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 ایای در جامعه شبکهاهمیت سواد رسانه

 1سیدرضا صالحی امیری

ها، امروزه فضای مجازی با توسعه روزافزون اطالعات و ارتباطات، نقشی اساسی در زندگی خانواده

های مجازی همه ابعاد زندگی را در بر فعالیت در شبکه پیدا نموده است.و جوانان خصوصاً نوجوانان 

بنابراین در شرایطی که زندگی همگانی با فضای گیرد. از قرار گذاشتن با دوستان گرفته تا کاریابی و... .  می

ها و تهدیدهای آن امری مجازی گره خورده است، توجه به ابعاد مختلف این پدیده، و آشنایی با فرصت

ابزاری مستلزم برخورداری از دانش  ربه عبارت دیگر، همانطور که استفاده از ه رسد. میضروری به نظر 

ای و شناخت مرتبط با آن است، الزمه استفاده صحیح از فضای مجازی نیز برخورداری از سوادرسانه

تا  ای الگویی استموجود در آن است. از آنجا که سواد رسانه فرصت هایتهدیدهای ناشی از این فضا و 

بر اساس آن مخاطب و افکار عمومی، نه به عنوان یک عنصر منفعل بلکه به عنوان یک پدیده فعال و 

درفرآیندی شناختی به حساب آید و عمل تفسیر و تحلیل پیام را به انجام رسانده ، ضرورت دارد  ،جاری

وظهور مفاهیم این سواد نسبتاً نهای جمعی  بویژه کاربران فضای مجازی بیش از گذشته با تا مخاطبان رسانه

 آشنا شوند و توان خود را برای مواجهه شایسته با فضای مجازی افزایش دهند.

کنیم که از دهکده جهانی در شرایط فعلی در عصری زندگی می« بازار پیام»از سوی دیگر بر اساس نظریه 

بازاری جهانی تشکیل شده است.  های دیجیتال،مک لوهان عبور کرده و با گسترش اقدامات فعاالن رسانه

های مختلف، مخاطب گیری از روشکنند تا با بهرهدر این بازار، هریک از فعاالن فضای سایبری تالش می

پردازد که چگونه بستر فناوری اطالعات و به این موضوع می« بازار پیام»را به سوی خود جلب کنند. نظریه 

دهد تا به عنصری فعال در فضای اعضای جامعه جهانی قرار می میارتباطات این مکان را در اختیار تما

های تلگرام و سایر اقسام ایجاد های اینترنتی، کانالها، پایگاهمجازی تبدیل شده و از طریق ایجاد وبالگ

« بازار پیام»های نوین در فضای مجازی، در بازار جهانی پیام حضور یابند. از طرف دیگر، نظریه رسانه

این مطلب است که هر فعالِ فضای مجازی برای جذب مخاطبان بیشتر از ابزارهای متعددی استفاده بیانگر 

را به سوی خود جلب کند.  های اجتماعی و اقتصادیسرمایهحجم بیشتری از مخاطبان و کند تا بتواند می

-هایی میمجازی، آنهای فعال در فضای ها و پایگاههرچند بر اساس این نظریه، درنهایت، از میان رسانه
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اما در  ،به نیازهای مخاطبان بیشتر توجه کنند توانند به کسب مخاطب و مشتری همیشگی دست یابند که

هایی که حتی به صورت موقت، برای نیل به این های اینترنتی و کانالها، پایگاهتوان از رسانهاین بین نمی

-های فراوانی برایشان به همراه میفریب آنان خسارت کنند و باهدف از نیازهای مخاطبان سوء استفاده می

 آورند چشم پوشی کرد.

های اخالقی و قانونی متعددی مواجه خواهیم بود. چرا که در بازار پیام، طبیعتاً در چنین شرایطی با بحران

های ما روشن نیست. درحالی که صاحبان رسانه فعاالن فضای مجازی بر  میبرخالف بازار سنتی، هویت تما

به هر شکل ممکن مخاطبان بیشتری  کنندهای تلگرام و ... تالش میهای خبری، کانالمجازی شامل پایگاه

قانونی غیرهای فضای مجازی به اعمال غیراخالقی و گروهی نیز با سوء استفاده از ظرفیت ،را جذب کنند

 ورزند.مبادرت می

ها و تهدیدهای ای و آشنایی با فرصتسواد رسانهبدیهی است در فضایی که به تصویر کشیده شد، کسب 

 نظیرهای بیموجود در فضای مجازی از الزامات حضور در عصر بازار پیام بوده و برای استفاده از فرصت

ای و آشنایی با های احتمالی عصر بازار پیام، کسب سواد رسانهفضای مجازی و عبور از خطرات و آسیب

 نماید.امری مهم و الزم می ها و گریز از تهدیدها،های استفاده از فرصتمهارت

ای، ای در جامعیه شیبکه  با هدف تعییین ریییم مصیرف رسیانه      میاز این رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسال

های جمعی، افیزایش قیدرت تجزییه و تحلییل     های اقناع رسانهگسترش تفکر انتقادی جامعه نسبت به شیوه

ای از ییک سیو و در راسیتای اجیرای     هیای سوادرسیانه  ی منطبق با شیاخ  محتوا پیام توسط افراد و تولید

حکم مقام معظم رهبری)مدظله العالی( برای اعضای شورای عالی فضای مجازی در شهریورماه  هفتمین بند

های ها و آسیبو ممانعت از رخنه ایرانی میها و سبک زندگی اسال، با موضوع ترویج هنجارها، ارزش1931

جانبه فرهنگی و نیزارتقای فرهنگ کیاربری و  جتماعی در این عرصه و مقابله موثر با تهاجم همهفرهنگی و ا

 نمودهای و مسئولیت اجتماعی اقدام به برگزاری همایش ملی سوادرسانهسواد مجازی جامعه از سوی دیگر، 

پژوهشیی خیود را در   های مختلف کشور دستاوردهای و فرصتی فراهم شد تا اساتید و دانشجویان دانشگاه

کشیورهای جهیان ،   ای در ایران و سایر ای، مطالعات تطبیقی وضعیت سواد رسانهزمینه چیستی سواد رسانه

ی پایدار، الگوهای یادگیری و الزامات آموزشیی سیواد   ای و مسئولیت اجتماعی در توسعهنقش سواد رسانه

، نقید و ارزییابی   حقق گفتمان اقتصیاد مقیاومتی  ی در ت، جایگاه سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعایرسانه



3 
 

ی و کیاربردی در  تهیای سیاسی  ای، الگوهیا و بایسیته  های گسترش سواد رسیانه ها، راهبردها و برنامهسیاست

ای و مسئولیت اجتماعی در اییران و ترسییم چشیم انیداز     آینده پژوهی سواد رسانه  ای وترویج سواد رسانه

 .بیان نمایند ،مطلوب

 شایسته جمهوری اسالمی ایران در نظام رتبه بندی جهانی  جا که تا رسیدن به جایگاه از آن

هایی است که در ای از جمله اولویتای فاصله داریم ، نیاز به تداوم نهضت فراگیر سواد رسانهسواد رسانه

مسئولیت ای و تشکیل دبیرخانه دائمی سواد رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دنبال خواهد شد.

 قطعاً های دیجیتال آغاز راهی است که با جدیت خواهیم پیمود.اجتماعی در مرکز فناوری اطالعات و رسانه

 های مرتبط با موضوع سواد رسانه ای امکان پذیر خواهد بود.ها و دستگاهخانهاین کار با عزم تمامی وزارت

افزایی تماعی در خصوص مشارکت و همای و مسئولیت اجمدلی که در اولین همایش ملی سواد رسانه

آن را ادامه ای تجربه شد، مدل مناسبی است که باید همچنان های فرهنگی و رسانهها و دستگاهخانهوزارت

  .داد
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 در هزاره سومای  ضرورت ارتقاء سواد رسانه 

در هزاره سوم با انقالب تولید محتوا روبرو هستیم. دو فضایی شدن امری است که  به  سهردت در  ها      

ب  طوری ک  هر روز از فضای ملموس و آشنای  قیقی بیشتر ب  سمت فضای مجازی پیش  ، گسترش است

شهده اسهت. شه ل    ت هدیل  ب  دامل اصلی برای ادما  تغییهرا  در سه ز زنهدگی افهراد      فناوریرویم.  می

 ب  چالش کشیده   را امطرح در دلم ارت اطهای  نظری  ،ارت اطا  فردی، میان فردی و گروهی در این هزاره

دنیا از یز طرف و ش ی   میب  وسعت تماها  . استفاده از هوش مصنودی و گسترش ش    و زیرساختاست

افهزایش داده  زمین  را برای سردت گرفتن مههارر  بشهر به  فضهای مجهازی       ،سازی محیط در فضای دوم

پهردازش نزدیهز   در  ما را ب  مرز ردیدی از سردت میکوآنتوهای  . قدر  پردازش با استفاده از رایان است

کند. با ش ی  سازی  واس پنجگان  انسان در فضای دوم رویای راودانگی در  ا  تحقق اسهت. در ایهن    می

هسهتند. شهاید ارا ه  تعریه      ها  رسان  ،بین دامل اساسی برای تط یق انسان با تغییرا  در  ا  ش ل گیری

رایه   های  مرز شفاف میان رسان  1ها رسان  ییهمگرادقیقی از رسان  در فضای پر تغییر فعلی مش ل است. 

)لی ن رسهان   دچار مش ل هستند ها  طوری ک  کارشناسان در دست  بندی رسان   را از میان برداشت  است، ب

این مهارر  پر سردت در این بین مسئولیت هر فرد در توان هر بستر دارای محتوا دانست(.  میرا با تسامح 

، سواد ارت اطی، سواد اطالداتی، سهواد دهاطفی،   ای سوادرسان آیا نیاز فعلی را سواد فضای مجازی،  چیست؟

آغهاز   ورهود دارد؟ چگونه  مههارر     ها  کند؟ آیا مرز مشخصی بین این توانایی میسواد زندگی و .. مرتفع 

در هزاره سهوم چگونه     رقابت میان کشورهاشده را تدارک کنیم؟ چ  کسانی در این میان  مسئولیت دارند؟ 

در  الی ک  همگرایی فرهنگی در  ا  رخهداد اسهت، نقهش مها و     چیست؟ ها  خورد؟ وظیف  دولت میرقم 

بخشهی از سهوایتی اسهت که  بها      هها   این؟ چ  میزان استایرانی  – میفرهنگ غنی اسالتور  ب  سهم ما با 

نیز تعاری  زیادی ارا   شده اسهت.  ای  برای سواد رسان  پاسخ دهیم. ها  باید ب  آن 2یمشارکتتروی  فرهنگ 

 پردازم: ای می در این را ب  ارا   یز تعری  از رمع بندی تعاری  مورود برای سواد رسان 

                                                           
1 - Media Convergence 

2 - Participatory Culture 
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ها و تحلیل و  ای از روی ردهاست ک  مخاط ان ب  طور فعاین  برای مواره  گزینشی با رسان  مجمود  - 

 شوند، تفسیر کنند. هایی را ک  با آن موار  می گیرند تا معنای پیام ها برمی رسان ارزیابی نقادان  محتوای 

 کند. ای فعا  ت دیل می ها ب  سوژه توانمندی خاصی است ک  مخاطب را در برابر متن -

اندازهاست ک  ما ب  طور فعاین  برای قرار گرفتن در معرض رسان  از آنها  ای از چشم مجمود  -

 شویم تفسیر کنیم. هایی را ک  با آنها موار  می کنیم تا معنای پیام میبرداری  بهره

ها از ی دیگر  وری مؤثر از رسان  و کسب بینش و درک برای تشخیص رسان  های بهره ای از ت نیز آمیزه -

 است.

 هها را از ی هدیگر تمیهز داد و انهوار     توان بر اسهاس آن انهوار رسهان     درک مت ی بر مهار  است ک  می -

هها و   ای قدر  درک نحهوه کهارکرد رسهان     ای را از هم تف یز و شناسایی کرد. سواد رسان  تولیدا  رسان 

ای و مصهرف   های گونهاگون رسهان    سازی در آنها و دسترسی، تجزی  و تحلیل و تولید ارت اط در ش ل معنی

 .انتقادی محتواست

ته   ل در ایجاد تغییرا  در ههزاره سهوم هسهتند )ا   اصلی ترین متغیر  ،ب  دنوان دامل انتقا  فرهنگها  رسان 

گسهترش  در دهین  ها    هها   رسهان   .دارد(ای  منظور از رسان  معنای دام آن است ک  شمو  بسهیار گسهترده  

در ش ل گیری را در هر رامع  نقش مردم آن  یاسوادرسان  شیافزا زنند. میرا رقم  یفرهنگ انیارت اطا  م

شود. فرهنهگ را   میفرهنگ دیگر در چارچوب مرزهای رغرافیایی تعری  ن. دهد میافزایش  رهانیفرهنگ 

روامعی ک  نقش پررنهگ تهری در تولیهد محتهوا     ف ری ادتقادی های  ای سازنند. بنابراین پ میهم  مردم دنیا 

تاثیر دارد. وقتی به  سهیر تطهور و تحهو  فرهنهگ در یهز        ،در  ا  ساخت دارند بیشتر در فرهنگ ترکی یِ

تغییر کند و بطئی آن در طو  سالیان را شاهدیم، لهی ن امهروز ایهن تغییهر دارای سهردت       ،نگریم میرامع  

گیری شده است و همچنین دوامل تاثیر گذار بر این تغییرا  بیشتر دوامل بیرونی هسهتند تها دوامهل    مچش

ارتقها   شهت.  سهم بیشتر در فرهنگ مشهارکتی دا داشتن تولید محتوای بیشتر توسط روامع ب  منزل  داخلی. 

را افهزایش   یانتقهاد   یرو  تر،افزوندالوه بر ایجاد زمین  برای مشارکت بیشتر و سهم گیری ای  سواد رسان 

 کند. میداده و خود ب  رسیدن سردت و تغییر بیشتر کمز 
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دهند. ب  دنوان  میرا آموزش ای  سواد رسان  یمختل  با اهداف خاص یکشورهاای  م حث سواد رسان  در

 شیرا افهزا ای  سواد رسان  یکودک نیاز سن ، ایاز ورود فرهنگ آمر یریرلوگ یانادا براکمانند  یکشورمثا  

 یرا مهدنظر دارد. و برخه   فنهاوری سهواد   شیافهزا   هرد یرو شهتر یب ،ای سوادرسهان  با آمهوزش  ژاپن دهد. می

 . ندده میرا آموزش ای  سواد رسان  یاز تهارم فرهنگ یریرلوگ یبرا گرید یکشورها

مردم، تههارم   یآگاه شیتوان با افزا میاست ک   نیب  آن تور  کرد ا دیباای  ک  در سواد رسان  میمه ن ت 

ر از دیگر مردم فرهنگی بسیار افزون  سالت نخ گان رامع  در ت اد تفییر داد. ر یفرهنگ  اد ترا ب   یفرهنگ

ههای   توسع  در  ا  تهروی  نظریه    یز رامع  است. در  الی ک  برخی رامع  شناسان در روامع در  ا 

 کنند.  میوسع  بافت  هر روز افزایش مشارکت مردم را رصد تمنسوخ شده هستند. نخ گان در روامع 

دهد و با هوشیار کهردن   ای افراد را تغییر می ها نیست، بل   دادا  رسان  ای نهضتی دلی  رسان  سواد رسان 

ای مناسه ی   ها استفاده کنند. در صورتی ک  معلمان از سواد رسهان   آموزد چطور از رسان  مخاط ان ب  آنان می

هها،   توانند در نحوه برخورد و تدریس خود مواردی چون تف ر و نگاه نقادان  ب  رسهان   برخوردار باشند، می

شود که    آموزان یاد دهند و این بادث می ها را ب  دانش پذیری مناسب و نحوه مواره  صحیح با رسان  رامع 

 یرد.آموزان هم در سطحی بایتر قرار گ ای دانش اد رسان سو

خاصهی برگهزار   ههای   و مسئولیت ارتمادی برای اولین بار در ایران با ویژگهی ای  همایش ملی سواد رسان 

ارا   تجربیا  دملهی خهود    رهتای  اولین ویژگی متمایز این همایش داشتن بخشی برای فعاین رسان شد. 

ها و نهادههای مختله    ها، وزارتخان مختل  دانشگاهی، پژوهشگاههای  مشارکت دستگاه، ویژگی بعدی بود

شهده   و اما ویژگی دیگر، کاربردی بودن موضهودا  و محورههای در نظهر گرفته      در این رویداد بزرگ بود

شهاهد  ای  امیهدوارم بها مشهارکت بیشهتر دزیهزان فعها  در زمینه  سهواد رسهان          . برای فراخوان مقای  بود

 آتی با اثربخشی افزون تر باشیم.های  مایشه

 

 دکتر سید مرتضی موسویان                                                                   

 و مسئولیت اجتماعیای  رئیس همایش ملی سوادرسانه
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 همایش: میاعضای هیئت عل

 دکتر  سن خجست ، دکتر  میدرضا آیت اللهی، دکتر امید دلی مسعودی، دکتر  سین ابراهیم آبادی،  

 دکتر  سینعلی افخمی، دکتر  میدرضا بابایی،  ،چیدکتر صدیق  ب ران، دکتر محمد مهدی فتوره

محمدصادق  داوود فیاضی،دکتر محمود نجاتی  سیتی، دکتر  میدرضا کمالی، دکتر ا سان پوری، 

 .افراسیابی، سید تقی کمالی
 

 اعضای هیئت داوران همایش:

-آیت میدرضاخجست ، دکتربشیر، دکتر  سن سن داملی، دکتر مسعودکوثری، دکترسعیدرضاپروفسور 

دکتر  سینعلی دکتر سیدرضا نقیب السادا ، دکتر اسمادیل سعدی پور، اللهی، دکتر امیددلی مسعودی، 

کمالی، رضادکتر  میدبابایی، چی، دکتر  میدرضافتورهب ران، دکتر محمدمهدیافخمی، دکتر صدیق 

زهرا سمان  ناظریان،  داوود فیاضی، سلجوقی، ساز، دکتر ا سان پوری، مهندس خسرودکترمحمدزره

 .لیزرو امین محسنو ، محمودی، لیال وصالی
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 ای های  سواد رسانه مفاهیم و رهیافت
 

 

  



 فصل اول  41

 

 مطالعه و بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین کاربران شبکه اجتماعی تلگرام

 دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان()مطالعه موردی: 
 

 2مرتضی واحدیان، 5دکتر محسن کوهی نصرآبادی

 
 ایران جمعیت از نفر میلیون 81 از بیش. است افزایش در حال هرروز در ایران اجتماعی های شبکه کاربران تعداد
 جامعه از عضوی به اجتماعی های شبکه امروزه. هستند ارتباط در یکدیگر با ها شبکه این از طریق ساعت چند هرروز
 های اجتماعی مربوط به شبکه تلگرام است. اقبال گسترده در حال حاضر بیشترین کاربران شبکه .است شده تبدیل ایران

 مختلف زوایای از ای رسانه و فرهنگی ای پدیده عنوان به توان می را شبکه اجتماعی مجازی تلگرام از استفاده به ایرانیان
اجتماعی  میزان اعتماد اجتماعی در بین کاربران شبکه مطالعه و بررسی هدف با جاری داد. پژوهش قرار یموردبررس
با استفاده ازنظریات کلمن، فوکویاما و گیدنز  تحقیق این در. است شده انجام پیمایشی روش از استفاده با تلگرام مجازی

هایی همچون  نی تبیین نموده و با تأکید بر سطح خرد، شاخصاعتماد اجتماعی را در سه سطح خرد، کالن و میا
ایم.  دهنده اعتماد اجتماعی در نظر گرفته عنوان مفاهیم تشکیل صداقت، همکاری، اعتماد، صراحت و اطمینان را به

 همه. اند برگزیده را کنش مطالعه سطح و خرد تحلیل سطح اعتماد مفهوم و معنا تحلیلمنظور  به خردنگر پردازان نظریه
شامل  حجم نمونه. گیرند می نظر در افراد های کنش از متأثر و فردی ویژگی یک عنوان به را اعتماد پردازان نظریه این
شبکه اجتماعی تلگرام و از میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان بوده و از ابزار پرسشنامه  کاربران از نفر 833

دهد که رابطه معنادار و مثبتی بین استفاده  های پژوهش نشان می یافته استفاده شده است. عاتاطال آوری برای جمع
های صراحت و  های صداقت، اعتماد و اطمینان و رابطه معنادار و منفی با شاخص مدت از شبکه تلگرام و شاخص طوالنی

 همکاری وجود دارد.

 اعتماد اجتماعیهای اجتماعی مجازی، تلگرام،  : شبکههای کلیدی واژه

 

 مقدمه و بیان مسئله 
دو نفر یا تعداد بیشتری  واسطه ارتباط است که تعامل، تقابل و ارتباط با دیگران هستند و به در ذاتی طور به ها انسان

(. اما به تعبیری گیدنزی در بستر سیطره امر 0:5084،پردازند )شرام احساسات و حقایق می ،نظریات ،به تبادل افکار
اند. این بدین معناست که در عصر ارتباطات ما  های استوار بر جغرافیا دچار ازجاکنندگی شده مدرن، تعامالت و کنش

های جدیدی در  آزادیهمین امر موجب شده تا  هستیم. نمایش بر روی صفحه هستی یافتن خود مجازی شدهشاهد 
 رخ دهد هویت فردی  جدیدی از امکان تجربه کردن ابعاد ها، و به میانجی بسط این آزادی ازی شکل بگیرندفضای مج
 سازد و می غیرممکن را آن زندگی حذف که است حدی تا ها آن نقش و متقابل های کنش این اثرات(. 5337)باست، 

 پی عواملی مجموع به و پرداخته ها کنش این به شناسایی جوامع، در کنجکاوانه نگرشی با اجتماعی علوم دانشمندان
اند و بخشی از مطالعات اجتماعی بر پژوهش در حوزه رفتارهای کنشگران در  نامیده 0اجتماعی سرمایه را آن که اند برده

 برای ایانقالب شبکه مفهوم اند از اندیشمندان شهری کوشیدهعنوان نمونه  به فضاهای مجازی متمرکز شده است.
ها مشارکت در  . برای نمونه آناستفاده کنند ی اجتماعی شهروندان بر سرمایه الکترونیکی شدن رگذاریاث سنجش

                                                           
 اصفهان و مدرس دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(استادیار دانشگاه پیام نور   - 5
 کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پیام نور  - 2

3 Social Capital 
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مفهوم  (.5033)گوتدینر و باد،  اند ساالری و تحقق دموکراسی تصور کردهی مردم فراگردهای شهر مجازی را نشانه
 یک یا گروه یک اعضای میان اجتماعی وفاق و همبستگی اعتماد، همچون مفاهیمی برگیرندة در سرمایه اجتماعی

 دگرگون فرایند است، کلیدی شاخص یک منزلة به که اعتماد مفهوم (. در این راستا08:5048موعیدفر، ) است جامعه
 به ها نسبت آن عالقة و یابد می افزایش افراد بین همبستگی آن در که است سویه چند به هیسو کپیوندهای ی شدن

 اساس بر بیشتر اجتماعی نظارت فضایی، سازد. در چنین هموار می 5خود کنترل برای را راه و گیرد می فزونی یکدیگر
 است مفهومی این و نیازند بی دیگران اجتماعی کنترل از افراد و "بیم و ترس"احساس  تا است شرم و خجالت احساس

 گسترده صورت به تعامالت که دهد می اجازه متقابل اعتماد دیدگاه، این طبق. دارد زیادی سازگاری انسان سرشت با که
است و  جامعه درون در موجود ترکیبی نیروهای ترین (. بنابراین اعتماد یکی از مهم70:5071چلبی، ) گردد جاری روان و

 . است معاصر اجتماعی علوم حوزه در مطرح اجتماعی سرمایه سازه ترین مهم عنوان به به لحاظ نظری
واسطه تعامالت گفتاری و  یابی رؤیت ناپذیر به بسط یافتن پهنه تعامالت مجازی و غالب شدن هویت حال با توجه به

شنیداری دیجیتالی، باید گفت بسیاری از مفاهیم همچون اعتماد و سرمایه اجتماعی همچون گذشته فقط در زیست 
ینده زیست جهان معاصر، این مفاهیم نیز جهان واقعی دارای کارکرد اجتماعی نیستند، بلکه در بستر دیجیتالی شدن فزا

 اند. های تعامالت مجازی وارد شده به میدان
 .هستیم گوناگون تکنولوژیکی تحوالت شاهد ها حوزه بیشتر در ما ای، شبکه جامعه و اطالعات عصر به ورود درواقع با

اخبار از طریق ابزارهای وابسته شدن به روابط مبتنی بر پست الکترونیک، دریافت اطالعات شخصی و کاری و 
های اجتماعی،  های اینترنتی، شبکهای برای تفریح و تبادل اطالعاتی )بازیالکترونیک، استفاده از ابزارهای شبکه

 نقش بررسی . بنابراینمدرن هستند. ی ناپذیر زندگی انسان در شهر دیجیتالی شده گردی و...( همه اجزای جدایی وب
 علم رویکردهای از یکی رسانه یک عنوان به و اینترنت های سرویس از یکی عنوان مجازی به اجتماعی های شبکه

ها بیش از سایر ابزارهای مجازی بر  دهد که این شبکه های اجتماعی نشان می ی شبکه . مطالعهاست اجتماعی ارتباطات
 این(. Mandarano, 2011ی اجتماعی بیشتری تولید کنند ) توانند سرمایهزندگی اجتماعی تأثیرگذار هستند و می

 داشته عهده بر اساسی نقشی مختلف های سازی جریان در اند توانسته کاربران رایگان از های عضوگیری با ها شبکه
 را جامعه با ارتباطی فرآیند تعامل و فرآیند ارتباطات رسانه، یک عنوان به مجازی اجتماعی های شبکه یقین باشند و به

 به، 5313 دهه از ویژه به "ارتباطات آثار" به توجه دارد یم بیان شناسی ارتباط کتاب مقدمه در معتمدنژاد. اند ساخته متأثر
 آمد پدید اساسی تغییرات انسانی رفتار در یافت و کشورهای جهان سوم افزایش اقتصادی توسعه امر یافتن اهمیت سبب

 کلیدی ابزارهای مثابه به نیز جمعی ارتباط وسایل شد. گرفته کار به رفتارها عامل دگرگونی یک عنوان به ارتباطات و
هدف اصلی این مقاله مطالعه و بررسی میزان اعتماد اجتماعی (. 25:5043شدند )محسنیان راد،  شناخته اقتصادی توسعه

است که  کاربران شبکه تلگرام در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این
عضویت و استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام که بر تنوع ارتباط با افراد مختلف و تسهیل دسترسی به شبکه دوستان 
نقش مهمی داشته، چه تأثیری بر اعتماد اجتماعی کاربران دارد؟ اهمیت این پژوهش از سویی برمی گردد به اینکه 

و از سویی دیگر ناشی از تغییر سبک ارتباطات در نسل های جدید و  شبکه تلگرام در جامعه ایران کاربران زیادی دارد
 -در واقع ما با نوعی گذار گسترده از روابط اجتماعی فیزیکی به روابط اجتماعی فیزیکیعصر حاضر است. بدین معناکه 

جتماعی بین که در مواردی پررنگ شدن جنبه مجازی این روابط و انفراد گرایی به تعامالت ا هستیممجازی روبرو 
نیازمند درک جدیدی از اعتماد و سرمایه اجتماعی است و بی توجهی به این امر و اعضای خانواده و در فضاهای عمومی 
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، ناآگاهانه کاربران از این فضا می شود که استفاده ی بی ضابطه، بیش از حد و غیر معمول عدم ساخت آگاهی، موجب
 است.در تمام الیه ها و وجوه زندگی  ینترنتاتأثیرات منفی پیامد آن آسیب پذیری از 

 

 مبانی نظری

 و انسانی روابط مهم های جنبه از یکی 5اعتمادها و رویکردهای نظری اعتماد اجتماعی:  الف( دیدگاه

 اخیراً که بسیاری مقاالت و ها کتاب شواهد از که همچنان. باشد می جامعه اعضای میان همکاری و مشارکت ساز زمینه
 عالوه، به. کرد تعریف توان نمی آسانی به را اعتماد آید، برمی شده نوشته آن به مربوط های نظریه و اعتماد مفهوم مورد در

 همدلی، اشتراک، ازجمله دارد وجود آن برای که است بسیاری های مترادف کند، می پیچیده بیشتر را موضوع آنچه
 ....غیره و کردن تکیه دیگری به ایمان، باور، وثوق، اعتقاد، اطمینان، وابستگی، برادری، و تحمل
 (.235:5013عمید،) "شود می گرفته کار به کسی به کار واگذاشتن کردن، تکیه با مترادف فارسی زبان در اعتماد"

 آکسفورد لغت فرهنگ در (.87-2381: 5070گاهی هم اعتبار و اطمینان نیز این واژه را همراهی می کنند )دهخدا، 
 شده تعریف نظریه یک حقانیت و درستی حتی یا و شخص یک ویژگی یا صفات از بعضی به اطمینان معنی به اعتماد
از تعاریفی که در باال ارائه شده می توان نتیجه گرفت که مفهوم اعتماد طیف گسترده ای را  .(71: 5033زاهدی، است)

رویکردهای اقتصادی تکیه می کند و مواردی از قضایای در برمی گیرد. گاهی از مباحث روان شناسی آغاز می شود، بر 
شویم می توان « اعتماد»اجتماعی و فرهنگی را دربرمی گیرد. اما به طور کلی، اگر نخواهیم وارد مالحظات مفهومی 

گفت؛ اعتماد همان وارد کردن احتمال خطر در کنش است. یعنی صرفا گنجاندن احتمال خطردر تصمیم گیری برای 
یا نزدن به کنش. در این وضعیت ها، خطری که فرد می پذیرد به عملکرد کنشگر دیگر بستگی دارد)کلمن،  دست زدن

. است زیادی های تفاوت دارای که اند کرده مطرح اعتماد از بسیاری مفهومی تعاریف اجتماعی (. اندیشمندان581: 5041
 آمیز مسالمت زندگی حاصل که داند می آرامشی را عتمادا دورکیم، امیل :شود می اشاره تعاریف این از برخی به زیر در
 معادل را اعتماد" زیمل، گئورگ. است خصومت و دشمنی هرگونه دوراز به و صلح حالت در همنوعانش کنار در بشر
 کارهای در(. 24:5048گالبی،) "است جامعه افراد به اعتقاد و ایمان نوعی وی اعتقاد به و برد می کار به ایمان کلمه

 است، افراد برای فضیلتی شخصی، تعلق حس و احترام مانند اعتماد شافت گمین یا سنتی جوامع در" تونیس فردیناند
 تالکوت (.511:5048دیگری، و ازکیا) "است رسمی و شخصی غیر اعتماد شافت گزل یا مدرن جوامع در که درحالی
 افراد در را باور این اعتماد، وی عقیده به. داند می اعتماد را نظم و ثبات و اجتماعی انسجام و اتحاد ایجاد عامل پارسنز
 (.21:5043انعام،) کشند می دست شخصی منافع از گروهی موقعیت یک به دستیابی منظور به دیگران که کند می ایجاد
 و است اطمینان از خاصی نوع اعتماد وی اعتقاد وبه کند می استناد آکسفورد فرهنگ به اعتماد تعریف در گیدنز آنتونی
 قابلیت جنبه به اعتماد از خود تعریف در اینگلهارت رونالد (.07:5048گیدنز،) "نیست آن از متفاوت یکسره چیزی
 کمک ناقص اطالعاتی شرایط در انتظارات تشکیل به اعتماد عدم یا اعتماد" دارد عقیده و داشته توجه رفتار بینی پیش
 جهت در و بود خواهد دوستانه بینی پیش قابل طرز به دیگری رفتار که گیرد برمی در را انتظارات این اعتماد و کند می

 عنوان لوهمان نیکالس (.5042اینگلهارت،) "شود می تلقی اعتماد عدم افراد، اعتماد غیرقابل یا موذیانه رفتار مخالفت
 این اجتماعی نظام در اعتماد کارکرد لوهمان اعتقاد به. است ارتباط در ریسک و مخاطره مفهوم با اعتماد که کند می
 زتومکا پیوتر (.55:5078کافی، امیر از نقل به 53:5373لوهمان،) "دهد می کاهش را اجتماعی تعین عدم که است

(. 23: 5041 زتومکا،) داند می آینده کنترل و نامعین شرایط با مواجهه در مهم استراتژی نوعی را کردن اعتماد و اعتماد"
 از بخشی ی همیارانه و مسئوالنه مقرراتی، رفتار از جامعه یک در که انتظاری عنوان به را اعتماد" فوکویاما فرانسیس
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 افه کالوس ازنظر (.53:5073فوکویاما،) "کند می تعریف است، مبتنی عام مشترک هنجارهای بر که جامعه دیگر اعضای
 که داند می شناختی فرضی را اعتماد همچنین وی. رود می انتظار دیگران از که است عملی به باور معنای به اعتماد"

 اریک (.234:5048تاجبخش، از نقل به) "بندند می کار به دیگران با تعامل در گروهی/ جمعی یا فردی کنشگران
 بنیادی، اعتماد" وی اعتقاد به و داده قرار موردتوجه را بنیادی اعتماد شناختی، روان بعد در مشهور روانشناس اریکسون
 در (.18:5074گیدنز،) "است زندگی اوایل در شخصی تجربیات حاصل که پیرامون دنیای و خود به نسبت است نگرشی
 افراد بین اجتماعی روابط فرآیند در اعتماد -5: برشمرد  چنین این توان می را فوق تعاریف  اشتراکات کلی بندی جمع یک
  وضعیت و  شرایط در اعتماد -0.  است انتظار  نوعی  متضمن اعتماد -2. یابد می تبلور همدیگر با اجتماعی های سازمان و

 توأم اعتماد مفهوم با نیز امور و رفتارها بینی پیش عدم یعنی اجتماعی، تعین عدم مفهوم. دارد وجود آمیز مخاطره
 عدم باوجود چراکه شود؛ می محسوب اعتماد کلیدی عنصر نیز جامعه اعضای سایر به نسبت فرد ظن حسن -8. باشد می

. کنند می اعتماد هم به دارند یکدیگر به که مثبتی احساس و ظن حسن خاطر به افراد روابط، در خطر وجود و ها قطعیت
 در  جامعه  یک در  اینکه  یعنی دارد متغیر و  نسبی  خصلت اعتماد -1.  است  فرهنگی و  اجتماعی  واقعیتی اعتماد -1

 .کند می تغییر  تاریخی  مختلف  های دوره

 

 و جامعه بر ارتباطات و اطالعات نوین های آوری فن تأثیر به مربوط های دیدگاه و ها نظریه( ب

  :اجتماعی روابط
شدن آن به عصر اطالعات است. این عصر اطالعاتی بیش از  ها و تحوالت دنیای امروز، تبدیل ترین خصیصه ز مهما

های ارتباطی  ای وسیع از کانال ها را در شبکه ارتباطی است که بتوانند جهان حیاتی انسانهمه مبتنی بر تکنولوژی های 
قرار بدهند. در جامعه ما، طی دهه اخیر گسترش سریع تکنولوژی ارتباطی مانند موبایل و اینترنت نظم زندگی را دچار 

ای مناسب برای رشد و  زمینه ،د موبایلهای ناشی از تکنولوژی های ارتباطی مانن تغییرات وسیعی کرده است. امکان
های اجتماعی سنتی و  نظارت از گریز  هایی برای بسط مفاهیمی از قبیل فردگرایی و حوزه خصوصی و همچنین قابلیت
ای  دیگر تکنولوژی های ارتباطی جدید، زمینه عبارت سخت گیرانه و در مواردی نیز هنجارشکنی را فراهم کرده است. به

 تکنولوژی از استفاده به  انسان امروزی و مدرنواقعیت این است که  .اند جدی برای تحوالت فرهنگی بودهبسیار مهم و 
های فوق، تغییرات   ها و تکنولوژی ورود هر یک از روشاست و  شده مستغرق آن در و کرده خو مدرن مختلف های 

(. 81:2332)ویلیسکا،آورد به وجود آورده و می بنیادینی در زندگی، احساس، تفکر، شیوه زیست و فرهنگ انسان امروزی
ای که انسان امروزی گونهها را دگرگون کرده است. به که سبک زندگی انسان هاست یاینترنت نیز، یکی از این تکنولوژ

کننده در پردازش، نگهداری و انتقال اطالعات درواقع به  های خیره پیشرفت و کند ی اطالعاتی زندگی میدر جامعه
به این  با توجه  (.53:5040)وبستر،های اطالعاتی در تمامی زوایای حیات اجتماعی انجامیده است برد تکنولوژیکار
 های اجتماعی ی بخش مهمی از کاربری اینترنت در جوامع امروز است. درواقع رسانههای اجتماع رسانهها،  گفته

ها،  وبالگ (.  در چنین تعریفی از2352یگر )جاستن،جامعه با یکد اعضای یهمکارهستند برای  ای آوری های فن سیستم
را می توان گنجاند )کاپالن و  یمجاز یاجتماع یایو دن ،یهای مجاز بازی یایدن ،ای عامل چندرسانه ها، سیستم ویکی

 یشبکه اجتماع تیسا نیاول های اجتماعی که موضوع بررسی این پژوهش هستند. (تا شبکه13-14:2353هاینلین،
وگذار در  دوستان خود و گشت ستیل و داشتن ها پروفایل جادیا امکان شد واندازی  . راه5337ص در سال تشخی قابل

 یهای اجتماع رسانه اما در گذر زمان، حضور(. 2337الیسون و بوید،) را برای کابران خود فراهم آورد دوستان ستیل
در آموزش  یهای اجتماع رسانهاستفاده  بطوریکه  گرفتند.جایی به خود  حضوری همه( ترییبوک، تو مثال، فیس عنوان )به
 .(2350تز،) هستندمشاهده  قابل ندهیطور فزا به یعال
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کند، نشان از جامعه پسا مدرن دارد که  ای که امکان تولید و پرداخت پیام را برای همگان فراهم می جامعه شبکه
شود. به ست، در اینجا رمزگان وانمودی جانشین آن میبرخالف جامعه مدرن که اصل سازمان دهنده آن نظام تولید ا

ها و رمزگان مواجه هستیم که این خود به مبهم شدن مرز میان  گونه جوامع با انفجار عالئم، نشانه عقیده بودریار، در این
ه ما چه از (. بر این اساس خاطرات دیجیتالی شد5041انجامد )ضیمران،  واقعیت و تصویر واقعیت گزافه یا غلوآمیز می

دهد. مراد بودریار از این اصطالح آن است که دیگر  چه صدا، ما را در مرز میان خیال و واقعیت قرار می ،نوع تصویر باشد
های غلوآمیز هر تصویر و شبحی جای ای وجود ندارد. در جهان واقعیت میان سطح و عمق، واقعی و خیالی و مرز فاصله

های  های نوین و تکنولوژی رسانه»سازی موردنظر بودریار،  مفهوم و فرایند شبیه گیرد. بر اساساصل واقعیت را می
کنند )بل، سازند و در عوض برای ما یک واقعیت مجازی خلق میاندازه بیشتری ما را از واقعیت جدا می ارتباطی به

کوچکـی تقلیـل داده شـده  های نماید کـه نقـش مـا به نقـش موش به بیـان پیتـر کیویستـوچنـان می(. 528: 5043
جـوی چیزهـای مطلوب و هیجـان هستنـد، تماشاگـران تلویزیون، کـه کاری جز لمیدن روی واست کـه در جست

هـایـی که در زندگـی خصوصـی افـراد چـرانمبـل و بـازی کـردن با کنتـرل از راه دور تلویزیون ندارند و چشـم
 (.531:5044یویستو،)کشوند ثروتمنـد و مشهـور دقیق می

هایی همچون  خلق واژهدر این زمینه به آرای نظری به اندیشمندان مکتب فرانکفورت می توان اشاره کرد که با 
)اریک فروم،   گریز از آزادی( 5317)مارکوزه،   انسان تک ساحتی (5347:581)آدورنو و هورکهایمر، صنعت فرهنگ

هربرت مارکوزه در های تکنولوژیک پرداختند.  نقد روند فرهنگ غرب در بستر پیشرفت بهدست  و مضامینی ازاین (2333
داری و کمونیستی و فاشیستی( پرداخته و  نقد شدید جامعه مدرن تکنولوژیک )اعم از سرمایه کتاب انسان تک ساحتی به

های انتقادی و  در محاق رفتن اندیشه افتد، سلب عقالنیت فرد و کند آنچه در جامعه صنعتی پیشرفته اتفاق می تأکید می
جانبه تکنولوژی  های مردم است. درواقع، ازنظر وی جامعه صنعتی پیشرفته به دلیل سیطره همه بخش توسط توده رهایی

های نامرئی سلطه، از دست رفتن آزادی و  های زندگی فرد مدرن، گسترش شبکه و عقالنیت ابزاری بر تمامی حوزه
درواقع، . اندیشند لط ساختن الگوهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که تنها به حفظ وضع موجود میاستقالل افراد و مس

صورت بردگانی  ها را به ها را ممکن ساخته و آن های کنترل، اِعمال سلطه بر انسان تکنولوژی مدرن با ایجاد مکانیسم
اصطالح مرفه،  نی و ساختن یک زندگی بهمع های عمومی و تفریحات پوچ و بی مدرن درآورده است. ایجاد سرگرمی

نمود، همه در تمدن  وغریب می هایی که در مراحل پیشین تمدن بشری برای وی امری ناشناخته و عجیب یعنی پدیده
دهند تا با تضعیف عقالنیت اصیل انسانی، وی را  دست هم می به مدرن به لطف تکنولوژی ممکن شده و از سویی دست

های جمعی را سازنده،  یا تامپسون رسانه (.87-5317:22)مارکوزه،وا با جامعه تکنولوژیک سازندن موجودی منفعل و هم
(. هربرت شیلر در همین زمینه و از دریچه نظریه 20: 5078داند )فرهنگی،  های اجتماعی می نمادین واقعیتى الیه

ی پیامی تبدیل شده که  کننده به دریافت کند، انسان در بازار امپریالیسم فرهنگی معتقد است که شیلر خاطر نشان می
کند و با  ها نفوذ می های اجتماعی در خانه (. به باور گیدنز رسانه548: 5045ها قرار دارد )اسلوین، انگارهی ورای همه

( و 87:5041کنند )گیدنز، سازی کمک می کاری و دخل و تصرف از خویشتن خود به فرهنگ جابجایی اطالعات با دست
ها  (. پیامد این امر رهایی انسان83:5041گیرند)گیدنز، صورت آگاهی از وقایع دوردست در ضمیر افراد جای می همعموالً ب
های ثابت و برقراری رابطه در گستره بسیار پهناور فضا و زمان با  ی محدودکننده و دایره تنگ مکان و مرجع از سلطه

ای در بطن خود حاوی تالقی  های ماهواره زیون و برنامهگوید: تلوی یکدیگر است. در همین ارتباط جان فیسک می
های دیگر را درک کند.و در تعقل و تخیل  تواند تجربیات فردی و اجتماعی انسان جدیدی از انسان است.انسانی که می

ره در سراسر ای به انسان،هنر و ارزش و ...به همراه دارد که به همراه ماهوا ها مشارکت ورزد.این تلقی جدید نگاه تازه آن
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ها و تلویزیون  های جهانی اطالعاتی،ماهواره (.به نظر گیدنز فناوری شبکه047:5040شود )سلیمی، جهان گسترده می
 (. 212:5048کند)سلیمی، بنیاد زندگی اجتماعی بشری را به لحاظ هویتی و فکری دگرگون می

 

 اجتماعی اعتماد گیری شکل نظری چارچوب
 بر مؤثر عوامل تجربی و نظری مطالعه کمبود در عمده ضعف اجتماعی اعتماد مطالعاتی پیشینه بررسی در
 را آن به مربوط های نظریه و اعتماد گرفته، صورت های پردازی نظریه بر مروری با. است اجتماعی اعتماد گیری شکل
 متفاوتی های تئوری توان می سطوح، این از یک هر در. دهیم قرار موردتوجه کالن و میانی خرد، سطح سه در توانیم می
 مطرح فردی ویژگی عنوان به اعتماد خرد سطح در .نگرند می اعتماد به خاصی دیدگاه و منظر از یک هر که داد قرار را
 متغیرهای و شخصیت های تئوری اعتماد بررسی در و گردد می تأکید فردی های ارزش و عواطف احساسات، بر و شود می

 صمیمیت، وفاداری، صداقت، همکاری، چون مفاهیمی با  اعتماد دیدگاه این اساس بر. گیرد می قرار موردتوجه فردی
 منظر از...  و جانسون و بالو ام پیتر اریکسون، کلمن، همچون پردازانی نظریه. دارد نزدیکی ارتباط دگرخواهی و امید

 ویژگی یک عنوان به را اعتماد پردازان نظریه این همه. اند پرداخته اعتماد مفهوم تحلیل و بررسی به خرد های نظریه
 ویژگی یا و اجتماعی روابط ویژگی عنوان به اعتماد کالن سطح در .گیرند می نظر در افراد های کنش از متأثر و فردی
 تونیس، دورکیم، مانند پردازانی نظریه. شود می سازی مفهوم جمعی ویژگی یک عنوان به طورکلی به و اجتماعی نظام
 به جامعه، اجتماعی ساخت بر تأکید با اند کرده سعی غیره و لوهمان فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، پارسنز، زیمل، ر،اسپنس
 اعتماد درباره خود بررسی برای را کالن تحلیل سطح پردازان نظریه این همه. بپردازند اجتماعی اعتماد مطالعه
 متمرکز اجتماعی ساخت روی بر را خود مطالعه سطح اعتماد، مفهوم تحلیل و بررسی در طور همین. اند برگزیده
 .اند ساخته
 گرایی تقلیل هرگونه ساختاربندی تئوری طرح با گیدنز چون پردازانی نظریه اعتماد، کالن و خرد های نظریه بینابین در
 و بررسی به کنش و ساخت مطالعه سطح و کالن و خرد تحلیل سطح تلفیق با و کرده رد اعتماد مفهوم بررسی در را

 بر مبتنی و دار چهره پایبندی نوعی از اعتماد مدرن از پیش جوامع در" گیدنز عقیده به. اند پرداخته اعتماد مفهوم تحلیل
 غیر اعتماد. نیست چنین این وضعیت امروزی مدرن جهان و مدرنیته عصر در که درحالی. است بوده حضوری هم

 مدرنیته، دوران در اعتماد عمده وجه. باشد می انتزاعی های نظام یابنده رشد ماهیت از ناشی ناشناس دیگران به شخصی
 ارائه از نوشتار این در (.714:5041ریتزر،) "کند می پیدا معنا تخصصی های نظام در که است ای چهره بی پایبندی
 سه این اصلی نماینده عنوان به گیدنز آنتونی و فوکویاما فرانسیس کلمن، جیمز آرای تنها و خودداری متعدد نظریات
 .گیرد می قرار موردبررسی سطح

 
 (خرد سطح) کلمن جیمز
 و شخصی اعتماد ابعاد به اگرچه است، شده مطرح اجتماعی سرمایه نظریات چارچوب در که کلمن جیمز نظریات
 تحلیل در خصوص به و داده قرار خود های تحلیل مبنای را مبادله شناختی روان شیوه طورکلی به اما دارد، توجه انتزاعی
 آزاد از نقل به. )برد می کار به را نفره سه و دو های گروه قواعد همان تنها زیاد، نسبتاً تعداد با های گروه روابط
 اعتماد و کننده اعتماد دارد، وجود جزء دو حداقل  اعتماد بر مبتنی رابطه هر در" کلمن نظر به (.553:5040ارمکی،
 اعتماد طرف. هستند خود نیازهای ارضای دنبال به و بوده هدفمند جزء دو هردرکنش  که است این بر فرض و شونده
 باید نیز شونده اعتماد طرف و( نه یا بپذیرد را خطر یعنی) نه یا شود معامله وارد دیگری با که بگیرد تصمیم باید کننده
 موجودی انسان چون کلمن نظر طبق(. 275:5041کلمن،) بزند انتخاب به دست آن شکستن یا و اعتماد حفظ بین
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 حداکثر خود روابط در که است این فکر در همیشه لذا است، معقوالنه نشیبرگز مبتنی او های کنش که است عقالنی
 ولی شد خواهد بیشتر اعتمادی روابط و اعتماد باشد، سودآور اعتمادی رابطه و جریان اگر لذا. کند کسب را ممکن سود
 رابطه و اعتماد آنگاه باشد متناسب سود کسب عدم و باال ریسک باعث اینکه یا و نباشد سودآور اعتماد رابطه این اگر

 یابد. می کاهش اعتمادی

 
 (کالن سطح) فوکویاما فرانسیس

 های ارزش و هنجارها از معینی مجموعه عنوان به اجتماعی سرمایه حفظ بر وی تمرکز کانون و نظری مبنای
 این فوکویاما دید از. هستند سهیم آن در دارند، همیاری و همکاری یکدیگر با که گروهی اعضای و است غیررسمی

 ،(53:5073 فوکویاما،) باشد دوجانبه ارتباطات و تعهدات ادای صداقت، قبیل از سجایایی شامل باید هنجارها و ها ارزش
 یکدیگر با که افراد از گروهی توسط هایی، ویژگی چنین با غیررسمی هنجارهای و ها ارزش این در مشارکت که طوری به

 . آورد می وجود به را اعتماد دارند همکاری
 از است عبارت اعتماد شبکه داند، می «اعتماد شبکه» را اجتماعی سرمایه تبیین در مهم مفاهیم از یکی فوکویاما

 خود مابین فی تبادالت در یکسانی های ارزش و هنجارها اطالعات، از یکدیگر، به متقابل اعتماد اساس بر که گروهی
 گونه این به مربوط های هزینه کاهش و ها فرآیند تسهیل در زیادی نقش مابین فی اعتماد رو، ازاین. کنند می استفاده
 فوکویاما. آید وجود به مختلف های سازمان و ها گروه بین یا و گروه یک افراد بین تواند می اعتماد شبکه. دارد تبادالت
 در موجود اعتماد های شبکه درباره کافی اطالعات باید اجتماعی، یا تجاری سیستم هر به ورود از قبل " که است معتقد
 از نقل به) "داند می اجتماعی و اقتصادی مبادالت هرگونه پایه را اعتماد زیرا. آورد دست به آن های ویژگی و سیستم آن

 ارتباط جوامع پیشرفت با اعتماد سطح بین کند، می عنوان فوکویاما (.511: 5041 شیروانی، و الوانی ؛41: 5041 رجبلو،
 . برخوردارند باالتری اعتماد سطح از دیگر جوامع با مقایسه در یافته توسعه جوامع وی عقیده به. دارد وجود داری معنی

 
 (میانی سطح) گیدنز آنتونی
 و مدرن ماقبل دوران در اعتماد الگوهای تحلیل ویژگی نیز و کالن و خرد سطوح تلفیق گیدنز آرای خصلت ترین مهم
 از نوین ماقبل جوامع در اعتماد " گیدنز از نظر(.00:5043گیدنز،) باشد می آن تغییر سازوکار چگونگی و مدرنیته مابعد
 داشته هم از بیشتری مکانی -زمانی فاصله چه هر افراد چراکه. است برخوردار نوین جوامع با مقایسه در کمتری اهمیت
 متقابل های کنش و دارند بومی و محلی خصلتی که نوین ماقبل جوامع در. داشت خواهند نیاز بیشتری اعتماد به باشند،
 که خورد می چشم به شفافیتی و صراحت چنان افراد اجتماعی روابط در دهند، می رخ رودررو و محلی سطح در بیشتر
 در اجتماعی روابط که گسترده و بزرگ جوامع در اما دارد وجود طبیعی طور به اعتماد این زیرا ندارند، اعتماد به نیازی
 دارند، چهره به چهره آشنایی یکدیگر با کمتر روابط این درگیر افراد و گیرد می انجام دوری بسیار مکانی و زمانی فاصله

درواقع آرای گیدنز (. 717:5041ریتزر، از نقل به) "هستند نیازمند بسیار حقوقی و پولی های نظام طریق از اعتماد به
در اثر  روینگ گافمنگیرد. درجالیکه که ا پیرامون چگونگی تعامالت و برقراری ارتباط نقطه مقابل آرای گافمن قرار می

(. 520:5035)گافمن، داند های فردی می ی نقش عنوان محلی برای ارائه های مختلف رویارویی مردم را به خود، صحنه
موردتوجه قرار داده و معتقد است گافمن تأکیدش بر حضور اجتماعی مردم در  تهیفضای مدرن در این امر را گیدنز

 ی خود مدنظر قرار داده است ی مردم را در نظریه ای از تعامالت چهره به چهره فضاهای مشترک بوده و جنبه
تماعی فضای تخیلی که در فضای عمومی و اجتماعات بر تعامالت اج(. گیدنز معتقد است که باید 533:5047)گیدنز،
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شده و از جا کندگی در تعامالت اجتماعی بیشتر به  روال زندگی عوض ، متمرکز شد، چراکه ذهنی در حال رخ دادن است
 (.5048)گیدنز،گیرد هایی چون ایجاد اعتماد عمومی صورت می خاطر مکانیسم

 های نظام یا افراد به اعتماد و خاص افراد به اعتماد: شود می قائل ایزتم اعتماد نوع دو بین خویش مباحث در گیدنز
 در راحتی به تواند می کنشگر که درحالی لذا. است اعتماد مورد فرد و مخاطره از آگاهی دربرگیرنده انتزاعی اعتماد. انتزاعی
 یافته تعمیم دیگران به نسبت اعتماد ارزش میزان درباره تواند می کند، قضاوت خاص افراد به اعتماد ارزش میزان مورد
 نظیر انتزاعی های نظام به نسبت اعتماد ارزش میزان درباره توانند می همچنین افراد. باشد باورهایی و ها ایده دارای نیز

 است چیزی همان این. برد نام اعتماد نهادی سطح عنوان تحت توان می فرآیند این از. باشند باورهایی دارای نیز نهادها
 را او خانه یا اتومبیل که فردی از کنشگر است ممکن یعنی. نامد می تخصصی های نظام به اعتماد ایده را آن گیدنز که

 میزانی دارای کیفیت، کنترل و نظارت قوانین، و قواعد تنظیم استاندارد، نظام به نسبت ولی باشد نداشته شناختی ساخته،
 اصطالح و مفهوم از اعتماد مقابل نقطه دادن نشان برای همچنین گیدنز(. 538:5043پور، شارع) باشد اعتماد از
 (.553:5043گیدنز،) است انتزاعی های نظام و اشخاص به نسبت اعتماد شامل که کند می استفاده اعتمادی بی

 تضعیف و تخریب کالن و میانه خرد، مختلف سطوح در اجتماعی اعتماد گفت توان می کلی بندی جمع یک در
 طور به ها انسان ازآنجاکه. است افراد افراطی طلبی منفعت خرد، سطح در اجتماعی اعتماد کننده تخریب عوامل شود؛ می

 از استفاده با کنند می سعی افراد بگیرد، خود به افراطی حالت طلبی منفعت این وقتی هستند، طلب منفعت ذاتی،
 کاذب های رقابت موضوع میانه، سطح در. کنند طلب خود رایب را منفعت و امکانات از بیشتری سهم کاذب، های روش
 اجتماعی اعتماد تخریب اصلی عامل کشورها طلبی جاه نیز، کالن سطح در. شود می مطرح مؤسسات و نهادها بین

 اعتماد ها آن به توانند نمی کشورها دیگر باشند، داشته بیشتری طلبی جاه کشورها هرچه که طوری به. شود می محسوب
 .کنند

 

 روش تحقیق
 تحقیـق  آمـاری  جامعـة . اسـت  گرفتـه  انجام پیمایش روش از استفاده با و است کمی تحقیقات نوع از حاضر تحقیق

 3دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در  38-31شامل تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 
 833کرجسی و مورگان  فرمول اساس بر شده محاسبه نمونة اند. حجمنفر بوده  55333گروه آموزشی است که بالغ بر 

گـروه   3از میـان   (Random Stratified Sampling)گیری احتمـالی طبقـه ای   نمونه روش از استفاده بود که با نفر
و بـه نسـبت دانشـجویان هـر       "مهندسی و هنر"و  "علوم پایه و کشاورزی"، "علوم انسانی"آموزشی در سه دانشکده 

 8 در که است طیف لیکرت بسته سؤاالت بر مشتمل اینامهپرسش اطالعات آوریجمع دانشکده انتخاب شده اند. ابزار
بـر ایـن   . اسـت  محتـوایی  روایـی  نـوع  از تحقیق ابزار روایی. است شده تنظیم نسبی و ایاسمی، ترتیبی، فاصله  سطح
 در کارشناسان و اساتید نظرات صوری روایی در. شد ارزیابی ایسازه و صوری روایی نظر از هاگویه و هامقیاس اساس،
همچنـین پایـایی ابـزار     .شـد  استفاده عامل تحلیل تکنیک از نیز ایسازه روایی ارزیابی در و گردید اعمال هاگویه مورد
 کرونبـاخ  آلفای آوری اطالعات، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. از آن جا که ضریب جمع
 مطلوب است. اعتبار نامه دارای پایایی وبنابراین، پرسش است 7/3 از تربزرگ هاپرسش مجموعه این به مربوط

 

 یافته های پژوهش

نفر( دانشجوی پسر  554درصد ) 1/23دانشجوی دختر و   نفر( 242) درصد  1/73 پژوهش نمونة جمعیت میان از
 08 سن در درصد 7 و سال 00 تا 21 گروه سنی در درصد 28 سال، 21  تا 54 سنی ردة از دانشجویان در  %13اند.  بوده



 فصل اول  01

درصد متاهل  07از دانشجویان مجرد و  درصد 10 .است سال 22 نمونه حجم سنی میانگین. داشتند قرار سال 85 تا
درصد( در دانشکده  1/23نفر ) 554درصد( از دانشجویان حجم نمونه در دانشکده علوم انسانی،  1/12نفر ) 253 بوده اند.

درصد از دانشجویان  08درصد در دانشکده مهندسی و هنر مشغول به تحصیل بودند.  54نفر معادل  72علوم پایه و 
درصد  51و  35درصد ورودی سال  4، 32درصد ورودی سال  23، 30درصد ورودی سال  22، 5038ورودی سال 

ماه و کمتر( از تلگرام استفاده می کنند.  1درصد از دانشجویان به تازه گی )حدود  1/05بوده اند.  35ورودی قبل از 
درصد از  02م استفاده می کنند. درصد بیش از یک سال است که از تلگرا 83ماه تا یک سال و  1درصد بین  1/53

ساعت و  1تا  0درصد بین  21ساعت در شبانه روز از تلگرام استفاده می کنند.  0پاسخگویان اظهار کرده اند که کمتر از 
گروه مجازی  0درصد از دانشجویان در حداقل  25ساعت در شبانه روز از تلگرام استفاده می کنند.  1درصد بیش از  80

درصد از حجم نمونه بعد از  14گروه عضو بودند.  1درصد در بیش از  18گروه و  1تا  0درصد در  21. عضویت داشتند
درصد از پاسخگویان در مورد بازبینی تلگرام پاسخ  23برخواستن از خواب قبل از هرکاری تلگرام خود را چک کرده، 

 تلگرام نیست. درصد گفته اند که اولین کارشان چک کردن 52ممتنع داده اند و تنها 

 

 های استنباطی پژوهشیافته
و اتا استفاده شده و نتـای  حاصـل از     (t-test)ها از آزمون تیدر آمار استنباطی پژوهش حاضر، برای بررسی فرضیه

 ها در قالب جداول مربوطه، ارائه گردیده است. آزمون
شجویان دختر و پسر در میزان اعتمـاد اجتمـاعی   فرضیه اول: این فرضیه بیانگر وجود تفاوت معنادار بین دو گروه دان

 متاثر از حضور در شبکه تلگرام است. برای آزمون این فرضیه از آزمون تی دو میانگین مستقل استفاده شده است. جدول
. اسـت  جنسـیت  تفکیـک  بـا  مطالعه مورد متغیر میانگین مقایسه برای t آزمون نتای  و توصیفی های شاخص بیانگر ،5

هـا  است. یافتـه  33/3و سطح معناداری معادل   13/0در این آزمون  Tدهد میزان آزمون در جدول زیر، نشان مینتای  
های دو گروه پسر و دختر در میزان اعتمـاد اجتمـاعی دارد. میـانگین نمـره اعتمـاد      نشان از تفاوت معنادار بین میانگین

اسـت. در نتیجـه میـزان     18/83گین برای دانشجویان پسر است، در حالیکه این میان 11/82اجتماعی دانشجویان دختر
اعتماد اجتماعی دانشجویان دختر استفاده کننده از تلگـرام بیشـتر از دانشـجویان پسـر اسـت. بنـابراین جنسـیت تـأثیر         

 معناداری در میزان اعتماد اجتماعی در دانشجویان دارد و به همین دلیل فرضیه اول مورد تأیید قرار می گیرد. 
 

 (N=400: نتایج آزمون تی برای متغیر جنسیت )1دول شماره ج

 
 

 
 

این فرضیه بیانگر وجود تفاوت معنادار بین دو گروه متاهل و مجرد در میزان اعتماد اجتماعی متاثر از  فرضیه دوم:

 بیـانگر  ،2 حضور در شبکه تلگرام است. برای آزمون این فرضیه از آزمون دو میانگین مستقل استفاده شده است. جدول
نتـای   . اسـت  تاهل وضعیت تفکیک با مطالعه مورد متغیر میانگین مقایسه برای t آزمون نتای  و توصیفی های شاخص

ها تفاوت است. یافته 11/3و سطح معناداری معادل  -171/3در این آزمون  Tدهد میزان آزمون در جدول زیر، نشان می
دهد. بنابراین وضعیت تأهـل  های دو گروه مجرد و متأهل در میزان اعتماد اجتماعی نشان نمیمعناداری را بین میانگین

 شود. تأثیر معناداری در میزان اعتماد اجتماعی دردانشجویان ندارد و به همین دلیل فرضیه تأیید نمی
 

 سطح معناداری T درجه آزادی N متغیر

 جنسیت
 %1/73( 242دختر )
 %1/23( 554پسر )
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 (N=400: نتایج آزمون تی برای متغیر وضعیت تاهل )2جدول شماره 

 
 
 

 

 

های سنی و میزان اعتماد اجتماعی متاثر از حضور در شبکه مجازی این فرضیه به تفاوت میان گروه فرضیه سوم:

تلگرام اشاره دارد. برای نشان دادن تأثیر متغیر سنی بر میزان اعتماد اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده 
بندی شده است. همان طور که در جدول سال طبقه 85تا  08و  21ـ 00، 54ـ 21گروه سنی  0است. جمعیت نمونه در 

است. با اینکه گروه سنی سوم  47/3و سطح معناداری معادل 580/3در این آزمون معادل  Fآمده است میزان  0شمارة 
اول  سال( از میانگین باالتری در نمره اعتماد اجتماعی برخوردار است و به دنبال آن گروه دوم نسبت به گروه 85-08)

میانگین باالتری دارد ولی، این تفاوت میانگین معنادار نیست. هرچند می توان اذعان کرد که با باال رفتن سن به 
صورت طبیعی می تواند میزان اعتماد نیز باال برود، ولی در این پژوهش متغیر سن، متغیر تاثیزگذاری برای کاربران 

-شود که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات گروهن ترتیب مشخص میتلگرام در میزان اعتماد اجتماعی نیست. به ای

 های سه گانة سنی در اعتماد اجتماعی وجود ندارد. و به همین دلیل فرضیه مورد نظر تائید نمی شود.

 

در این فرضیة بیان شده است که بین دانشکده های دانشگاه  و اعتماد اجتماعی متاثر از حضور در  فرضیه چهارم:

دانشکده علوم انسانی، علوم پایه و کشاورزی، و مهندسی و هنر  0گرام  تفاوت معناداری وجود دارد. نمونة آماری در تل
دانشکده در میزان اعتماد اجتماعی از آزمون تحلیل  0اند. به منطور نشان دادن تفاوت میانگین بین بندی شدهطبقه

و سطح معناداری  27/2در این فرضیه معادل  Fدهد که میزان واریانس استفاده شده است. نتای  آزمون نشان می
است. با اینکه میانگین نمره دانشجویان دانشکده هنر و مهندسی نسبت به دو دانشکده دیگر بیشتر است،  53/3معادل

غیر مستقل ، این میانگین تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. بنابراین مت31/3ولی با عنایت به سطح معناداری بیشتر از 
دانشکده محل تحصیل نمی تواند متغیر تاثیرگذاری در اعتماد اجتماعی باشد. به همین دلیل فرضیه چهارم مورد تایید 

 قرار نگرفت. 

 

در این فرضیة بیان شده است که بین سال ورود به دانشگاه  و اعتماد اجتماعی متاثر از حضور در  فرضیه پنجم:

بندی طبقه 35، و قبل از 35، 32، 30، 38گروه ورودی سال  1دارد. نمونة آماری در  تلگرام  تفاوت معناداری وجود
گروه ورودی در میزان اعتماد اجتماعی از آزمون تحلیل  1اند. به منطور نشان دادن تفاوت میانگین بین این شده

و سطح معناداری  573/5ل در این فرضیه معاد Fدهد که میزان واریانس استفاده شده است. نتای  آزمون نشان می
گروه مذکور مشاهده  1است. بنابراین تفاوت معناداری بین میانگین نمرات متغیر وابسته اعتماد اجتماعی در  02/3معادل

 نشد و به همین دلیل فرضیه پنجم مورد تایید قرار نگرفت. 
 

 

 

 

 

 سطح معناداری T درجه آزادی N متغیر

 وضعیت تاهل
 %10( 212مجرد )
 %07( 584متاهل )
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 (: نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای مستقل3جدول شماره )

 
 
 
 

این فرضیة بیانگر تفاوت معنادار بین میانگین گروه های سه گانه سابقه استفاده از شبکه تلگـرام و   فرضیه ششم:

مـاه و   1اعتماد اجتماعی متاثر از حضور در تلگرام  است. حجم نمونة به لحاظ سابقه استفاده از تلگـرام  در سـه گـروه    
گـروه   0اند. به منطور نشان دادن تفاوت میانگین بین بندی شدهماه تا یک سال و بیش از یک سال طبقه 1کمتر، بین 

در ایـن   Fدهد که میـزان  در میزان اعتماد اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتای  آزمون نشان می
بـین  شـود کـه تفـاوت معنـاداری     است. به این ترتیب مشخص می 35/3و سطح معناداری معادل 120/8فرضیه معادل 
های سه گانة مذکور در میزان اعتماد اجتماعی وجود دارد. بیشترین میانگین در بین گروهای مذکور مربوط میانگین گروه

ماه تا یک سال سابقه استفاده از تلگرام را دارند می باشد. بعد از گروه دوم، گروه سوم  1به گروه دوم یعنی کسانیکه بین 
نیکه به تازه گی در تلگرام عضو شده اند، میانگین نمره کمتری نسبت بـه دو گـروه   )بیش از یک سال( قرار دارد و کسا

دیگر دارند. در نتیجه معلوم می شود هرچه سابقه استفاده از تلگرام بیشتر می شود میزان اعتماد اجنماعی نبـز افـزایش   
اجتماعی تاثیرگذار است. برای تشـخیص  پیدا می کند. به عبارت دیگر سابقه استفاده از تلگرام در افزایش میزان اعتماد 

استفاده شد و نتای  آزمون نشان داد که میانگین هر سه  (Post Hoc)ها از آزمون تعقیبی پست هاک تفاوت درون گروه
توان گفت که سابقه اسـتفاده از تلگـرام در   . در نتیجه می(p=0.01)گروه فوق به صورت زوجی نیز با هم متفاوت است

 وابسته تاثیر گذار است. مقدار اتا نشان از تاثیر با شدت متوسط این متغیر در میزان اعتماد اجتماعی دارد.  تغییرات متغیر 

 

این فرضیه به تفاوت میان مدت زمان مصروفه در تلگرام در شبانه روز  و میزان اعتماد اجتماعی  فرضیه هفتم:

یر این متغیر بر میزان اعتماد اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس متاثر از حضور در تلگرام اشاره دارد. برای نشان دادن تأث
بندی ساعت طبقه 1ساعت و بیش از  1تا  0گروه تا سه ساعت در شبانه روز،  0استفاده شده است. جمعیت نمونه در 

و سطح معناداری  211/5در این آزمون معادل  Fآمده است میزان  0شده است. همان طور که در جدول شمارة 
گروه مذکور مشاهده نشد و به همین  0است. بنابراین تفاوت معناداری بین میانگین نمرات متغیر وابسته در  23/3معادل

 دلیل فرضیه هفتم مورد تایید قرار نگرفت. 

 

در این فرضیة بیان شده است که بین عضویت در گروه های مجازی تلگـرام و اعتمـاد اجتمـاعی     فرضیه هشتم:

 1تا  0دسته عضویت در سه گروه و کمتر، بین  0ر تلگرام  تفاوت معناداری وجود دارد. نمونة آماری در متاثر از حضور د
گـروه در میـزان اعتمـاد     0اند. به منطور نشان دادن تفاوت میانگین بـین ایـن   بندی شدهگروه طبقه 1گروه و بیشتر از 

در ایـن فرضـیه معـادل     Fدهد که میـزان  مون نشان میاجتماعی از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتای  آز
های شود که تفاوت معناداری بین میانگین گروهاست. به این ترتیب مشخص می 35/3و سطح معناداری معادل 533/8

سه گانة مذکور در میزان اعتماد اجتماعی وجود دارد. بیشترین میانگین در بین گروهای مذکور مربـوط بـه گـروه سـوم     
 1تـا   0گروه مجازی عضویت دارند می باشد. بعد از گروه سـوم، گـروه دوم )عضـویت در     1انیکه در بیش از یعنی کس

 سطح معناداری ضریب اتا N F متغیرها

 47/3 335/3 580/3 833 سن

 53/3 35/3 275/2 833 دانشکده

 02/3 353/3 573/5 833 سال ورود

 35/3 31/3 120/8 833 سابقه استفاده از تلگرام

 23/3 33/3 211/5 833 مدت زمان مصروفه در تلگرام

 35/3 38/3 533/8 833 عضویت در گروه های مجازی
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گروه عضو هستند میانگین نمره کمتری نسبت بـه دو گـروه دیگـر دارنـد. در      0گروه( قرار دارد و کسانیکه در کمتر از 
زان اعتماد اجنماعی نیز افزایش پیدا مـی کنـد. بـه    نتیجه معلوم می شود هرچه تعداد گروه های مجازی بیشتر باشد، می

عبارت دیگر عضویت دانشجویان در گروه های بیشتر می تواند سطح اعتمـاد اجتمـاعی آنـان را افـزایش دهـد. بـرای       
استفاده شـد و نتـای  آزمـون نشـان داد کـه       (Post Hoc)ها از آزمون تعقیبی پست هاک تشخیص تفاوت درون گروه

توان گفت که هرچه تعداد . در نتیجه می(p=0.01)روه فوق به صورت زوجی نیز با هم متفاوت استمیانگین هر سه گ
گروه های مجازی که دانشجویان در آن عضو می شوند، بیشتر باشد، میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش پیدا می کنـد.  

 ماعی دارد. مقدار اتا نشان از تاثیر با شدت متوسط این متغیر در میزان اعتماد اجت

 

 نتیجه گیری 
یک دهه است که ارتباطات مجازی در ایران بسیار رونق گرفته است. در ابتدای امر این ارتباط از طریق ایمیل  حدود

امکان ارسال متن از طریق پیام کوتاه )اس ام اس( گسترش یافـت   سپسو در صفحات گفتگو )چت( اینترنتی باب شد. 
و با پیشرفت تکنولوژی گوشی های تلفن همراه و راه اندازی شبکه های اجتماعی کـه دسترسـی بـه آن هـا از طریـق      
د گوشی های تلفن همراه نیز امکان پذیر است، امروزه این نوع ارتباطات به اوج خود رسیده است، به طـوری کـه درصـ   

باالیی از جوانان در بسیاری از گروه های مجازی عضو هستند و همه روزه مطالب بسیاری بین آن هـا رد و بـدل مـی    
در این میان شبکه تلگرام یکی از ابزارهای مهم برای انجام تعامالت مجازی در جامعه ایرانی است. بـا توجـه بـه     .شود
درصد پاسخگویان بیش از یـک سـال اسـت کـه از تلگـرام       83های توصیفی پژوهش حاضر حاکی از اینست که  یافته

 1درصـد در بـیش از    18ساعت در شبانه روز را در تلگرام مـی گذراننـد و    1درصد آنها بیش از  80استفاده می کنند و 
درصد از آنها بعد از برخواستن از خواب قبل از هرکاری تلگرام خود را چک می کنند،  14گروه عضو هستند و همچنین 

هـای فـوق بیـانگر     توان از وقوع تغییراتی اساسی در امکان های کنش میان افراد سخن گفت. به عبارتی دیگر داده یم
اینند که به موازات پیشرفت های تکنولوژیک و حرکت به سمت جامعه اطالعاتی، سبک زیستی افراد نیـز تغییـر کـرده    

وفق زیسـت مجـازی بـر زیسـت واقعـی و عضـویت و       است. چنین تغییری به معنای گسترش روند تعامالت مجازی، ت
برقراری ارتباط در گستره متننوعی از گروه های اجتماعی است. بنابراین شبکه های اجتماعی در جامعه ایرانی، میـدانی  
مهم برای انعکاس حضور و بودن افراد هستند و از بسترهای اصلی شکل گیـری فضـاها و گفتگوهـای عمـومی بـرای      

هستند. در این میان اعتماد اجتماعی یکی از میانجی های مهمی می تواند باشد که کـاربران را بـه    کنشگران اجتماعی
استفاده بیشتر از شبکه تلگرام سوق دهد. با این حال  اعتماد اجتماعی خود از متغیرهای دیگری تاثیر می پذیرد که بنـا  

تماد بیشتری در استفاده از شبکه تلگرام دارنـد و  بر نتای  پژوهش حاضر می توان گفت برحسب متغیر جنسیت، زنان اع
برحسب متغیر زمان و عضویت در گروه های تلگرامی، کسانیکه ساعات بیشتری از شبکه تلگرام استفاده کرده انـد و در  
گروه های بیشتری عضو بوده اند، بیشتر از سایرین اعتماد به این شبکه دارنـد. گرچـه نفـس اسـتفاده سـاعات زیـاد از       

ترنت را بتوان در لوای مفهوم اعتیاد به اینترنت امری منفی دانست، اما ارتباط معنادار متغیر زمان با اعتماد اجتماعی از این
سویی می تواند حاکی از این باشد که کاربران در گذر زمان با نحوه استفاده شبکه تلگرام بیشتر آشنا می شـوند و هالـه   

ن شبکه ای برایشان زدوده می شود و در سوی دیگر با عضویت در گـروه هـای   های ابهام و ناشناختگی کابردهای چنی
در  رنـد را ندا انبه تنهـایی شـهامت انجامشـ    هکارهایی ک ،خطرپذیری افراد افزایش پیدا می کند و ممکن استمختلف 

  .دنبستر میانکنش های گروهی انجام ده
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 ای و مسئولیت اجتماعی های سواد رسانه عنوان یکی از رهیافتسواد اخالقی به 
 
 بهاره نصیری، آمنه بختیاری، فاطمه بدوری

 

 چکیده

تواند به ارزشمند بودن روابط انسانی و  ها، با تأکید بر روابط شخصی و اخالق مراقبت می های اخالقی از پیام دریافت
تواند با خصایصی چون  ویژه اخالق مراقبت، می رشد اخالق انسانی بهپذیری اجتماعی افراد جامعه بیانجامد.  مسئولیت

پذیری در قبال هم نوع همراه باشد. ابعاد اخالق  مراقبت، دلسوزی، خیرخواهی، پرورش دادن مهرورزی و مسئولیت
های  ؤلفهجا که م گیری اخالقی و پذیرش مسئولیت اجتماعی فرد در قبال جامعه است. از آن مراقبت معطوف به تصمیم

شناسی و اخالقی است؛ لذا رابطه میان اخالق مراقبت و مسئولیت  ای شامل بعد شناختی، احساسی، زیبایی سواد رسانه
گیرد. چرا که اخالق مراقبت یکی از ابعاد سازنده مسئولیت  ای جای می اجتماعی در ذیل بعد اخالقی سواد رسانه

 گردد. اجتماعی محسوب می
هایش بی معناست و اخالق مراقبت نوعی کنش انسانی نسبت به  رفتن انسان و کنشاخالق بدون در نظر گ

شود به زعم نویسنده؛ رسانه و  کند. زمانی که صحبت از رسانه می هایی است که فرد از محیط پیرامونش کسب می پیام
هایشان  ضای مجازی و پیامهای خاص مانند مطبوعات، کتاب، رادیو، تلویزیون، ماهواره، ف پیام صرفا به یکسری رسانه

هایی  تواند همانند یک رسانه عمل کرده و حاوی پیام گردد، بلکه هر آنچه که در اطراف ما وجود دارد می اطالق نمی
 تواند یک رسانه باشد.  که هر فردی خود می باشند که نیازمند رمزگشایی از آن است. کما این

ها در  ای، سواد اخالقی و مسئولیت اجتماعی و ارتباط میان آن سانههدف اصلی نوشتار حاضر بررسی سه مؤلفه سواد ر
ها و  کنار الزامات عاملیت انسانی به عنوان رسانه در بستر جامعه است؛ تا بتوان با تحلیل منطقی برخی از زوایا، افق

سایش همگان که های پیش روی این مفاهیم را نشان داد. قاعده اساسی این بحث توجه به امنیت، سالمت و آ چالش
باشد. با در نظر داشتن این موضوع که مفهوم اخالق  همان مسئولیت اجتماعی و توانایی مدیریت مناسب آن است، می

ای )حوزه  مراقبت با فهم و دانش مسئولیت اجتماعی، تحت عنوان سواد اخالقی و به عنوان یکی از اضالع سواد رسانه
توان هم طراز با سایر نیازهای انسان قرن بیست و یکم برای زندگی  ی(  را میشناختی، عاطفی، زیبایی شناختی و اخالق

 فرض کرد.
ورزی  ای، مسئولیت اجتماعی،  سواد اخالقی، حساسیت اخالقی، پتانسیل اخالقی و استدالل ها: سواد رسانه کلید واژه

 اخالقی

 

 مقدمه
های  ارای رویکردی چند بعدی است و تعامل ما با پیامهای مختلف است و د به پارادایم توجهای به معنای  سواد رسانه

 گیرد. این ابعاد عبارتند از: ای از گذر چهار شیوه و با سطوح متنوعی از آگاهی و مهارت صورت می رسانه
 گردد. حوزه شناختی: که به فرایندهای ذهنی و تفکر باز می -5
 : که بعد احساسی دارد.عاطفیحوزه  -2
 گردد. توانایی لذت، فهم و ارزیابی محتوای رسانه از زاویه دید هنری باز میحوزه زیبایی شناختی: بر  -0
ها اشاره دارد. همچنین شامل اطالعاتی  های نهفته در پیام حوزه اخالقی: که به توانایی فهم و برداشت ارزش -8
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راهم ها است که این نوع اطالعات مبنایی برای قضاوت راجع به درست بودن و غلط بودن ف درباره ارزش
 (23-53،ص 5041کند. )پاتر،  می

 ای مبتنی بر حوزه اخالقی است. در این نوشتار رویکرد سواد رسانه
ها است و هدف رفتار اجتماعی نیز مبتنی بر اهداف جمعی و  های رفتاری انسان اخالق یکی از حوزه حوزهجا که  از آن

ها باشد، اخالق مسئولیت مدار در بطن خود  انسانمدار راهنمای  اجتماعی است، علی االصول باید اخالق مسئولیت
 مسئولیت پذیر هم هست، چرا که زندگی اجتماعی سرشار از مسئولیت است.

ها با آن سرو کار دارند. در دین  پایه و اساس بسیاری از موضوعاتی است که انسان "اخالق"توان گفت  با جرات می
های زندگی مورد تأکید  از جمله داشتن رویکرد اخالقی در همه حوزهمبین اسالم نیز این مسئله یعنی اهمیت اخالق و 

 است.
برای  "زندگی خوب"اخالق و مسئولیت اجتماعی اجزای جدایی ناپذیر و الزم و ملزوم یکدیگر برای طراحی یک 

تعریف و  رت ، صحیحتر شوند. در این میان سواد اخالقی؛ حوزه عمومی زندگی اجتماعی انسان را شفاف بشر قلمداد می
 نماید. تنظیم می

تجربه نشان داده است، اخالق ستون فقرات همه موضوعاتی است که انسان با آن سروکار دارد. اخالق به هر 
ها،  آورد. اخالق هرچیز را از آفت های انسانی را با خود به همراه می ای وارد شود چارچوب قداست و عیار ارزش حوزه

کند. به طور کلی حوزه اخالق، حوزه بایدها و نبایدها است. اخالق  ای آن ترسیم میحفظ و جهت صحیح و درستی را بر
گوید چه کاری خوب است و چه کاری بد است. یک فرد باید از چه اعمالی اجتناب نماید و به چه اعمالی رغبت  می

 داشته باشد. 
ید آگاهانه و به صورت عمیق، فعاالنه و ها ساکن و منفعل باشند بلکه با مخاطب نباید در مقابل نکات اخالقی پیام

ها اقدام  اخالق مند، محتوای دریافتی را تجزیه و تحلیل نمایند و با احساس مسئولیت بیشتری نسبت به بازنشر آن
 نماید. 

 

 مفهوم سواد
با سواد،  های متناظر ها و توانش مفهوم سواد با مفهوم اکتساب در پیوند است. این اکتساب بیانگر آن است که مهارت

اموری نیستند که به طور زیستی و در فرایند رشد خود به خودی در انسان ایجاد شوند. برای نمونه راه رفتن کودکان 
دهد.  هاست که در بازه زمانی ویژه ای فارغ از آموزش و تالش و در هرحال رخ می امری فیزیولوژیک و ناشی از رشد آن
ها، نیازمند تالش،  ها نیست و عالوه بر آن های رشدی ویژه، مساوی آن به زمینهدر مقابل، سواد خواندن، در عین نیاز 

برنامه ریزی و آموزش است. هرمان بر این باور است که سواد نه تنها متمایز از رشد فیزیکی و طبیعی است، بلکه امری 
 (Herman,2007) فراتر از بروندادهای زندگی اجتماعی نیز هست.

توان امری متفاوت از رشد فزیکی دانست که در عین حال در بستر زندگی  ردن کودکان را میبه طور نمونه صحبت ک
دهد. در حالی که سواد با یادگیری ضمنی و قرار گرفتن صرف در بستر اجتماعی به  اجتماعی و در حالتی ضمنی رخ می

ه و خودآگاه را سامان دهی کرد. شود. بنابراین برای تحقق آن باید فرایندی برنامه ریزی شد طور کامل محقق نمی
 (Herman,2007,313) داند. هرمان سواد آموزی را فرایندی وابسته به فرهنگ و قصدمندانه می

ای را برای آن  های مفهومی ویژه همان گونه که بیان شد، سواد امری اکتسابی است. اکتسابی بودن سواد نیز داللت
چیز نیازمند تصمیم  تساب، قصدمندی، و خودآگاهی است. اکتساب هرهمراه خواهد داشت. نخستین مؤلفه مهم در اک

فرد و تالش برای به دست آوردن آن است. از این رو، تصمیم آگاهانه فرد و تالش مجدانه او برای اکتساب، امری 
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برای  ضروری است. یکی دیگر از مفاهیم زیرساز مفهوم اکتساب، مفهوم قابلیت رقابت است. هنگامی که اکتساب امری
جا  افراد مختلف امکان پذیر باشد، سطوح مختلفی از اکتساب قابل تصور خواهد بود. لذا مفهوم رقابت و مسابقه در این

ها را رده  ها آن های مختلفی قرار گیرند و بتوان براساس این رتبه که افراد در این اکتساب در رتبه قابل طرح است. این
 ب خواهد بود. بندی نمود، برآمده از مفهوم اکتسا

نوعی محتوای دانشی داللت خواهد داشت. این تحلیل مفهوم  عالوه براین، واژه سواد که ناظر به نوعی فهم است بر
آید، بحث از  ورزد هنگامی که پای فهم به میان می که وام گرفته از تحلیل پیترز و هرست است، بر این نکته تأکید می

 (Peters and Hirst,1980) جتناب خواهد بود.محتوای دانشی و نظری نیز غیرقابل ا
های مفهومی مقوم سواد اخالقی را برای ما روشن سازد. هریک  تواند مؤلفه در نگاهی کلی، تحلیل مفهومی سواد می

کنند و این عبارت را به سمت و سویی خاص  های مقوم در عبارت سواد اخالقی ایفای نقشی ویژه می از این مؤلفه
باشد و  توان گفت مفهوم سواد دارای سه جزء مفهومی اکتساب، صالحیت، فهم می . در مجموع، میکنند هدایت می

 هرکدام نیز دارای اجزایی هستند که در شکل زیر نشان داده شده است.
 

 ای مفهوم سواد رسانه
ختلف است و هدف های م ثر با رسانهؤترین ابزارهای تعامل هوشمندانه و م ای به عنوان یکی از ضروری سواد رسانه
ای از جنس تفسیرند. سواد  های رسانه ای اعطای کنترل بیشتر بر تفسیرهایمان است؛ چرا که تمامی پیام سواد رسانه

شامل رمزگشایی، تحلیل و ارزیابی( و تولید محصوالت ) ای به معنای افزایش دسترسی، استفاده، درک انتقادی رسانه
 (5032بی، باهنر و چابکی درزا) ای است.  رسانه
 ( دارای پن  مؤلفه است: 5331ای از نظر سیلور بلت ) سواد رسانه 
 ها بر فرد و جامعه آگاهی و شناخت از تاثیر رسانه -5

 فهم و درکی از فرایند ارتباط جمعی -2

 شود. ها می ای و بحث و تفسیر در باب آن های رسانه توسعه راهبردهایی که منجر به تجزیه و تحلیل پیام -0

 دهد. ها به مثابه یک متن که بینشی نسبت به خود و فرهنگ معاصرمان بدست می محتوای رسانهآگاهی از  -8

 ای لذت فهم، امتنان و ارزیابی واالی محتوای رسانه تربیت و تروی  -1

ای به  ای بر اصل مسئولیت استوار است؛ بدین معنی که مسئولیت اصلی و آغازین افزایش سواد رسانه سواد رسانه
ای اش  که خود شخص پاسخگوی سواد رسانه د است، هیچ انگیزه ای برای تغییر نخواهد بود مگر اینعهده خود فر

توانند منابعی برای کمک به افراد باشند؛ همان گونه که  ... می باشد. نهادهایی چون حکومت، خانواده، مدرسه، دین و
 ( 43، ص 5030پاتر، ) توانند مانع باشند. می

 

 مفهوم اخالق
توان یک معنای لغوی و یک یا چند معنی اصطالحی قائل شد. معنای ساده لغوی آن روش زیستن  الق میبرای اخ

ها باید و  است. اخالق مجموعه قواعد رفتار انسانی است. اما در معنی اصطالحی، بیان گر رفتارهایی است که انسان
بر رفتارهای انسانی و تعیین کننده قواعدی که باید  جام دهند و از این رو اخالق بایدها و نبایدهایی است حاکم نباید آن

کنیم. شاید بر  بر زندگی انسان حاکم باشد یا آنچه بوسیله آن درست یا نادرست بودن رفتارهای انسان را ارزیابی می
گوییم کار اخالقی کاری است که در  همین اساس است که اگر ما بخواهیم یک عمل اخالقی را تعریف کنیم، می

 شود و این بیشتر یک ارزش معنوی است. بشری دارای ارزش مثبت است و به آن بهاء داده می وجدان
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که  شود و یا این اصطالح اخالق به اصول یا فرایندهای استدالل در جهت کشف آنچه درست یا غلط خوانده می
رت است از قاعده اصول گوید اخالق عبا گردد. ریچارد دفت می چیزی نسبت به چیز دیگر بهتر یا بدتر اطالق می

 (021،ص5332دفت، ) هایی که بر رفتار فردی و جمعی تحت عنوان درست یا غلط بودن حاکمیت دارد. اخالقی و ارزش

 

 مفهوم سواد اخالقی
های معنایی آن نوی اشتراک نظر عمومی  جوان بودن مفهوم سواد اخالقی باعث شده تا در خصوص تعریف و مؤلفه

های معنایی سواد اخالقی نخستین بار توسط نانسی توآنا  دامنه بررسی چندان وسعت نیابد. مؤلفهوجود داشته باشد و 
های  توان شامل سه بعد اساسی: حساسیت اخالقی، مهارت تبیین شد. توآنا معتقد است مفهوم سواد اخالقی را می

ورزد که نباید  ر این نکته تأکید می(با وجود این، او بTuana,2007) استدالل ورزی اخالقی و تخیل اخالقی دانست.
توانند منجر  ها دارای اثرات متقابل بر یکدیگرند و می ها را در مقام اموری مجزا به شمار آورد. همه این مؤلفه این مؤلفه

 جام رفتار اخالقی را شکل دهند.  به تقویت یکدیگر شوند و سرآن
 ای باشد: مرتبط با سواد رسانهتواند  های ذیل است، که می سواد اخالقی دارای مؤلفه

 

 ای حساسیت اخالقی و سواد رسانه
 Weaver and) های اخالقی در امور است حساسیت اخالقی به معنای فهم اخالقی و داشتن عالیق و دغدغه

Morse,2003ای را از یکدیگر تشخیص داده و  (. بر این اساس فرد باید بتواند درست و غلط بودن پیام ای رسانه
ها فکر کند و یا با دیگران  ها در مورد آن این تشخیص را همواره  در درون خود داشته باشد و در مواجهه با پیام دغدغه

ها عبور نکند یا بدون تمیز سره از ناسره آن را بازنشر نکند. این توانایی  به بحث و گفتگو بپردازد و به راحتی از کنار پیام
ها مستلزم یادگیری و تمرین است. حساسیت اخالقی امری از پیش موجود و  یاممند بودن نسبت  به پ حساسیت و دغدغه

 (.Weaver and Morse,2006های مکرر است ) ارثی نیست، بلکه رشد و پرورش آن در گرو آموزش به موقع و تمرین

دم حساسیت های غیراخالقی فردی و اجتماعی در نهادینه نشدن این عامل در افراد و در نتیجه ع بسیاری از کنش
هایشان ریشه دارد. به طور نمونه، دانلود غیرمجاز یک آهنگ از اینترنت بیش از آن  ها نسبت به ابعاد اخالقی کنش آن

که به تعهد افراد وابسته باشد، به اخالقی دانستن یا ندانستن آن مربوط است. در واقع، فرد یا جامعه ای که این کار را 
کند. به سخن دیگر، از نگاه این افراد،  د آن را از اساس، امری غیراخالقی محسوب نمیدهد، در بیشتر موار جام می آن

دانلود کردن اینترنت، امری بیرون از حوزه اخالق است که در مورد آن الزم نیست اخالقی بودن یا نبودن را کنترل کرد. 
نسبت به متون ) اعم از نوشتاری، دیداری، ای را در وجود خود نهادینه کرده باشد،  فردی که این جنبه از سواد رسانه

سازد. رویکرد اخالقی  شنیداری(، حساسیت دارد و بدون ذکر منبع، بدون اطمینان از اعتبار پیام آن را منتشر نمی-دیداری
ها را  ای به گونه ای است تا حساسیت بیشتر افراد را درباره شیوه انعکاس، تقویت و شکل گیری پیام در سواد رسانه

 انگیزاند.بر

 

 ای اکتشاف اخالقی و سواد رسانه
های اخالقی دارد یا خیر، برای تصمیم گیری، کنش اخالقی از  توانایی فهم این مطلب که آیا موقعیتی ویژه جنبه

تواند درباره ابعاد  اهمیت ویژه ای برخوردار است. هنگامی که حساسیت اخالقی نسبت به پیام در فرد ایجاد شد، فرد می
 در مرحله بعد نسبت به این ابعاد از خویش تعهد نشان دهد.  اخالقی موقعیت خویش و تصمیم خود در آن بیندیشد و 

های اخالقی اشتباه کند، بلکه کار  در صورت نداشتن این توانمندی، فرد ممکن است نه تنها در تشخیص موقعیت
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یا  تواند در مورد قضاوت دیگران ناظر بر اخالقی بودن خود را تنها یک انتخاب شخصی به شمار آورد. همچنین فرد نمی
های اخالقی مستتر در  نبودن یک موقعیت فکر کند. مهارت اکتشاف اخالقی، همان قدرت کشف و درک بهتر آموزه

ها و دستیابی به این افق معنایی در جهت گسترش و توسعه معانی اخالقی است. بنابراین اکتشاف اخالقی بعد از  پیام
تواند درباره ابعاد اخالقی موقعیت  آید و فرد می جود میحساسیت نسبت به آغشتگی یک موقعیت به موارد اخالقی بو

خویش و تصمیم خود در آن بیندیشد و نسبت به این ابعاد از خویش تعهد نشان دهد. به عنوان نمونه اگر متوجه شود 
ر در آن تواند به  ارتقاءکیفیت زندگی دیگران کمک کند، و منجر به بهتر شدن نحوه تفک که اخبار، اطالعات و دانشی می

 حوزه شود، باید این مسئله را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی متعهد شود.

 

 ای پتانسیل اخالقی و سواد رسانه
رسد. این ارزیابی  پس از کشف اخالقی بودن موقعیت، نوبت به ارزیابی میزان اخالقی بودن یا اهمیت اخالقی آن می

های اخالقی است. توآنا در  القی مهارتی مهم در برخورد با موقعیتبه پتانسیل اخالق مشهور است. توجه به پتانسیل اخ
توجه به امنیت، سالمت و آسایش "زند، این کدها دارای و قاعده اساسی است:  این مورد کدهای اخالقی را مثال می

 (Tuana,2007است. ) "قابل اعتماد بودن برای همگان "و   "همگان
ها فارغ از ملیت، نژاد، جنسیت، طبقه، سن و مذهبشان.  انسانی در همه پیام به عنوان مثال توجه و احترام به شان
ین هنجار ارتباطی است. زیرا اگر مردم صادقانه ارتباط برقرار نکنند، اعتماد تر همچنین صداقت در برقراری ارتباط مبنایی

رسطو معتقد است صداقت فی نفسه شود. همان گونه که ا ها رخت بر میبندد و زندگی اجتماعی غیرممکن می از میان آن
ارزشمند و ستایش برانگیز است و دروغگویی فی نفسه قبیح و در خور مجازات است. بنابراین او صداقت را سنگ بنای 

 گذارد.  داند و بر ارزش ذاتی صداقت صحه می ارتباطات اجتماعی می
شود هر پیامی را به  مهارت موجب میهای زندگی است؛ این  ین مهارتتر داشتن پتانسیل اخالقی، یکی از مهم

سادگی قبول یا رد نکنیم و این ویژگی را در خود تقویت کنیم که پیام مورد نظر را از وجوه اخالقی آن، به خوبی مورد 
بررسی قرار دهیم و پس از آن در مورد رد یا پذیرش آن تصمیم گیری کنیم. با تقویت این ویژگی به عاقبت امور به 

 گیریم. کنیم و با دقت و به درستی و براساس تعهد اجتماعی امان تصمیم می خوبی فکر می
توانند به عنوان مفاهیم کلی و جامع اخالقی در یک بسته نرم  بنابراین باید گفت که تکریم شان انسانی و صداقت می

 جمع شود تا به عموم بشر خدمت شود. "تعهد و مسئولیت اجتماعی"افزاری به نام 
 ها را با خود مطرح کرد که: توان این پرسش بنابراین می

 توانم اخالقی رفتار کنم؟ ها چگونه می من در مقام تولید کننده یا مصرف کننده پیام
ها را منتشر کنم، تا در زندگی اخالقی افراد و جوامع، تاثیرات اخالقی مثبتی برجای  چگونه پیام در فرایند ارتباط،

 بگذارم؟ 

 

 ای و سواد رسانهورزی اخالقی  استدالل
ورزی اخالقی را فرایند داوری  گیری اخالقی، استدالل ورزی اخالقی نیز امری الزم است. پیاژه استدالل برای تصمیم

 (.Piaget,1932کند ) های انسان تعریف می آگاهانه درباره خوب یا بدی کنش
های مرتبط با یک  ها همراه است. در حالی که حساسیت اخالقی به معنای تعیین ارزش سواد اخالقی با ارزیابی ارزش

کند.  سنگین می –ها را ارزیابی و سبک  موقعیت اخالقی است، مهارت استدالل ورزی بر اساس این مهارت این ارزش
های مرتبط با یک موقعیت را بفهمد و ارزیابی کند که  ا ارزشسازد ت های استدالل ورزی اخالقی، فرد را قادر می مهارت
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کند تا تعصبات خود  جام به فرد کمک می ها بیش از بقیه مرتبط اند و کدام یک ارتباط کمتری دارند و سرآن کدام ارزش
سنگین  – ها، سبک ها و تصمیم ها، درستی و نادرستی برخی از راه را شناخته و کنار بگذارد. همچنین شناخت ارزش

های چندگانه و دشوار را در افراد افزون سازد. برای  تواند توان مدیریت موقعیت های واقعی می ها در موقعیت کردن آن
گردد( باید با استدالل  ها باز می برداشتن هر قدمی در زندگی )که بخشی از آن نیز به دریافت و تحلیل هوشمندانه پیام

های مستدل، منطقی و در عین حال اخالقی او  ندگی انسان را تصمیم گیریتصمیم گیری کنیم، چرا که مسیر ز
های موجود بهترین  نماید. با آموختن این طرز تفکر، اهداف اخالقی خود را واقع بینانه تعیین و از میان پیام مشخص می

 گیرد. را انتخاب کرده و مسئولیت عواقب آن را نیز به عهده می

 

 اخالق مراقبتی
باشد. او معتقد است: زنان بیش از  یکان مسبوق به کتاب الرنس کلبرگ با عنوان صداهای اخالقی زنان مینظریه گیل

مردان به حیات اخالقی عالقه دارند، زیرا به دلیل ویژگی مادرانه اشانذاتا تعهد فراوانی درباره حقوق افراد بشر احساس 
 ها حساسیت بیشتری دارند. ن عموما در مواجهه با رن  انسانکنند و تمایل زیادی به مراقبت از عدالت دارند. زنا می
 (5031، 240صانع پور، ص)

در اخالق مراقبت که اخالقی مادرانه است، انتقال عواطف به ویژه دلسوزی و همدردی ضروری است، در این دیدگاه 
عاطفی نیز است.  –د احساسی فرایند گوش دادن و فهمیدن، یک فرایند صرفا اخالقی نیست بلکه دربردارنده یک فراین

شود به منزله افزایش  ها می جا که موجب کاهش آالم آن در رویکرد مراقبتی، دلجویی از آسیب دیدگان جامعه از آن
توان به منزله افزایش شادی اجتماعی قلمداد کرد، و هرگونه ارتباط  شود و کاهش ضرر را می شادی اجتماعی تلقی می

شود. گیلیکان معتقد است در شرایط جدید سایبری که گستره ارتباطات جهانی را  تلقی می مراقبتی، یک ارزش اخالقی
شود که اخالق مراقبت نقطه مقابل  های مراقبتی باشد.  مالحظه می شکل داده است، اخالق ارتباطی باید دارای ویژگی

رایانه توصیف کرد که از این نظر توان اخالق مراقبت را اخالق جمع گ اخالق سودگرایانه فردی است. بنابراین می
تناسب زیادی با گسترش نوع دوستی، فضیلت، مسئولیت پذیری، جمع گرایی،الزام اخالقی، احترام متقابل و در نتیجه 

 (5031، 248صانع پور، ص) ها در خیرهای حقیقی دارد.  مشارکت گسترده همه انسان
ه معتقد است که: اخالق مراقبت مادرانه از فرزندان را باید به لی ویکینزدر مقاله ای با عنوان اخالق مراقبت و وظیف

ها بر همدلی مبتنی است و الزمه اش آن  های سراسر جهان تعمیم داد، زیرا مراقبت از انسان اخالق مراقبت از انسان
جهانی ارتباط است که انسان مراقبت کننده، خود را از احساسات فرد مراقبت شونده آکنده کند. زیرا آنچه در نظریه 

ها و عملکردهای اخالقی یکدیگر است  اهمیت دارد؛ فهم جامع و جهانی همه شهروندان جوامع انسانی نسبت به انگیزه
(Wilkins, Lee, Cited in Ward &…,2010:29) 

 

 اخالق و رفتار ارتباطی
اخالق الگوهای رفتار ارتباطی درون شخص و برون شخص است. رفتارهای ارتباطی تنوع دارد؛ ما حداقل سه نوع 
رفتار ارتباطی داریم: رفتار ارتباطی درون شخصی )من با من(، رفتار ارتباطی بین شخصی )من و دیگران(و رفتار ارتباطی 

ها مثل من با محیط زیست(.اگر ما بخواهیم در مقام فرستنده  من با نهادها و امور دیگری غیر از انسان) برون شخصی 
گیریم، ابتدا باید در ارتباط درون شخصی، اخالقی شویم،  پیام به عنوان مثال در شبکه اجتماعی مثل تلگرام قرار می

 سپس در ارتباط بین شخصی و در نهایت در ارتباط برون شخصی اخالقی شویم.
در رفتار ارتباطی  مثالً اطی باید مبتنی بر رعایت حقوق کسی باشدکه با او ارتباط داریم.اخالق، در هر نوع رفتار ارتب
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درون شخصی باید دغدغه حقوق خودم را داشته باشم، یعنی با خودم روراست باشم و با خودم غافالنه عمل نکنم. 
یبی و خودباختگی رفتارهای غیر خودشناسی و خود محاسبه گری، از جمله این رفتارهای اخالقی اند. از آن سو خودفر

شود. اما رفتار ارتباطی به روش شخصی  اخالقی هستند. پس وقتی رفتار درون شخصی بود حقوق من با من  مالک می
گیرد. بنابراین ما یک الگوی رفتار اخالقی را بدین  و غیرشخصی که مطرح شود، حقوق طرف ارتباط مالک قرار می

. ما هروقت به این بلوغ برسیم اخالقی هستیمو این به تعبیر "حق دارید و من تکلیفشما  "کنیم:  ترتیب تعریف می
رسند.  کرکگور نیازمند یک تحول وجودی است؛ یعنی تا اشخاص به تحول وجودی دست نیابند، به این الگو نمی

در قبال شما تکلیف،  جا برسیم که شما حق دارید و من بنابراین برای اخالقی بودن در زندگی اجتماعی باید به این
 وظیفه و مسئولیتی دارم.

گفت من استاد هستم و تو شاگرد، من حق دارم و تو  اما متاسفانه در الگوی ارتباطی برعکس بود. مثالً کسی می
گفت من حق دارم و زن و بچه وظیفه. من اربابم، فرمانده ام، من حق دارم و در  وظیفه. کسی که مرد خانه بود می

فرمان بر وظیفه دارند. در حالی که اخالق درست وارونه کردن این است؛ یعنی دیگران حق دارند و من مقابل رعیت 
وظفه دارم. پس اخالقی رفتار کردن یعنی دغدغه پایبندی و مسئولیت در قبال دیگران، و این مبنا و اصل بسیار مهمی 

 است.
تواند یک شخص حقوقی باشد یا یک  نهاست. که میسواد اخالقی پایبندی به حقوق افراد در رفتار ارتباطی با آ

شخصیت حقوقی باشد مثل سازمان و نهاد. بنابراین ما همان گونه که انتظار داریم پزشک باید اخالقی باشد، بیمارستان 
 هم اخالقی باشد.

خوب اخالقی کشاند. دلیل هم این است، سفرای بسیار  نگاه فردگرایانه به اخالق، اساسا اخالق را به بن بست می
توان داشت که سازمان  هایشان غیراخالقی باشد. مدیران بسیار خوب اخالقی می توان داشت که سفارتخانه می

غیراخالقی داشته باشند. تولد اخالق در یک جامعه باید فرایندی طبیعی داشته باشد، اگر سزارینی باشد این نوزاد ممکن 
 ور، با تولد طبیعی اخالق، جای بحث و گفتگو دارد.است زنده نماند. تولد سزارینی اخالق در کش

گونه که در تولید کاال کنترل کیفیت مطرح است، در تولید فکر هم ممیزی اخالقی الزم است. یعنی شما  امروز همان
سایر   خواهید تصمیم بگیرید، پیامی را منتشر کنید باید مطمئن شوید در فرایند انتقال پیام، این پیام تعارضی با وقتی می

گویند. یعنی ما باید از خود بپرسیم: آیا این پیام منبع موثقی دارد؟  می "ممیزی اخالقی" حقوق نداشته باشد، به این
تولید کننده یا تولید کنندگان پیام چه کسی یا چه کسانی هستند؟ هدفشان از ارسال این پیام چه بوده است؟ آیا این پیام 

ها را  ها و نظام فکری است؟ حتما خود را مجاب کنیم تا پیام ها، دیدگاه اوی چه ارزشمحتوای مناسبی دارد؟ این پیام ح
 گوییم ممیزی اخالقی پیام.  ها بگذرانیم؛ به آن می از این آزمون

های بزرگ کارشناسی را به عنوان متصدی اخالقی استخدام کرده اند. اینها کارشناسان  در جهان صنعتی، شرکت
ها کارشان این است که بگویند فالن تصمیم و کار اخالقی است  همین ممیزی اخالقی است. آناخالق اند و کارشان 

یا نه. حال ما نیز باید خودمان متصدی اخالقی خودمان باشیم. باید حواسمان باشد که اگر نرخ اخالقی بودن من در نشر 
 ویی بپردازم.پیام سیر نزولی داشته، باید سریعا کمیته بحران تشکیل دهم و به چاره ج

توانیم از لحاظ اخالقی بهتر شویم؟ به باور وی، اخالق به خوبی  پرسش اخالق شناسی افالطونی یعنی چگونه می
بستگی دارد و واقعیت عینی خوبی، شرط الزم اخالق است؛ حیات اخالقی متمرکز بر اصالح زندگی است. زندگی 

نتیجه محور؛ در عین حال که وظیفه و نتیجه نیز بی اهمیت اخالقی باید فضیلت محور باشد، نه وظیفه محور و نه 
ترین فضیلت او است. انسانی که  ین عاطفه آدمی و بزرگتر نیستند. رکن اصلی اخالق، عشق است؛ عشق مهم

و ها، با تمام فردیت، یکتایی، بی همتایی و یگانگی  تواند اخالقی زندگی کند که بتواند به فرد فرد انسان خواهد و می می
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نیز حیات باطنی ای که دارند، عشق بورزد، توجه داشته داشته باشد و احساس مسئولیت نماید. خوبی و مسئولیت پذیری 
 خاصیت وحدت بخشی و اتحادآفرینی دارد.

 

 اخالق و مسئولیت اجتماعی ای، سواد رسانه
فلسفی و مالک و معیار سنجش درستی و  –اخالق و مسئولیت اجتماعی که باید آن را بایدها و نبایدهای ارزشی 

نادرستی رفتار شخص نسبت به خود، دیگران و جامعه تعریف کرد. مسئولیت اجتماعی، تعهد و مسئولیت در قبال افراد 
ها و رفتارهای ارتباطی است. به طور مثال، آن گونه که دوبرین و آیرلند گفته اند افراد  جامعه به هنگام تصمیم گیری

ها نسبت به مسائلی چون آلودگی محیط زیست، تبعیض،  های خود در تولید، توزیع و انتشار پیام میم گیریباید در تص
فقر، بیکاری و تورم از خود مسئولیت نشان دهند. افراد نباید صرفا منافع شخصی خود را در نظر بگیرند. هر فرد به 

گذارد،  های شخصی اش بر جامعه و افراد آن باقی میعنوان زیرسیستم در قبال جامعه و آثاری که کارکردها و عملکرد
( به عبارت دیگر، در این رویکرد، افراد عالوه بر آنکه باید منافع و حقوق 1،ص 5343دوبرین و آیرلند، ) مسئولیت دارد.

نیز مشارکت خود را تامین کنند، باید به عنوان یک امر اخالقی در راه تامین رفاه، آسایش، نیازها و عالئق مردم جامعه 
ها منجر به وارد کردن خسارت، زیان و آسیب به جامعه و  های آن داشته باشند. از جهت دیگر، نباید تصمیمات و پیام

های  افراد شود. عادالنه برخورد کردن، پاداش مناسب دادن، بدون علم سخن نگفتن، نیرنگ نزدن و نظایر آن از ویژگی
د شخصی و فردی تصمیمات و رفتارهای ارتباطی توجه دارد. در مقابل، اخالقی است. همان طور که اخالق به بع

گردد. گرچه این دو مفهوم از نظر معنی و ریشه با  مسئولیت اجتماعی به جنبه اجتماعی و مسائل فراشخصی مربوط می
اقع دو مفهوم به ها نگریسته شود؛ اما، در و یکدیگر متفاوتند، برای درک بهتر الزم است که به صورت تجزیه ای به آن

ها قابل درک باشد.  هم مربوطندو باید در حالت کلی و مجموعه ای مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند تا معنی کامل آن
های شخصیتی و تربیتی  دلیل مهم این امر آن است که بسیاری از اخالقیات و رفتارها، جنبه فردی دارد و از ویژگی

ای هم  گذارد. در این بین سواد رسانه ر همه افراد جامعه و در نتیجه کل جامعه اثر میگیرد، و بر رفتا ها سرچشمه می آن
تواند رو به هدف بزرگ اخالقی داشته باشد و آن آماده و مهیا کردن کودکان، نوجوانان و جوانان برای پذیرش  می

ها. چگونگی برقراری روابط انسانی  یامها و پ مسئولیت اجتماعی در ارتباطات اجتماعی اشان و در مواجهه با انواع رسانه
ها مورد احترام باشد؛ و حرمت، کرامت و ارزش انسانس  های فردی آن با دیگران به گونه ای که فردیت افراد و تفاوت
 هرکس در نظر گرفته شده و محترم شمرده شود.

ها چه در فضای  ت مه فرد با آنهایی اس های مهم رفتار اخالقی با همه انسان برقراری روابط انسانی یکی از جنبه
 های زیر ضروری است: واقعی و چه در فضای مجازی جهت دریافت و ارسال پیام سروکار دارد و رعایت شاخص

 ها درک نیازها، استعدادها و مشکالت دیگران و کوشش برای تامین شکوفایی و حل آن -

 های فردی پذیرفتن تفاوت -

 دوست داشتن دیگران -

 پذیرفتن افرادخوب گوش دادن و  -

 (227-221، ص5071میرکمالی، ) ای های رسانه برقراری بهداشت روانی در محیط -

 

 گیری بندی و نتیجه جمع
ای و گسترش اخالق و مسئولیت اجتماعی پیش نیاز هر گونه فعالیتی است و تا زمانی که ما  سواد رسانه توسعه

 موجود در پیام پرداخت.های  توان به استفاده از فرصت ای را نهادینه کنیم، نمی نتوانیم سواد رسانه
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های معنی سازی  ها و شیوه انهای یک موضوع متضلع است که قدرت درک مخاطبان از نحوه کارکرد رس سواد رسانه 
 کوشد این واکاوی را برای مخاطبان به یک عادت و وظیفه تبدیل کند. دهد و می ها را مورد توجه قرار می در آن

 (23، ص5041شکرخواه، )
ای،  ین مؤلفه ارتباطات اجتماعی، اخالق است زیرا اخالقی زیستن شهروندان در دنیای رسانهتر ضمن آن که مهم

کند تا همه استعدادهای انسانی در سایه مشارکت  ک زندگی مسالمت آمیز، امن و آرام را برای ایشان فراهم میامکان ی
برد میان  –و مسالمت جمعی به فعلیت برسند و جهانی توسعه یاب و ارتقاء یابنده را محقق کند؛ جهانی که رابطه برد 

 قربانی زیاده خواهی قدرت طلبانه ای باشد.ساکنانش برقرار است و بازنده ای در آن وجود ندارد که 
تواند هویت  کند: ساقه بریده شده از درخت هرگز نمی هامینگا تجربه آفریقایی را از جامعه به این صورت توصیف می

درخت را داشته باشد، زیرا از بقیه اجزای درخت منقطع شده است؛ به بیان دیگر حیثیت وجودی درخت خدمت به آسان 
انرژی حیاتی است که فقط در صورت اشتراک و هماهنگی همه اجزاء امکان پذیر است. در جامعه انسانی  سازی جریان

نیز چنین است؛ یعنی جامعه چیزی جز با یکدیگر بودن و مراقبت کردن از یکدیگر نیست. در این دیدگاه عملکرد فردی 
 (5031، 543انع پور،صجام دهد به منزله مرگ وی است. )ص که برای سود شخصی خودش کاری آن
ها،  تواند یک رسانه باشد و به عنوان یک روزنامه نگار و عضوی از جمع انسان در دنیای امروز که هر فردی می

جام فقط یک  تواند صرفا یک ناظر یعنی فاعل شناسا یا سوژه باشد که صرفا شناسایی یا ابژه را مشاهده و سرآن نمی
و باید بیش از بی طرفی، به گونه ای فعال در نظارت عینی بودن، خنثی بودن و اخالقی صدا را به جامعه ارائه دهد بلکه ا

بودن، بر خیر مشترک، انصاف و مسئولیت اجتماعی درگیر مسائل و ارتباطات اجتماعی شود و دست به تولید و انتشار 
 پیام بزند.
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 ای و اطالعاتی: سواد رسانه

 مفهومی نوین برای نیازهای عصر اطالعات
 
 مریم صابری

 

 چکیده
ای  های ارتباطی جزء الینفک زندگی شهروندان عادی هـر جامعـه   رسانههای اطالعاتی و  در دنیای امروز که محمل

 . های جدیدی است منظور زندگی هدفمند و عاری از سر در گمی نیاز به مهارت اند؛ به شده
هـایی کـه بشـر امـروزی      ای و اطالعاتی، مفهومی نوین است که در عین سادگی ترکیبی از انواع مهارت سواد رسانه

هایی است که بـه   ترین مهارت ای از مهم سواد اطالعاتی و سواد رسانه .امعه اطالعاتی به آن نیاز داردبرای زندگی در ج
تازگی و نو بودن این . ای که در عصر اطالعات دارند، در این مفهوم به آن توجه شده است سبب اهمیت و کارکرد ویژه

استانداردهایی براساس نیازهای مخاطبان مختلف در سازی و تدوین  مفهوم سبب شده است که توجه جهانی برای مدل
ای و سـواد اطالعـاتی، سـعی     در این مقاله پس از معرفی مختصر دو مهارت سواد رسـانه . المللی شکل بگیرد سطح بین

 .انداز این مفهوم جدید بحث کنیم کنیم به شکل مختصر در مورد تعاریف، اهداف و چشم می
 های ارتباطیاطالعاتی، سواد رسانه ای و اطالعاتی، رسانه ای، سوادکلیدواژه: سواد رسانه

 

 مقدمه
عصر جدید، عصر اطالعات و ارتباطات و تنوع و تکثر رسانه های اطالعاتی و ارتباطی است.  عصری که در آن بشر 

اطالعاتی قرار دارد؛ های ارتباطی در معرض بمباران های اطالعاتی و رسانهامروزی به مدد حضور روزافزون انواع محمل
هـای الزم بـرای انسـان    ای که تشخیص سره از ناسره و اطالعات خوب از بد بدون آموزش و داشـتن مهـارت  به گونه

های گذشته بسیار متفاوت شده است. در گردد. به همین دلیل در عصر حاضر، نیاز بشر به آموزش با دورانغیرممکن می
هـای پایـه و   شود؛ بلکه بشر امروزی در کنـار مهـارت  وشتن و محاسبه محدود نمیاین دوران آموزش تنها به خواندن، ن

ها و اطالعات ارائه شـده توسـط   های جدید مجهز گردد تا بتواند در میان انبوه پیامای از مهارتقدیمی باید به مجموعه
ای را شناسایی کرده و تعامل سازنده ها و تولیدکنندگان اطالعات، اهداف نهفته و معانی اصلی آنها راانواع مختلف رسانه

هـای  گیری از انواع مهـارت سو باید با بهرهتر، بشر امروزی از یکای برقرار کند. به بیان سادههای رسانهبا محتوای پیام
هـای مختلـف، بهتـرین و معتبرتـرین آنهـا را      ها و رسانهها و اطالعات ارسالی محملضروری از میان انبوه نمادها، پیام

ترین تصمیم را برای تعالی ها، مناسبشناسایی کرده و از سوی دیگر، با شناسایی نیّات و مقاصد تولیدکنندگان این پیام
 و بهبود زندگی فردی و اجتماعی خود بگیرد.

ای از شـکل اصـولی بتوانـد مجموعـه    بینی و تعمهیدات زیربنـایی کـه بـه   شود مگر آنکه با پیشاین امر محقق نمی
هـایی هسـتند کـه    ای و سواد اطالعاتی، از مهمترین مهارتی مورد نیاز را در جامعه نهادینه سازد. سواد رسانهها مهارت

برای زندگی ثمربخش در جامعه اطالعاتی امروز مورد نیاز شهروندان است. این دو مهارت که هر دو نیـز اکتسـابی و از   
تواننـد  هـایی هسـتند کـه مـی    مجموعه ای از مهـارت  طریق آموزش قابل فراگیری و گسترش در سطح جامعه هستند؛

ها و اطالعات و بازنمایی مفهوم و معنای آنها یاری دهند  و نقش بسزایی در ارتقاء و مخاطبان را در انتخاب آگاهانه پیام
، مفهوم ها و رشد و توسعه جوامع بشری دارند. به دلیل نقش پر رنگ این دو مهارت و از ترکیب آنهابهبود تصمیم گیری
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تواند نه تنها کلیه اهـداف ایـن دو   رسد میارائه شده است؛ که به نظر می« 5ای و اطالعاتیسواد رسانه»جدیدی به نام 
تر تمام نیازهای بشر امروزی در عصر اطالعات و ارتباطـات را جوابگـو   مهارت را پوشش دهد؛ بلکه در سطحی گسترده

ای بسـیار توجـه شـده اسـت و     مهـارت سـواد اطالعـاتی، و سـواد رسـانه      رغم اینکه در متون علمـی بـه دو   باشد. علی
سـواد  »ها و جوامع مختلف انجام گرفته است ؛ اما در مورد مفهـوم  های مختلف در محیطهای فراوانی در قالب پژوهش
، اهداف، جایگاه و کارکردهای آن، و همچنین نقـش آن در جوامـع اطالعـاتی امـروزی بـه جـز       «ای و اطالعاتیرسانه

پژوهش مشخصی انجام نشده است. براین اساس در این نوشتار پس از  5032پژوهش اشرفی ریزی و همکاران در سال 
بیشتر این مفهوم جدید و کارکرد و جایگاه آن معرفی مختصر دو مفهوم سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی به دنبال تبین 

 در عصر اطالعات هستیم.   

 

 ایسواد رسانه
های اطالعاتی و ارتباطی است که سبب شده است تا دسترسی نشانه بارز عصر حاضر، سرعت رشد گسترش فناوری

تر گردد. بشر امروز هر و راحت ترهای گذشته سریعبه اطالعات از طریق ابزارها و رسانه های اطالعاتی نسبت به دوران
تواند به تازه ترین اخبار و رویدادهای کل محـیط پیرامـون خـویش    خیزد با کمترین کوشش میصبح که از خواب برمی

دسترسی یابد و در نتیجه میزان آگاهی و اطالع وی از وقایع پیرامون خود نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است؛ اما 
است که انبوه اطالعات پراکنده و در برخی مواقع متناقض نظام فکری وی را دستخوش دگرگونی  آن روی سکه زمانی

 کند. و آشفتگی می
 شوند: های ارتباطی در دو سطح طبقه بندی میکلی افراد در استفاده از رسانه طوربه

دارند؛ بدون آنکه بتوانند و بخواهنـد  های مختلف دسترسی ها و محتوای رسانهترین سطح افراد صرفاً به پیامدر پائین
دهند تا خط مشی و شیوه زندگی آنها را تعیین کنند ها اجازه میها بپردازند. این دسته از افراد به رسانهبه تحلیل این پیام

 شود. هایی که به آن دسترسی دارند تنظیم میهای رسانهو زاویه دید آنها به دنیای پیرامونشان براساس پیام
هـای مختلـف، آنهـا را    هـا و محتـوای رسـانه   سطح باالتر، افراد این توانایی را دارند تا در کنار دسترسی بـه پیـام  در 

هـایی کـه از طریـق آمـوزش کسـب      رمزگشایی کنند؛ به بیان دیگر این گروه قادر هستند تا به تدری  )براساس مهارت
ها توانند خطوط رمزی که رسانهپی ببرند. در نتیجه به خوبی می ایهای رسانهاند( به معانی و مفاهیم پنهان در پیامکرده

ها، سرّه را برای نفوذ و تأثیرگذاری در ذهن مخاطبان شناسایی کرده و باتفکر و هوشمندی و تحلیل مفاهیم و معانی پیام
هسـتند کـه بـه     از  ناسرّه تشخیص دهند و در نهایت در سپهر اطالعاتی از خود محافظت کننـد. ایـن دسـته، افـرادی    

 ای آگاهی کافی دارند.های سواد رسانه مهارت
ای از مباحث جذاب حوزه ارتباطات است که چندسالی است در کشور ما نیز مـورد توجـه مجـامع    موضوع سواد رسانه

 هـای ای به توانایی و قدرت دسترسی، تحلیـل، ارزیـابی و انتقـال اطالعـات و پیـام     علمی قرار گرفته است. سواد رسانه
(. در 2، 5073شود )کانسـیداین،  های مختلف چاپی و غیرچاپی عرضه کرد؛ اطالق میتوان در چارچوبای که می رسانه

ها و انواع تولیدات توان انواع رسانهای یک نوع درک متکی بر مهارت است که براساس آن میتعریفی دیگر، سواد رسانه
(. در تعریفی دیگر که توسط یونسکو ارائـه شـده   5041د )شکرخواه، آنها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کر

 (Moeller et al., 2011کند)ها تأکید  میای بر توانایی فهمیدن، ارزیابی و استفاده از رسانهاست سواد رسانه
هوشمندانه فرد را توان مانند یک دستورالعمل رژیم غذایی دانست که ای را میدر  مجموع به زبان ساده، سواد رسانه

کند. در نتیجه فرد از حالت انفعالی نسـبت بـه انتخـاب غـذا     در انتخاب مواد غذایی مفید و دوری از مواد مضر یاری می

                                                           
1. Media and Inforamtion Literacy= MIL 
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ریزی شده حداکثر اسـتفاده را از  ای از پیش برنامه)محتوا و پیام رسانه( خارج شده و با انتخاب آگاهانه و صحیح به گونه
 رد.ها خواهد بسفره رسانه

هـای ارتبـاطی )از   هـای رسـانه  ها، نمادها، قراردادها و پیـام رسانه پیام است؛ شیوه« مک لوهان»از آنجا که به گفته 
ها نوین شبکه های اجتماعی( همـواره بـه سـهولت در دسـترس     ابزارهای سنتی ارتباطی مانند تلویزیون گرفته تا قالب

سانه ای کمک به مخاطبان ارتباطات است تا در دنیـای اطالعـات بـه    مخاطبان قرار دارند. بنابراین هدف عمده سواد ر
 (.5334شرکت کنندگانی فعال و آزاد تبدیل شوند )براون، 

در کتاب خود با عنوان « مارشال مک لوهان»گردد. زمانی که میالدی بر می 73تاریخچه این مفهوم در دنیا به دهه 
را مطرح کرد )بصیریان جهرمی، « ایسواد رسانه»اولین بار اصطالح  برای« درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان» 

مک لوهان، ایـن  « دهکده جهانی»های اطالعاتی و ارتباطی و تحقق ایده (. پس از آن به موازات گسترش شبکه5041
در اکثر مفهوم نیز در کشورها و جوامع مختلف بشری به سرعت مورد قبول و پذیرش واقع شد. به شکلی که هم اکنون 

عنـوان نمونـه   کشورهای پیشرفته دنیا، این مفهوم به عنوان یک مفهوم پایه در سیستم آموزشـی وارد شـده اسـت. بـه    
های سیستم آموزشی در دو کشور کانادا و ژاپن اشاره کـرد. هرکـدام از ایـن کشـورها بـه      های و برنامهتوان به طرح می

اند به شکل مناسبی متون آموزشی مربوط به مباحث مرتبط با کردهتناسب شرایط بومی، فرهنگی و اجتماعی خود سعی 
 (.5035؛ نصیری و عقیلی، 5045ای را در برنامه آموزشی پایه خود وارد کنند )شیباتا، سواد رسانه

کند آنست که هرچـه بیشـتر   ای را بیش از پیش تقویت میآنچه ضرورت بحث آشنایی و آموزش مهارت سواد رسانه
ها و چگونگی تأثیر آنها بر مخاطب آشنا شویم؛ کنترل بیشتر و هوشمندانه تری بر تأثیرات ه عملکرد رسانهنسبت به نحو

آنها خواهیم داشت. همین امر سبب شده است که حساسیت و برنامه ریزی بر نحوه آموزش و آشنایی بر مهـارت سـواد   
کننـد متناسـب بـا شـرایط     رنامه ریزان سـعی مـی  رسانه ای در هر کشور و اجتماعی، به موضوعی ملی تبدیل گردد و ب

ژئوپلتیکی آن کشور در سپهر اطالعاتی نسبت به تدوین و تهیه بهترین و سودمندترین برنامه آموزشی اقدام نمایند. یکی 
هـای  ای دارد و در برنامه آموزشی برخی کشورها مانند ژاپـن جـزء سرفصـل   از مباحثی که ارتباط نزدیکی با سواد رسانه

 (؛ بحث سواد اطالعاتی است. 5045ی سیستم آموزشی مطرح شده است )شیباتا، درس

 

 سواد اطالعاتی
ایـن مفهـوم دربرگیرنـده    « 5بـادن »در گذر زمان از تکامل تدریجی برخـوردار بـوده اسـت. از دیـدگاه     « سواد»واژه 

کـه   (. درحـالی Bawden, 2001) مهارتهای مورد نیاز برای هر شخص است تا بتواند نقش مناسبی را درجامعه ایفا کند
کند؛ امـروز مهارتهـای دیگـری نیـز بـرای      ترین شکل سواد بر توانایی خواندن و نوشتن و حساب کردن تأکید میساده

 شود.اطالق می« سواد اطالعاتی»حضور فعال افراد در عصر اطالعات و ارتباطات الزم است که در مجموع به آنها 
باسـواد  »مـیالدی مطـرح گردیـد. وی     5378در سـال  « 2زورکووسـکی »بار توسط  اولین« سواد اطالعاتی»مفهوم 
کند که فنون و مهارتهای الزم برای بکارگیری طیف گسترده ابزارهای اطالعاتی و نیز را فردی توصیف می« اطالعاتی

 (.5048ظری، منابع ردیف اول را به منظور دستیابی به راه حل های اطالعاتی برای مسائل خود، آموخته است )ن
ای و توجه به تعریف ارائه شده توسط وی نشاندهنده ارتباط نزدیک مفهوم اولیه سواد اطالعـاتی بـا منـابع کتابخانـه    

تری را در بر گرفـت و از مهـارت اسـتفاده از    آموزش استفاده از کتابخانه است؛ اما به مرور زمان این مفهوم دامنه وسیع

                                                           
1. Bawden 
2. Zurkoweski 
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تفاده موثر از طالعات در تمام اشکال خود و از هر منبعی )اعم از چاپی و الکترونیکی( کتابخانه و منابع آن به مهارت اس
 گسترش یافت.

 ,Webber, and Jouhnstoneهای متعدد دیگری بـرای سـواد اطالعـاتی ذکـر شـده اسـت )      براین اساس تعریف

2000; ALA, 2005; ACRL, 2003; Vitolo, and Coulston, 2002   اطالعـاتی بـه معنـای    (. در نهایـت سـواد
های تفکر توانایی تشخیص نیاز اطالعاتی، جایابی، ارزیابی و استفاده موثر و اخالقی از اطالعاتی است که داشتن مهارت

(. افرادی که از 5033انتقادی، و تحلیلی به عنوان زیربنای سواد اطالعاتی، نقش اساسی در دستیابی به آن دارد )یاری، 
وت، تحلیل، ترکیب و تولید و اشتراک اطالعات برخوردارند، اعضای فعـال جامعـه اطالعـاتی    های جستجو، قضامهارت

تواننـد بـه طـور مـؤثر از عنصـر اطالعـات در       (؛ در نتیجه ایـن افـراد مـی   Kurbanoghlu, 2003شوند )محسوب می
 مند شوند.های خود در زندگی روزمره بهرهگیریها و جهتگیری تصمیم

 ای صالحیت سواد اطالعاتی برای آموزش عالی، فرد باسواد اطالعاتی دارای ویژگیهای زیر است:براساس استاندارده
 توانایی تعیین ماهیت و وسعت اطالعات مورد نیاز خود را دارد؛ -

 توانایی دستیابی به اطالعات مورد نیاز را به صورت مؤثر و کارآمد دارد؛ -

 بی شده را دارد؛توانایی ارزیابی نقادانه منابع و اطالعات بازیا -

 توانایی تطبیق اطالعات انتخاب شده را با اطالعات پایه قبلی خود دارد؛ -
 توانایی استفاده مؤثر از اطالعات بدست آمده برای انجام هدفی خاص را دارد؛ -

با مباحث اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی  مرتبط با کاربرد اطالعات و فناوری ارتباطات آشنایی کافی دارد  -
(ALA, 2000.) 

های متعـددی بـرای تبیـین و تشـریح ایـن مفهـوم و        ها پژوهش بر روی مفهوم سواد اطالعاتی، مدل در طول سال
هـای دانشـگاهی و ملـی انگلسـتان،     توسط انجمـن کتابخانـه  « 5اسکانل»کارکردهای آن طراحی شده است مانند مدل 

، و 2های دانشگاهی و پژوهشـی امریکـا  انجمن کتابخانه های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی توسطاستاندارد مهارت
ها نیز دستاوردهای کتابداران در طول سالهای پـژوهش دربـاره    که همه آن 0استاندارد سواد اطالعاتی استرالیا و نیوزیلند

 بـرای  افـراد  سـاختن  قادر اطالعاتی سواد های برنامه و ها مدل همه نهایی هدف (.5047این مفهوم هستند )منصوریان،
 تبـدیل  تـر  دقیـق  بیـانی  بـه  و اطالعات از مسئوالنه و ثرؤم استفاده و منتقدانه ارزیابی جایابی، اطالعاتی، نیاز تشخیص
 (.5047 ؛منصوریان،5048 نظری،) است «العمر مادام یادگیرندگان» به شهروندان
قسمت تشکیل شده است: ابتدا احساس  8کنید؛ چرخه سواد اطالعاتی از از نیز مشاهده می 5طور که در شکل  همان

گیرد؛ در مرحله دوم وی نیاز به اطالعات )از مسائل ساده روزمره تا مباحث پیچیده علمی و پژوهشی(  در فرد شکل می
کند به دنبال یافتن اطالعات مـورد نیـاز بـه جسـتجو در منـابع و      براساس این احساس نیاز و ضرورتی که احساس می

های مختلف اطالعـاتی کـه   پردازد. در این مرحله از یک سو شناسایی منابع و محملعاتی میهای مختلف اطالمحمل
تواند ضامن متناسب با نیاز اطالعاتی وی هستند، و از سوی دیگر آشنایی با فرامین و قواعد جستجو در منابع مختلف می

ی انبوه اطالعات بدسـت آمـده از مرحلـه قبـل     وی برای موفقیت در این مرحله باشد ؛ در مرحله سوم فرد باید به ارزیاب
بپردازد. وی باید بتواند اطالعات معتبر را از نامعتبر تشخیص داده و از میان انبوه اطالعات پراکنده و حتی متنـاقض بـه   
 یک جمع بندی مناسب که پاسخ به نیاز اطالعاتی اش است؛ برسد. توانایی ارزیابی و داشتن معیارهایی که بتواند وی را

 هایی است که تنها به واسطه آموزش سواد در ارزیابی اصولی و علمی یاری کند؛ از جمله مهارت

                                                           
1. Society of College, National and University Library= SCONUL 
2.The Association of College and Research Libraries= ACRL 
3. Australian and Newzelan Institute for Information Literacy= ANZIIL 
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 . چرخه سواد اطالعاتی1شکل 

 از آمـده  دسـت  بـه  اطالعـات  از بتواند باید فرد مرحله آخرین و چهارم مرحله در گردد؛ می فراهم فرد برای اطالعاتی
 اگـر  دیگر عبارت به کند؛ استفاده بود شده روبرو آن با اول مرحله در که مشکلی و مسأله حل برای خوبی به قبل مرحله
 سـواد  چرخـه  و داشـت  نخواهد اعتباری و ارزش هیچ باشد فرد مشکل گشای گره نتواند آمده دست به اطالعات مجموع

 ماند. خواهد ناتمام کاربر اطالعاتی نیاز رفع و اطالعاتی

 

 ای و اطالعاتیسواد رسانه
میالدی در سی و چهارمین جلسه کنفرانس یونسـکو   2337اولین بار در سال « ای و اطالعاتیسواد رسانه»اصطالح 

هـای بیشـتر بـرای کـاربران بـه  منظـور قضـاوت        مطرح گردید. در این جلسه، یونسکو با هدف فراهم کـردن فرصـت  
هـا، توجـه بیشـتر و همـه جانبـه      مدنی در رسانهها و منابع اطالعاتی و گسترش مشارکت هوشمندانه در رابطه با رسانه

ای و اطالعـاتی، ترکیبـی از دو   (. سـواد رسـانه  Wilson, 2012گذاران را به این مفهوم خواستار شد )مدیران و سیاست
است که هریک با تأکید بـر نقـش آگـاهی و اطالعـات بـر      « ایسواد رسانه»و « سواد اطالعاتی»مفهوم آشنا و دیرین 

کنند. همانطور که قبالً در این نوشتار نیز اشاره گردیـد؛ اهمیـت و   حقوق شهروندی در عصر حاضر تأکید میای از جنبه
نقش این دو مفهوم در این دوران بیش از هر زمان دیگری در زندگی روزمره مبرهن و واضح است. در جامعه امـروزی  

شود؛ برخورداری از سواد اطالعاتی و سواد ب میریزی شهروندان محسوگیری و برنامهکه اطالعات عنصر اصلی تصمیم
ای نقش بسزایی در توسعه پایدار جوامع بشری دارد. با این حـال، براسـاس تأکیـد یونسـکو در فراینـد گسـترش       رسانه

(؛ این دو مفهوم در ترکیب با یکدیگر  در قالب مفهوم جدیـدی  Moeller et al., 2011های این دو نوع سواد )شاخص
 در نظر گرفته شده اند.« سواد رسانه ای و اطالعاتی» با  عنوان

هایی است که شهروندان را در دسترسی، بازیـابی، درک، ارزیـابی،   ای از مهارتسواد رسانه ای و اطالعاتی، مجموعه
استفاده، خلق و اشتراک همه انواع اطالعات با استفاده از ابزارهای متنوع با تأکید بر روشهای خالقانه، اخالقـی و مـؤثر   

احساس نیاز 
 به اطالعات

یافتن 
اطالعات مورد 

 نیاز

ارزیابی 
اطالعات به 
 دست آمده

کاربرد 
اطالعات به 

 شیوه مناسب
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راسـاس ایـن   (. بUNESCO, 2013سـازد ) ای و اجتماعی توانمند مـی های فردی، حرفهبه منظور مشارکت در فعالیت
ها، منـابع و مجراهـای اطالعـای در زنـدگی     توانند از انواع مختلف رسانهای و اطالعاتی میتعریف، افراد با سواد رسانه

دانند چه زمانی و به چـه نـوع از اطالعـات نیـاز     خصوصی، شغلی، و عمومی خود به درستی استفاده کنند. این افراد می
دانند چه کسی و به چه دلیـل اطالعـات را تولیـد    ها میبه آن دسترسی پیدا کنند. آنتوانند دارند، و برای چه و کجا می

ها توانایی  شناسند. همچنین آن میکنندگان اطالعات را به درستی ها و فراهمکرده و نقش و عملکرد و مستولیت رسانه
های اطالعاتی تولید نا نقل شده است را ها و محملهایی که توسط رسانهها، عقاید و ارزشگذاری اطالعات، پیامارزش

(. در مـورد توجـه   Moscow – declaration – on media and information literacy, 2012به درستی دارنـد ) 
گیرد. به عبارت دیگر، در سواد اطالعاتی صرفاً کاربران با منـابع اطالعـاتی )چـاپی و الکترونیکـی( بـه عنـوان       قرار می

ای و اطالعاتی در کنار اشکال مختلف اطالعات و آگاهی سروکار داریم؛ در حالیکه در سواد رسانهابزارهایی جهت کسب 
عنـوان ابزارهـای   هـا نیـز بـه   های ارائه شده توسط این محملرسانی و پیامهای ارتباطی و اطالعمنابع اطالعاتی، رسانه

ریزی گردد. همین ری بهینه و صحیح از آنها برنامهبرداکسب آگاهی در دسترس مخاطبان قرار دارند که باید برای بهره
تـر و همچنـین   شود که دامنه کسب اطالعات و آگاهی مخاطبان نسبت به گذشـته متنـوع تـر و گسـترده    امر سبب می

 تر گردد.پیچیده
اسـت  هـایی  ای، این مفهوم جدید نیز اکتسابی است و مبتنی بر یکسری مهارتهمانند سواد اطالعاتی و سواد رسانه

(. 5032که تنها از طریق آموزش به شکل سیستماتیک، گروهی و مدون قابل آموزش است )اشرفی ریزی و همکـاران،  
ای و اطالعـاتی ارائـه شـده اسـت؛ مجموعـه ایـن       منظور آموزش سـواد رسـانه  ای که توسط یونسکو بهبراساس برنامه

 های آموزشی باید دو هدف اصلی را تأمین کند:  مهارت
 های اطالعاتی.ها و سایر محملایی تعامل مؤثر شهروندان با رسانه. توان5
های آموزش مادام العمر برای زندگی اجتماعی به منظور تبدیل شدن به یک  . توسعه مهارت تفکر انتقادی و مهارت2

شده برای  های مختلف آموزشی مدون ارائه(. هر دو هدف، اهدافی هستند که در برنامهWilson, 2012شهروند فعال )
ای به صورت جداگانه مورد توجه قرار داشته اند؛ و در اینجا نیز به صورت یکپارچه مفاهیم سواد اطالعاتی و سواد رسانه

 اند.  و منسجم در نظر گرفته شده
براین اساس، همانند مفهوم سواد اطالعاتی که قواعد و استانداردهای متنوعی متناسب با نوع مخاطبـان و نیازهـای   

هـای جهـانی بـرای ترسـیم سـاختارهای      های مختلف تهیه و تدوین شـده اسـت؛ فعالیـت   عاتی آنان در قالب مدلاطال
های علمی انجام شده و در حال انجام است ریزی برای  مفهوم جدید در قالب پژوهشمشخص و مدون در جهت برنامه

(Whitworth, 2011; Whitworth et al., 2012; Lee, 2012; Singh, 2012; Mader, 2012; Begum, 

2012; Finquelievic et al., 2012; Wilson, 2012; Saleh, 2012; UNESCO, 2013 .)  نقطه مشترک همـه
انـد  ها که در نقاط مختلف جهان با ویژگیهای بومی، فرهنگی، اقتصادی و اجتمـاعی متفـاوتی انجـام شـده    این پژوهش

های آموزشی مشخص بـرای اسـتاندارد کـردن    ندارد و تدوین برنامهآنست که هدف همه آنها ترسیم مدل مدون و استا
ای و اطالعاتی براساس نیازهای بومی آن منطقه است. این امر نشاندهنده نقش برجسته این مفهوم در قالب سواد رسانه

 وری و حرکت در مسیر توسعه پایدار است.های بهرهجوامع بشری در عصر حاضر به منظور رسیدن به شاخص
های سواد اطالعاتی از دیرباز برعهده کتابداران و متخصصـان اطـالع   مانطور که قبالً نیز گفته شد، آموزش مهارته

ها برنامه ها و استانداردهای مختلفی که برای این منظور تهیه و تدوین شده؛ حاصل سالرسانی قرار داشته است و مدل
ای نیز کتابداران در کنار متخصصـان  های سواد رسانهمهارت های تحقیقی و پژوهشی این گروه بوده است. در آموزش

ریزی آموزشی، علوم رسانه و ارتباطات به نهادینه کردن این مهـارت در جوامـع بشـری مشـغول بـوده و هسـتند       برنامه
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مفهوم های این ای و اطالعاتی با توجه به اینکه آموزش مهارت(. در زمینه آموزش سواد رسانه5035)نصیری و عقیلی، 
تواند در کالس درس، کتابخانه ودر هر محلی کـه پـژوهش در حـال    به یک روش سیستماتیک و گروهی نیاز دارد؛ می

سـو  رسانی از یک(. بر این اساس، کتابداران و متخصصان اطالع5032ریزی و همکاران، انجام است ارائه  گردد )اشرفی
اند و های مختلف در حوزه سواد اطالعاتی کسب کردهتدوین درسنامه با توجه به تجربیاتی که در زمینه طراحی الگوها و

هـای مختلـف   ها کـه بـا گـروه   رسانی در کتابخانههای اطالعاز سوی دیگر به دلیل ماهیت خدماتی و اجتماعی فعالیت
ـ    شهروندان و نیازهای آن به طور مستقیم سروکار دارند؛ به شایستگی می د. نیازسـنجی  توانند از عهـده ایـن مهـم برآین

عنوان حیطه فعالیت تواند بهمخاطبان در سطوح مختلف جامعه و تهیه منابع آموزشی متناسب با نیازها برای هر گروه می
انجـام شـده   « 5سـینگ »رسانی در نظر گرفته شود. پژوهشی که توسط های متخصصان اطالعجدیدی در حوزه فعالیت

ای و اطالعاتی در هسـته اصـلی   های آموزشی سواد رسانهینه کردن دورهاست نیز بر نقش کتابداران در گسترش و نهاد
همه سطوح آموزش و پرورش و گسترش نفکر انتقادی و یادگیری مستقل در میان دانش آموزان و دانشـجویان تأکیـد    

عاتی کاربران را ای و اطالهای رسانهکند که کتابداران باید با جدیت آموزش و مهارتکند. وی در نهایت پیشنهاد میمی
 (. Singh, 2012کند )رو در این زمینه تعریف  میها را به عنوان مراکز خدماتی پیشارتقاء دهند و کتابخانه

 

 نتیجه گیری
ای و اطالعاتی، مفهوم نوینی است که براساس نیازهای جدید عصر حاضـر شـکل گرفتـه اسـت. بـرای      سواد رسانه

گذاری جدی در این زمینه ریزی و سیاستحرکت به سمت توسعه پایدار نیازمند برنامهزندگی بهتر در جامعه اطالعاتی و 
های الزم در کلیه سطوح آموزشی )از پایه تا پیشـرفته( و تـدوین   هستیم. این امر مستلزم نهادینه کردن آموزش مهارت

های غنی و مدون اسـت.  امههای مختلف اجتماعی و تهیه درسنهای درسی متناسب با نیازهای مخاطبان گروهسرفصل
های پژوهشـی و اجرایـی   های مشخص برای این مفهوم حوزهها در کنار تدوین و ترسیم استانداردها و مدلاین فعالیت

جدیدی هستند که نیازمند کار گروهی منسجم بـا  همکـاری و همراهـی متخصصـان علـم اطالعـات در کنـار سـایر         
رسد با  توجه به سوابق پژوهشی موفقی کتابداران در تدوین استانداردهای ینظر مهای  مرتبط است. بهمتخصصان حوزه

های مدون سواد اطالعـاتی؛ همراهـی و همکـاری ایـن      سواد اطالعاتی در سطح بین الملل و همچنین تدوین درسنامه
 متخصصان بتواند سهم مؤثری در موفقیت نهادینه کردن این مفهوم در سطح جامعه داشته باشد.  

 

 بعمنا
ای و (. بررسـی میـزان سـواد رسـانه    5032پـور، زهـرا. )  اشرفی ریزی، حسن؛ رمضانی،امیر؛ آقاجانی، حامـد؛ و کـاظم  

 08-57(، 2)2، ها و خدمات اطالعاتیفصلنامه نظاماطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 
 .73-15(، 8)57، فصلنامه رسانهای. (. رویکردهای سواد رسانه5334براون، جیمز ای. )

فصـلنامه  ای و تفکـر انتقـادی.   (. درآمدی به سواد رسـانه 5041بصیریان جهرمی، حسین؛ و بصیریان جهرمی، رضا. )
 .13-00(، 8)57، رسانه

 .02-27(، 8)57، فصلنامه رسانهای. ای: یک مقاله عقیده(. سواد رسانه5041شکرخواه، یونس. )
فصـلنامه  ای: مطالعات تطبیقی بـین ژاپـن و کانـادا.    کرد انتقادی در سواد رسانه(. تحلیل روی2338شیباتا، کونیومی. )

 .47-74(، 2)50، رسانه
 ، ترجمه ناصر بلیغ. تهران: اداره کل تحقیق و توسعه صدا.ایدرآمدی بر سواد رسانه(. 5073کانسیداین، دیوید. )

                                                           
1. Singh 
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 .7-8، 524، کتاب ماه کلیاتگانه آن.  (. سواد اطالعاتی و سطوح پن 5047منصوریان، یزدان. )
فصلنامه علمی ای درکشورهای کانادا و ژاپن. (. بررسی آموزش سواد رسانه5035نصیری، بهاره؛و عقیلی، سیدوحید. )

 .512-507، 85، های آموزشیـ پژوهشی نوآوری
 . تهران: مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران )ایرانداک(.سواد اطالعاتی(. 5048نظری، مریم. )
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 ی؛ مفاهیم و ابزارهاا رسانهآموزش سواد 
2، دکتر سید بشیر حسینی5محمد پورکاوه دهکردی

 

 

 چکیده
انی ـه جهـجامعدر دگی ـنز ایبر انندوشهر زیسا دهماآ زنیا ،یک جامعه ملی ایبر یندوبر تربیت شهر وهعال وزهمرا
 مفهومی کلی ن،عصر جهانی شددر  انندوی به شهرا رسانه ادسو آموزش. ستا همددرآتربیتی  ورتیک ضر رتوـص هـب
 بـه آن را  تـوان  یو مـ  سـت ا بستهوا یکیژتکنولوو  سیاسی ،یخیرتا ،جتماعیا ،فرهنگی، یا رسانه تست که به مطالعاا
در  معـا  رطو بهو  یک جامعه در صخارطو که به تتباطاو ار تطالعاار ـعصدر  دنرـدگی کـنز رـی بهتها وهیش زشموآ

منفـی   رثـا آ بـر ابر در انندوحمایـت شـهر   ایبر اریبزا انوـعن هـی با رسانه سـواد. درـک قالـطا توان یمجامعه جهانی 
 پچـا از  مختلـف  لشـکا ا به ها امیپ قـخلو  ابیـیارز ،لـتحلی ،یـسترسد جهترا  چوبیرکه چا ؛ستا ی جمعیها رسانه

که  چرا. گردد یم بوـم محسـیکو  تـبیس نقردر  شیزموآ دییکررو یا رسانه سواد. دینما یمهم افر ،ینترنتا گرفته تا
ـ  و قـتحقی وریی ضرها مهارتکسب و  دهد یمشکل  عجتمادر ا سانهر نقش زرا ا کیدر یا رسانه ادسو ـ  ناـبی د ـعقای

مقاله حاضر در تالش اسـت بـا گـردآوری و مـرور     . دانند یم وریضر نعصر جهانی شددر  انندوشهر ایبررا  شخصی
و  هـا  افتـه بـه ارائـه ی   -چه منابع خارجی و چه منابع داخلـی -یا رسانهی بر ادبیات نظری موجود در حوزه سواد ا گسترده

ی آسییب پـذیر و  ها گروهکه یکی از  -ی به کودکان ا رسانهدستاوردهای موجود در زمینه نهادینه سازی و آموزش سواد 
 . و ارائه آن به صورت یک مجموعه منسجم و یکپارچه قابل استفاده و قابل استناد بپردازد - در معرض خطر هستند

 یا رسانهسواد  آموزش ،رسانه، صداوسیما، کودک و ی، رسانه، فضای مجازیا رسانه: سواد واژگان کلیدی

 

 مقدمه
جدید مجهز به فنـاوری قدرتمنـد دیجیتـال و تکنیـک تعامـل       یها با توسعه پرشتاب علم و فناوری ارتباطات، رسانه

بـودن  فرهنگ مشارکتی با دارا . اند پدید آورده «فرهنگ مشارکتی»را به نام  یا جدیدی از فرهنگ رسانه اینترنتی گونه
 در میـان کودکـان کسـب   بخصـوص  محبوبیـت زیـادی    ی؛گذار چون آزادی، برابری، در برگیری و اشتراک ییها مؤلفه
ـ در حال نفوذ در فرهنگ جوامع هستند و مردم را با روند  ها رسانه. استکرده ی آمـاج سـیل اطالعـات قـرار     ا سـابقه  یب
ی ضروری که باید به مردم داده شـود تـا رسـانه و پیـام آن را     اه آموزشدر رابطه با  ها لیتحلدر سراسر جهان، . اند داده

 . شدن است ریگ همهبفهمند، در حال 

 

 ی جدیدها رسانه

از فرهنگ و تاریخ با ابعاد متفاوت سیستم توسعه پویای فراگیر است که فراتر از یـک حـوزه    یا دهیجدید ا یها رسانه
جدید با  یها رسانه. رود یمختلفی پیش م یا خواسته یسو مختلف به یها ثابت است و با توجه به تغییر موضوع در زمان

کاهش موانع زمانی و مکانی برقراری ارتباط و از بین بردن فاصله طبقاتی، موانع جنسیتی، سن، نژاد و فرهنگ به دنبال 
 (YIN & ZHOU , 2015). . تایجاد ارتباطات مشترک میان مردم اس

                                                           
 ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما . دانشجوی کارشناسی5
  داوسیما. استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ص2



 11 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

ی جمعی در جامعه ها رسانهی مرتبط با تفکر انتقادی، فراگیری پدیده ها مهارتدر آموزش  ها ارزشفرای انتقال مهم 
هـر فـرد   . شـود  یمـ ی و تفسیر ساز یشخص، کنندگان افتیدرفردی برای هریک از  صورت به ها رسانهپیام . معاصر است

ـ ا. ی زنـدگی هـا  تجربـه مانند  کند یمیم ترس ها رسانهمعنایی خاص را در ذهن خود از محتوا و شکل  امـر پیچیـده و    نی
 . شخصی است حال نیدرع

 . واقع خود فرهنگ ما هستند بر فرهنگ ما نیستند بلکه آنان به رگذاریها فقط عناصر تأث در حال حاضر، رسانه

و قواعد، عرف و سیسـتم نمـادین ارتباطـات     یبند متفاوتی ازنظر شکل، طبقه یها یژگیهر قالب انتقال پیام دارای و
 . فرد است است و در نوع خود منحصربه

 نموده است: یا رسانه یها امیجنبه اساسی پ 1، اقدام به خالصه کردن 5متحده ایاالت یا مرکز سواد رسانه

 . اند شده  ساخته ها امیتمامی پ 

 . استشده  زبان با قوانین خاص تشکیل  توسط یک یا رسانه یها امیپ 

 . یکسان دارند یها امیمتفاوتی از پ یها افراد مختلف، برداشت 

 . خاص خود است یها دگاهیها و د دارای ارزش یا رسانه یها امیپ 

 . رندیگ یاستفاده قرار م ها برای سودآوری و کسب قدرت مورد ها توسط سازمان رسانه 

 
 سؤال اساسی زیر هستند: 1ها نیازمند تفکر درباره  در مواجهه با رسانه( خصوصاً کودکان) معموالً افراد 

 چه کسی این پیام را ساخته است؟ 

 شده است؟ توجه من استفاده برای جلب یا خالقانهیها از چه روش 

 چه تفاوتی بین من و دیگران هنگام دریافت پیام وجود دارد؟ 

 شده است؟ شده و یا نادیده گرفته در این پیام مطرح یآیا ارزش، سبک زندگی و نظرگاه 

 (YIN & ZHOU , 2015) ؟شود یچرا این پیام ارسال م 

 

 مخاطب هدف فعالو کودکان 
عنـوان   در این شرایط کودکـان بـه  . جدید باعث تولید فرهنگ به اصالح مشارکتی شده است یها توسعه سریع رسانه

 . قرار دارند یا مصرف تولیدات رسانه سوءیک گروه فعال در لبه خطر 

، بـرای شکسـتن   شوند یم بندی محروم ارتباطی تقسیم یها کودکان به این دلیل که در خانه و مدرسه در زمره گروه
را در دنیای مجازی برای به دسـت آوردن احسـاس رضـایت     یا باکانه و جسورانه انحصار گفتمان بزرگساالن حضور بی

، در فرآیند کسب و انتشار پیام، کودکان به دلیل سیستم علمی نادرست و نواقص فرهنگـی و  حال نیا با. کنند یتجربه م
اعتمـاد و   سیستم نظارت معیوب، امکان پیگیری کمتری نسبت به بزرگساالن در مواجهه با اطالعات نادرست، غیرقابـل 

 . حتی موارد توهین و افترا دارند

. داند یجدید م یها ها از اقیانوس اطالعات رسانه رانشان را در میزان استفاده آنمک لوهان تفاوت کودکان امروز با پد
هـا قبـل از زمـان طبیعـی بـا برخـی از        اند و این امر به دلیل این واقعیت است کـه آن  کودکان امروز بسیار پیچیده شده

 . که فراتر از سن فیزیولوژیک و آستانه تحمل روانی آنان بوده است ییها دهیمشکالت اجتماعی و پد

آنالین اینترنتی، گوش دادن  یها یشامل باز پردازند یکه کودکان در هنگام وب گردی به آن م یا سه فعالیت عمده

                                                           
5 .CML 
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 . گفتگو است یها به موسیقی و گفتگو در اتاق

 بـا . بسیاری چیزهای دیگر را بـرای آنـان بـه ارمغـان بیـاورد     دوستان، دانش و اطالعات و  تواند یجدید م یها رسانه
هـا هسـتند و در    جدید در حال تالش برای تغییـر روحیـات آن   یها کودکان قادر به درک این نیستند که رسانه حال نیا

ساالن جدید آشنا نباشند مورد تمسخر و طرد هم یها کودکان با رسانه که یکه هنگام کنند یمقابل، وضعیتی را ایجاد م
کودکان در حال تبدیل به کانون  یها یکه تفریحات و سرگرم در سطح جهان این اعتقاد وجود دارد. رندیگ یخود قرار م

 . جدید ارزش در اینترنت هستند

جدیـد   یهـا  مصرف رسـانه . در کودکان به وجود آمده است یا در حال حاضر روند رو به رشدی از مصرف کور رسانه
در پرتـو ارزش  -جدیـد  یها که برای رسانه کنند یبرای کودکان یک مصرف نمادین فرهنگی است که در آن انتخاب م

 رو نیازا. هزینه کنند -کاال، تالش برای نمایش ذائقه، سبک زندگی، وضعیت اجتماعی و شناخت اجتماعی شتریمصرف ب
 (YIN & ZHOU , 2015). اوت زیبایی شناسانه کودکان شودجدید ممکن است باعث انحراف درک و قض یها مصرف رسانه

، قادر به درک مفاهیم هنری واقعی نیستند و به خوانش سـطحی آن  یا کودکان با خیره شدن به انواع تولیدات رسانه
 . است] یا رسانه [ییگرا و این روند در حال حاضر با شیب تندی در حال ورود به حوزه مصرف کنند یاکتفا م

 یها رسانه. برای کودکان هستند "عصر اسکن"به  "محیط خواندن"جدید در حال تبدیل  یها در حال حاضر رسانه
قرار دارد و سودآوری نیز دارند،  اند تا محصوالت فرهنگی که در دسترس کودکان دست هم داده به آنالین و آفالین دست

کنترل و جداسازی  یجا با بزرگ شدن کودکان، بزرگساالن باید بیاموزند که به. تبدیل به شرکای معنوی کودکان شوند
ـ     ها، به کودکان از رسانه و پایـدارتر بـرای بقـا در جامعـه تحـت سـلطه        تـر  یمنظور ایجاد قـدرت خودحمـایتی کـه درون

گفت که تمامی این فرآیند بـرای تعمیـق    توان یم. برای هدایت و روشنگری کودکان تالش کنند جاًیهاست، تدر رسانه
 . گام مفاهیم و ایجاد فضای مناسب برای همه است به گام

، نیاز است که برای راهنمایی و هدایت کودکان، آنان را تشویق به سؤال و تفکر در هنگـام مواجهـه بـا    کالم کیدر 
 یهـا  خاص و محتویـات رسـانه   یها فرد باید رسانه. مخاطب هدف فعال شوند ینوع نماییم تا تبدیل به یا رسانهیها امیپ

یابیبـه   خاص به کار گیرد و قادر باشد که با کمک رسانه برای دسـت  یها خاص را در راه خاص برای رسیدن به خواسته
 . کننده مسئول تبدیل شود اهداف با ارزش، به یک مصرف

دهنده منفعـل پیـام دیگـران     ، کودکان دیگر تنها جاذب پیام و انعکاسیا رسانهیها امیگاه انتقادی به پدر طی فرآیند ن
 . هستند ینیست بلکه آنان فعاالنه به دنبال تبادل پیام و انجام گفتگو در یک دنیای رنگارنگ و چندبعد

و  شنهادهایو پ کدستیجدید را در  یها انهآزادی به وجود آمده در پرتو رس توانند یهمانند بزرگساالن، کودکان نیز م
جدیـد را حـس کننـدو چگـونگی عملکـرد آن و       یها که بتوانند رسانه یا گونه راهکارها را در دست دیگر قرار دهند، به

تـر ومعنـادارتر بـرای     برای سـاختن زنـدگی جـذاب    توانند یدر این حال بزرگساالن م. چگونگی ایجاد آن را تجربه کنند
 . ی از هدف دست یاری بدهندوس قکودکان به ح

 

 سواد
البته اگـر  -که ما شاهد تغییر اساسی در فناوری ارتباطات و اطالعات هستیم، گونه جدیدی از سواد گونه همانامروزه 

در  وخروش پرجوشی از مباحث ا مجموعهدر قلب  -برای توصیف آن واژه مناسبی باشد "سواد"جدید باشد و واژه  واقعاً
ی از متخصصـان  ا مجموعـه  یریـ گ شـکل میان دانشگاه، جامعه سیاسی و در بین عموم به وجـود آمـده اسـت و باعـث     

. ی سواد، فرهنگ، آمـوزش رسـانه، تعامـل انسـان بـا رایانـه و مطالعـات اجتمـاعی در فنـاوری گردیـده اسـت           ها حوزه
(Livingstone , 2004) 
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 اصطالح مناسبی است؟ "سواد"آیا 
کـه همـان توانـایی    -"سـواد "معنـای اصـطالح    نیتر  یرا حال  عین که حتی محدودترین و در دیگو یمتاریخ به ما 

ی از رقابت بر سر قدرت و اختیار برای دسترسی، تفسیر، و تولید متـون چـاپی را   ا دهیچیپتاریخ  -خواندن و نوشتن است
 . کند یمروایت 

آیا مـا بـا    این است که شود یمی که مطرح سؤال -چه قدیمی و چه جدید-سیر مردم از رسانه هاپردازی تفا در نظریه
موردنیاز امروز جامعه ما با  یا رسانهی مفهومی چندگانه دارد؟ آیا سواد ا رسانهکه سواد  ی مواجهیم یا اینا رسانهسواد  یک

باید مسئولیت هدایت، نقد و اجـرای سـواد    ها دانشگاهو دانش گذشته همراه است؟ آیا  ها سنتیک گسست رادیکالی از 
ماننـد: سـواد رایانـه،    ) دیجدگیری چندین سواد  بدون شک، شکل(Livingstone , 2004)ی را بر عهده گیرند؟ ا رسانه

رو مـا نیـاز بـه     این از. نامطلوبی است ( امر. . . سواد سایبر، سواد اینترنت، سواد شبکه، سواد دیجیتال، سواد اطالعات و 

 . داریم که این انواع سواد را شامل شود چارچوب مفهومییک 

هـا کـه بـا ابـداع الفبـای نوشـتاری        بـا توسـعه رسـانه    "سـواد "ادبیات نظری موجود حاکی از این است که مفهـوم  
یافتـه آن   و به شکل توسـعه ( یو و تلویزیون)تلفن، فیلم، راد یسنتیها ،رسانه)کتاب و روزنامه  (چاپی یها کالسیک،رسانه

 . همراه هوشمند، به وجود آمده است یها دیجیتال شامل کامپیوتر، اینترنت و تلفن یها در رسانه

شـاخص   10عنـوان   4جدیـد در   یا سواد رسانه. سازی شود مفهوم5جدید یا عنوان سواد رسانه بهتواند یاین ظرفیت م
 . را کاوش کرده است یا تاکنون جوانب مثبت سواد رسانهیا ابزارهای فعلی سواد رسانهبنابراین . دقیق بناشده است

 . گردد ها و دانش برمی سواد کارکردی به قابلیت چگونه دانستن و معموالً به مهارت

 . سواد انتقادی بر توانایی ساخت معنا و همچنین قضاوت و ارزیابی اعتبار و کارآیی عملی پیام متمرکز است

 که شامل: کند یه به هر دو عرصه سواد کارکردی و سواد انتقادی، قالب مفهومی را پیشنهاد متوج

 سواد مصرف کارکردی: 

 سواد تولید کارکردی: 

 سوادمصرف انتقادی: 

 سواد تولید انتقادی: 

 
 . پردازد یم دهند یجدید و درک آنچه انتقال م یها سواد مصرف کارکردی به توانایی دست بافتن به رسانه

 . پردازد یم ها فرهنگی محتوای رسانه یها کننده برای مطالعه اقتصاد اجتماعی، سیاست و قالب به توانایی مصرف

که سواد تولید انتقادی به تفسـیر متنـی فـرد از     سواد تولید کارکردی، مشارکت در تولید محتوای رسانه است درحالی
 (Lee, Chen, Li, & Lin, 2015). ها توجه دارد محتوای رسانه در طول مشارکت با رسانه

 
 
 
 
 

                                                           
1New Media Literacy (NML) 
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 شاخص تعریف عملیاتی گیری مقیاس اندازه

 

 توافقی مستقل

 

تکنیکی در مصرف توانایی خواندن معانی  یها مهارت
 متنی

 سواد مصرف کارکردی

 مهارت مصرف •

 درک •

 

 یتوافقی تناوب
 تناوبی

 

شده توانایی مقایسه و  جاسازییها توانایی خواندن ارزش
مختلف توانایی سؤال، انتقاد و  یها امیتمایز میان پ

 اعتراض به اعتبار پیام رسانه

 سواد مصرف انتقادی

 تحلیل •

 استنتاج •

 ارزیابی •

 

 مستقل
 

 یتناوب
 تناوبی

 

 مهارت تکنیکی تولید

 دستی توانایی انتشار اطالعات دم

و یا جزئی)یا ترکیب محتوای  یبرداری( کل توانایی نسخه
 رسانه

 سواد تولید کارکردی

 مهارت تولید •

 توزیع •

 تولید •

 

 تناوبی تناوبی

 

 یها در محیط رسانه یتوانایی مشارکت تعاملی و انتقاد
 جدید

 با دیدگاه انتقادی یا توانایی تولید محتوای رسانه

 سواد تولید انتقادی

 مشارکت •

 تولید •

 (5032)حسینی, براساس اصول پاتر با محوریت هویت  CMLی راهبردی طراح 5 جدول
 

به قول آلوین تافلر، در قرن بیســت و یکـم،  . امروزه مفهوم سواد، دیگر توان خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست
 . توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند یاند که نم توانند بخوانند یا بنویسند، بلکه کسانی هایی نیستند که نمی سوادان آن بی

کند موضوعات علمی زمانمان  هایی است که به ما کمک می ای از مفاهیم، تاریخ و اندیشه سواد علمی: مجموعه .5
یک شهروند دارای سـواد  . ترین اصول علمی و دانش عمومی ریشــه دارد ســواد علمی در جامع. را درک کنیم

اگر شما موضوعات علمی . اند آگاه است ها که برای درک مفهوم اخبار روزانه ضروریعلمی، از واژگان و حقایقی 
هـای الیـه    کنید، اگر مقاالت مرتبط با مهندسی یا سوراخ مجالت و روزنامه زون را به همان ُ را خوب درک می

 . دفهمید بنابراین سواد علمی داری ازون را به همان ُراحتی مقاالت ورزشی، سیاسی یا هنری می
. سواد دیجیتالی: توانایی درک و استفاده از اطالعات در اشکال چندگانه از یک گروه از منـابع کـامپیوتری اسـت    .2

این دانش ضروری است؛ زیرا اینترنت از یک ابزار کاربسته گسترده و رشدیافته تبدیل شـده ممحققانـه، بـه یـک     
ها را سـواد دیجیتـالی    این مهارت. بدیل شده استشــبکه باز تحقیقی و انتشاراتی جهانی گسترده و رشدیافته ت

 . گویند

تواننـد دانـش خـود را بـا      ها می دهد و آن ها و اطالعات عمومی نوجوانــان را افزایش می سواد اینترنتی: آگاهی .0
همچنـین خودکارامـدی و خالقیـت دانـش     . اســتفاده از اطالعات موجود در شــبکه، به آســانی ارتقا بخشـند 

 ه کاربر اینترنت هستند، باالتر از دانش آموزان دیگر استآموزانی ک

درک رسـانه؛ گســـترش ابعـاد    »برای اولین بار در کتاب خود بـا عنـوان    ای: مارشــال مک لوهان سواد رسانه .8
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زمانی که دهکده جهانی تحقق یابـد، الزم  »را به کار برد و نوشــت: « ای سواد رسانه»، عبارت «وجودی انسان
 . ای دست یابند ها به سواد جدیدی به نام سواد رسانه است انسان

 
ای بـرای قـرار گـرفتن در     ای از چشم اندازهاست که ما به طور فعاالنه ای مجموعه جیمز پاتر معتقد است سواد رسانه
ظـر او، ایـن   از ن. شویم تفسیر کنیم هایی را که با آنها مواجه می کنیم تا معنای پیام معرض رسانه از آن بهره برداری می

ای عبارت اســت از فهم  زیل معتقد است سواد رسانه. آید ها به دست می چشم انداز معرفتی از راه آشنایی علمی با رسانه
یونسکو ســواد اطالعاتی را به عنوان یکی . . کند هایی که آنها را ایجاد می ای و سازمان های رسانه ساختار و کارکرد پیام

وری برای توســعه ملی، رفاه شهروندی، اقتصادی و اســـتانداردهای آموزشـی تأییـد کـرده     از حقوق اساسی بشر، ضر
دامنه آن به در بر گرفتن همه . سواد اطالعاتی بر اهمیت دسترســی، ارزیابی و اســتفاده از اطالعات اشــاره دارد. است

بنـابر ایـن، در فراینـد گسـترش     . ا تأکید داردای بره اما ســواد رسانه. نوع اطالعات و محتواها گســترش یافته اســت
های این دو نـوع ســـواد، یونسـکو سـواد اطالعـاتی و سـواد        توانایی فهمیدن، ارزیابی و به کار بردن رســانه شاخص

 (5038مومنی,  &)کالنتری . ای و اطالعاتی در نظر گرفته است ای را با هم به عنوان سواد رسانه رسانه

 

 سوادهاتغییر 
های رسانه، نبایـد فقـط در بسـتر فنـاوری      یابیم که پیام با در نظر گرفتن چگونگی کارکرد انواع مختلف رسانه درمی

 شـد  گونـه کـه در گذشـته بیـان مـی      همـان . شوند "خوانده"فهمیده شوند بلکه باید در شرایط فرهنگی و سیاسی خود 
شـبکه جهـانی وب، جهـانی از اطالعـات ارائـه      »امروزه ما نیز باید بگوییم « دنیاستتلویزیون فقط یک پنجره رو به »
تحلیـل   و  عنـوان فراینـدهای تجزیـه    بـه  «. آورد دهد و اینترنت فقط یک کانال برای مشارکت اجتماعی فراهم مـی  می

ض اینکه جواب منفی اسـت،  و با فر "ای رو به جهان است؟ آیا اینترنت پنجره "رسیم که انتقادی، به دیدگاه بهتری می
 (Livingstone , 2004). آوریم می ای انتقادی به دست درک بهتری از وظیفه تروی  سواد رسانه

 

 ی فردی و نهادی از سوادها استفاده
. آوردند نبوده و نیستسادگی آن را به دست  اثر که افراد به های شخصی و یا ایدئولوژیک بی سواد هرگز فقط مهارت

عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و یا قانون گداری بـه کـار    به تواند سواد، بار ایدئولوژیک و سیاسی بر دوش دارد، می
 . ای باشد در جدال برای رهایی تواند سالح پیشرفته رود و البته می

هـا چگونـه    و اجتماعی آن چیسـت؟ ایـن   خود مقصد و هدف نیست، پس کاربردهای نهادی  خودی  حال اگر سواد به
 شوند؟ های دولتی، آموزشی و تجاری مدیریت می ها، ارگان توسط رسانه

صـورت   بـه  ای فزاینـده  طـور  بـه  ای زمان با اینکه به سمت جامعه اطالعاتی در حال گذار هستیم، آیا سواد رسـانه  هم
ا استفاده از آن در جامعه مشارکت داشته باشـند،  شهروندی، یک ابزار کلیدی و حتی یک حق که شهروندان ب قسمتی از

های خودشـکوفایی، بیـان فرهنگـی و خالقیـت زیبـایی       درآمده است؟ یا سواد در درجه اول، ابزاری برای تحقق آرمان
 شناسانه است؟

یـک از ایـن سـه فرآینـد      فرآیند متمرکز اسـت کـه هـیچ    0های تاریخی و فرهنگی از طریق  سواد بر رابطه وضعیت
 تواند اثرگذار باشد: تنهایی کافی نیست و نمی به

 ها بازنمایی نمادین و مادی دانش، فرهنگ و ارزش .5

 های تفسیری در سراسر جامعه ها و توانایی انتشار مهارت .2
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بـا  "مدیریت نهادی )خصوصاً مدیریت دولتی( با استفاده ماهرانه از قدرت، دسترسی به دانش را برای کسانی که  .0
 (Livingstone , 2004). مغان بیاوردهستند به ار "سواد

 

 ای سواد رسانه
ارزان و در  نسـبتاً یها رسـانه ی چیز جدید نیست ولی آنچه تـازه اسـت ظهـور    ا رسانههرچند مباحث در ضرورت سواد 

ی بپردازنـد و نیـز تـالش    ا رسـانه که خـود بـه تولیـد کارهـای      سازد یمدسترس همگان است که دانش آموزان را قادر 
 . ی استا رسانههماهنگ کشورها در طول دو دهه گذشته به منظور توسعه برنامه درسی ملی برای آموزش سواد 

 

 ی چیست؟ا رسانهعناصر سواد 
با یکـدیگر یـک رویکـرد مهـارت محـور بـه سـواد         -وتحلیل، ارزیابی و تولید محتوا دسترسی، تجزیه -بخش 8این 
عنوان جزئی از فرآیند یـادگیری غیرخطـی و پویـا پشـتیبانی      را به ها قسمتهر بخش سایر . دهند یمی را شکل ا رسانه

 و  تجزیـه  یا حرفـه  صـورت  را به اند کردهتا آنچه دیگران تولید  کند یمیادگیری تولید محتوا به فرد کمک  مثالً. کند یم
را به روی فرد باز  ها یدسترستحلیل و ارزیابی، درهای استفاده از اینترنت و گسترش  و  تجزیه یها مهارتتحلیل کنند؛ 

 ... .و  کند یم
ای رشد و  شود تا سواد رسانه گیرد فرصتی ایجاد می زمانی که دسترسی در شکل ابتدایی صورت می :دسترسی -5

 . ها را به روز کند پیام رسانهداری شیوه دسترسی خود به  توسعه یابد و مخاطب به صورت مداوم به شکل معنی

های وسیع و گوناگونی همچون  های پیام ای خود در زمینه وتحلیل: عموم مردم در حال ارتقا سواد رسانه تجزیه -2
 . ها را تفسیر کنند ها دست به گزینش بزنند و آن اینترنت هستند تا با دانش نسبی بتوانند از میان انبوه پیام

شود باید مـورد ارزیـابی و سـنجش     ای و موضوعاتی که به آن پرداخته می سواد رسانهارزیابی: هدف از بررس  -0
ی گسـترده اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادی،     ها نهیزمتوجهی از دانش مرتبط با  ارزیابی انتقادی بر حجم قابل. قرار گیرد

 . ، استوار استردیگ یمی صورت ا رسانهسیاسی و تاریخی که در آن تولید محتوای 
امـا ایـن نکتـه کـه افـراد       شود ینمای صحبتی از تولید متون دیده  د محتوا: اگر چه در تعریف سواد رسانهتولی -8
ای محتوای آنالین تولید کرده و مفاهیم مورد نظر خود را مبادله کنند مورد توجه بسیاری  توانند از طریق سواد رسانه می

 (Vraga, Tully, Kotcher, Smithson, & Broeckelman-Post, 2015). از صاحبنظران قرار گرفته است
 

 مبحث: 0به روشن شدن مسائل ناشی از  تواند یمتولید محتوا در پیشبرد سیاست 
 . رندیگ یمی بهتر یاد ا رسانهمبحث آموزشی: که در آن مردم رسانه را با ساخت محتوای  -5

ی جدیــد ا رســانهیها مهــارتکــارگیری: کــه بــا گســترش بخــش اطالعــات، نیــاز بــه         مبحــث بــه  -2
 . یافته است یافزایشا ندهیفزاطور به

 . ی فرهنگی: که در آن شهروندان دارای حق خود بازنمایی و مشارکت فرهنگی هستندها استیسمبحث  -0

پیامـدهای  . راحت از هـر زمـان دیگـری اسـت     ی اساسی جامعه، تولید محتواها جنبهامروزه در . کمک شایانی نماید
. از قبیل مشارکت، سـرمایه اجتمـاعی و فرهنـگ مـدنی امـروزه در اختیـار نسـل جـوان اسـت          ها تیفعالاجتماعی این 

(Livingstone , 2004) 
ی اصـطالحی اسـت کـه بایـد     ا نهرسـا سـواد  . ی ابتدا باید تعریف جـامعی از آن ارائـه دهـیم   ا رسانهبرای درک سواد 

ی ارائـه شـده اسـت    ا رسانهتعاریف بسیاری از سواد . در کنار هم باشد "سواد"و  "رسانه"دربرگیرنده جامع اصطالحات 
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ی از ابزارهـای  ا مجموعـه ی ا رسانه؛ سواد کند یمی عمومی عمل گذار استیسعنوان یک مبحث  ی بها رسانهمانند سواد 
 (Christ & Potter, 1998). و غیره استآموزشی برای آموزش رسانه در مدارس 

 

 ی چیست؟ا رسانهفهم و برداشت ما از سواد 
آمـوزش   و مباحث مرتبط با ها چالشبر کودکان و نوجوانان و انعکاس  ها رسانه ریتأثی بر ا رسانهبرخی محققان سواد 

فهمیدن( ) دانستنرا که هر فرد برای  مسئلهکه گروه دیگری از محققان این عرصه، این  حالی در اند شدهرسانه متمرکز 
مایه تحقیقـات خـود    ی به چه چیزی نیاز دارد را دستا رسانه "باسواد" به یک فرد شدن  لیتبد منظور بهیا تجربه رسانه 

 (Brown, 1998). قرار دادند
گویند بایـد در   ای که می ناپذیر بودن پیوستن به آن، در پاسخ به نظر عده با توجه به تشکیل دهکده جهانی و اجتناب

مقابل وسایل ارتباطی ایستاد، ای جزیی از این دهکده باید گفت چنین امری امکان پذیر نیسـت؛ چـرا کـه امـروزه هـر      
از طرفی، منزوی کردن خود و ایستادن . تواند خود را عضو بریده از این مجموعه بداند نمیای  جامعه است و هیچ جامعه

هـای الزم در زمینـه بهـره     بنابر این، داشتن اطالعات و آگـاهی . هایی در پی خواهد داشت در برابر آن، خسارات و زیان
لذا بهتـرین راه ممکـن   . پویاتر و لذت بخش تر کندها مؤثرتر،  تواند استفاده ما را از رسانه ای می مندی از پیامهای رسانه

برای بقا در این شــبکه اطالعاتی که در سراســر محیط فرهنگی ما ریشــه دوانیده، حفظ استقالل، اجتناب از انفعال، 
ت که بهره مندی از تفکری منتقدانه و به عبارت دیگر؛ افزایش توانایی گزینش، انتخاب و چالش با این موج فراگیر اســ

قـدر مسـلم   . ای، ّ امکان پـذیر اسـت   ایم این است که بستن درب به روی جهان رسانه تنها از طریق تکامل سواد رسانه
توان بســیاری از فواید آن را بـه   توان یکباره در مقابل آن ایستاد، اما می نمی. شکســتن درب را در پی خواهد داشــت

 (5038مومنی,  &)کالنتری . کار بســت و در مسیر تعالی قرار داد

 

 ای ابعاد سواد رسانه

هر کدام . توان به چهار مؤلفه شناختی، احساسی، زیبایی شناسی و اخالقی توجه کرد ای می در آموزش ســواد رسانه
 . از این چهار بعد، بر دامنه متفاوتی از درک و فهم ما متمرکز است

کسـب دانـــش الزم دربـــاره یـک     . کند ساختار دانش خویش را گسترش دهـد  ملزم میبعد شناختی فرد را  -5
 . گیرد ای و دنیای واقعی صورت می موضوع از طریق منابع متعدد رسانه

 . ای دارد ای اهمیت ویژه های رسانه در بعد احساسی، کنترل عواطف و احساسات، در برابر پیام  -2
قضاوت درباره پیام و نحوه تدوین، ویراستاری، نورپردازی، بازیگردانی، بعد زیبایی شناختی کمک به داوری و   -0

 . یابند است و همچنین در این بعد، افراد به نحوه دستکاری ها و ترفندهای هنری آگاهی می. . . صفحه آرایی و

زایـل و  ها گـاهی مرزهـــای اخالقـی را     امروزه رسانه. هاست ای قضاوت درباره ارزش بعد اخالقی سواد رسانه -8
ای از  سـواد رسـانه  . هاست ها و نادرستی بعد اخالقی، تمیز میان درستی. دهند الگوهای جدیدی از کنش و رفتار ارائه می

 (5038مومنی,  &)کالنتری . هاست این منظر، مدیریت و کاهش اثرات سوء رسانه

 

 ی جدیدا رسانهسواد 
ـ ا. زندگی روزمره مـا توسـعه داده اسـت    یها جدید را در بیشتر جنبه یها موبایل نیز، رسانه یتوسعه شتابان فنّاور  نی

هـا همچـون فضـا و     آنان به این رسـانه . روش جدید مصرف و ساخت پیام، جذابیتی خاص برای جوانان پیدا کرده است
 . نگرند یکه در دنیای واقعی و ارتباطات رو در رو قادر به انجام نبودند م ییها تیبستری برای فعال
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 کننـد  یجدیـد مشـارکت مـ    یها رسانهبوم ستی، اینکه بدانند جوانان چگونه در زگذاران استیبرای آموزگاران و نیز س
 . اهمیت یافته است و برجستگی یافته است

 :کنند یاصلی تعریف م یها یژگیر وجدید را مشتمل ب یا نظران سواد رسانه برخی صاحب

 توانایی بازی -5

 توانایی تقلید -2

 توانایی عملکرد -0

 صیتوانایی باز تخص -8

 زمان توانایی انجام چند کار هم -1

 توانایی توزیع شناخت -1

 توانایی خرد جمعی -7

 اهایتوانایی ناوبری ترنس مد -4

 توانایی سایبری -3

 (YIN & ZHOU , 2015)توانایی مذاکره -53

امروز کارهـای زیـر را انجـام     یا باید فرد را قادر سازد که در جامعه شبکه یا برخی دیگر نیز معتقدند که سواد رسانه
 دهد:

a.    توانایی درک پردازش تصویر، در دوران الکترونیک یا عصر خواندن تصاویر، پردازش تصاویر در رفتـار آنالیـن و
 . ه استروزمره افراد تبدیل به امری رای  شد

b. منظور جستجو، تبادل و اشتراک آنالین پیام قدرت مرور و راهبری، به 

c. دهی و اتصال اطالعاتی برای درک سریع و ارائه توضیح منطقی برای اطالعات توانایی سازمان 

d. توانایی ایجاد تمایز و مدیریت بین زندگی آنالین و آفالین و همچنین توانایی کاهش انحرافات ناشی از اینترنت 

e. زمان مانند رسیدگی به خانواده، کار، دوستان و نهادهای اجتماعی همفهیتوانایی رسیدگی به چندوظ 

f. ها امیآگاهی شکاکانه و توانایی ارزیابی مؤثر و بررسی پ 

g. ها را  استفاده، ایجاد و گسترش رسانه تواند یسواد اخالقی یا اخالق فرهنگی و رعایت هنجارهای اجتماعی که م
 (YIN & ZHOU , 2015). پشتیبانی کند

 

 ی زیر است:ها یژگیوای از منظر صاحب نظران ارتباطات دارای  شخص دارای سواد رسانه

 کند ها عاقالنه، هدفمند، با مدیریت، برنامه ریزی و به طور مؤثر استفاده می از رسانه . 

 کند تفکر انتقادی شرکت میکند در  ای را ارزیابی می های رسانه وقتی پیام . 

 کند کند و صرفاً به یک منبع اطالعاتی اکتفا نمی اعتبار اطالعات را از منابع مختلف ارزیابی می . 

 بخواند، ببیند یا بشنود"تر  داند که چطور آنها را آگاهانه کند و می ای را درک می های رسانه قدرت پیام" . 

 ها و رفتارها آگاهی دارد باورها، ارزش ها بر شکل گیری عقاید، از تأثیر رسانه . 

 نهد های مختلف را ارج می از جهان متکثر و متنوع فرهنگی آگاه است و دیدگاه . 

)نصیری, بخشی, کند ای بیان می ها و بینشخود را به وضوح و خالقانهبا استفاده از اشکال مختلف رسانه عقاید، دیدگاه
 (5035هاشمی,  &
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 ی، فراتر از یک رویکرد مهارت محور!ا رسانهسواد 
کنـد   ی با تغییرات سریع، یک تعریف از سواد قطعاً عملی است اما مشکل آنجایی نمود پیدا مـی ا رسانهدر یک محیط 

طریق کتاب، از  -تحلیل، ارزیابی و تولید محتوا و  دسترسی، تجزیه–یا رسانههای مرتبط به سواد  که دستیابی به توانایی
شمول، با نادیـده گـرفتن احتمـاالت     تلویزیون و اینترنت مقدور است!! درنتیجه ناخواسته از یک چارچوب شناختی جهان
 . کند کند، حمایت می فرهنگی و تاریخی هر دو رسانه و فرآیندهای دانش اجتماعی که آن را تفسیر می

ی تعریف مستقل آن در نظـر  جا بهی مختلف را ها رسانهن با را از طریق روابط آ -صورت جمع به-ما باید امکان سواد
تر، تعبیر مفهومی از تمرکز صرف بر بیننده را به تمرکز بر تعامل بین متن و خواننده و یا بین  یتخصصبه عبارت . بگیریم

 (Livingstone , 2004). شده تغییر دهیم  بیننده/کاربر واقعی و نوشته
 یا رسـانه  سـواد  ی را بیـاموزد، ا رسـانه  متـون  از معنا استخراج آموزان به دانش است ممکن یا رسانه سواد که درحالی
 و مخاطبان ،ها ارزش تعصبات، بازنمایی، درمورد بحث مشارکت در طورکلی، به انتقادی تربیت و تعلیم بر عالوه انتقادی،

 حـاوی  یها رسانه تمام که تصور این در شدت به انتقادی یا رسانه سواد که است این دلیل. شود یمقدرت را نیز شامل 
 (Osborne, 2016). ارزش هستند قائل است و ایدئولوژیک یها امیپ

 

 چه چیزی جدید است؟

بـه چـاپ و    معطـوف ) ای در حال گذار از شکل سنتی خود با هر دو رویکرد دانشگاهی و سیاست گذاری، سواد رسانه
ای توانـایی   سـواد رسـانه  . باشـد  های جدید احاطـه شـده مـی    سمعی بصری( به شکل نوین که با اینترنت و سایر رسانه

بیشـتر آنچـه در حـال حاضـر ادعـا       قطعـاً . های مختلف اسـت  وتحلیل، ارزیابی و تولید محتوا در حوزه دسترسی، تجزیه
ی غیرخطـی یـا تصـویری    هـا  شـکل ، ها قدرتناهمگونی منابع، رقابت  از جمله-به اینترنت جدید تعلق دارد ذاتاًشود یم

شود و زیر نظر گرفتن  یم، دایره المعارف ها، کتب درسی و مانند آن استفاده ها کتابخانهدر  هاست مدت -بازنمایی و غیره
تـوان بـه    یمـ  سـختی  را بـه  -گیـرد  یمـ از روی ترس انجام  عموماًکه -های نسل جوان توسط والدین و معلمان یتفعال

 . ی یک گسست نسلی رادیکال تعبیر کردها نشانه
باهدف آموزش مقاومت کودکان در مقابل وسوسه، با وضعیت فعلی انتقال یا در این شرایط، آموزش سنتی سواد رسانه

جدیـد بایـد مسـئولیت     یا بنابراین، آمـوزش سـواد رسـانه   . شدت نامناسب و ناکارآمد است فرهنگی و نیازهای واقعی به
 (Livingstone , 2004). جدید را به دوش کشد یها سوی تعامل مسئوالنه با رسانه سنگین راهبری کودکان به
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 (5032)حسینی,  یا سوادرسانه 5نمودار 

 
. چاپی به سر آمده است مقاومـت کنـیم   سواد و کتاب دوران دارند یمبیان  که افراطی ادعاهای دربرابر میخواه یم ما
 بسیار اهمیت از همچنان چاپی سواد و خواندن، کتاب، اما کنند یمحکمرانی  فعلی جهان در جدید سواد و ها رسانه اگرچه

ی ا رسـانه جهان سایبری  سنتی، در چاپ سواد فعلی، ارتباط -اطالعات فناوری محیط در واقع، در. زیادی برخورداراست
ی رو هـا  ییتواناتاکید بر  اطالعات، از زیادی مرور مقدار و انتقادی به بررسی مردم نیاز عنوان به شده به واسطه کامپیوتر

 ایمیـل،  گفتگـو،  یها اتاق اینترنت، بحث یها گروه مثال، عنوان به. نوشتن اهمیت بیشتری یافته است و خواندن به رشد
 تاکیـد  آن در  دارنـد کـه   نوشـتن  یهـا  مهارت به نیاز اینترنت مختلف یها انجمن و ها یکیو ،ها وبالگ متنی، یها امیپ

 (Kellner&Share, 2007). است ظهور حال در دقت آن و وضوح اهمیت بر یا تازه

 

 ای آموزش، رکن اصلی سواد رسانه
 جامعه در غالب نگرانی یک به مسئله، حل و انتقادی تفکر خالقیت، ازجمله ،25 آموزان قرن دانش یها مهارت توسعه
شـرکت   آن، انجـام  بـه  بـرای  آموزان دانش برای کلیدی اجزای از یکی. ماتبدیل شده است ابر ارتباطی و جامعه جهانی

اطالعات  منفعل کننده مصرف جای به دانش سازندگان به تبدیلشدن شامل که امروز است مشارکتی فرهنگ کردن در
آموزان را در این فرآیند  دانش تعامل که دارد را پتانسیل های کامپیوتری این فنآوری به دسترسی و پیشرفت. است بودن

 (Gretter&Yadav, 2016). تعاملی قرار دهد
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نوجوانـان، دانـش آمـوزان، سـان و از دیـدگاه عمـومی        ای از دیدگاه آموزشـــی کودکـان و   مخاطبان ســواد رسانه
ای بـه   توسعه آموزش سواد رسـانه . اند ها، بازرگانان، سیاستمداران و فعاالن ّدانشــجویان و مدر اجتماعی و غیره خانواده

بخشیم ای خود را تکمیل و توسعه ب توانیم سواد رسانه عنوان یک اندیشه کلیدی مطرح است؛ به طوری که به تدری  می
هـای مختلـف    تواند همزمان با هم در زمینـه  این توســعه می. هایمان را یکــی پس از دیگری کاهش دهیم و ناآگاهی

مدرسه به عنوان یک نهاد آموزشی در کنـار تعـالیم آموزشـی،    . ادراکی، حسی، زیبایی شناسی و اخالقی به وقوع پیوندد
بنابر این، در مدارس باید این امـر بـه عنـوان یـک اصـل      . ای باشد تواند فرصت مناسبی برای آموزش ســواد رسانه می

کند که دانش آموزان پا به پای سـایر   مدرسه نســبت به دیگر نهادها مجال خوبی ایجاد می. اساســی مورد توجه باشد
 . ای را در کانون یادگیری قرار دهند ها، سواد رسانه آموزش

 

 مخاطبانای برای  های آموزش سواد رسانه مزیت
ای خود باشیم، از این رو باید بتوانیم:  بخشد تا بتوانیم فرد مؤثری در جامعه رسانه هایی می ای به ما مزیت سواد رسانه

 ها بهره مند شویم؛ شــکال مختلف رســانه را شناسایی کرده، با آگاهی و شناخت کافی ازانواع رسانه
 ها باشیم؛ استفاده کنندگانی متفکر در برخورد با رسانه -
هـا بـرویم و تسـلیم ابزارهـای      مان به سـراغ رسـانه   مدیریت اطالعات داشته باشیم و بر اساس نیازهای اطالعاتی -

 ای جهانی نشویم؛ ای قدرتمند فرهنگ رسانه چندرسانه
 شنویم، سؤاالت اساسی بپرسیم؛ بینیم و می درباره آنچه م یخوانیم، می - 
 ها داشته باشیم سانهبرخورد منتقدانه با محتوای ر - 
 ها را تحلیل کنیم؛ های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تبلیغی محیط رسانه زمینه-
 (5038مومنی,  &)کالنتری . ارتباطات اجتماعی ســالم، به وســیله اطالعات و دانش کسب کنیم -

 و دهـد   ارائـه  یا رسـانه  سـواد  آموزشـی  های تکنیک بیاید کهبوجود  باید پرورش و آموزش از انتقادی بازسازی یک
 فرهنـگ  منظر، این از . کند یا رسانه فرهنگ تاثیرات و ماهیت تشخیص به قادر را شهروندان و معلمان، آموزان، دانش
. آموزد یمرا  جهان دانشی از و ها ارزش جنسیتی، یها نقش نامناسب، و مناسب رفتار که است آموزش از شکلی یا رسانه
 طور به و هستند نامرئی اغلب آموزشی که یها گاهیجاقرار گرفتن در  و آموختن حال در ها آن که نیستند آگاه اغلب افراد

 (Gretter&Yadav, 2016). ی هستندا رسانه توسط فرهنگ شوند یم جذب ناخودآگاه

 

 یا رسانهآموزش سواد 
 تـر  عیوسـ تحلیل و درک آثار شاخص ادبیات و به معنای  و  طور سنتی شامل توانایی تجزیه به یا رسانهاصطالح سواد 

 . از طریق نوشتن است مؤثرآن، توانایی برقراری ارتباط 
آنـان فرآینـدهای عـاطفی و    . کننـد  یمـ ی آن با مفهوم سواد اشاره ها شباهتی به ا رسانهی سواد ها برنامهطرفداران 

طـور   خواندن، به سادهکه شامل دیدن فیلم و تلویزیون، ازجمله تبلیغات، تا فرآیندهای  دارند یمتبط شناختی را با هم مر
 . توسعه فراگیر انسانی است کننده منعکسی مرکزی و ها مهارتهمزمان در حال تقویت 

ختلفـی در  زیـرا عوامـل م   پردازنـد  یمـ ی جمعـی معاصـر   هـا  رسـانه  یها تفاوتی به مطالعه ا رسانهی سواد ها پروژه
ی بـین کشـورهای   ا گسـترده تفـاوت   وضوح بهاجتماعی و فرهنگی،  -ی سیاسیها نهیزم. اند بوده مؤثر ها آن گیری شکل

 . جهان اول و جهان سوم به وجود آورده است
ی آموزشـی و  هـا  کارگـاه . رود یمـ ی شامل فرآیند شناختی است که در تفکـر انتقـادی بـه کـار     ا رسانهآموزش سواد 
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ی ضـد  هـا  مقاومـت ی اخالقی )دفاعی، واکسینه کردن(، واکنش متمایز )نـاظر انتقـادی(،   ها ارزشی درسی بر ها برنامه
 . دارند تأکید کننده ی و انقالب مصرفا رسانه

استفاده در تفکر انتقادی مرتبط با زبـان، ادبیـات و    ای شامل فرآیندهای شناخت مورد تدریس یا آموزش سواد رسانه
مانند ادراک، واکنش، استدالل و ارزیابی صالحیت فرسـتندگان در   شود؛ هنرهای آزاد( می) انسانی های علوم سایر رشته

هـای   شده از طریـق رسـانه    کنندگان در تفسیر ارتباطات توزیع ای در ارتباط با صالحیت دریافت ایجاد محصوالت رسانه
های رسانه  ای صورت یک منطق عمومی بین حرفه که به-بیننده "ای هوشیاری رسانه"این فرآیند بر مبنای . جمعی دارد

عالوه بـر  . شکل گرفته است-ها استفاده می شود شده از طریق رسانه  ارائه های از پدیده "حس"و مخاطبان برای ایجاد
 (Brown, 1998). کند ای گسترده توده مردم به آگاهی جمعی جامعه کمک می رسانه ای این، تجربه

نام همکارانش یک کتاب درسی در سطح دبیرستان برای آموزش رسانه به  با مکلوهان،همراه مارشال ،5377 درسال
 تجربـی  برنامـه  یـک  نویسـندگان  کتـاب،  دراین. گردآوری کردند« ها رسانه و درک زبان: درس کالس عنوان به شهر»

 سـؤاالت  تـروی   که بـا  رسانه، آموزش یک شیوه انتقادی شکل به تواند یم رسانه ارائه کردندکه آموزشی فرد به منحصر
 غالـب  از مجـزا  درسـی  برنامـه  ایـن  حـال،  این با. در نظر گرفت کند یمفرهنگ را بررسی  و ها رسانه بین روابط دقیق
 وادار کـردن  بـر  عـالوه  ،هـا  رسـانه  محتـوای  ایـدئولوژی  و ها امیپ ارزیابی بر که انتقادی است، یا رسانه سواد یها مدل
 (Mason, 2016). رسانه تاکید دارند های فنآوری از استفاده با ضد هژمونیک محتوای تولید آموزان به دانش

هـای مـذهبی، مـدارس،     کننـده، سـازمان   ای انواع گوناگون و منابع مختلفی چون گروه فعال مصرف البته سواد رسانه
های مطالعـاتی، کودکـان و    شود. بیشتر برنامه ای را شامل می های دولتی منطقه سازمانها، معلمان خصوصی و  دانشگاه

ها در فهم رسـانه بـرای    نوجوانان را هدف قرار داده است. بسیاری نیز بزرگساالن، معلمان و والدین را به جهت رشد آن
  دهی شده است. انتقال به کودکان و دانش آموزان جهت

جا کـه فعالیـت جنسـی و خشـونت را بـه تصـویر        پریشانی ناشی از زبان و رفتار )خصوصاً آنجدای از دیدگاه دینی، 
ای اخیر بر روی پاسخگویی، مسئولیت و  زیبایی شناسی متأخر، بیشتر انتقادهای رسانه-های فرهنگی کشد( یا تحلیل می

 . صاد یا سلطه طبقاتی تأکید دارندمنظور آزاد کردن مردم عادی از فرهنگ، اقت واکنش مخاطب به ساختارهای رسانه به
 و بهبودیافتـه  انتقـادی  تفکـر  یها مهارت ارائه، تبلیغات اقناعی تمایل از بهتری درک تواند یم یا رسانه سواد آموزش
 تفکـر  یهـا  مهـارت  و تردید و شک افزایش ی هنجاری،ها تفاهمسوء اصالح تبلیغات، تأثیرات به نسبت بیشتر مقاومت
 . کند ارائه ها یناهنجار به مربوط یها انتخاب کنترل برای اثربخشی افزایش و انتقادی،

 تفکـر  یهـا  مهـارت  با جوانان تجهیز برای مؤثر بالقوه راه یک عنوان به رسانه سواد کارشناسان راهکار، یک عنوان به
 نتای . اند کرده بررسی را فریبنده یا ناسالم اطالعات از ها رسانه بر مبتنی صادقانه اطالعات تشخیص برای الزم انتقادی
 یا رسـانه  سواد است، نیاز مورد اضافی یها تست و ماند یم باقی پرسش  که تا زمانی که، دهد یم نشان متعدد مطالعات
.  هاسـت  یناهنجـار مـواد و سـایر    سوءمصـرف  بـرای پیشـگیری   مبـارزه  اسـتراتژی  یک عنوان به قوی پتانسیلی دارای

(Austin&Pinkleton, 2016) 
. ای، احترام به فردیت هر فرد شامل تربیت متمایز اوسـت  یکی از کلیدهای فرآیند آموزش مؤثر در برنامه سواد رسانه

(Brown, 1998) 
ـ   ای به شهروندان در عصر جهانی شدن از دیدگاه صاحب اهمیت آموزش سواد رسانه ه شـرح زیـر   نظران ارتباطـات ب

 است:

 ها بر فرایند دموکراتیک جامعه تأثیر رسانه -5

ایـن دو مهـارت . ای جهانی، افراد به دو مهارت نیاز دارند تا بتوانند شهروندان دموکراتیـک باشـند در فرهنگ رسانه 
ســواد  . دربــردارد ای را  ای ایــن دو مهــارت هسـته    سـواد رسانه. باشد شامل: تفکر انتقادی و بیان عقاید شخصی می
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ای را دسته بندی و تفکیک کـرده، فهـم، درک، مشـارکت     سازد که مطالب رسانه ای شهروندان جهانی را قادر می رسانه
هـای رأی   وتبادل نظر در مباحث عمومی داشته و در نهایت تصمیمات مهمی را بـه عنــوان مثــال در پــای صـندوق    

 .بگیرند

هـای ویـدیویی، تلویزیـون، موسـیقی پـاپ، رادیـو،        وقت یک شخص به بازیاستفاده بسیار زیاد از رسانه چه  -2
هـای   کند؟ ما در یک روز بیشتر در معرض پیـام  ها، مجالت، بیل بردها و اینترنت و حتی تی شرت ها! توجه می روزنامه
ای  سـواد رسانه. اند ودهای مواجه ب های رسانه هایمان در یک سال با پیام ای هستیم تازمانی که پدران ما و پدربزرگ رسانه

 . ها در طول زندگیمان بگذریم تر از دریای تصاویر و پیام دهد که احتیاج داریم، تا ایمن بـه مـا مهارتهـایی را آمـوزش می

گـذاری  دانش و مطالعاتمان پیرامـون تأثیر تأثیر رسانه بر شکل دهی ادراک، عقاید و طرز فکر زمانی که دامنه  -0
نحوه درک ما، تحلیل ما، عملکرد مـا   ای تأثیر مهمی بر چیز است واضح اسـت کـه تجربیـات رسانهها محدود و نا رسانه

تواند در درک این تاثیرات به ما کمک کند تا به این تاثیرات وابسته  ای می آموزش رسانه. و نوع نگرش ما از زندگی دارد
 .کـه مغلوبشـان شویم نشده و آنها را مهار کنـیم پـیش از آن

اهمیت روزافزون اطالعات و ارتباطات تصویری درحالی که زندگی ما تحت تأثیر تصاویر دیـداری از لوگـو و     -8
های اینترنتی اما متاسفانه هنوز در مـدارس مـا جـزوه چـاپی تـدریس       سایت بیل بردها به اندازه ساختمان گرفته تـا وب

کنـیم، ضـرورت دارد تـا تغییـر اساسـی در آمـوزش        مـی ای زنـدگی   رسانه جـایی کـه مـا در دنیـای چند از آن. شود می
های مختلف اطالعات بر اساس تصاویر، مـورد اسـتفاده    های سنتی صورت گیرد و یـادگیری نحـوه خوانـدن الیه جزوه

 .قرار گیرد

 
 هسـته اصـلی   اهمیت اطالعات در جامعه و ضرورت یـادگیری درازمـدت پـردازش اطالعـات و خـدمات اطالعـاتی      

 متفاوت را بـه  مستقل و تصاویر ای جهانی، وجود صداهای صـنایع رسانه دهد اما رشـد ملتی را تشکیل می ره وری بهره
صورت  چه تولید اطالعات به که روند بدانند تا کند شهروندان کمک به تواند هم ای می آموزش رسانه. کشاند چالش می
هـا و   فنـآوری  کـه  بـه ایـن   بـا توجـه  . نمایـد  دگرگون میچطور عقایدشان را تحت تأثیر قرار داده و  مطالب است و این
.  مـادام العمرباشـد   بایـد  یـادگیری  هسـتند، ایـن   ناپـذیر  ای دائماً در حال تغییـر و توقف های ارتباطی و رسانه تکنولوژی

 (5035هاشمی,  &)نصیری, بخشی, 
گیری و تغییر نگرش و اندیشـــه و رفتـار مخاطبـان دارنـد و      شــکلهای عمومی نقش مهمی در  جا که رسانه از آن

هـا و   ای بـه منظـور شـــناخت روش    ممکن اســت حقوق انسانی آنها را مخدوش کننـد لـذا آمـوزش ســـواد رسـانه     
هـا ضـرورت    ها، چگونگی اطالع رسانی درســت یا نادرست آنها و قضـاوت عینـی در قبـال رسـانه     عملکردهای رسانه

در چنین وضعیتی، نظام آموزشــی کشــور ما نیز باید درباره نگرش نوجوانان و جوانان ایران به پدیده جهـانی  . دیاب می
گذارد، حساســیت کافی نشــان دهد و  ها و تأثیری که این نگرش بر نظام ارزشی و هویت آنان به جا می شــدن رسانه

 (5038مومنی,  &)کالنتری . این چالش عظیم جهانی آماده سازدنوجوانان و جوانان را برای پاســخگویی مناســب به 

هـای قـدیمی بـرای تـروی  کشـف تجـارب        ای باید فراتر از سخنرانی و تحمیل دسـتورالعمل  های سواد رسانه برنامه
 . تواند باعث بیرون کشیدن اصول بشود، باشد ای دانش آموزان که می رسانه

عنـوان   این امر به نقش معلم به. ای باید با قضاوت آگاهانه همراه شود خودمختاری فردی در مطالعات رسانهآزادی و 
هـا را بـا یکـدیگر تحلیـل      گونـه کـه رسـانه    مربی و یاری دهنده دانش آموزان برای دنبال کردن الگوها و اصول همان

 . کنند، بستگی دارد می
تـر در   ای را افزایش دهند بلکه باید آگاهانه باید درک انتقادی از تولیدات رسانهتنها  کنندگان رسانه نه بنابراین مصرف
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هـا، نیروهـای اقتصـادی موجـود،      ها، اسطوره ها، آرمان در جامعه برخورد کنند که تابع سنت "ها گریرسانه میانجی"قبال 
ها بر نیاز روزافزون تفکر انتقـادی   همه این. های آن است اقتصادی حاکم بر جامعه و ارزش-دولت، ایدئولوژی اجتماعی

 (Brown, 1998). ایتأکید دارند مستقل در سواد رسانه
قدر آموزشی و نه منحصراً اخالق  ها باید نه آن ارزش. ای وجود دارد های اخالقی در ذات هر مطالعه جدی رسانه ارزش

. لی از ارزش باشد؛ با این حال این امر با میراث گسترده انسانی مرتبط اسـت تدریس رسانه نباید خا. گرایانه سنتی باشد
هـا بایـد بـا اسـتنباط از بازتـاب و       ها و ارزیـابی  ارزش. دهندگان نباید به تبلیغ یک سیستم ارزشی خاص بپردازند آموزش

 . اند تعریف گردد شده شده، ساخته پذیرفته های قضاوت افراد که بر مبنای ارزش

. سازی آن نیز حائز اهمیت است ای، مسائل عملی پشتیبانی و پیاده ین راهکارهای مفهومی تدریس سواد رسانهورای ا
سـایر کشـورها   . های آموزشی را رصد، کنترل و مـدیریت کننـد   برنامه توانند کشورهای دارای نظام متمرکز آموزشی می
ای در  دهی منسجم، برنامه جامع آموزش سواد رسانه نای در تالش برای سازما دارای مناطق پراکنده و تقسیمات منطقه

 . مواجهه با موانع سخت هستند
 : است گرفته درنظر زیر برای اهداف آموزشی نوآوری یک عنوان به تواند یم یا رسانه سواد آموزش رابطه، این در
 موضوع یک عنوان به را رسانه رفتار آن و است، جدید آموزان محلی، دانش و معلمان برای یا رسانه سواد آموزش (5)
 .کند یمارائه  مطالعه برای
 از متفـاوت  کـامالً  این  .کند یم تشویق خود کشف یادگیری برای را آنان و است «محور آموز دانش» آن آموزش( 2)
 و پرورش در یک راستاست و آموزش اصالحات بار اما است، پایین به باال سنتی آموزش حالت
 کـه  یا جامعـه  یازهـا ین بـا  کـه  خـالق  یهـا  مهـارت  و انتقادی تفکر توسعه به تا کند یم کمک آموزان به دانش( 0)
 (Lee, Cheung ,&Cheung, 2016)  .دارد مطابقت تغییر است حال در سرعت به

مدیران، متخصصان و والدین ای، باید از طریق همکاری میان معلمان،  برای موفقیت یک برنامه آموزشی سواد رسانه
 . مند ساخت یک فرآیند آموزشی نظام

عنـوان   بـه  تنهایی ها نباید یک امر زائد و یا یک دوره انتخابی تصادفی باشد و نه اینکه فناوری رسانه به مطالعه رسانه
 . گیرد عنوان ابزار آموزش سایر مباحث مورداستفاده قرار می هدف بلکه به

کنندگان رسیده است که مبتنـی   توسعه به سطوح متوالی توسعه شناخت شرکت طالعات درحالاین بدان معناست که م
سـازی مطالعـات در سـطوح     های تحقیقات آموزشی و رفتاری است. این امر همچنین به معنای ادامه و یکپارچه بر یافته

  های تحصیل در مدرسه است. متوالی از طریق سال
ای در  شایسـته  طـور  کارگیری آن بـه  های خاص به سازی و روش یکپارچه ات مؤثرتوانیم فرض کنیم که مطالع ما نمی
 . پذیرد های درس صورت می کالس

های آموزشی برای مطالعه پدیـده رسـانه، منـابع     نام در کارگاه معلمان باید دارای پشتیبانی و حمایت اداری برای ثبت
هـای   هـای پیچیـده تـدریس و مهـارت     روش ی یادگیری مـؤثر ها آنان باید برای فرصت. ادبیات و مواد پشتیبانی باشند

آنان نیاز به کاهش بار آموزشی با آزادسازی زمان برای کسـب مهـارت در   . ریزی کنند انتقادی رسانه با همکاران برنامه
بخـش مهمـی از   . ای مـرتبط دارنـد   سـازی مـواد رسـانه    ای در برنامه آموزشی سنتی و آمـاده  سازی سواد رسانه یکپارچه

 . اثربخشی برنامه بلندمدت آموزش رسانه، درگیر کردن والدین و خانواده در این فرآیند است
ورای تعیین اهداف . تناسب شرایط محلی خود تعیین کنند معلمان خصوصی و مدیران باید بهترین محتوا و شکل را به

طراحان برنامه آموزشی باید تعـادل مناسـبی از   بزرگ مانند واکسینه کردن، دیدگاه انتقادی و رسانه اجتماعی، معلمان و 
 . سازی خالقانه( در نظر بگیرند وتحلیل انتقادی( و عملی )برنامه ادراک و تجزیه) نظر تئوریک
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مطالعـه،   "مـتن "عنـوان   های جمعـی را بـه   خواهندرسانه های پارادایمی، آن میزان برگزینند که می آنان باید از پروژه
عنـوان یـک    عنوان یک پدیده نشانه شناختی با مفهوم، ارائه و ایـدئولوژی و بـه   تفسیر کنند؛ بهواسازی، رمزگشایی و یا 

 . شود صنعت شامل مباحث مالکیت و کنترل می
ای را توسعه دهند یا اینکـه ایـن    های مطالعاتی مستقل رسانه تواننددوره ها باید مشخص کنند که آیا می عالوه بر این

 . طالعات اجتماعی یا علوم انسانی در هم آمیزندهای م مطالعات را با حوزه
 تر است اگر آن: تر و حیاتی ای، اثربخش در مجموع یک برنامه آموزشی سواد رسانه

 مدت( نه یک تجربه کوتاه) یافته و پایدار باشد سازمان -5

 . های معتبر و مرتبط باشد بر مبنای پژوهش -2

 . ن موردبررسی قرار گیردآزموده شده باشد و نتای  آن با افراد در طول زما -0

 ها( به دلیل وسعت و موضع باز آن نسبت به ارزش) قادر به تکرار در جاهای دیگر باشد -8

 (Brown, 1998). مواد اولیه چاپی و سمعی بصری دقیقی برای حمایت از توسعه مفهومی فراهم کند -1
 

 :میپرداز یمی با آن مواجهیم ا رسانهاساسی که برای فهم و سپس سیاست گداری آموزشی سواد  سؤاالتدر اینجا به 

 ؟کند یمحمایت  ها رسانهی از کودکان در برابر ا رسانه. آیا سواد 1
بتواننـد یـک    ها رسانهکه این امکان وجود دارد که  گفت یماگر شما هم با نیل پستمن موافق هستید که به صراحت 

ی، تنها ا رسانهکه سواد  کند یماشاره  پستمن. انتقال دهند پاسخ شما مثبت خواهد بود ناقص را به جامعه قاًیعمفرهنگ 
 . دهد یمسوی مرگ سوق  پادزهر این فرهنگ است؛ فرهنگی که ما را به

را  هـا  یسـرگرم ی از ا عمـده زمانی که اطالعات جای علم، سبک و شکل جای مفهـوم و جـوهره را بگیـرد؛ بخـش     
و کاال گونه تفسیر شوند، زمانی که ما اجازه دهیم کـه فنـاوری    تیاهم یبخشونت شکل دهد و زمانی که روابط انسانی 

ی ا رسـانه وتحلیل، کیفیت زندگی ما را تعیین کند، کودکان بیش از هـر زمـانی نیازمنـد سـواد      بدون انعکاس و یا تجزیه
 . هستند

قلمداد کنیم که نیاز بـه حمایـت در برابـر     "قربانیانی"اجع به اینکه کودکان را در مقابل، دیوید باکینگهام با تعجب ر
داری  ی جمعی و سـرمایه ها رسانهی ناشی از فنّاوری جدید، تضادهای فرهنگ خود دارند و در ها شرارتو  ها یکار افراط

، هـا  رسـانه  "سـاز  مشـکل " یهـا  جنبـه که بـا تمرکـز بـر     دهد یماو نشان . دیگو یمسخن  اند شدهکاپیتالیستی محصور 
او پیشـنهاد  . میریـ گ یمـ را نادیـده   برنـد  یمو لذت واقعی که از این درگیری  ها رسانهی احساسی کودکان با ها یریدرگ
، دیشـ یاند یمـ اگر شما نیز چون او . وتحلیل بپردازیم ی بدبینی، به تروی  پرسش و پاسخ واقعی و تجزیهجا بهکه  دهد یم

 . بدهید "نه"جواب 

 ی دانش آموزان دارد؟ا رسانهی نیاز به تولیدات ا رسانه. آیا سواد 2
 و درک امکان نشوند رسانه محتوای تولید فرآیند وارد خود دانشجویان و آموزان دانش که زمانی تا که معتقدند برخی

ـ " کـه  گونـه   همان آموزان دانش که زمانی تا یا رسانه سواد و ابندی ینم را یا رسانه سواد مفهوم درست فهم  "خواننـد  یم
 . است ناقص یا رسانه سواد "بنویسند" نتوانند

 تولید فرآیند وارد خود آموزان دانش که امکان این کنونی آموزشی سیستم و امکانات با که دارند اعتقاد دیگر برخی اما
 . ندارد وجود شوند یا رسانه محتوای

 باشد؟ عامه فرهنگی باید پشتیبان ا رسانه. آیا سواد 3
یی است ها راه، درباره همه اند شده جاسازی یا رسانهیی که در سواد ها مهارتاگر برداشت شما این است که مفاهیم و 
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صـورت   دانستن اینکه اطالعات بـه . خواهد بود "نه"، جوابتان به پرسش باال گذارند یممعانی را به اشتراک  ها انسانکه 
وتحلیل ادبیـات کالسـیک و دیـدن     با تجزیه تواند یمی دارد و ا رسانهی در سواد ا عمده، سهم شوند یماجتماعی ساخته 

 . آموختفیلم آن را 
باشـد کـه در برنامـه درسـی      عامـه  فرهنگمتمرکز بر متون  مشخصاًی باید ا رسانهدر مقابل اگر باور دارید که سواد 

ی بخشی از حرکتی است که در خالف جهت این باور ا رسانهکه سواد  دیکن یمابتدایی دانش آموزان قرار دارد و اگر فکر 
 . معنادارتر و قدرتمندتر از دیگران هستند، پاسخ شما مثبت است ذاتاًکه آثار بزرگ غربی، 

 ی باید یک دستور کار ایدئولوژیک قوی داشته باشد؟ا رسانه. آیا سواد 4
عنوان یک ابزار برای آموزش و تغییرات سیاسی یا اجتماعی دیده شود،  ی باید بها رسانهاگر برداشتتان این است سواد 

از اختیارات و به کار بردن اسـتدالل بـرای    سؤالجدای از آموزش -برنامه ایدئولوژیک آشکار دیکن یم، و اگر فکر "بله"
 !"نه"در جریان اصلی آموزشی امری نامطلوب است،  -ی مستقل به کودکانریگ میتصمپرورش 

 تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس را در برگیرد؟ تواند یم یا رسانه. آیا سواد 5
، اند شده یطراحو تثبیت وضع موجود اجتماعی  حفظی که برای مؤسسات عنوان که مدارس به دیکن یماگر فکر . . . نه
ی نیازمند آن است، تغییر نخواهـد کـرد و نیـز فکـر     ا رسانهکه سواد  گونه آنسال آینده،  23طور چشمگیری در طول  به
ی هـا  برنامـه ی، در ا رسـانه ی سواد ها مهارتتوسعه  منظور بهکه بهترین و واقع بینانه ترین مکان برای کودکان  دیکن یم

والدین است، ( و در خانه با راهنمایی المنفعه عامیا  نهاد مردم) محور جامعه یها سازمانبعد از مدرسه، اردوهای تابستانی، 
ی ابتدایی و در آموزش هنرهای زبانی، مطالعات ها سالباور کنید که آموزگاران در  دیتوان یمولی اگر . پاسخ منفی بدهید

ی در برنامه درسـی را بـا اجـرا    ا رسانهسازی سواد  استراتژی یکپارچه توانند یماجتماعی، علوم، بهداشت، موسیقی و هنر 
ی، سبب غنای هرچـه بیشـتر ادبیـات، تمرینـات     ا رسانهه زمان صرف شده برای آموزش سواد و نیز باور دارید ک درآورند
و وقـت تلـف کـردن     شـود  یمـ دیفرانسیل و انتگرال، جغرافی و سایر عناوین درسی  حساب ی خارجی،ها زبانورزشی، 

 . بدهید "بله"نیست، پاسخ 

 ی حمایت شود؟ا رسانه یها سازمانی باید توسط ا رسانهی سواد ها ینوآور. آیا 6
و  "یا رسانهمقاومت ضد "ی ها حرکتی برای مقابله با ا رسانهی از جریان سواد ا رسانه یها سازماناگر باور دارید که 

خوابانـدن   منظـور  بـه یا رسـانه و صنعت رسانه به جریـان سـواد    کنند یم سوءاستفادهبرای رسیدن به اهداف و منافع خود 
امید بسته است، پاسـختان منفـی    -نشود خراش گوشی که صدایی زیاد بلند و ا گونهبه -ها انتقادهای عمومی از رسانه

ی دارای مسئولیت اجتماعی برای کمـک بـه مـردم در جهـت     ا رسانه یها سازمانکه  دیکن یمولی اگر فکر . خواهد بود
هستند و نیز باور دارید که خوب  - عنوان یک نوع مهارت مصرف به -ها ی تفکر انتقادی راجع به رسانهها مهارتتوسعه 

ی اجتماعی برای مقابله با مقررات دولتـی  ها نیکمپ، بخشی از دارایی هنگفت خود را در جهت ایجاد ها سازماناست که 
 . ی استفاده کنید، پاسخ مثبتی به پرسش ما بدهیدا رسانهسواد 

 مقصد( است؟) راهی به معنای پایان ا رسانه. آیا سواد 7
است  نیتر باارزشی، بهترین و ا رسانهی منفی فرهنگ ها جنبهی به دلیل پتانسیل تغییر ا رسانهاگر باور دارید که سواد 

اسـت ولـی اگـر فکـر      «بله»سؤال، پاسختان به دارد یوامکاالیی شده امروز  بافرهنگدر رابطه  دنظریتجدو مردم را به 
 ی، سـاخت پیـام و فهـم آنچـه    سادگ بهیک ابزار ارزشمند باشد که  خود یدخو به تواند یمی فقط ا رسانهکه سواد  دیکن یم
ارزشـمندی اسـت ولـی نتوانسـته اسـت       ذاتـاً و مفهـوم   دهـد  یمـ را آمـوزش   دیـ کن یمـ و تماشـا   دیـ خوان یم، دینیب یم

ی در چگـونگی نگـاه جنسـیتی جوانـان بـه خـود و       ریتأثی مبتنی بر سبک زندگی مردم را تغییر دهد و ها یریگ میتصم
 (Hobbs, 1999).  بر مبنای نژاد نداشته است پاسخ منفی بدهید شده ساختهی اجتماعی ها نقش
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 (1335)قاسمی,  یا رسانهمدل برنامه درسی سواد  2نمودار 

 

 ای در ایران وضعیت سواد رسانه

گذرد؛ اما جز مقاالتی محدود، ترجمه چند کتاب و یـک   ای در کشور ما می حدود یک دهه از عمر ادبیات سواد رسانه
 . ویژه نامه فصلنامه رسانه، به طور جد مقوله پرداخته نشده است

رسد در این زمینه در غفلت بـه   که به نظر میای در درجه نخست باید بر کودکان متمرکز باشد،  گسترش سواد رسانه
(، نخســـت ایـن   . . . ای و ای )فیلم، بـازی رایانـه   بریم و ضرورت دارد با تولید نشریات و دیگر تولیدات رسانه ســر می

که باعـث   ای تر از این گونه تولیدات رسانه مهم. ای توانمند شوند ها در برابر انواع تولیدات رسانه دسته از مخاطبان رسانه
ای بـرای کودکـان و    هـای سـواد رسـانه    ها و کالس شوند، ضرورت تشکیل کارگاه ای می کمک به توســعه سواد رسانه

در نگاه مدیریت فرهنگی کنونی، تمرکز الزم در این زمینه بر کودکـان وجـود نـدارد و بـه طـور عمـده       . نوجوانان است
هـای سـازمان صـدا و     اغلـب سیاسـت  . انشجویی معطوف شده استها بر دانشــجویان در دانشگاه یا اردوهای د تالش

های مقابله با تهاجم فرهنگی مطرح شده و بـه همـین دلیـل، نـوع سـواد       ای، ذیل سیاست ســیما در حوزه سواد رسانه
 های وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی، مؤلفـه   در سیاست. ای انتقادی است ای مورد توجه این سازمان، سواد رسانه رسانه

های چـاپی و   ها، از جمله رسانه شود و دیگر رسانه های دیجیتال می ها، تنها محدود به رسانه دسترسی و استفاده از رسانه
به دالیل گوناگون از جمله ناآگاهی دقیق از موضوع . دهد الکترونیکی که زیرمجموعه این نهادند، را مورد توجه قرار نمی

ای، نبود متخصصان کافی و صاحب دانش  ل مربوط به بودجه اجرای چنین برنامهای و آموزش آن، مســائ ســواد رسانه
های مشــترک ملـی و   های فرهنگی کشور به منظور اجرای برنامه ای، ناهماهنگی میان دستگاه در زمینه ســواد رسانه

عـث شـــده اسـت تـا     ای به عنوان راهبردی مخاطب محور، با عدم باور یا اولویت دهی به ضرورت آموزش سواد رسانه
های  رسانه رسد در گام . به نظر میها منفعل باشند بسیاری از مخاطبان و کاربران ایرانی ی و اینترنت در برابر این رسانه
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های فرهنگی بنیادین نظیر نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آمـوزش و   سنت اول، همانند بسیاری از برنامه
ای در کشور را تدوین و نقـش   عالی انقالب فرهنگی، برنامه جامع آموزش ســواد رسانهپرورش، ضروری است شورای 

 (5038مومنی,  &)کالنتری . های فرهنگی کشور را در اجرای آن تعیین کند هر یک از دستگاه
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ای بر مبنای ابعاد سه گانه مفهوم رسانه از دیدگاه کالوس برون  تشریح مفهوم سواد بازی رایانه

 «بازی عفو»ینسن: مطالعه موردی 
 

 2، دکتر سیّدبشیر حسینی5آرین طاهری

 

 :چکیده

گانه مفهوم رسانه، سه قلمرو نظری برای طرح  در مقاله حاضر بر مبنای تعریف کالوس برون ینسن از سطوح سه
ای را متناظر با قلمروهای مذکور بسط داده و در  ای پیشنهاد کرده و مفهوم سواد بازی رایانه مباحث حوزه سواد رسانه

ای مورد  گانه سواد بازی رایانه عه موردی از منظر قلمروهای سهرا به عنوان یک مطال« بازی عفو»ای  انتها بازی رایانه
 دهیم.  مطالعه قرار می

شود. سطح نخست  طبق تعریف کالوس برون ینسن، مفهوم رسانه در مطالعات ارتباطی، در سه سطح متمایز فهم می
و سطح سوم سطح نهادی و های ارتباطی  سطح مادّی و فنّی )تکنولوژیک( ، سطح دوم سطح بیانی و تدقیق در ظرفیت

ایتطبیق و تدقیق شود، قلمروهای  ای و به تبع آن سواد بازی رایانه اجتماعی است. اگر این معنا و مبنا بر سواد رسانه
 آید.  مفصلی در سه سطح مجزّا و البته متصلی برای طرح نظریات و انجام مطالعات بدست می

ای مورد مطالعه قرار  ارزیابی قلمروهای مطالعاتی سواد بازی رایانه از منظر« بازی عفو»با رهیافت از این دریافت، 
افزا در هر سه سطح  شکلی هم های گفتمانی این متن، به گرفته و نشان داده شده است که چگونه معانی و ارزش

ر، متصل کردن ای آن بازتولید شده است. این بازی ازطریق نحوه برقراری ارتباط تعاملی با کارب ماهیّت رسانه مفهومی
هویت مجازی کاربر در بازی با هویت مجازی او در شبکه اجتماعی فیسبوک، درگیرکردن حافظه اجتماعی کاربر از 

ای  های روایی و رویه های ارزشی در الیه های متعددی از متن و در نهایت ایجاد دوگانه جهان واقعی و تاریخی با جلوه
ل شده از تعامل کاربر با بازی را در جهان مجازی متن، به جهان واقعی و های حاص خود، کوشیده است،محدوده آگاهی

 تاریخی تسرّی دهد. 

 واژگان کلیدی:

ای، کالوس برون ینسن،سطحتکنولوژیک، سطح بیانی،  ای، سواد بازی رایانه ای، مفهوم رسانه، سواد رسانه بازی رایانه
  سطح نهادی، بازی عفو. 

                                                           
 . پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علّامه طباطبایی5
 عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران. مدیر گروه علوم نوین رسانه و 2
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 :طرح مسئله
ای به عنوان یک حوزه مطالعاتی در علم ارتباطاتکه به شکلی روز  بررسی قلمرو نظری مباحث مربوط به سواد رسانه

باشد، دچار نوعی از هم گسیختگی محتوایی است. پژوهشگران مختلف ذیل مسائل و  افزون در حال رشد و توسعه می
ای را به صورت پراکنده مطرح  م مرتبط با سواد رسانههایمتفاوتی از مباحث و مفاهی موضوعات مختلف، ابعاد و گوشه

که دریابیم  شود. بنابراین، برای این اند. این موضوع تا حد زیادی از چندمعنا بودن واژه رسانه در کاربرد ناشی می کرده
واژه رسانه ای چه حدودی را در بر دارد، نخست باید از روشن ساختن حدود مفهوم  قلمروز نظری در مطالعاتسواد رسانه

 آغاز کرد. 
این خاطر انجام نوعی طبقه بندی  گسترده و متنوعی ارجاع دارد و به ای است که به گستره مفهومی رسانه واژه

توان به قلمرو نظری  دهی به مفهوم رسانه، می نماید. متناسب با انسجام هایاین واژه ضروری می مشخّص از مفهوم
 ای نیز دست یافت.  سواد رسانه ای تحت عنوان مطالعات انسجام یافته

ای، در قسمت پژوهشی این  رسانه و به تبع ان قلمرو حوزه مطالعاتی سواد رسانه پس از روشن شدن ابعاد مفهومی
ای بازی عفو، آن را از منظر  کنیم و با مطالعه موردی بازی رایانه ای را مطرح می مقاله، مفهوم سواد بازی رایانه

یابیم،  این ترتیب در جریان این مقاله در می دهیم. به ای مورد تحلیل و ارزیابی قرار می رسانهقلمروهای مختلف سواد 
ای را مورد  های رایانه آوریم، چه نوع از دانش و آگاهی در خصوص بازی ای سخن به میان می وقتی از سواد بازی رایانه

 حاصل شود. هایی  نظر داریم و انتظار داریم این آگاهی از چه مسیرها و روش

 

 :و مفهوم گسترده آن« رسانه» درباره اصطالح

در   ها انسان ی عمومی ها عنوان پتانسیل تواند به ( معتقد است که مفهوم واژه رسانه می2334) 5کالوس برون ینسن
از رسانه در  چنین مفهومی  بندی یک دوره تاریخی مشخّص، برای برقراری ارتباط با یکدیگر فهمیده شود. صورت

تواند محمل  ،می گانه . در این معنا، هر کدام از این ابعاد سه یابد ها سازمان می8و نهاد  ها 0، کیفیت2راستای سه بعد مواد
ی تجمعی و همزمان این سه بعد از مفهوم رسانه،  کند که مطالعه اطالق اصطالح رسانه واقع شود. ینسن ابراز می

 کند.  ا آشکار میی ارتباطی انسان در هر دوره ر ها قابلیّت
اند. مثل دستگاه ضبط صوت یا  فیزیکی فراهم آورنده امکان ارتباط درنظر گرفته شده "مواد"عنوان  ها گاهی به رسانه

تکنولوژیکی درنظر  ی  توسعه»ها عمدتاً نمودهایی از  های هوا. در این معنا، رسانه چاپ، برگه کاغذ و یا حتّی مولکول
عنوان  ( . بهFiske, 2006, p. 176« )دهند ها و یا سرعت ارتباطات را گسترش می محدوده شوند که مجراها، گرفته می

ی ارتباطات،  ی فلسفه در بخشی از مطالعات خود در حوزه 1و والتر بنیامین 1رولد اینیس پردازانی همچون ها مثال، نظریه
 اند.  هایشان مدنظر قرار داده این بعد از مفهوم رسانه را در تحلیل

هایی است که در  ی انواع داده شناسی درباره های ارتباطی، مربوط به نوعی سنخ عد دیگر مفهوم رسانه، یعنی کیفیتب
های ارتباطی محسوب  شود. تصویر، صوت و حروف نوشتاری از جمله انواع کیفیت یک فرآیند ارتباطی رد و بدل می

رن، در کار تغییر و تبدّالت ژانرها دخالت دارند. از این رو، ای مد های رسانه های ارتباطی در فناوری شوند. کیفیّت می
یابند. براین  ارتباطی قوام می های ها عمدتاً حول محور کیفیت شناختی رسانه شناختی و زیبایی شناختی، نشانه مطالعات زبان
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در دسترس هستند، مورد  های مختلف عنوان اشکال بیانی که برای مطالعه در شکل گفتمان توانند به ها می اساس، رسانه
ی نوین خود  مطالعات بالغی و تأویلی دارد، شاکله  ها که ریشه در قرن 5 ها این مفهوم گفتمانی رسانه»توجّه واقع شوند. 

را از مدل ارتباطی رومن یاکوبسن دریافت کرد. یاکوبسن برای تحلیل جامع این موضوع که کارکردهای ارتباطی چگونه 
ظیر ادبیات یا تبلیغات ن -ی اجتماعی و کاربردهای متون  ها کنند و بافت  خود را در ساختارهای منجسم متنی تعریف می

 ( . Jensen, 2008, p. 2813 « )ی مرزهای متن یا پیام ایستاد طور کامل در محدوده سازند، به  را محدود می -
عنوان نهادی درکنار سایر نهادهای اجتماعی مؤثّر در تغییرات مدنی قرار  را به  ها سومین بعد از مفهوم رسانه، رسانه

پرورش، احزاب سیاسی، . . . ( و تأثیرات کالن ارتباطات جمعی را مدنظر دارد.  و  وزش دهد )نظیر خانواده، آم می
ی خرد و  ها معنا عملکرد رسانه، محصول مناسبات نیروهای کالن اجتماعی است و همزمان، جامعه و خصیصه دراین

ی تولید و بازتولید  این چرخهترتیب،  این شود. به بندی می ی جمعی صورت ها کالن آن نیز تحت تأثیر عملکرد رسانه
شود که از حوزه  ای واقع می ی مطالعات رسانه ی نظری گستردهدر حوزه ها و بررسی  ها گیری بحث اجتماعی، کانون شکل

مطالعاتی روانشناسی اجتماعی رسانه ها و نیز مطالعات فرهنگی پیرامون آن تا اقتصاد سیاسی رسانه ها و دیپلماسی 
 گیرد.  دربر میای را  رسانه عمومی

ها در یکدیگر  مفهوم رسانه و یا ترکیب و ادغام آن  گانه تحقیقات ارتباطی متنوعی با درنظر گرفتن هر یک از ابعاد سه
ی رسانه، مربوط به  ی ارتباطی در حوزه نگرترین شکل از مطالعه رسد که جامع صورت پذیرفته است و بنظر می

تواند  ایمی فهوم رسانه توجّه دارند. چنین رویکرد جامع نگری به مطالعات رسانهرویکردهایی است که به هر سه بعد از م
 ای و ابعاد مختلف آن نزدیک سازد.  ما را به رهیافتی مناسب برای مطالعه و تحقیق پیرامون مفهوم سواد رسانه

 

 :ای گانه حوزه مطالعات سواد رسانه قلمروهای سه
ای سخن گفت. یعنی بر این  گانه مطالعات سواد رسانه توان از قلمروهای سه گانه مفهوم رسانه می متناظر با ابعاد سه

ای مطرح  گیرد، قلمرو مجزّایی از مفاهیم مرتبط با سواد رسانه مبنا که چه بعدی از مفهوم رسانه مورد توجّه قرار می
ای را در سه قلمرو کلّی تقسیم بندی کرد که عبارتند از:  اتی سواد رسانهتوان حوزه مطالع این ترتیب، می شوند. به می

ای  های بیانی و زیباشناختی رسانه ای متمرکز بر ظرفیت ای، سواد رسانه ای متمرکز بر مواد و تکنولوژی رسانه سواد رسانه
 از سویه دریافت( .  ای )هم از سویه تولید و هم ای مرتبط با بافت برقراری ارتباط رسانه و سواد رسانه

ای که  گانه مطالعات سواد رسانه ای در قلمروهای سه ای را به مثابه یکی از انواع متون رسانه در این مقاله بازی رایانه
طور دقیق تری با ابعاد  که ما را به دهیم. این کوشش مطالعاتی عالوه بر این به اختصار معرّفی شد مورد مطالعه قرار می

های  ای در مطالعات بازی سازد، همزمان بر مفهوم مغفول مانده ای آشنا می گانه سواد رسانه قلمروهای سه مفهوم رسانه و
این هدف  ای یاد شده است. برای نزدیک شدن به طور پراکنده از آن با نام سواد بازی رایانه افکند که به ای نور می رایانه

ای  گانه سواد رسانه ه عنوان یک مطالعه موردی در قلمروهای سهای هدفمند )بازی عفو( را ب نظری، یک بازی رایانه
این ترتیب از طریق ممارست مطالعه و پژوهش در چارچوب مباحث مرتبط با سواد  دهیم. به مورد بررسی قرار می

 پردازیم.  طور خاص به تبیین مفهوم سواد بازی می ای، به رسانه

 :ای ای به مثابه متن رسانه بازی رایانه
ای روزمره انسان حاضر هستند:  رسانه-ی ارتباطی ها ی اغلب فعّالیّت ای در متن یا حاشیه ی رایانه ها زمان ما، بازیدر 

ی  ها ی شخصی گرفته تا فضای مجازی اینترنت، شبکه ها ی موبایل، تبلت و رایانه ها افزاری گوشی از بستر سخت
ی بازی، همچنان به  ها ارتباطی؛ و در این بین انواع کنسولهای هوشمند نسل جدید ابزارهای  اجتماعی و اپلیکیشن

                                                           
1. Discursive Media Concept  
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طور بالقوّه  ای جایگاه خاص خودشان را دارند. این حضور فراگیر، به ی رایانه ها عنوان ابزارهای تخصصی پرداختن به بازی
مبیّن ارزش سازی است و این همه  های تربیتی، ترویجی و آموزشی در عین سرگرمی بستر ارزشمندی برای فعّالیّت

ی متون  مثابه کند تا آنها را به ما را مجاب می  ها یی در بازی ها ای است. امّا چه ویژگی های رایانه گیر بازی ای چشم رسانه
 ای درنظر بگیریم؟  رسانه

از آنها ی ایدئولوژیک پنهان و یا آشکار هستند و همچنین  ها ، عمدتاً حاوی پیام اند کننده ای سرگرم ی رایانه ها بازی
ی معاصر نیز کم و بیش با  ها شود. انسان رسانی، تبلیغاتی و حتّی درمانی نیز استفاده می برای اهداف آموزشی، اطالع

ای برای ساخت آنها اهداف  ی رایانه ها آشنایی دارند. هم طراحان و تولیدکنندگان انواع بازی  ها کارکردهای متنوع بازی
خواهند.  ای چه می دانند که از یک بازی رایانه می  ها کاربران پرشمار و گوناگون بازیکنند و هم  مشخّصی را دنبال می

ای، با  ی رایانه ها بازی« ماهیّت کارکردی»توانیم بگوییم  استفاده کنیم، می5بنابراین، اگر بخواهیم از واژگان الیو کاتز
ی تلویزیونی و  ها ، مجلّات مصوّر، فیلم، برنامه ها ، روزنامه ها ی سنّتی و نوینی که با آنها آشنا هستیم )کتاب ها انواع رسانه

 خبری. . . ( هم پوشانی دارد. 
ی  ها در عرصه  ها طور آشکاری از نفوذ اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. نفوذ فراگیر این بازی ای به ی رایانه ها بازی

نیز همچون   ها ن قابل مقایسه است. تأثیرگذاری بازیی سنّتی و نوی ها مختلف اجتماعی، با نفوذ اجتماعی سایر رسانه
ای با  ی رایانه ها شود. نخست شکل ارتباطی که بازی به دو سطح از برقراری کنش ارتباطی مربوط می  ها سایر رسانه

( و مبنای مشخّص برای پیشبرد بازی-سازند )ارتباطی دو سویه و بر مبنای رعایت قواعد رایانه کاربران خود فراهم می
ای  ی رسانه دهند. در ادامه ضمن بازتعریف پدیده دوم محتوایی که آنها در طول فرآیند ارتباط با کاربران، به آنها ارائه می

این دو سطح کنش ارتباطی و نسبت آن با مفهوم سواد بازی  گانه مفهوم رسانه، به ای متناظر با ابعاد سه بازی رایانه
 پردازیم.  می
 

 ای در چارچوب بعد اوّل مفهوم رسانه رایانههای  تشریح بازی
، مربوط به  ها امّا با این حال تمام قضیه در بازی...  هستند؛« محتوا»ای حاوی  ی متون رسانه همچون همه  ها بازی»

ای از منظر بعد اوّل  ( . در کوششی برای ارائه یک تعریف از بازی رایانه71، ص5043)کوثری، « محتوای آنها نیست
ی نوینی هستند که کارکرد خود را ازطریق برقراری  ها ای، رسانه ی رایانه ها توان گفت که بازی ای آن، می م رسانهمفهو

سازی محض باشد،  تواند سرگرم رسانند. این کارکرد می تعامل معنادار و دوسویه میان انسان و رایانه، به انجام می
تواند  دنبال آن حتّی می خلق یک گفتمان فرهنگی و اجتماعی باشد و بهتواند  تواند انتقال یک پیام مشخّص باشد، می می

ای، این بازی ها را این  های رایانه خلق یک جهان جدید باشد. یسپر ژول، یکی از محققان تأثیرگذار در مطالعات بازی
است. جهان بازی جایی  با خروجی متغیّر و قابل محاسبه 2مبنا-ای، یک نظام قاعده بازی رایانه»کند:  گونه تعریف می
کوشد تا در جهت تأثیر گذاردن  کنند و بازیکن می ی مختلفی را تعیین می ها ی مختلف، در آن ارزش ها است که خروجی

کند و در نهایت  های بازی احساس می انجام دهد. بازیکن از نظر عاطفی خود را متصل به خروجی بر خروجی ها اقدامی
 ( . Juul, 2005, p. 36« )پذیر و دوجانبه است ر، مذاکرهپیامدهای این فعّالیّت مستم

دهد که ارتباط  ای را مورد توجّه قرار می ای به عنوان متن رسانه تعریف یسپر ژول چند ویژگی تکنولوژیکی بازی رایانه
ای مبتنی  های رایانه بودن است. بازی "مبنا-قاعده"گیرد. نخستین ویژگی  ای کاربر با بازی بر بستر آنها شکل می رسانه

شود. کیفیت این خروجی ها  های معناداری برای کاربر بازی تولید می بر قواعدی هستند که از طریق آنها خروجی

                                                           
1. Eliho Katz 
2. Rule-based 
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کند. همینجا خصیصه تکنولوژیک مهم دیگری نمایان  هایی دارد که کاربر به جهان بازی اعمال می بستگی به ورودی
 ای است.  ای به عنوان یک متن رسانه بازی رایانه« تعاملی بودن»شود و آن  می

شود؛  خطاب نمی "مخاطب"ای ملی بودن است که در ادبیات مطالعات بازی، بازیکن بازی رایانهدر حقیقت به دلیل تعا
های ارتباطی  شود. کاربر بازی در جهان بازی تأثیرگذار است. او از طریق انواع واسط بلکه از او با عنوان کاربر یاد می

کند و در  های بازی را تفسیر می تأثّر ورودی ها و خروجیطور مستمر، تأثیر و  )درون داد و برون داد( که در اختیار دارد به
 کند.  تثبیت و پذیرش گفتمان بازی به مثابه متن، فعّاالنه مشارکت می

، بر حسب تناظر ورودی ها و خروجی ها، ویژگی تکنولوزیک حائز اهمیّت «ای بودن محاسبه»رایانه مبنا بودنیا 
ای به آن توجّه داشت. محاسبه و پردازش داده ها و تحویل  های رایانه یای باز دیگری است که باید در تحلیل رسانه

های  های کنسولی گرفته تا بازی از بازی –خروجی متناظر با آنها، عمل اصلی رایانه است که در تمام انواع بازی ها 
خصلت تکنولوژیک، ای بودن به عنوان یک  پذیرد. تأکید بر محاسبه صورت می –های برخط و غیره  موبایلی و بازی

« ای رایانه»شود که به راحتی تمام انواع این گونه بازی ها را فارغ از بستر سخت افزاری اجرا شدن آنها،  موجب می
ای به عنوان  خطاب کنیم )و نه مثالً ویدئویی که اصطالحی زائد و ناکارآمد است( . بنابراین آنچه ذیل عنوان بازی رایانه

تواند بر بسترهای  مبناست که می-ای رایانه اله مدنظر داریم، کلیّتی از یک تکنولوژی رسانهای در این مق متن رسانه
 نمود پیدا کند.  -های بازی  از موبایل و رایانه شخصی تا انواع متنوع کنسول –سخت افزاری متنوعی

ود و مفهوم قواعد بازی از اینجا ش رایانه مبنا بودن در بازی ها به ابزاری برای ارتباط معنادار با کاربر بازی بدل می
آورند. این قواعد  ای کاربر با متن بوجود می های معناداری برای تداوم ارتباط رسانه گیرد. قواعد بازی، ارزش شکل می
ی کنشگری کاربر را  دهند،در عین حال تلویحاً دامنه طور صریح تعامل دو سویه متن و کاربر را سامان می کهبه ضمن این
ای را به شکلی معنادار  سازند. هر دو کار قواعد بازی، قلمرو گفتمانی بازی به مثابه متن رسانه بازی محدود میدر جهان 

های سنتی که  ای هستند که برخالف رسانه رسانهای متون  های رایانه سازد. در واقع بازی برای کاربر بازی مشخّص می
مخاطب هستند، معانی خود را از طریق تعامل پویای کاربر و هایی خطی و یک جانبه از سوی مؤلف برای  حاوی پیام

ای در بعد اوّل از مفهوم رسانه، بر تولید گفتمان  ای منحصر به فرد بازی رایانه ساخت رسانهکنند.  قواعد بازی خلق می
ای را نارسا و  رسانهی متون  مثابه ای به ی رایانه ها آن تأثیر مستقیم دارد که غفلت از آن، کار مطالعاتی بر روی بازی

. این  اند گسترش داده  ها ای از معانی را در بازی ، آگاهانه یا ناآگاهانه مجموعه ها ریزان بازی برنامه»سازد.  غیرقابل اتّکا می
شود و بازیکنان در  ی موجود در متن و هم الزامات ضروری جانبی در ابزار فنّی را شامل می ها مجموعه معانی، هم ایده

پذیری که بازی به  ی انتخاب ها ی ایجاد شده در آن را ازطریق کنش ها ی دریافت ایده ها مل بازی کردن، روشطول ع
 ( . 81، ص5044آهویی،  )محسنی« یابند کند، در می آنها عرضه می

در خصوص  ها، مبتنی بر قابلیّت متن ای بازی بندی این بخش باید گفتدر بعد اوّل مفهوم رسانه، ساختار رسانه در جمع
 0داد و برون 2داد های درون باشد که از طریق واسط می 5دار، میان کاربر و اطالعات رقمی برقراری و تنظیم تعامل معنی

ترین شرط استفاده از متن توسط کاربر،  شوند. در این حالت، اساسی اطالعات، در یک فرآیند تعاملی، رد و بدل می
شوند. پس از آن، و در  رد و بدل می های رقمی باشد که از طریق آنها داده کترونیکی میتوانایی کاربر در کار با ابزارهای ال

سطحی باالتر، توانایی دیدن یا هر گونه دریافت حسّی دیگراز بازخورد کنش کاربر در جهان بازی و همچنین تحلیل 
شود.  و تداوم ارتباط با آن محسوب می ای، شرطی اساسی برای استفاده از متن بازی منطقی نتای  تعامل با دستگاه رایانه

های شکست و پیروزی در  های صوتی، رویه های تصویری و نوشتاری، حاشیه در این مسیر، نمودهای گرافیکی، نشانه

                                                           
1. Digital 

2. In-put Interfaces  
3. Out-put Interfaces 
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بازی و نظایر اینها، که باید توسط کاربر در حین تعامل با بازی دریافت و سپس تحلیل و تفسیر شوند، در حکم 
های ارتباطی را در  این کیفیت باشند. در بخش بعدی مقاله ای می ای به مثابه متن رسانه زی رایانههای ارتباطی با کیفیت

بندی کرده و رهیافتی برای مطالعه آنها  ای طبقه های رایانه های مختلف متنی در بازی های سازنده الیه قالب رمزگان
 کنیم.  پیشنهاد می

 

 دوم مفهوم رسانهای در چارچوب بعد  های رایانه تشریح بازی
پذیرد. این  یی هستند با ابزارهای بیانی منحصر به فردی که انتقال محتوا از خالل آنها صورت می ها ، رسانه ها بازی

ی کارکرد و  سازد و زمینه متمایز می  ها ی زبانی و زیباشناختی، از سایر رسانه را از جنبه  ها ابزارهای بیانی، بازی
شود،  ای و کاربر آن برقرار می ی متن رسانه مثابه کند. در ارتباطی که میان بازی به فراهم می تأثیرگذاری خاص آنها را

سازند غیرقابل تفکیک  محتوای متن، از ساختار عناصر زبانی و ابزارهای بیانی رسانه که برقراری ارتباط را ممکن می
ای است که متن به واسطه آنها به کاربر  ی ارتباطی ها هستند. چرا که دریافت، ادراک و تفسیر محتوای متن، تابع کیفیت

 یابد.  انتقال می
های تولید متن و  ای کلّی در خصوص شیوه های متنوع، زمینه ها در قالب رمزگان شناختی رسانه عناصر زبانی و زیبایی

منحصر به فرد های  دهند که عمدتاً برآمده از خصلت کارکردهای اجزای مختلف تشکیل دهنده آن به دست می
ای بیشتر ناظر  هایسازنده متن از منظر مبحث سواد رسانه شناختی و رمزگان تکنولوژیک است. اهمیّت عناصر زیبایی

باشد. در مرحله بعد، این رمزها و  ی تولید بر اساس استفاده حساب شده از آنها می5ایجاد شدن رمزها و قراردادها به
ای با دریافت کنندگان آن، توافق ها و  ی مستمر متن رسانه دن در طول رابطهقراردادهای تولید، از طریق تکرار ش
یابد؛ و به تولید و  کنند. این زنجیره در روندی معکوس نیز جریان می ای را خلق می قراردادهای استفاده از متن رسانه

تازه برای تولید متن وحتّی  های نوین درفرآیند ارتباط مخاطب و متن و ایجاد رمزها و قراردادهای بازتولید ارزش
های نوین فرآیند برقراری ارتباط با  آل ی ساختارهای زبانی و زیبایی شناختی رسانه براساس ایده گسترش محدوده

 ( . 5انجامد )تصویر مخاطب می
 
 
 

 

 

 

کنند و از  رمزها و قراردادهای تولید، از یک سو از ساختارهای زبانی و زیبایی شناختی رسانه تبعیّت می -1تصویر

 ( . 5030دهند )طاهری و سوهانی،  سوی دیگر قراردادهای استفاده از متن را گسترش می
 

های  توان اقدام به تفکیک تحلیلی الیه ، میای ای به مثابه متن رسانه های رایانه برای شناخت ابزارهای بیانی بازی
حاصل »ای های متنوع به کار رفته در هر الیه را مورد بررسی قرار داد. زیرا هر متن رسانه مختلف متن نمود و رمزگان

های متفاوت در کنش ارتباطی تحقّق عینی  هایی است که هر یک بر اساس انتخاب از رمزگان همنشینی بین الیه
اند.  های متعددی تشکیل شده است که هر یک خود نمود عینی و متنی یک نظام رمزگانی . . . متن از الیهاند.  یافته

                                                           
1. Cides and Conventions 

 

های زبانی رساختا

 ایی شناسیوزیب

رمزها و 

قراردادهای 

 تولید متن

 

قراردادهای 

 استفاده از متن
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پذیرند، به مثابه متن، و به مثابه عینیت ناشی از یک  های متنی در تعامل با یکدیگر و در تأثیر متقابلی که از هم می الیه
 ( . 272-275، صص 5044دی، )سجو« شوند یابند و تفسیر می نظام داللتگر تحقق می

های رمزگانی مورد استفاده در  های متن بر اساسنظام یکی از نگارندگان مقاله حاضر در خصوص تفکیک الیه
، طاهری، 5030، طاهری و سوهانی5032های نظری متعددی صورت داده است )طاهری،  ای، تالش های رایانه بازی
های متن برای  یشنهادی مقاله حاضر درخصوص تفکیک الیهشناسی پ ( . روش5038، کوثری و طاهری، 5030

های نظری  بندی همین کوشش ای، براساس جمع ای به مثابه متن رسانه های ارتباطی بازی رایانه شناسایی دقیق کیفیت
 صورت پذیرفته است. 

رد. نخستین الیه، توان در سه الیه مجزا تحلیل ک ای را می های ارتباطی موجود در متن یک بازی رایانه کیفیت
باشد و شامل  های دیداری و شنیداری می ایخود دربردارنده دو نظام رمزگانی نشانه ای است. الیه نشانه ی نشانه الیه

ها، صداهای  ها و همچنین موسیقی پردازی های تصویری، صحنه کوچکترین عناصر گرافیکی موجود در بازی، طراحی
 شناختی قابل تحلیل و معنایابی هستند.  نشانهشود که از بعد  محیطی و نظایر آن می

سناریوی بازی، طراحی رویدادها، آغاز و  5های مضمونی باشد. الیه روایی بازی ها جنبه دومین الیه، الیه روایی می
سان  های بین شخصیت ها، به پردازی و توضیحاتی که در قالب میان نویس ها یا دیالوگ پایان بازی، شخصیت

عمدتاً  گیرد و شود را در بر می های مختلف جهان بازی گرفته می هایی به خدمت توصیف و تشریح موقعیّت روایت خرده
 . هستند خط داستانیست که دارای  هایی مربوط به بازی

ند کاربر نک تعیین میای هستندکه  های رایانه ی اصیل و ذاتی بازی ای متن است که خصیصه سومین الیه، الیه رویه
 های های بازی، شیوه تواند کاراکتر اصلی بازی را به مقاصد و اهداف خود برساند. رویه ازطریق انجام چه کارهایی می

 "بازی کردن"های بازی تجلّی عینی قواعدی هستند که اساساً عمل  رویههستند.  مجازکنشگری کاربر در جهان بازی
مبنا -این قواعد رایانه ای در قالب بعد اول مفهوم رسانه به های رایانه براساس آنها امکانپذیر است و در بررسی بازی

 اشاراه کردیم. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ( 5032ای )طاهری،  گانه در بازی رایانه های متنی سه رابطه الیه -2-2شکل 

 
کند که آنچه به عنوان محتوای متن  ای، طلب می ای و به تبع آن سواد بازی رایانه قلمرو نظری مطالعات سواد رسانه

های مختلف متن مورد مطالعه قرار گیرد و نهایتاً در کلیّت متنی یک  شود، به تفکیکی تحلیلی در الیه در نظر گرفته می

                                                           
1. Thematic 

 الیه محتوایی

 ای الیه رویه

 یالیه روای
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با این رویکرد تحلیلی در جزئیّات بیشتری « بازی عفو»یرد. در مطالعه موردی ای مورد تفسیر و ارزیابی قرار گ بازی رایانه
 شویم.  آشنا می
 

 ای در چارچوب بعد سوم مفهوم رسانه  های رایانه تشریح بازی
ای و کارکرد فرهنگی  ای از منظر بعد سوم مفهوم رسانه، به درک ما از محتوای یک متن رسانه بازتعریف بازی رایانه

کنند که یک بازی  هایی از این دست اهمیّت پیدا می بخشد. از این منظر، پرسش ی آن عمق بیشتری میو اجتماع
ای مشخّص توسط چه شرکتی تولید شده است؟ حامیان مالی، سفارش دهندگان یا ایده پردازان اصلی آنچه  رایانه

شرکت ها چیست؟ طراحی بازی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این  اند؟ خطوط فکری، جهت گیری کسانی بوده
برای دست یافتن به چه نوع اهدافی و یا جا انداختن چه مضامین فرهنگی، اخالقی و تاریخی طراحی شده است؟ 

تواند باشد؟ این تأثیرات چه ارتباط  تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بازی بر طرز فکر و سبک زندگی کاربرانش چه می
ای به عنوان یک نهاد اجتماعی  کند؟ در این معنا بازی رایانه طراحی بازی برقرار میبا اهداف  مستقیم یا غیرمستقیمی

کند، مورد بررسی قرار  استفاده می های عمومی تأثیرگذار که از قابلیّت ارتباطی فراگیر در راستای کسب نفوذ در عرصه
ت که قابلیت برنامه ریزی شدن برای ای اس ای پدیده گیرد. در واقع از منظر بعد سوم مفهوم رسانه، متن رسانه می

دارد. بنابراین در نگاه به مفهوم رسانه از این منظر، این  ساختاردهی اطالعاتی و ارتباطی به جامعه و افکار عمومی
برای دست یابی به چه اهداف نهادی  –ای از قبیل بازی رایانه –ای مختلف  یابد که متون رسانه موضوع اهمیّت می

 اند.  مفصل بندی شدهبرنامه ریزی و 
ای متمرکز است، کامل  ای به مثابه متن رسانه چنین دیدگاهی که بر بافت و زمینه بیرونی تولید و دریافت بازی رایانه

آید. در واقع، تمرکز  ای حاصل می هایی است که از طریق تمرکز بر مطالعه ساختار متنی بازی رایانه کننده تحلیل
های ارتباطی( و نفوذ اجتماعی )نهادی( بازی به  مادی( ، بیانی )کیفیت-تکنولوژیکی )فیزیکیمطالعاتی بر تقاطع سه بعد 

ای در اختیار ما  گر از مفهوم سواد بازی رایانه شوند که منظری همه جانبه ای، طوری مالزم یکدیگر می مثابه متن رسانه
 دهد.  قرار می

 

 :ای مفهوم سواد بازی رایانه
آوریم و به دنبال درکی همه جانبه از مفهوم سواد  ای سخن به میان می ای به مثابه متن رسانه رایانهوقتی از بازی 

ی  مثابه ای هستیم باید این بازی ها را در قالب هر سه بعد مفهوم رسانه بازتعریف نماییم. رسانه به بازی رایانه
ای  شیوه کند، حواس انسانی را به را تنظیم می ای زبان، صوت، تصویر و. . . نگارش نشانه»ی ارتباطی  ها ظرفیت

ای را  ی رسانه ها سازد و فهرست مفصلی از ژانرها و گفتمان درگیر می "قراردادی"و از جهت فرهنگی  "گزینشگرانه"
و ی گذشته و حال، و تخیّلی و واقعی را به یکدیگر ممکن ساخته  ها انتقال جهان  ها آورد. از این طریق، رسانه پدید می
مثابه مواد ارتباطی نیز نقشی  ( . در این کار، رسانه بهJensen, 2008, p. 2814« )کنند ها تعامل برقرار می میان آن

یی را فراهم  ها ای زیرساخت مادّی چنین بازنمایی ی رسانه ها کنند. ینسن معتقد است که تکنولوژی بنادین ایفا می
عنوان منابعی برای تکمیل مقاصد زیباشناختی و  طی ایستا و خنثی، بلکه بهعنوان مجراهای ارتبا آورند؛ آن هم نه به می

افزاید. چرا که  ای به خودی خود چیزی بر محتوای پیام ارتباطی می اجتماعی برقراری ارتباط. ماهیّت تکنولوژی رسانه
بار  د این انتقال صورت بپذیرد، بهیی انتقال یابند و چگونه بای ها ایده که چه ، تغییراتی در این ها تغییر در تکنولوژی»
ی خاصی از  ها ، بر جنبه"مواد ارتباطی"عنوان ایبه ( . تأکیدات تکنولوژی رسانهIhde, 1999, p. 75 « )آورد می
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. 5کنندگان همراه سازد ای واحد را با پیامدهای متفاوتی نزد دریافت تواند انتشار یک پیام رسانه می"ی ارتباطی ها کیفیت"
رسانه همچنین باید در مقام یک نهاد ارتباطی تحلیل شود که چرا و توسط چه کسانی شکل گرفته، محتوای آن نهایتاً 

باشد. از طرف دیگر، در  کند و به دنبال ایجاد چه تحوّالتی در نگرش و رفتار مخاطبان خود می چه اهدافی را دنبال می
هایی در بافت  این معنا که چه ویژگی ای توجّه داشت. به نهاین سطح از تحلیل باید به بافت تولید و دریافت متن رسا

هایی در  ای بخصوص ایجاد شود و نیز چه ویژگی شود ضرورت تولید یک متن رسانه ای موجب می برقراری ارتباط رسانه
بازخوانی گذارد. به عنوان مثال،  بافت برقراری ارتباط بر دریافت، معنایابی و تفسیر متن از سوی مخاطبان تأثیر می

خواهد داشت.  های مهمی مجدد یک متن تاریخی در زمان حاضر ضرورتاً با قرائت آن در زمان تألیف خودش تفاوت
همچنین معانی حاصل از ارتباط تماشاگران فرانسوی با یک فیلم سینمایی ایرانی بسیار متفاوت خواهد بود از معانی 

ای در حالت  ین موضوع به دلیل تفاوت بافت تولید و دریافت متن رسانهحاصل از ارتباط همان فیلم با مخاطبان ایرانی. ا
 اوّل است. 
ای را همچون یک  چه گفته شد، برای نزدیک شدن به درکی عمیق از مفهوم سواد بازی، باید بازی رایانه بنابر آن
ی از جنبه ها و مورد غفلت قرار ای در هر سه بعد اشاره شده، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. تأکید بر بعض متن رسانه
های گسترده  ای، جنبه آورد. دقّت در این ابعاد رسانه های دیگر، فهم ناقصی را ازمفهوم سواد بازی به بار می دادن جنبه

توان گفت متناظر با تعمّق  سازد. در واقع، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد،می ای را نیز روشن تر می مفهوم سواد رسانه
این مقاله  کنیم. در ادامه ای سر و کار پیدا می گانه مفهوم سواد رسانه گانه مفهوم رسانه، با قلمروهای سه بعاد سهدر ا

بریم و در این  ای بازی عفو به کار می طور مشخّص در مورد بازی رایانه ای را به گانه سواد رسانه مطالعه قلمروهای سه
 شود.  ایپیشنهاد می ایانهمسیر رویکردی جدید به مفهوم سواد بازی ر

 

 درباره انتخاب نمونه:
بر مواردی تأکید دارد که بنظر برسد موقعیّت بیشتری برای یادگیری »نگر در انتخاب مطالعه موردی،  پژوهشگر کیفی

یا تر است  این معنی باشد که ما موردی را برای مطالعه انتخاب کنیم که در دسترس آورند. این ممکن است به فراهم می
ی آن صرف کنیم. قابلیّت یادگیری از متن، متفاوت از قابلیّت نمایندگی آن است و  توانیم وقت بیشتری برای مطالعه می

ی  ( . در هنگام انتخاب موارد در مطالعه815، ص2331، 2)استیک« شود گاهی معیار برتری نسبت به آن محسوب می
یی از موضوع تحقیق که مورد  ها ی جنبه ی کافی برای مطالعه دازهان موردی، باید توجّه داشت که مورد یا موردها به

به عنوان نمونه انتخابی این مطالعه، با توجّه به ویژگی هایی که در بازی عفو، پیچیده و غنی باشند.  اند پرسش قرار گرفته
 گیرد، برای نگارندنگان این مقاله متن مطلوبی است.  بخش بعدی مقاله مورد اشاره قرار می

 

 :«بازی عفو »بحث در مطالعه موردی 
نفره است که بر روی انواع مرورگرهای وب قابل اجراست. در این بازی  یک بازی فلش آنالین و تک بازی عفو

شود تا جلوی اجرای حکم شش محکوم به اعدام را بگیرد. این شش محکوم در شش کشور امریکا،  بازیکن مأمور می
ری که مطابق آمارهای مورد استناد چین، مغولستان، روسیه، بالروس، عربستان صعودی و ایران قرار دارند )شش کشو

الملل، دارای بیشترین میزان اجرای حکم اعدام هستند( . روند مقابله با توقف اجرای حکم اعدام در این  سازمان عفو بین
                                                           

ات متفاوتی از مزیت های . برای مثال پخش یک مناظره انتخاباتی به طور همزمان از رادیو و از تلویزیون، ممکن است برای مخاطبان هر کدام از این دو رسانه ادراک5
رقدرت تری برخوردار است ممکن است مجاب نامزدها نسبت به یکدیگر به بار آورد. برای مثال در رادیو که تأکید بر صداهاست، نامزدی که از لحن، بیان و صدای پ

 کند مسلّط تر و قابل اعتمادتر بنظر برسد.  کننده تر جلوه کند و در تلویزیون نامزد دیگر که برخورد با دوربین و حفظ مستمر تماس نگاه با مخاطبانش را بهتر رعایت می
2. R. E. Stake 
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الملل  عنوان کسی که مدیریت دفاتر نمایندگی سازمان عفو بین کشورها به درجات مختلفی ناامیدکننده است. کاربر بازیبه
این شش کشور بر عهده دارد، برای نجات این محکومان پیش از اجرای حکم اعدام آنهاباید با انجام اقداماتی نظیر  را در

ی سرشناس،  ها آوری امضای چهره آمیز و جمع ای، برگزاری تظاهرات مسالمت ی خبری و رسانه ها برپاکردن جنجال
ز این کشورها کاهش دهد؛ تا جایی که دولت آن کشورها با درصد توافق عمومی برای اجرای حکم اعدام را در هرکدام ا

 لغو اجرای حکم اعدام مجرم موافقت کنند. 
بازیکن برای مدیریت کردن اقدامات الزم در راستای لغو حکم اعدام فرصت زمانی محدود و مشخصی در هرکدام از 

ی نهایی که همان همسوکردن دیدگاه  به نتیجهرا   ها دارد که تا پیش از سرآمدن آن باید فعّالیّت  گانه کشورهای شش
، یک بازی هدفمند با بازی عفوباشد، برساند. در واقع،  های هر کشور با لغو مجازات اعدام می اکثریت مردم و دولت

باشد که عالوه بر آشنا نمودن کاربران با اقدامات اجتماعی عملی در  کارکرد تروی  ایده مخالفت با مجازات اعدام می
الملل را نیز درخصوص این مسئله معرّفی  برای لغو مجازات اعدام، فعّالیّت سازمان عفو بین تای حصول توافق عمومیراس
 کند.  می

ی  ها داد اطالعات است و رویه شود. موس تنها واسط درون از لحاظ تصویری در یک قاب ثابت خالصه می بازی عفو
ی مختلف  ها رود. بخش یی از تصویر که قابلیّت برقراری تعامل دارند پیش می ها بازی ازطریق کلیک کردن روی بخش

، با یک 5صورتی مشابه یک ابر متن ،. . . به، سوابق کیفری محکومان ها بازی، از جمله وضعیّت محکومان در سلول
تواند پس از مرور کردن هر پنجره، آن را ببندد و به تصویر  شوند. کاربر می کلیک در قالب یک پنجره جدید احضار می

 اصلی بازی بازگردد. 
 
 
 

 
در دسترس کاربر برای پیشبرد بازی  ای اجزای صفحه اصلی بازی عفو؛ امکانات رویه -4-2شکل   

 

                                                           
1 Hypertext 

نمودار دیدگاه عمومی در 

خصوص لغو مجازات 

 اعدام

 بوکفیستعداد الیک ها در 

 ارسال پست اخبار بازی

دعوت کردن از 

 بوکیدوستان فیس

د روزهای تعدا

 سپری شده بازی

امتیازهای 

 بودجه نفوذ سیاسی

کشور انتخاب شده 

 روی نقشه

اطالعات عمومی 

 کشور انتخاب شده

 سابقه زندانی

زمان باقی مانده تا 

 اجرای حکم اعدام

فعّالیّت های مدنی 

 قابل اجرا

نمودار میزان پیشرفت 

 فعّالیّت مدنی

 دستورالعمل ها

بوکی دوستان فیستعداد 

 انداین بازی مشغولکه به
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ی پررنگی از یک بازی استراتژی  ها قرار دارد و همچنین مایه 5پایه-ی آنالین پایا و مرورگر ها این بازی در ژانر بازی
طور مداوم و درست بر طبق زمان واقعی  ، زمان بازی به ها را با خود دارد. پایا بودن بازی به آن معناست که در این بازی

است، زمان بازی  اش را خاموش کرده و در حال رسیدگی به کارهای روزانه درگذر است. حتّی زمانی که کاربر رایانه
طور موازی با زمان واقعی پیش  شود و به ی برخط متوقّف نمی ها شود. در واقع، زمان در این ژانر از بازی سپری می

 رود.  می
کند، تا اجرای اوّلین حکم اعدام در حدود دو ساعت فرصت باقی است. کاربر در  را آغاز می بازی عفوزمانی که کاربر 

ساعته باید اقدامات الزم را برای نجات اولین محکوم انجام دهد. در همین نخستین تالش طول این مدت زمان دو 
پردازد. با سابقه کیفری محکومان آشنا  شود و در آن به گشت و گذار می است که کاربر عمالً با فضای بازی آشنا می

یابد. اجرای احکام اعدام بعدی  ازی را در میب  ای ی رویه ها کند و محدودیت شود، با رویدادهای مؤثّر آشنایی پیدا می می
 .  اند هر کدام به فاصله دو ساعت از یکدیگر تنظیم شده

همین مدیریت انجام اقدامات الزم برای نجات محکومان، بازی را به مرزهای یک بازی استراتژی نیز نزدیک 
زمان باقی مانده تا اعدام هر محکوم، طوری  کند. کاربر باید با توجّه به میزان دارایی دفاتر نمایندگی سازمان و می

مدیریت زمان و هزینه انجام دهد که بتواند موفق به نجات محکومان از مجازات مرگ شود و نهایتاً نیز مردم و 
 سازی مجازات اعدام مجاب نماید.  های شش کشور هدف را در قبال منسوخ دولت

ر مرتبط شدن با فضای شبکه اجتماعی فیس بوک است. اگر کاربر یکی از امکانات جالب توجّه این بازی قابلیت آن د
ای به دست  بتواند گروه دوستان خود را به انجام این بازی دعوت و با آن همراه کند، برای آزادسازی قربانیان، امتیاز ویژه

 آورد.  می
ای، در تحلیل این متن، مورد  سانهگانه سواد ر گانه مفهوم سواد بازی را متناظر با قلمروهای سه در ادامه، ابعاد سه

 دهیم.  بررسی قرار می

 

 :ای تحلیل بازی عفو در چارچوب اوّلین قلمرو نظری سواد رسانه

طور فعّال در تکوین و تحدید  ای تعاملی است. یعنی کاربر بازی به یک متن رسانه« بازی عفو»ای  بازی رایانه
کند. نمود عملی و عینی این مشارکت گفتمانی، در  متن، مشارکت میهای گفتمانی و ارزشی مورد نظر طراحان  محدوده

های  آور است و رویه های بازی در اغلب موارد الزام های پیشبرد بازی متجلّی است. تبعیّت از رویه تبعیّت کاربر از رویه
 اند.  کننده انجام امور در جهان متن در نظر گرفته شده محدودی نیز به عنوان مشوّق ضمنی و تسهیل

شود که مسئول مدیریت  دار می شود. کاربر نقش فردی را در جهان متن عهده بازی با تفویض نقش به کاربر آغاز می
هایی که  فرض دفاتر سازمان عفو بین الملل در شش کشور مختلف جهان است. این تفویض نقش درآمدی است بر پیش

عالوه این تفویض نقش شالوده اساسی هویت  یابد. به ه میگیرد و توسع تعامل متن و کاربر بر اساس آنها شکل می
الملل در زمینه مبارزه با مجازات  های سازمان عفو بین مجازی مخاطب را به عنوان کسی که قرار است همدل با دغدغه

 کند.  ریزی می اعدام باشد پی

است. زمان در این ژانر از  2بنام-ی پایا و مرورگر ، یک بازی برخط تک نفره«بازی عفو»همانطور که اشاره شد، 
ی خود  ها رود. کاربر بازی برای انجام مأموریت طور موازی با زمان واقعی پیش می شود و به ی برخط متوقّف نمی ها بازی

ی آن  ها ی مناسب بر چالش ها کند درنظر بگیرد و با کاربست رویه باید ساعت و تاریخی واقعی را که بازی اعالم می

                                                           
1. Persistent Browser-based Games (PBBG)  
2. Browser-based 
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کند و در طول دوازده ساعت  تاریخ اجرای حکم اعدام دقیقاً همان تاریخی است که کاربر بازی را آغاز میتفوق یابد. 
که کاربر در اختیار دارد تا اقدامات  آینده، شش حکم اعدام در شش کشور مختلف دنیا در آستانه اجرا شدن است. زمانی

رنگ قرمز زیر تصویر هر کدام از محکومان حک شده است و  انجام برساند با الزم را برای لغو حکم اعدام هر محکوم به
شود. بنابراین، فهم ما از چگونگی فیزیکی گذر زمان در جهان  تر می تر و کم صورت شمارش معکوس، هر ثانیه کم به

دن ، از نظر کیفیت سپری کربازی عفوعنوان کاربر بازی در جهان  بازی و در جهان واقعی کیفیت یکسانی دارد. ما به
طور ضمنی فضایی مجازی را به  زمان، با جهان بیرون از بازی )جهان واقعی و تاریخی( منطبق هستیم. این انطباق به

تر و پویاتر  سازد. این مسئله، ارتباط کاربر با متن و اهداف موردنظر آن را زنده فضایی واقعی و تاریخی مرتبط می
 سازد.  می

ی  ها این بازی به دوستان خود در شبکه اجتماعی فیسبوک و قرار دادن پستکردن  همچنین بازیکن با رویه معرفی
کند که نقش  در جهان بازی کسب می« نفوذ سیاسی»مرتبط با بازی در صفحه شخصی خود و الیک گرفتن، امتیاز 

  ها نظر دولت کارگشایی در مدیریت زمان بازی دارد. استفاده از امتیازهای نفوذ سیاسی در جهان بازی، بالفاصله روی
 گذارد.  درخصوص موافقت با لغو مجازات اعدام، تأثیر مثبت می

مرتبط کردن یک فضای مجازی )یعنی بازی( به یک فضای مجازی دیگر )یعنی شبکه اجتماعی(   ای تمهید رویه
بینامتنی برای کاربر کردن فضای درون متن، با فضایی در بیرون متن است. این تجربه عمالً یک تجربه  درکار مرتبط

ای متمایز، در این  کردن با قواعد حضور در یک شبکه اجتماعی برخط به عنوان دو فعّالیّت رسانه بازی است. قواعد بازی
شوند. این خصلت بینامتنی موجب مرتبط شدن هویت مجازی کاربر  در هم ادغام می «بازی عفو»ای جنبه از نظام رویه

ی همدالنه  ها ای، بستر انتقال دیدگاه شود. این تمهید رویه بوک می در شبکه اجتماعی فیس در بازی، با هویت مجازی او
سازی مجازات اعدام، به هویت مجازی دوم )در شبکه  هویت مجازی اوّل )در جهان بازی( را در قبال ممارست منسوخ
مداری از یک  مندی و آرمان ترتیب، دغدغهاین  نماید. به اجتماعی( در میان اجتماع دوستان کاربر در فیسبوک، فراهم می

 شود.  متنی و اجتماعی منتقل می متنی و فردی به هویت برون هویت درون
ی اجتماعی، فضاهایی برای برقراری تعامالت اجتماعی هستند که معموالً حول موضوعات مشخّصی شکل  ها شبکه

ایجاد   ها این شبکه شود راجع به هر موضوعی با دیگران ارتباط برقرار کرد. فضایی که می  ها گیرند. در این شبکه نمی
ر جهان واقعی سهیم هستند. برای مثال آنها در اجتماعی کنند، در اغلب کارکردهای تربیتی تعامالت اجتماعی د می

ی  ها در زمینه ی غیررسمی ها ی مختلف زندگی و نیز در تروی  آموزش ها و سبک  ها شدن افراد در قالب خرده گفتمان
 – ی پیشبرد خود را با یک فضای مجازی ها که یک بازی هدفمند برخط، بخشی از رویه مختلف نفوذ بسیار دارند. این

یشان، از محیط یک بازی  ها دهنده عزم طراحان بازی برای تروی  و تسّری دیدگاه اجتماعی دیگر مرتبط سازد، نشان
برخط تک نفره، به فضای یک شبکه اجتماعی از مخاطبان بالقوّه است. صفحه اختصاصی کاربر بازی در شبکه اجتماعی 

سازد. این هدف  طراحان بازی، افراد بیشتری را با خود درگیر میی  ها و آرمان  ها فیسبوک، جایی است که در آن ایده
طراحان برای تروی  و تسرّی هوشمندانه پیام از یک فضای مجازی به فضای مجازی دیگر با گستره مخاطبان بیشتر، 

 وجود آمده است.  ساده به  ای ازطریق یک طراحی رویه
طور تلویحی، ازطریق  و معانی اساسی خود را به  اند پیچیده  ای ی استراتژی معموالً از حیث محاسبات رویه ها بازی

و تأثیرشان بر پیشبرد بازی، کاربر بازی را به نتایجی درخصوص پیامد   ها کنند. رویه یشان به کاربر القا می ها نظام رویه
را با تبعات  کننده کاربر شکلی مجاب به  ها رساند. اگر همکنش رویه یش درجریان بازی می ها سازی تصمیم
تدری  به  تواند به شود. کاربر می کننده برای کاربر تبدیل می ور غوطه  ای یش آشنا سازد، بازی به تجربه ها سازی تصمیم

رسانند.  ی بازی دست پیدا کند که او را در رساندن به هدف بازی یاری می ها آمیز از کاربست رویه ترکیبی موفقیّت
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به آن معناست که کاربر به تحلیل درستی از جهان بازی و عناصر مؤثّر در   ای ی رویه ها بآمیز بودن این ترکی موفقیّت
ی گفتمانی پنهان است که  ها آن دست یافته است. این تحلیل درست از جهان بازی معموالً حاوی معانی و ارزش

در   ای ی نظام رویه ها استفاده از ظرفیت خاطر، همین اند. به طراحان بازی، انتقال و القای آن را به کاربران مدنظر داشته
ویژه در مواردی که موضوع  ی هدفمند است. به ها ترین بسترها برای طراحی بازی ی استراتژی، یکی از مناسب ها بازی

، خوانش و تحلیل  ای بازی به یک پدیده یا رخداد واقعی اشاره دارد. در چنین شرایطی، جهان بازی ازطریق نظام رویه
این خوانش مرجّح با مشارکت فعّال و  دهد که از آنجا که ی از پدیده یا رخداد واقعی به کاربر بازی پیشنهاد میمرجّح

 کند.  یابد، باورپذیر جلوه می عاملیّت کاربر تکوین می
ک ای، چگونه ی این مسئله است که متن رسانه ، معطوف به ها ترین رویکردها در مطالعات بالغی رسانه یکی از تازه

ای  ای را وارد سبک زندگی واقعی یا جهان بیرون از متن رسانه الگوی معنایی/فرهنگی موجود در جهان درون متن رسانه
ای، به مفهوم صادر شدن  کنند. در واقع در این رویکرد، بالغت رسانه سازند و مخاطبان را مجاب به پذیرش آن می می

ای با استفاده از  دگی واقعی مخاطبان است. بر این اساس، متون رسانهای، به زن یک گفتمان از جهان خیالی متن رسانه
یک راه انجام این کار از نظر »گذارند.  ی دیگری از زندگی آنها تأثیر می ها یی از تجربیات زندگی مردم، بر جنبه ها جنبه

پژوهشگر بالغت و رسانه،  2امتای است. . . . باری بر در متون رسانه 5 ها ی همسانی محققان بالغی، دخالت دادن ایده
به مخاطبانشان   ها کند که چگونه فیلم ( ، این موضوع را بررسی می2338) 0ی بالغی ها همسانیدرکتاب اخیرش، 
هستند عرضه   ها ای و سایر کالن روایت یی که شبیه تجربیات زندگی آنان، یا شبیه سایر متون رسانه ها تصاویر و داستان

تر  پایه گرفته است، امکان مرتبط ساختن هرچه مستقیم  ها از همسانی د نقّادی بالغی، که بر فهمیکنند. این رویکر می
 ( . 8271 ، ص2334)چیلدرز، « کنند ای را با سایر ارتباطات انسانی مطرح می متون رسانه

رار گرفته است. جنت موری ای، مورد اشاره ق ی رایانه ها ی نوین و بازی ها شکلی دیگر در مطالعات رسانه این مفهوم به
شود، سه ویژگی  ای محسوب می ی رایانه ها مبنا و بازی-ی رایانه ها ی رسانه که یکی از پژوهشگران پیشگام در مطالعه

کند.  معرّفی می 1و دگرسازی 1، عاملیّت8وری ی تعاملی و متون سایبری را غوطه ها اصلی زیباشناختی در درام
وری، همان پذیرش  در مکانی دیگر، توأم با کنش گری در آن مکان است. . . . غوطه وری حسی از حاضر بودن غوطه»

گیرد . .  منطق درونی یک محیط است. عاملیّت احساس قدرتی است که از توانایی انجام کنش در جهان درام نشأت می
دهد که بازیکن در  کان را می. بازیکن باید عیناً تبعات تصمیماتش را حس کند. دگرسازی بازی و درام سایبری این ام

ی بازی، بازیکن را در سفر یک دگرگونی شخصی قرار  ی متن، به لباس دیگری درآید. . . . تجربه طول مدّت تجربه
وری و عاملیّت در فضای  ی منطقی تحقق غوطه ( . دگرسازی در حقیقت، نتیجه40-42، ص5043)انصاری، « دهد می

ای، ایجاد خاصیّت زیباشناختی دگرسازی در بازیکن/کاربر  ت، غایت هر بازی رایانهتوان گف بازی است. به یک معنا می
خدمت ایجاد تغییر  وری و عاملیّت، به ای هدفمند، دگرسازی خلق شده توسط غوطه ی رایانه ها است. درخصوص بازی

 رفتار یا طرز فکر کاربر در یک موضوع مشخّص در جهان واقعی است. 
های خاص خود  شود که معانی و ارزش رون بازی، با فضاهایی بیرون از جهان بازی مرتبط میاین ترتیب فضای د به

های مشخّصی که عمدتاً هم مربوط به  را دارند. از طریق این بسط یافتن فضای بازی به بیرون از فضای بازی، ارزش
یابند و یا بر روی فهم و تفسیر  های معنایی مشخّصی بیرون از جهان بازی ارتباط می های بازی است با ارزش رویه

 گذارند.  کاربران از آنها تأثیر می

                                                           
1. Homologies 

2. Barry Brummett 
3. Rhetorical Homologies 

4. Immersion 
5. Agency 
6. Transformation 
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 ای تحلیل بازی عفو در چارچوب دومین قلمرو نظری سواد رسانه

ای مورد  ای، مطابق آنچه در بخش نخست مقاله آمد، بازی رایانه در چهارچوب دومین قلمرو نظری سواد رسانه
 دهیم.  گانه متنی آن به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می های سه مطالعه را در الیه

 بازی عفو» ای تحلیل الیه نشانه» 

ی جغرافیای سیاسی  ی نقشه ی آن، همگی بر زمینه ها و رویه  ها ،تصاویر بازی، کنشبازی عفوای  ی نشانه در الیه
ی  حافظه»ای شناخته شده در جهان واقعی،  عنوان یک نظام نشانه ی جهان به یابند. نقشه کشورهای جهان جریان می

ورهای ی جغرافیایی کش ی کاربران با شمایل کلّی نقشه سازد. همه کاربر را با جهان مجازی متن مرتبط می« اجتماعی
عنوان یک پدیده شناخته شده  ی جهان، به ی تصویر بازی نقشه ترین عنصر در زمینه که اصلی جهان آشنایی دارند. این

زند. همین گسترده  ی اجتماعی وی پیوند می باشد، کنش بازیگونه کاربر و تعاملش با متن را با حافظه در جهان واقعی می
ن و قابلیّت برقرار تعامل ازطریق نشانگر که برای تمام کشورهای موجود ی جغرافیایی پیش چشم کاربرا بودن نقشه

سازد که کوشش برای برچیدن  ی فردی کاربران را با این ایده مرتبط می روی نقشه درنظر گرفته شده است، حافظه
مورد تأکید واقع ای دیگری نیز در این متن  ای که ازطریق عناصر نشانه ی جهانی است. ایده مجازات اعدام، یک مسئله

 شود.  می
ی اعدام، ازطریق  ی مختلف درگیر با مسئله ها ی کاربران در قبال ملل و فرهنگ سازی برای فعّال کردن حافظه زمینه
ها که به طراحی و نقاشی رئالیستی نزدیک است، از  شود. این بازنمایی ی بازنمایی محکومان هر کشور تکمیل می نحوه

کند و از سوی دیگر ازطریق طراحی نوع پوشش بر  کی مربوط به تبارها و نژادها را برجسته میی فیزی ها یک سو ویژگی
کند. پوست تیره و لباس مرد عرب، حجاب زن  مشخصّات شناخته شده فرهنگی، اجتماعی و تاریخی آنها تأکید می

نارنجی رنگ زندانی امریکایی،  ایرانی، بازنمایی نژادی متمایز در جزئیات چهره محکومان چینی و مغول و نیز لباس
ی فرهنگی و تاریخی موجود در جهان واقعی مرتبط  ها و خصیصه  ها یی است که متن بازی را با موقعیّت ها همگی نشانه

 سازد.  می
ای متن، به روشنی از  ی نشانه عنوان یکی از عناصر رمزگان شنیداری الیه از سوی دیگر در ساخت موسیقی به

و کشورهای متبوع محکومان به اعدام استفاده شده است.   ها ی فرهنگ یی شناخته شده و جهانی شدهی موسیقا ها تم
عنوان شش تم متمایز برای شش  شود. شش موسیقی به رمزگان شنیداری متن از هفت موسیقی مختلف تشکیل می

ی مربوط به هرکدام از ی محکومان قضایی آن کشورهاست ساخته شده است. موسیق کشوری که روایت بازی درباره
شود شروع به پخش شدن  ی جهان، کلیک می شش کشور زمانی که بر روی محدوده جغرافیایی آن بر روی نقشه

ویژه در مورد عربستان  شود. موسیقی هرکدام از شش کشور تا حدودی رنگی از موسیقی سنّتی آنها را در خود دارد )به می
گانه، با قطعات موسیقی منحصر به فردی که برایشان درنظر گرفته شده  ی ششو چین( . درحقیقت، هر کدام از کشورها

ی اجتماعی کاربران  اند. این تمهید نمودی دیگر از تالش طراحان بازی برای درگیرسازی حافظه است، هویت داده شده
 شود.  در مواجهه با متن محسوب می

دهد.  طور کامل تمام کشورهای جهان را پوشش می ، بههمانطور که اشاره شد، نقشه موجود در زمینه اصلی تصاویر
گیرد. این  ی رنگی روی این نقشه، اطالعات مضاعفی مرتبط با کارکرد بازی در اختیار بازیکن قرار می ها ازطریق نشانه

ام کشورها تری دارند و کد اندازند که کدام کشورها از حیث اجرای مجازات اعدام وضعیّت وخیم برای کاربر جا می  ها رنگ
 در آستانه منسوخ نمودن این نوع مجازات قرار دارند. 

اند. سرخ بودن  شش کشور چین، مغولستان، ایران، عربستان، بالروس و امریکا همگی با رنگ سرخ نمایش داده شده
کاربر را  این کشورها از یک سو بر بحرانی بودن وضع اجرای مجازات اعدام در این کشورها داللت دارد و از سوی دیگر



 فصل اول  10

سازد. همین کشورها پس از آنکه کاربر اقدامات مدنی الزم را برای مجاب کردن  در بازی می« کشورهای هدف»متوجّه 
ی آنها انجام داد و به موفقیت الزم برای برچیدن مجازات اعدام دست پیدا کرد به رنگ سبز تیره در  ها مردم و دولت

شود.  در بازی یک دوگانه ارزشی جدید از طریق استفاده از رنگ ها ایجاد میآیند. بنابراین درمورد شش کشور هدف  می
ی مجازات اعدام، از حیث منطقی دو شق ارزشی  یشان درباره ها وضعیّت شش کشور هدف در بازی از نظر دیدگاه دولت
شورها با لغو مجازات اعدام اند و یا موافق. تا زمانی که در این ک محتمل دارد: این کشورها با لغو حکم اعدام یا مخالف

مخالفت اکثریت وجود داشته باشد، رنگ آنها سرخ است و پس از آنکه موافقت با لغو مجازات اعدام درنظر اکثریت 
ترتیب دستگاه منطقی دو ارزشی در قالب  این کند. به دولتمردان این کشورها ایجاد شود، رنگ آنها به سبز تغییر پیدا می

ای موجود در بازی، رنگ  شود. رنگ سرخ با توجّه به بافت نشانه شکلی انتزاعی بازنمایی می به ی قرمز و سبز ها رنگ
ای موجود در بازی رنگ خروج از بحران و  شود و رنگ سبز نیز با توجّه به بافت نشانه بحران، تهدید و چالش تفسیر می
یی برای  ها ر فرهنگ زندگی انسانی، چنین نقشد  ها شود. از حیث کاربرد نمادین رنگ تبلور سلم و امنیّت تلقی می

 مسبوق به سابقه است.   ها ی انسان ی اجتماعی همه ی قرمز و سبز در حافظه ها رنگ
ی  های دیگری نیز برای نظام بخشیدن به نحوه ی دو ارزشی را به شکل ها ای متن، همچنین منطق ی نشانه الیه

ی زندانیان  ها گیرد. برای مثال، در تصویری که از پشت در سلول می  ارک تفکّر کاربر در قبال جهان مجازی بازی به
کند، اگر حکم اعدام محکوم بخشیده شده باشد، از دریچه در  شود و وضعیت نهایی محکوم را گزارش می عرضه می

کوم اجرا شود، از از زندگی و زنده ماندن محکوم است. اگر حکم اعدام مح  ای شود که استعاره نوری به بیرون تابیده می
شود و پایین در سلول عکس محکوم اعدام شده در حالی که  دریچه در سلول، چیزی به جز تاریکی مطلق دیده نمی

شود. تاریکی و روشنی، محو شدگی و وضوح در این تصویر از  محوتر از تصویر سایر محکومان است، دیده می کمی
افزایی معنایی  ی ارزشی دیگر دربازی، نظیر شکست و پیروزی هم ها گانهکند که با دو بازی، منطقی دو ارزشی را خلق می

 دارد. 
ی هویتی )هم هویت مجازی و هم هویت واقعی( مهم هستند. کاربر در  ای از جنبه ی رایانه ها تفویض نقش در بازی

و قرار است برای ممانعت از کند. ا الملل بازی را آغاز می و اهداف سازمان عفو بین  ها عنوان همدل ایده این بازی به
، مجرمان،  ها اجرای حکم اعدام فعّالیّت کند و مدیریت دفاتر نمایندگی سازمان را در شش کشور مختلف با فرهنگ

ای متن، عنصری که بیش از همه به تقویت این هویت  ی نشانه دولتمردان و مردمان متفاوت بر عهده گیرد. در الیه
الملل در بازی است.  رساند، لوگوی سازمان عفو بین ی حقوق بشری ضد اعدام یاری می ها همدالنه کاربر با فعّالیّت

تمهید استفاده از یک نماد یا لوگوی شناخته شده که به هویت حقیقی یا حقوقی مشخّصی در جهان واقعی ارجاع 
 کند.  مخاطب تداعی می ی تعریف شده را برای پیشبرد بازی در ذهن ها و خط مشی  ها ای از منش دهد، مجموعه می

شود، این لوگو از منظر  ی شش محکوم به اعدام در آن به نمایش گذاشته می ها در تصویری از بازی که سلول زندان
ای متن است. پس  ی نشانه در الیه« ابزار بالغی هویتی»یابد و به نمودی آشکار از کاربرد  ای اهمیّت بیشتری می نشانه

شود و یا حکم اعدامش اجرا  شود )یعنی یا حکم اعدامش لغو می در بازی مشخّص میاز آنکه تکلیف هر محکوم 
عنوان نوعی تقدیر از  شود. این نشانی است که به گردد( عالمت سازمان عفو پشت در سلول آن زندانی حک می می

ی سازمان عفو  ها ایده بندد و بر همدلی کاربر با نقش می  ها تالش کاربر برای نجات محکوم، پشت در هر یک از سلول
ای از  کند که در جریان بازی، شکلی انتزاعی کند. در واقع، لوگوی سازمان در این تصویر، به کاربر یادآوری می تأکید می
بستن  کار ی به که نتیجه الملل را از سر گذرانده است. فارغ از این ی سازمان عفو بین ها ی همدلی با آرمان تجربه

مختلف در بازی برای نجات محکومان، منجر به بخشودن حکم اعدام بشود یا نشود، صرف   ای راهبردهای رویه
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ی تالش برای برچیدن مجازات اعدامدر جریان بازی، از دید طراحان ممارستی ارزشمند تلّقی  همراهی کاربر با ایده
 شود.  می

 

 
  اند شان روشن شده است )یا اعدام شده محکومانی که تکلیفالملل؛ پشت در سلول  استفاده از لوگوی سازمان عفو بین-4-16عکس 

 شان لغو شده است( لوگوی حک شده است. یاحکم اعدام

 

 «بازی عفو»تحلیل الیه روایی 
شود و تا زمانی که  الملل در شش کشور آغاز می از منظر روایی، بازی با باز کردن دفتر نمایندگی سازمان عفو بین

ی شش کشور در جهت منسوخ کردن مجازات اعدام  ها ایندگی سازمان عفو، موجب موافقت دولتی دفاتر نم ها فعّالیّت
ی هر شش کشور، مخالف اجرای حکم اعدام شود بازی  ها که نظر اکثریت در دولت کند. پس از این شود، ادامه پیدا می

اهبردهای درخشان کاربر در جهت شود که در آن ضمن تبریک به کاربر بازی از ر یابد و یادداشتی حک می خاتمه می
 شود.  تشکّر می  گانه منسوخ ساختن مجازات اعدام در کشورهای شش

صورت دیالوگ و چه به صورت توضیحات کلّی درباره جهان بازی و  ای چه به های رایانه ی نوشتاری در بازی ها نشانه
که در  بازی عفوی بازی، در آغاز  راهنمای اولیّه ی روایی متن هستند. ها نحوه تعامل با آن، عمدتاً در خدمت خلق جنبه

کندو  الملل معرفی می عنوان گردانده دفاتر نمایندگی سازمان عفو بین شود، کاربر را به قالب نوشتارهای کوتاه ارائه می
این ترتیب،  بهدهد. .  امکاناتی را که او برای مقابله کردن با اجرایی شدن حکم اعدام در اختیار دارد به اختصار شرح می

الملل را دایر کند و ازطریق آنها،  کاربر بازی مأموریت دارد تا در شش کشور جهان دفاتر نمایندگی سازمان عفو بین
کند تا بتواند جلوی اجرای حکم محکومان به اعدام را بگیرد. بازیکن در جهان بازی، نقش فردی  اقداماتی را مدیریت می

الملل و  ی سازمان عفو بین ها مشی و خط  ها ، منش ها هویت بارزش، همسویی با ایدهگیرد که ویژگی  را به عهده می
 باشد.  تالش برای منسوخ ساختن مجازات اعدام می

کنند.  ی روایی متن را کامل می ها ی کیفری شش محکوم به اعدام نیز جنبه ی نوشتاری در قالب سابقه ها نشانه
که مجازات اعدام با اشکال مختلفی نظیر حلق آویز   اند شده رتکب جرمیهرکدام از محکومان در کشورهای خود م

کردن، سر بریدن، سنگسار کردن، استفاده از صندلی الکتریکی،. . . در انتظار آنهاست. این در حالی است که حتّی 
تر از  الم شده خفیفرسد و یا جرم اع نظر نمی شان اعالم شده، چندان محرز به که علیه ارتکاب این مجرمین به جرایمی

 آن است که مستحق مجازات اعدام باشد. 
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 ها ی مجازات آن تصویر محکومان ایرانی و مغول )از چپ به راست( و شرح اتهام و نحوه -4-12عکس 

 
که  شوند. مثالً این ی نوشتاری به شکل توضیح رویدادهای مؤثّر در پیشبرد بازی نیز ظاهر می ها عالوه بر این، نشانه

برپایی راهپیمایی بر ضد مجازات اعدام در هر کشور چه میزان روی تغییر دادن دیدگاه مردم و مسئوالن هر کشور در 
رویدادهای مؤثّر بر پیشبرد بازی، در قالب رویدادهای تصادفی که در  جهت لغو مجازات اعدام تأثیرگذار بوده است. این

شوند.  صورت نوشتاری توضیح داده می شوند که آنها هم به دهد نیز ظاهر می هر کشور و بدون دخالت کاربر روی می
یده شدن که افزایش آمار جرم و جنایت در یک کشور مشخّص، به میزان مخالفت مردم آن کشور با برچ مثالً این

تواند اثر منفی یا مثبت در راستای اجرای  مجازات اعدام افزوده است. این رویدادهای تصادفی بیرون از کنترل کاربر، می
 تر کند.  تر یا ساده وظایف او در بازی داشته باشد و شرایط رسیدن به موفقیّت در بازی را سخت

کنند. مثالً اقدامات  یش بینی شده در بازی را نیز معرّفی میی پ ها ی نوشتاری همچنین برخی دیگر از رویه ها نشانه
آوری امضا یا برپایی کارزار مطبوعاتی، همگی با استفاده از  قابل اجرا توسط کاربر از قبیل، برپایی راهپیمایی، یا جمع

، یکی از اقدامات  ها نهو با کلیک کردن نشانگر موس روی هر کدام از گزی  اند ی نوشتاری از یکدیگر تفکیک شده ها نشانه
شود. زمان اجرا شدن و تأثیرگذاردن هر اقدام در مبارزه با اجرای حکم اعدام و همچنین زمان اجرایی شدن  فعّال می

این ترتیب مشهود است که در این  شود. به ی نوشتاری به عدد و حروف نمایش داده می ها حکم اعدام، هر دو با نشانه
 از اهمیّت باالیی برخوردار هستند.  ی نوشتاری ها بازی نشانه
الملل در جهان  سازمان عفو بین ، استفاده از نام کشورهای واقعی که مطابق آمار رسمیبازی عفوی روایی  در الیه

ی اجتماعی کاربران از جهان واقعی را با جهان  واقعی وضعیّتی بحرانی از حیث اجرای مجازات اعدام دارند، حافظه
ی اجرای مجازات اعدام در هر کدام از این  هایی که درخصوص نحوه داستان سازد. همچنین شبه می مجازی متن درگیر

کشورها آمده است، اطالعاتی از جهان واقعی و تاریخی را در خود دارد که ممکن است برخی از آنها با معلومات قبلی 
 دهد.  ه در متن را نزد کاربران افزایش میکاربران منطبق باشد. این تمهید آمادگی پذیرش اطالعات تازه ارائه شد

صورت مکتوب درخصوص  ی کیفری محکومان که به شود به سابقه ی روایی متن مربوط می ترین بخش از الیه عمده
هر کدام از آنها نوشته شده است. کاربر باید دریابد در هر نقطه از جهان چه مسائل منحصر به فردی در ارتباط با 
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ی ارتکاب جرم هر کدام از  طور مشخّص، سابقه ی روایی متن و به ها دهد. این مهم ازطریق جنبه می مجازات اعدام روی
ی کاربر، همدلی او را نیز در  ها ی روایی عالوه بر افزایش آگاهی ها شود. این جنبه محکومان برای کاربر بازی حاصل می

 گردد.  قبال انجام وظایف محوّله در طول بازی میپذیری در  دهد و موجب تقویت مسئولیّت قبال موضوع افزایش می
سوابق کیفری، همگی شامل نام و نام خانوادگی و سن محکوم، جرم مرتکب شده، مطرح کردن ابهاماتی در مورد 

عنوان  ی اعدام محکوم و تاریخ اجرای حکم هستند. این موارد به مانند اجزای یک پیرنگ، به محرز بودن جرم، نحوه
شود. در بین این عناصر، ایجاد ابهام در محرز  ی ارتکاب جرم هر شش محکوم تکرار می ی در مورد سابقهعناصری روای

ی بالغی حائز  ی اجرای حکم اعدام بیش از عناصر دیگر از جنبه بودن جرم، چیستی جرم مرتکب شده و نیز نحوه
ی متن را درخصوص غیرانسانی بودن مجازات های اصل این جنبه ها از روایت در متن، استدالل اهمیّت هستند. چرا که

گانه  اعدام دربر دارد و عالوه بر این، اطالعاتی درباره زمینه فرهنگی و اجتماعی صدور حکم اعدام در کشورهای شش
 دهد.  هدف به کاربر بازی انتقال می

یابد.  جالب اینجاست که در بازی شکستی وجود ندارد. یعنی در هیچ حالتی بازی با شکست خوردن کاربر خاتمه نمی
یک یا چند کشور را از مجازات مرگ نجات دهد و حکم اعدام آنها اجرا شود؛ امّا  ممکن است کاربر موفق نشود اعدامی

هایشان در  ر برای تغییر ذهنیّت مردم کشورها و دولتاین تنها یک شکست مقطعی است و مهم تالشی است که کارب
یابد. از این  دهد. بازی تا زمانی که کاربر از ادامه آن منصرف شود ادامه می قبال صدور و اجرای حکم اعدام انجام می

ی است. بابت تجربه بازی عفو به شرط استمرار کاربر در انجام وظایفی که بر عهده دارد محکوم به دستیابی به پیروز
بنابراین منطق روایی در بازی عفو مبتنی بر تالش کاربر برای چیرگی دادن نیروهای مخالف مجازات اعدام بر نیروهای 

آن است. تالشی که در صورت استمرار و اراده کاربر برای پیمودن مسیر مبارزه مدنی الجرم به پیروزی منتهی  حامی
 خواهد شد. 

 

 بازی عفو»ای  تحلیل الیه رویه» 
بستگی دارد. او باید بتواند   ها ، به کیفیت مدیریت رویهبازی عفوموفقیّت کاربر در به انجام رساندن مأموریتش در 

ی  ها زمان و هزینه را طوری مدیریت کند که به موقع از اجرای حکم اعدام جلوگیری کند و در مدت زمان کوتاهی دولت
 ام سازد. هر شش کشور را مجاب به برچیدن اجرای حکم اعد

رود، درک  تاریخی و تأثیرات آن پیش می-از آنجا که در جهان بازی همه چیز در قالب انتزاعی از انجام امور اجتماعی
از  گیرد. او با هیچ بازنمایی بصری منسجمی کاربر درباره مفهوم فضا در جهان متن به شکلی کامالً ذهنی شکل می

شود. کاربر در این بازی صرفاً با یک نقشه  و تصرّف است مواجه نمی ای که در آن در حال دخل فضای جهان مجازی
وسیع از اطالعات نوشتاری و معنایی قراردادی از گذر زمان در جهان  نقاشی، حجمی-جغرافیای سیاسی، تعدادی عکس

لیّت فضایی مجازی متن )که البتّه از نظر فیزیکی با تجربه زمان در جهان واقعی منطبق است( سر و کار دارد که ک
دهد تا معانی و مفاهیم دریافتی از این جهان  سازند. چنین وضعیّتی این امکان را به ذهن کاربر می ای نمی یکپارچه

 انتزاعی را با آزادی بیشتری به جهان ملموس پیرامونش نسبت یا بسط دهد. 
ی  ی نقشه ی آن، همگی بر زمینه ها رویهو   ها ، تصاویر بازی، کنشبازی عفوای اشاره شد که در  در تحلیل الیه نشانه

یی از تصویر که قابلیّت  ها یابند. کاربر ازطریق کلیک کردن روی بخش جغرافیای سیاسی کشورهای جهان جریان می
بخش برای محکومان به اعدام در هر کشور نظیر برپایی  برد. سامان دادن اقدامات نجات تعامل دارند، بازی را پیش می

ی انجام هر اقدام  شود. در واقع کلیک کردن روی گزینه ارزار مطبوعاتی و نظایر آن با یک کلیک انجام میتظاهرات یا ک
اجتماعی، انتزاعی از سامان دادن یک فعّالیّت مدنی بر ضد مجازات اعدام است که به انجام رسیدن آن در حدود پانزده 
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شگری کاربر در جهان متن، انتزاعی و نمادین است. کشد. درنتیجه، فضای تصویری بازی و نحوه کن دقیقه طول می
ها  نقّاشی-ی عکس های غیر متحرک و تقریباً رئالیستی هستند. روایتگری بر پایه ها صرفاً مبتنی بر نقاشی بازنمایی

د شون های انجام بازی هم به همین نسبت به شکلی انتزاعی انجام می کند. رویه انتزاعی بودن فضای بازی را تشدید می
آوری امضا( برای رهایی  که هر اقدام مدنی )مثالً به راه انداختن تظاهرات یا جمع طور مثال این گردند. به و کامل می

ای  شود تنها در منطق انتزاعی حاکم بر فضای روایی و رویه محکومان از حکم اعدام، با گذشت پانزده دقیقه کامل می
دهد و خود  ایی این اقدامات به جز یک کلیک ساده کار دیگری انجام نمیشود. چرا که کاربر برای برپ بازی توجیه می

شود که هر اقدام  یابد؛ بلکه بصورت قراردادی میان کاربر و متن تفاهم می کنش مدنی انجام شده نیز نمود تصویری نمی
ذشت این مدت زمان، تأثیر تواند بعد از گ شود و کاربر می برای نجات محکومان به اعدام پس از پانزده دقیقه تکمیل می

آمیز، توانسته چند  که با برپایی یک تظاهرات مسالمت اش را در جهان بازی مشاهده کند )مثالً این ای گیری رویه تصمیم
بازی عفو، اقداماتی که   درصد نظر یک جامعه و یک دولت را در خصوص اجرای حکم اعدام تغییر دهد( . با این وجوددر

ی بازی درنظر گرفته شده، راهکارهایی شناخته شده در جهان واقعی و تاریخی را برای ابراز  ها ازطریق کاربست رویه
 کند.  سازد که با حافظه اجتماعی او ارتباط برقرار می مخالفت با اجرای حکم اعدام به ذهن کاربر متبادر می

زمانی که کاربر بتواند شش کشور هایمنتهی به شکست در معنای نهایی آن است و تا  ، بازی فاقد رویهبازی عفو
یابد. درواقع، اگر کاربر بخواهد در انجام  هدف را به وضعیّت سبز )برچیده شدن مجازات اعدام( برساند، ادامه می

ی مقطعی )یعنی اعدام شدن  ها بازی بردن است. در این بازی شکست بازی عفو،ی بازی ممارست به خرج دهد،  ها رویه
شوند، چرا که از دید طراحان بازی، مهم نفس کوشیدن برای محو نمودن مجازات  یز ارج نهاده میمحکومان نام برده( ن

رسد. بازی حتّی  رسد به هر قیمتی که باشد، در نهایت به نتیجه می اعدام از روی کره زمین است. تالشی که بنظر می
و کاربر تا زمانی که بتواند نهایتاً کشورها را کند  بعد از اعدام شدن محکومان در کشورهای شش گانه هم ادامه پیدا می

ای بازی در  این ترتیب، نظام رویه تواند به بازی ادامه دهد. به از وضعیّت قرمز گذر دهند و به وضعیّت سبز برساند می
 کند که نفس کوشیدن برای لغو یک مجازات خشن، یعنی کلّی ترین غایت خود این منش اجتماعی را به کاربر القا می

برنده شدن و شایسته ستایش بودن. در این مسیر موردهای مشخّص اهمیّت کمتری دارند، مهم این است که در 
سطحی وسیع و همه گیر مجازاتی نظیر اعدام مشروعیت خود را در نگاه ملّت ها و دولت ها از دست بدهد. این 

ا متقاعد کند که از این دریچه به جهان مجازی کند او ر دهد و سعی می ای است که متن به کاربر بازی نشان می دریچه
ای بازی عفو نقش  متن و پس از آن به جهان واقعی و تاریخی بنگرد. از این طریق، ابزار بالغی هویتی در الیه رویه

 کند.  در تحقق کارکرد متن ایفا می مهمی
دهند.  ان متن پیشروی کاربر قرار میی این بازی، دستکم دو نوع نظام منطقی برای تفکّر کردن پیرامون جه ها رویه

ی اعدام شدن/ عفو شدن محکومان و خارج شدن کشورهای  ها نوع اوّل، نظام منطقی دو ارزشی است که در رویه
 شود.  متجلّی می« وضعیّت سبز»و ورود به « وضعیّت قرمز»هدف، از   ی گانه شش

شناور ارزشی در سادگی و دشواری نسبی کار کاربر در نوع دوم نظام منطقی در بازی، شناور ارزشی است. این منطق 
کند  ی بازی در قالب این سادگی و دشواری نسبی، به کاربر گوشزد می ها شود. رویه کشورهای مختلف هدف، متجلّی می

که یکسان نیست. عالوه بر این، رویدادهای تصادفی   ها و حکومت  ها ی فرهنگ که کار مقابله با مجازات اعدام در همه
گذارند، منطق قابل  ی بازی اثر می ها کنند و بر رویه ی روایی در بازی مداخله می ها عنوان الیه طور پیش بینی نشده، به به

گیرند و به تحقق کیفیت شناور ارزشی برای تجزیه و تحلیل منطقی محیط بازی  بینی دو ارزشی را به چالش می پیش
یابد که موفقیّت در کار مبارزه با اجرای حکم اعدام  کاربر در جریان بازی در می این ترتیب رساند. به نزد کاربر یاری می

 به متغیّرهای متعددی وابسته است که باید برای مواجه شدن با آنها از آمادگی و انعطاف الزم برخوردار بود. 
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برساخته از  زی، توهمیی این با ها این نکته توجّه کنیم که خلق شدن منطق شناور ارزشی در رویه مفید است به
ی بازی متجلی شده  ها ی دو ارزشی است. در حقیقت، نظام منطقی شناور ارزشی که در قالب رویه ها ترکیب موفق منطق

ی بازی در اصل در قالب  ها است از ترکیب چندین نظام منطقی دو ارزشی. تمام رویه است اصیل نیست؛ بلکه توهمی
یک محکوم بستگی  "اعدام شدن"یا  "بخشیده شدن"عنوان مثال،  کنند. به یمنطق دو ارزشی )صفر و یک( عمل م

 15این دارد که اقدامات انجام شده توسط کاربر در زمان تعیین شده، درصد موافقت دولت با لغو مجازات اعدام را به  به
یزان موافقت با لغو مجازات ی کشورها یکسان است، ولی از آنجا که م . این رویه برای همه"نرساند"یا  "برساند"درصد 

شود در  ی کشورهای مختلف هدف در بازی متفاوت طراحی شده است، کاربر مجبور می ها اعدام در میان دولت
ای استفاده کند و در  کشورهایی مثل ایران و عربستان به دفعات بیشتری از سازوکارهایی نظیر تظاهرات و کارزار رسانه

کا به دفعات کمتری از این اقدامات استفاده کند. در اصل فرقی در اصل طراحی نظام کشورهایی مانند بالروس و امری
شناور  از نظامی  ی دو ارزشی، در کلیّت خود توهمی  ها ی بازی وجود ندارد. امّا ترکیب تو در توی رویه ها منطقی در رویه

 کند.  ارزشی را برای تجزیه و تحلیل جهان بازی نزد کاربر ایجاد می

  بندی در مورد کارکرد متنجمع 
ای، در وهله نخست قصد دارد  ای، روایی و رویه های نشانه بازی عفو، با سازمان یافتگی حساب شده اش در الیه

های موجود در جهان واقعی و تاریخی  های معنایی طرح شده در آن را در ذهن کاربر با بدیل جهان مجازی متن و ارزش
های طراحان بازی در  کند. تالش عای گفتمانی طرح شده در متن پذیرفتنی تر جلوه میاین ترتیب، اد مرتبط سازد. به
های تباری در طراحی  های مختلفی از نشانه ها )نظیر نقشه جغرافیای سیاسی و پوشش و خصیصه پیوند دادن جنبه

کارها و کیفیت ادّله های اجرای اعدام در کشورهای مختلف و ساز و  لباس و چهره محکومان( ، روایت )نظیر شیوه
های بازی )نظیر برپایی تظاهرات مسالمت آمیز و جمع آوری امضا( با جهان واقعی  قضایی در رسیدگی پرونده ها( و رویه

 و تاریخی نمودهای عیان این امر هستند. 
قعی کاربر پیوند اند که متن را با ابعاد دیگری از زندگی وا از سوی دیگر، طراحان این بازی تمایل زیادی نشان داده

های تسهیل  دهند. استفاده از طراحی زمانی منطبق بر گذر زمان در جهان واقعی و تاریخی و مرتبط کردن برخی از رویه
این تمایل  کننده پیشبرد بازی با عملکرد کاربر در صفحه اختصاصی اش در شبکه اجتماعی فیسبوک نمودهای عمده

 هستند. 
ای )نظیر تقابل رنگ سرخ با رنگ سبز و تقابل انعکاس نور از دریچه در سلّول زندانیا  ههای نشان بازی از نحوه تقابل

کند. سرخ که رنگ بحران و خطر است در مورد کشورهایی که اعدام در  های گفتمانی خلق می تاریکی مطلق آن( ارزش
ای کشورهایی که اجرای حکم رود و سبز که رنگ سلم و امنیّت است بر آنها یک رویه قضایی جاری است به کار می

شناسانند و این شناسایی با  اند. اینجا رنگ ها وضع نامطلوب و وضع مطلوب را به کاربر بازی می اعدام را منسوخ ساخته
 یابد.  سابقه آگاهی روانشناختی و فرهنگی مخاطب از معنای نسبی رنگ ها در جهان واقعی ارتباط می

ر اساس کوشش کاربر در جهت کاربست اقدامات الزم برای منسوخ سازی مجازات طور کلّی، ب ای بازی به نظام رویه
کند. کاربر بازی به عنوان کسی که در جهان مجازی متن  اعدام در شش کشور مختلف پیشبرد بازی را امکان پذیر می

تواند در راه  صرفاً میدر نقش اداراه کننده امور دفاتر سازمان عفو بین الملل در این شش کشور هویت داده شده است، 
های این سازمان روایت بازی را پیش ببرد به سرمنزل مقصود برساند. التزام عملی کاربر در  همدلی با ارزش ها و آرمان

اش در محدوده گفتمانی و چهارچوب ارزشی سازمان عفو بین  ای به مفهوم مشارکت او و سهیم شدن کاربست نظام رویه
مجازات اعدام مطلقاً خشونت بار و ضد انسانی است و این در حالی است که برخی از کشورها  الملل است. در این نگاه، 

بنیاد در مورد  هایی مبهم، واهی و سست )از جمله شش کشور هدف در این بازی( این مجازات خشن را به بهانه
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بازی »ری که در جهان مجازی متن آورند. این موضوع از دیدگاه سازمان عفو بین الملل و کارب محکومان به اجرا در می
شود، ضرورت کنش اجتماعی در خصوص منسوخ سازی صدور و اجرای حکم اعدام را به عنوان یک  وارد می« عفو

های  ای بازی، کاربر در این ارزش سازد. در واقع از طریق طراحی هوشمندانه نظام رویه مسئولیّت اجتماعی آشکار می
طور مطلق ضدارزش است و تالش برای منسوخ  کند که اجرای حکم اعدام به می گفتمانی با طراحان بازی همدلی

ای، بیشتر  در سومین قلمرو نظری سواد رسانه« بازی عفو»طور مطلق ارزش مطلوب. در قالب تحلیل متن سازی آن به
 پردازیم.  های ارزشی و فرهنگی لحاظ شده در متن می های فرامتنی از جنس جهت گیری به تحلیل

 

 ای حلیل بازی عفو در چارچوب سومین قلمرو نظری سواد رسانهت
طراحی شده است.  2و توسط انجمن تولیدکنندگان بازی هلنیک 5الملل بازی عفو، به سفارش سازمان عفو بین

لغو مجازات اعدام در سراسر دنیا  نام یک موسسه غیرانتفاعی و فعّال حقوق بشر است که حامی "الملل سازمان عفو بین"
های مختلف  باشد. به همین خاطر، نیّات نهادی سازمان عفو بین الملل به عنوان سفارش دهنده تولید متن، در الیه می

ی متنوعی  ها ازماندرخصوص مبارزه با اعمال قانون اعدام در کشورهای مختلف، فعّالیّتمتن قابل پی جویی است. این س
ای و  عنوان یک فعّالیّت رسانه که با حمایت مالی و سفارش این سازمانطراحی شده است، بهبازی عفودهد و را انجام می

ی مبارزه با مجازات اعدام،  الملل، در زمینه ی اجتماعی سازمان عفو بین ها تبلیغاتی در راستای اطالع رسانی فعّالیّت
سازی مجازات اعدام در  از ایده منسوخ میآگاهی بخشی به مردم و ایجاد انگیزش و نگرش مساعد برای پشتیبانی مرد

نقاط مختلف دنیا، طراحی شده است. تبعیّت متن طراحی شده توسط انجمن تولیدکنندگان بازی هلنیک از آرمان ها و 
به  –های مختلفی که در سرفصل پیشین بررسی کردیم  خطوط گفتمانی کلّی مورد نظر سازمان عفو بین الملل در جنبه

 مشهود است.  -وایی متن ویژه در الیه ر
های تفکّر منطقی درخصوص جهان متن، اغلب از طریق ایجاد تقابل  ای، ارزش های رایانه در طراحی روایت بازی
های مختلف مؤثّر  ها، شخصیّت گیرند. در روایت بسیاری از بازی برنده داستان بازی شکل می میان نیروهای عمده پیش
کنند. تحلیل کردن جایگاه هر کدام از  آرایی می و با منافع متخالف با یکدیگر صفهای متضاد  در جهان بازی در قطب

این معنا  کند. به های مثبت و منفی منطقی سازماندهی می ها، تفکّر کاربر را در قبال جهان بازی در قالب ارزش این قطب
سازد  شرفت و پیروزی در بازی رهنمون میهای بازی او را به پی ها یا موقعیّت که همراه شدن کاربر با بعضی از شخصیّت

ها یا  ای دیگر از موقعیّت شود( و نزدیک شدن کاربر با عدّه تبع ارزش منطقی مثبت در جهان بازی تلّقی می )و به
تبع ارزش منطقی  سازد )که به های مؤثّر در جهان بازی او را با شکست و توقّف در پیشبرد بازی مواجه می شخصیّت

و کلّی کاربر از  آورد( . بنابراین شناخت عمومی ل جهان بازی در طرز فکر کاربر در خصوص آن به بار میمنفی در تحلی
های مثبت و منفی منطقی  ها بواسطه شکل گیری این ارزش های اصلی سازنده جهان متن در بسیاری از بازی ویژگی

پاداش/ مجازات، پیروزی/ شکست در جریان هایی مانند دوست/ دشمن، خودی/ بیگانه،  گیرد که در دوگانه شکل می
های منطقی را  کوشند طرز تفکّر متأثّر از این ارزش ای هدفمند می های رایانه یابد. بازی تکامل روایت در بازی نمود می

 به تفکّر کاربر در قبال تجزیه و تحلیل جهان تاریخی و واقعی نیز داخل کنند. 

مجازات عدام و فعاالن اجتماعی کوشا در جهت منسوخ ساختن آن در  وه حامیدر بازی عفو، دوگانه روایی بین دو گر
های نه چندان موجّه موافقان اجرای حکم اعدام، مانع اصلی  دهند. در این بازی، حساسیّت کشورهای مختلف تشکیل می
ند. در این طراحی های بازی است که کاربر برای پیشرفت در بازی باید بر آنها غلبه ک طراحی شده در خرده روایت

                                                           
1. Hellenic GameDevelopers Association (HGDA)  
2. Amnesty International  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hellenic_Game_Developers_Association&action=edit&redlink=1
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روایت، کاربر در موضع مخالف اجرای حکم اعدام )در نقش مدیر دفاتر نمایندگی سازمان عفو بین الملل در کشورهای 
بیند که باید برای تصحیح اذهان شان در  ها و تفکّرات قالبی مردم تابع آنها می مختلف( ، دیگری خود را در میان دولت

 های اجتماعی متنوعی کند.  اندازی فعّالیّت راهقبال مجازات اعدام اقدام به 
کنند. در  ای پیشبرد بازی، تقویت می های رویه های روایی بوسیله دوگانه ، این دوگانهبازی عفو  ای ی رویه در الیه

 "عفو"کنند.  آرایی می در برابر یکدیگر صف "اعدام"و  "عفو"ی بازی عفو، دو مفهوم متخالف  ها جریان پیشبردرویه
های  های حاکم بر فعّالیّت کند؛ درست آنگونه که در ایده ارزش منفی در بازی را نمایندگی می "اعدام"ارزش مثبت و 

اجتماعی سازمان عفو بین الملل تعریف شده است. این منطق دو ارزشی مثبت/منفی، طرز فکر حاکم بر جهان بازی را 
این معنا که  م فکری کاربر در خارج از جهان بازی انتقال دهد. بهتواند این نوع تفکّر را به نظا دهد که می تشکیل می

صدور حکم اعدام، همواره باید به عنوان یک ارزش منفی در حیات اجتماعی جوامع مختلف قلمداد شود و مبارزه برای 
های  صهآید. این ارجاع فرامتنی، پای متن را به عر هایی، یک ارزش مثبت به شمار می منسوخ شدن چنین مجازات

 کشاند.  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان واقعی و تاریخی می عمومی
ی فرهنگی وقوع مجازات اعدام  ی زمینه توصیف چیستی جرم مرتکب شده )یا اتهام وارد شده( ، اطالعاتی را درباره

یش اذهان گذارد. محکوم عربستانی، به جرم اغتشاشگری و تشو در کشورهای مختلف در اختیار کاربر بازی می
زودی حکم اعدام در مورد  علیه یک زمامدار محلّی و شکایت از افزایش قیمت نان دستگیر شده و قرار است به عمومی

ی اعدام او، گردن زدن بوسیله شمشیر است. محکوم چینی به اتهام ارتکاب جنایت سازمان یافته و  وی اجرا شود. نحوه
اگرچه او به جرایم خود اعتراف کرده امّا وکیل او گفته است که موکلّش ی ضدحکومتی دستگیر شده است.  ها فعّالیّت

خبر است. اعدام او ازطریق تزریق  تحت فشار مجبور به اعتراف شده است، در حالی که روحش هم از اتهامات وارده بی
اقدامات  گیرد. محکوم مغول، به جرم مشارکت با یک گروه تروریستی که علیه دولت چین آمپول هوا صورت می

خرابکارانه انجام داده است بازداشت شده است. محتویات پرونده وی مسکوت مانده و از انتشار علنی آن جلوگیری شده 
خاطر مدرکی دال بر گناهکاری او در معرض قضاوت عموم قرار نگرفته است. او قرار است بدون اعالم  همین است. به

ی این محکوم اینطور آمده است که مطابق اطالعات  یه اشاره به سابقهقبلی در تاریخی نامشخّص اعدام شود. در حاش
ی اخیر بوده است. زن  ها متداول در سال  ای الملل، اعدام بدون اطالع قبلی در حکومت مغولستان رویه سازمان عفو بین

ی این محکوم  ر سابقهایرانی محکوم به اعدام، به جرم زنا یا رابطه نامشروع مستحق مجازات مرگ دانسته شده است. د
اشاره شده است که از ناحیه قانون شرعی حاکم بر دستگاه قضایی ایران رابطه نامشروع، قابل مجازات با اعدام است. امّا 
اگرچه برای احراز جرم زنا علیه یک فرد باید چهار شاهد به زناکاری او شهادت دهند، در مورد این متهم تنها سه شاهد 

همگی از دوستان مردی هستند که او را به زناکاری متهم ساخته است. این درحالی است که شوهر  که  اند شهادت داده
گناهی همسرش شهادت داده است و اعالم کرده در زمان و تاریخ مورد نظر دادگاه، همسرش در خانه  این زن نیز به بی

یا سنگسار خواهد شد. محکوم امریکایی احتماالً و همراه او بوده است. زن ایرانی محکوم به اعدام، به زودی حلق آویز و 
ی سرقت مسلحانه دارد و دو مورد معاونت در قتل که در  ترین خالفکار این جمع شش نفره است. او پن  بار سابقه جدی

جریان تیراندازی به پلیس ایالتی رخ داده است. با این وجود وکیل او معتقد است که دادگاه باید در حکم اعدام وی 
ی ایالتی  ها گویند تیراندازی ابتدا از جانب پلیس فیف قائل شود، چراکه شاهدانی از صحنه درگیری وجود دارند که میتخ

آغاز شده، درحالی که مجرم قصدی برای درگیری مسلحانه نداشته است. حکم اعدام این محکوم به زودی با استفاده از 
بالروس محکوم به اعدام، به جرم مرتکب شدن قتل سه نفر به شود. نهایتاً زن اهل  صندلی الکتریکی اجرایی می

این دلیل که موکلّش در حقیقت تعادل روانی ندارد،  مجازات مرگ محکوم شده است. این درحالی است که وکیل او به
 د. دنبال راهی برای تخفیف مجازات اوست. حکم اعدام این زن با استفاده شلیک گلوله در پشت سرش اجرا خواهد ش به
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ی فرهنگی و  ی گذرا به بخشی از زمینه ها ی این سوابق مختصر همراه با نام کشورها و اشاره نقش عمده ارائه
ها و اطالعات کاربر در جهت تحقق کارکرد متن است.  حکومتی صدور و اجرای مجازات اعدام در آنها، افزایش آگاهی

رسد اغلب محکومان به  نظر می سازد. زیرا به تر برجسته میاین اطالعات، چرایی مقابله با اجرای حکم اعدام را بیش
ی حکومتی خاص کشورهای متبوع آنهاست،  ها ی فرهنگی یا رویه ها دالیل واهی که برخی از آنها برآمده از زمینه

ازی روایی . این فضاس اند شان وجود ندارد، به اعدام محکوم شده درحالی که حتّی بعضاً ادلّه کافی برای اثبات گناهکاری
دهد )و خالی از  ی فشرده ازطریق اطالعات مختصری که ارائه می ها بخشی به کاربر است. این روایت عامل اصلی انگیزه

جانبداری هم نیست( فضای فرهنگی و حکومتی حاکم بر کشورهایی که اجرای حکم اعدام در آنها زیاد است را در ذهن 
بازی، ازطریق طراحی   ای ی رویه طور مشابه در الیه طالعات مختصر روایی، بهکند. کارکرد این ا کاربران خود ایجاد می

 شود.  میزان دشواری نسبی کار کاربر در هر کدام از این کشورها مجدداً متجلّی می
هایی درباره  نحوی تلویحی آگاهی دیگری نیز وجود دارد که در آنها کوشش شده به  ای عالوه بر این،جزئیات رویه

کنند. برای مثال، درخصوص میزان  فرهنگی و سیاسی کشورهای نام برده شده در جهان واقعی به کاربر القا میوضعیّت 
موافقت با لغو حکم اعدام در میان مردم و دولت هر کشور نسبت متفاوتی وجود دارد. در ایران درصد موافقت مردم با لغو 

ز دولت این کشور است که معنی تلویحی آن این است که درصد( بیش ا 23حکم اعدام، با اختالف مشهودی )بیش از 
شان پیشروترند. در چین هم  ی همسویی با لغو مجازات اعدام، از دولت در فضای فرهنگی کشور ایران، مردم در زمینه

با وضعیّت با اختالف نسبی کمتری، به همین ترتیب است. در عربستان دولت و مردم، تقریباً به یک اندازه و به شدّت 
از مردم پیشروتر درنظر گرفته   ها درصد( . در امریکا و بالروس نیز دولت 33اند ) حدود  لغو شدن مجازات اعدام مخالف

ی  که برنحوه و یا دستکم از درصدی نزدیک در موافقت با لغو حکم اعدام برخوردارند. این درصدها، عالوه بر این  اند شده
کاربر تأثیرگذارند، اطالعات تلویحی را در قبال وضعیّت فرهنگی و حاکمیّتی  بازی توسط  ای مدیریت اقدامات رویه

افزایی  ی محکومان نیز هم ی روایی مرتبط با سابقه ها کند و با ویژگی کشورهای نامبرده به حافظه کاربر منتقل می
 بالغی دارد. 

جای جهان   بله با اجرای حکم اعدام در همهکنند که دشواری کار مقا ی بازی به کاربر القا می ها از سوی دیگر، رویه
مردم و  یکسان نیست. کار کاربر برای رهانیدن محکومان در شش کشور به یک اندازه سخت نیست. افکار عمومی

اجرای حکم اعدام است و متقاعد ساختن آنها برای لغو این نوع مجازات، زمان  در برخی کشورها بشدّت حامی  ها دولت
اند و کاربر  ی ایران و عربستان کمتر از ده درصد با لغو شدن مجازات اعدام موافق ها د. برای مثال دولتطلب زیادی را می

با لغو مجازات   ها درصد برساند. میزان مخالفت دولت 15باید این مقدار را با مدیریت صحیح اقدامات الزم، به بیش از 
خاطر رهانیدن محکومان  همین یان این شش کشور است و بهاعدام در کشورهای بالروس و امریکا در کمترین حد در م

در چین و مغولستان از   ها و دیدگاه دولت تر از سایر کشورهاست. کار کردن روی افکار عمومی در آن دو کشور ساده
ست و ای، طراحی ثابت بازی ا تر. این طراحی رویه امریکا و بالروس چالش برانگیزتر است و از ایران و عربستان ساده

در قبال اجرای این مجازات در جهان واقعی پیوند  های اسالمی گیری ماهوی دولت حافظه اجتماعی کاربر را با سخت
های سازمان عفو بین الملل دانست  توان بازتابی از طرز تلّقی حاکم بر فعّالیّت دهد. این خصیصه گفتمانی متن را می می

جاری در جوامع مختلف مسلمان را، دال گفتمانی متخاصم  تنفذ اسالمیکه جایگاه مجازات قصاص به نفس در احکام م
کوشد با زیرسؤال بردن این دیدگاه فرهنگی تا جای ممکن آن را تخریب و تضعیف  بیند. بنابراین می همیشگی خود می

 نماید. 
منطقی معرّفی مجازت اعدام را تحت تأثیر رژیم سیاسی مستبد، غیرشفاف و غیر های حامی متن از یک سو دولت

دهند. در مقابل  هایی از اقشار مردم نیز سرایت می کند که دیدگاه ضد انسانی و غیراخالقی شان را به الیه می
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دهد که با  های اجتماعی سازمان عفو بین الملل را مردمی، مسالمت آمیز، غیرانتفاعی و بشردوستانه جلوه می فعّالیّت
اخالقی در دو قطب روایی بازی، -های ارزشی سان دارد. این سوگیریجهدی مصلحانه سعی در نجات جان چند ان

های سفارش دهندگان متن واقع شده است. آمیختن اهداف و رویکردهای ارزشی  اساسی ترین محمل افشای انگیزه
مدرن  های تثبیت شده و پذیرفته اخالق اجتماعی و سیاسی جوامع های اجتماعی سازمان عفو با ارزش موجود در فعّالیّت

حقوق بشر بودن،. . . ( ، حامیان منسوخ سازی مجازات اعدام را به  )همچون مستقل بودن، غیرانتفاعی بودن حامی
 دهد.  عنوان قطب مثبت دارنده دست باالی اخالقی، در برابر مخالفان آن به عنوان قطب منفی قرار می

 

 :گیری نتیجه
مفهوم رسانه تبیین کرد. این  ای در سه قلمرو  توان متناظر با مفهوم کلّی تر سواد رسانه مفهوم سواد بازی را می

ای نوین، فراهم  ای را به عنوان یکی از پرطرفدارترین انواع متون رسانه های رایانه رویکرد، درکی همه جانبه از بازی
ای مفید واقع شود و هم از  ز یک سو برای کاربر/مصرف کننده بازی رایانهتواند ا آورد. این آگاهی همه جانبه هم می می

های متن برای انتقال هر چه مؤثّر تر پیام  های استفاده از قابلیّت جهت دیگر دانش تولیدکنندگان را در خصوص چگونگی
وان دو سر یک فراگرد ای افزایش دهد. هم برای طراحان بازی و هم برای کاربران آن به عن از طریق بازی رایانه

های ارتباطی( و نهادی متن  های فیزیکی )تکنولوژیکی( ، بیانی )ظرفیت ارتباطی، الزم است که نسبت به ویژگی
طور  گیرند، آگاهی و هوشیاری کافی داشته باشند. به ای که از طریق آن در یک موقعیّت ارتباطی و بالغی قرار می رسانه

د، که مقاصد خاص فرهنگی و اجتماعی را موضوع اصلی خود، برای مخاطبانی معموالً ای هدفمن های رایانه خاص بازی
اند و همچنان بر همین مدار در حال فراگیر  ای شکل گرفته دهند، بر گرد چنین هوشیاری ارتباطی تعریف شده قرار می

 باشند.  شدن و گسترش روزافزون می
این بازی با استفاده از تمهیداتی گوناگون که بوسیله استفاده  همانطور که تحلیل بازی رایانه ای عفو نشان داد،

اند،  طراحی شده و هدفمند از ظرفیت های ارتباطی بازی رایانه ای به عنوان گونه ای از متون رسانه ای ساخته شده
اند با ظرافت،  ستهسازد. به این ترتیب، با طراحان این بازی توان جهان مجازی متن را با جهان واقعی و تاریخی مرتبط می

معانی و ارزش های گفتمانی خود را از یک فضای مجازی به به فضای واقعی و تاریخی زندگی فردی و اجتماعی 
 کاربران تسرّی دهند. 
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 نگاری شهروندی های صلح و روزنامه ای انتقادی؛ بایسته سواد رسانه
 

 2علی شاکر 5امیر یزدیان،

 

 چکیده:
ای برای بهتر زیستن  کارهای تازه دارد تا راه ای شده اندیشمندان حوزة رسانه را بر آن می الزامات زندگی در جهانی رسانه
کارهاسـت. شـهروندان بـا     ای در عصر حاضر به عنوان مهارتی کلیدی از جمله ایـن راه  فراهم آورند. معرفی سواد رسانه

گاه با اتکا  ای بدست آورند. آن های رسانه رکی بهتر از فضای اشباع شده از پیامای قادر خواهند بود د توسل به سواد رسانه
تر گام بردارند. دنیای بازنمایی شده  بینانه به این درک تازه، در مقام تولیدکنندة پیام در راستای ترسیم دنیایی بهتر و واقع

و رویـدادهای پـرتنش. شـهروند معاصـر بـا      های وابسته به جریان اصلی، سرشار است از جنگ، خشونت  از سوی رسانه
ای، باید در راستای خلق دنیایی جایگزین تالش کند. دنیایی که در آن صـداها و روایـات بـه     آگاهی از فراواقعیت رسانه

کنـد. بنـابراین، شـناخت     آمیز برای زیستن فـراهم مـی   آمیز و مسالمت یابند و فضایی صلح رانده شده، انعکاس می حاشیه
ترین وظایف شـهروندان دنیـای معاصـر بـه      های صلح از مهم درگیری، جنگ و کشمکش و آشنایی با ارزش های مولفه

دهد تا وی با اتکا به درک انتقادی، منادی  نگار را شکل می مایة شهروند روزنامه ای انتقادی بُن آید. سواد رسانه شمار می
 صلح در جامعه شود. 

 کلیدواژگان:
 نگار ای، شهروند روزنامه جنگ، خشونت، صلح، فراواقعیت رسانهای انتقادی،  سواد رسانه

 

 مقدمه
ای نشود، انگار که برای ما وجـود  ای مفروض رسانهکنیم. یعنی مادامی که پیامی از واقعهها را زندگی میامروزه ما پیام

ها ممکن اسـت تبلیغـاتی   گیرند. این پیامای قرار میهای متعدد رسانهطور روزانه در برابر پیامخارجی ندارد. مخاطبان به
هـا( یـا آموزشـی    هـای سـینمایی و سـریال   )بیلبوردها(، خبری و اطالعاتی )اخبار شبانگاهی و مجالت(، تفریحی )فـیلم 

ای تازگی نخواهد داشـت. بـا   های رسانهشده از پیام)آموزش فرهنگ ترافیک( باشند. صحبت از زیستن در جهانی اشباع
کـه:  هایی نظیر ایـن ناپذیر است. پرسشها در این میان از اهمیت برخوردار بوده و اجتناببرخی پرسش این وجود، طرح
کنند؟ و جهانی که برای ما ای چه رویکردی را دنبال میهای رسانهای شده چه رنگ و بویی دارد؟ پیاماین جهان رسانه

دان برای آمادگی زیستن در چنین فضایی به چه چیزهـایی  اند، تا چه اندازه بر واقعیت منطبق است؟ شهرونترسیم کرده
 نیاز دارند؟ و غیره.  

ها و اثراتـی کـه بـرای فـرد و     گیرد؛ بررسی محتوای رسانهای را در بر میها طیف گستردهآثار تحقیقاتی در حوزة رسانه
جمله این تحقیقات هستند. بـا ایـن    شناسی ازای و یا مخاطبجامعه در پی دارند، مطالعه دربارة ساختار نهادهای رسانه

های اندیشمندان این حوزه بوده اسـت.  ای در جامعه از نخستین دغدغهحال، تحقیق و بررسی دربارة آثار خشونت رسانه
نظر باره همحدود پن  هزار مطالعه درباره تاثیرات خشونت ساختگی )غیرواقعی( صورت گرفته است. جامعه علمی در این
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های مستعد انجام خشـونت  تواند واجد برخی تاثیرات منفی در برخی از گروهای به طور قطع میرسانهاست که خشونت 
 (.530: 5047باشد )کانکزیک، 

پردازان در حوزه خشونت و رسانه جورج گربنر است که مطالعه طوالنی مدت از سوی دیگر یکی از تاثیرگذارترین نظریه 
زیون در دنیای کنونی به منبع اصلی بیان یلوشهرت بسیاری دارد. به عقیده گربنر، تاو درباره تاثیر خشونت روی کودکان 

واقعیت مورد نظر خود بر هستی  یتبدیل شده است و دارای قدرت تاثیرگذاری و القا« هاتعریف کننده داستان»وقایع و 
در حد سـایر سـاختارهای قدرتمنـد    زیون را در دنیای کنونی شبیه و یاجتماعی و فکری مردم است. گربنر اثرگذاری تلو

کند که نخبگان آن را با عموم مردم به تلوزیون یک آیین روزانه فراهم می»داند. به عقیده او اجتماعی مانند مذهب می
زیون با مذهب و کارکردهای اجتماعی آن در تکرار مداوم الگوهایی اسـت  یگذارند. بخش اصلی شباهت تلو اشتراک می

(. یکـی از همـین   571: 5334)گربنـر،   عریف جهان و مشروعیت بخشیدن به نظم اجتمـاعی اسـت  که در تالش برای ت
دهـد کـه   الگوها که نگرانی زیادی نیز پدید آورده، الگوی تکرارشونده خشونت است. این نگرانی بـه خـوبی نشـان مـی    

ها از ها و کشمکشمرتبط با جنگ ای شده است. در واقع، اخبارترین ابعاد این جهان رسانهخشونت و درگیری از برجسته
ناپـذیر باشـد،    ها در دوران مدرن اجتناب قتی حضور رسانهآید. وای در جهان به شمار میهای رسانهترین پیامجمله شایع

 گـاه گویی هـیچ  خبری پیدا نکند،که اگر برخوردی پوشش ت؛ به نحوی معناس های مدرن هم بدون حضور آنها بی جنگ
( دارند. این به اهمیت ارزش برخورد در در اشکال مختلفها عالقه زیادی به پوشش برخوردها ) . رسانهتاس نیفتاده اتفاق

در  5اش به همین نکته اشاره دارد. او معتقد است ارزش برخورد ( در رساله دکتری5317) گردد. دکتر والتر وارد اخبار برمی
هـا بـرای جلـب توجـه انبـوه       ارد. به عبارت دیگـر، رسـانه  کنار شهرت و دربرگیری بیشترین شانس را برای خبر شدن د

هـای   پردازنـد و بـه گفتمـان    ها مـی  های آنان به تهیه و پخش اخبار خشونت مخاطبان و برانگیختن احساسات و هیجان
ها که با پوشش زیادی از توجیهات عقلی حمایـت   محور، باور دارند. در این میان، سبک و روند غالب در رسانه کشمکش

نویسند که درگیری و خشونت است  دونالد می نگاری به خشونت و جنگ است. دیامونک و مک شود، پرداختن روزنامه می
شود. مردمی که در کنار هم  انگیز و متفاوت باشد، شناخته می عنوان آنچه که هیجان سازد و نه صلح! خبر به که خبر می
آمیـز   ت است که قابلیـت گـزارش دارد و مسـائل غیرخشـونت    اند توجهی به مسائل عمومی ندارند. این خشون خوشبخت

 (. 528: 5331دانلد،  )دایموند، مک اند کننده خسته
یکـی از مهمتـرین    2گانه خود تاکید دارند که منفی گرایـی های دوازدهاز سوی دیگر، گالتونگ و روگ در معرفی ارزش

دالیلی که ایـن محققـان بـرای    «. خبر خوب است خبر بد،»های فرهنگی در گوشه شمال غرب دنیا است. یعنی ارزش
ابهام بودن، رخداد سـریع، همخـوانی و همـاهنگی    کنند عبارت است از: غیرمنتظره بودن، بیگرایی ارائه میعامل منفی
هـای مختلـف )بـرای مثـال جنـگ و      ( بدین ترتیب، دنیایی که با اولویت خشونت در ابعاد و قالب22: 5047)شکرخواه، 
شود، تا چه اندازه بر واقعیت جهان پیرامون منطبق خواهـد بـود و تصـور زیسـتن در     عی( برای ما ترسیم میحوادث طبی

 چنین جهانی برای مخاطبان چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت. 
ای اسـت. سـواد   ترین ابزارهایی که در این میان به کمک شهروندان خواهـد آمـد، سـواد رسـانه    قدر مسلم یکی از مهم

-ای سالحی برای بهتر زیستن در چنین جهانی است؛ و بستری برای فهم مقاصد پنهان پشت هر پیام است. پیـام  انهرس

توانـد از  آمیـز مـی  هـای خشـونت  محور تاکید دارند و فهم همـین جنبـه  های کشمکشهایی که در بیشتر موارد بر جنبه
ای نسبت به جایگاه شخصی خود آگاهی پیدا اتکا به سواد رسانهها بکاهد. شهروندان دنیای امروز با پیامدهای منفی پیام

دهند. آنگاه، به مـدد  های الزم، ساختارهای دانش منسجم و کارآمدی را شکل میکرده و سپس، با به کارگیری مهارت
عیت رویدادها که ها را از واقای شده بهترین تفاسیر و برداشتاین ساختارهای دانش قادر خواهند بود در این دنیای رسانه

                                                           
1. conflict 
2. negativity 
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های ساختگی است، ارائه دهند. اما شهروند دنیای امروز برای رسیدن به چنین جایگاه در بیشتر موارد آغشته به خشونت
 که بتواند: ای شده برای آنمستحکمی باید در چه مسیری گام بردارد؟ شهروند دنیای رسانه

 کند؛ ای مورد نیاز خود دسترسی پیدا های رسانه( به پیام5
 ها را به بهترین نحو ممکن درک کرده و بفهمد؛ ( آن پیام2
 ها به ابعاد پیدا و پنهان آنها دست یابد؛ و ( آنگاه، با تجزیه و تحلیل انتقادی پیام0
ی اای موجود ابراز دارد، باید بـه سـواد رسـانه   های رسانه( در نهایت برای اینکه بتواند نظر خود را با استفاده از ظرفیت8

 مجهز شود. 
ای که یکـی از  پذیر و فعال در مسائل اجتماعی است. جامعهمحصول نهایی چنین فرایندی یک شهروند آگاه، مسئولیت

تواند به پیشرفت شهروندانش امیدوار باشد. بـا  مهمترین ملزومات اصلی آن آرامش و صلح است. چون به واسطه آن می
توان به رشد سطح کیفی جامعه امیدوار بود. افـرادی کـه   ر سطح جامعه میطلبی دوجود چنین شهروندان آگاه و آرامش

های دریافتی، مسیر خود را پیدا کرده و بیشترین استفاده را از آنها ببرند. چنین شـهروندانی بـه   قادرند در میان انبوه پیام
دارد یری این شهروندان آنها را وامیپذشوند. مسئولیتای( نمیشده )فراواقعیت رسانه ایراحتی اسیر دنیای خشن رسانه

ای موجود صداهای جایگزین را در سـطح  های رسانهتا در راستای ترسیم هرچه بهتر ابعاد واقعیت، با استفاده از ظرفیت
هـای تـروی  خشـونت و    ای، مولفـه های رسانهجامعه مطرح سازند. چنین شهروندانی قادرند پس از واکاوی انتقادی پیام

اهداف پنهانی کاربرد آنها را شناسایی کرده و سپس در مقام تولیدکنندة پیام در راستای تروی  صـلح در سـطح   جنگ و 
های صـلح از  طلبانه و در مقابل، شناخت مولفههای جنگتولید پیام جامعه، گام بردارند. بدین منظور، آگاهی از مکانیسم

 اهمیتی بنیادین برخوردار است.
منظـور،   نگارم منادی صلح در جامعه را ترسیم کنیم. بـدین ، تالش داریم مسیر پرورش شهروند روزنامهدر ادامة این مقاله

ای انتقـادی را  دهیم. سپس، سواد رسانه ای، صلح و خشونت ارائه می نخست تعریفی جامع از مفاهیمی چون سواد رسانه
کنیم. های صلح در جامعه، معرفی میبهتر مولفه به عنوان رویکردی تأثیرگذار و عملیاتی برای شناخت و کاربست هرچه

نگاری صلح بـازتعریف   های چهارگانة روزنامه ای انتقادی، مولفه گانة سواد رسانه های پن  در نهایت، پس از بررسی مولفه
 کنیم. می

 

 ای سواد رسانه
طور اند. در این قسمت بهکردهای صحبت اندیشمندان و نهادهای دولتی و غیردولتی متعددی دربارة چیستی سواد رسانه

 کنیم. ترین تعاریف موجود را مرور میگزیده برخی از مهم
( بازنویسـی و راهبـرد   0های مـوثر و )  ( واکنش2ها، ) ( بازخوانی رسانه5کنند: ) بر سه مهارت تاکید می 2و دنسکی 5شول

سازی شود و  بایستی در درون تربیت انتقادی مفهومای  آنها معتقدند سواد رسانه .(217: 2338)پاتر،  ضروری نویسندگی
 (.217: 2338)پاتر، « آن را باید به عنوان فعالیتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تصور کرد»به این ترتیب 

هـای   کنـد. او همچنـین بـه مهـارت     را عنوان می 8های تجزیه و تحلیل، ارتباطات منطقی، و بیان حال مهارت 0هابز  رنه
ای  (. او همچنـین در مقالـه  1: 5331کنـد )هـابز،    ند تجزیه و تحلیل، ارزیابی و ارتباط برقرار کردن اشاره میتر مان جزیی

                                                           
1. Sholle 

2. Denski 

3. Renee Hobbs 
4. self-expression 
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فرایند تجزیه و تحلیل انتقادی و »ای  گوید: سواد رسانه می 5«ای هفت بحث اساسی در جنبش سواد رسانه»تحت عنوان 
 (.5: 5334)هابز، « ای است ی، سمعی و بصری و چندرسانههای چاپ هایی برای خود در رسانه یادگیری جهت ایجاد پیام
ای بر پایه این پن  مفهـوم   کند که سواد رسانه بیان می 2«گسترش مفهوم سواد»ای تحت عنوان  وی همچنین در مقاله
هسـتند؛   های اجتماعی های واقعیت ها بازنمایی ( پیام2ای ساختگی هستند؛ ) های رسانه ( تمامی پیام5کلیدی قرار دارد؛ )

هـا اهـداف اقتصـادی، سیاسـی، اجتمـاعی و       ( پیام8پردازند؛ ) ها می ها به تبادل نظر با پیام ( افراد توسط تعامل با پیام0)
 (.7: 5334ای منحصر به فرد است )هابز،  ( هر یک از اشکال ارتباطات دارای مشخصه1شناختی دارند؛ ) زیبایی

ای برخـوردار   شخصی که از سـواد رسـانه  »چنین آمده است: 0«ای آفدرهید نهکنفرانس سران سواد رسا» بیانیة نهایی در
 (. 73: 5337)آفدرهید، « های چاپی و الکترونیکی را رمزگشایی، تجزیه و تحلیل و تولید نماید تواند رسانه است . . . می
تجزیـه و تحلیـل   »رد: ای وجـود دا  معتقدنـد پـن  نـوع تجزیـه و تحلیـل در سـواد رسـانه        1و فینان 1فری 8سیلوربالت،
تجزیـه و تحلیـل   » 3،«تجزیه و تحلیـل ارتباطـات غیرکالمـی   » 4،«گونه تجزیه و تحلیل حسب و حال» 7،«ایدئولوژیک
(. سیلوربالت نیز در کتاب معروف خود به نام 214: 2338)پاتر،  55«تجزیه و تحلیل عناصر تولید»و  53،«شناختی اسطوره 

ای بـه چهـار    های رسانه کند: مردم برای تفسیر پیام بیان می« ای های رسانه سیر پیامتف ای: کلیدهایی برای سواد رسانه»
 (.214: 2338های تولیدی هستند )پاتر،  کلید نیاز دارند. این کلیدها درک پردازش، زمینه، ساختار و ارزش

و تحلیـل جنـبش سـواد     ای است که در آن لن مسترمن با تجزیه عنوان مقاله« ای مبنایی منطقی برای آموزش رسانه»
 شود:  گوید هشت نظر دیده می ، می5333تا  5373های  ای در اروپا میان سال رسانه
ها واقعیت را بازتاب  ای، بازنمایی است. این بدین معنی است که رسانه مفهوم اصلی و متحد کننده آموزش رسانه -5

 کنند.  دهند اما بازنمایی می نمی

هاست. این بدین معنی اسـت کـه ایجـاد درکـی کـه       بیعی جلوه دادن رسانهای، غیرط هدف اصلی آموزش رسانه -2
 دهد.  سازند، به طور طبیعی رخ نمی ای می های رسانه پیام

هـای خـاص    ای در درجه اول تحقیقی و جستجوگرایانه است. این کـار بـه دنبـال تحمیـل ارزش     آموزش رسانه -0
هاسـت. هـدف آن    گی ارائه واقعیت از سوی رسانهآموزان از چگون فرهنگی نیست. هدف آن افزایش درک دانش

ایجاد شهروندانی کامالً آگاه است که بتوانند نظرهایشان را بر اساس شواهد موجود بنا کنند. تا آنجا که آمـوزش  
آمـوزان جهـت جسـتجوی     شـود کـه دانـش    ای با نظرها و عقاید ارزشی سر و کار دارد، این کار باعث مـی  رسانه
ای تشویق شـوند و منـابع هـر یـک از ایـن       های رسانه و عقاید ارزشی ساخته شده درباره متنای از نظرها  دامنه

« بـد »و « خـوب »آنها را بررسی نمایند. این کار به دنبال تحمیل نظرات در مـورد   راتیتأثنظرها و عقاید و نیز 
 ها نیست.  ها و فیلم های تلویزیونی، روزنامه بودن برنامه

اهیم کلیدی که ابزارهایی تحلیلی هستند تا اینکـه یـک محتـوای جانشـین، سـازمان      ای حول مف آموزش رسانه -8
 نیستند. « بهتر»با محتوای « بد»اند. آنها به دنبال جایگزین کردن محتوای  یافته

 العمر است. ای یک فرایند مادام آموزش رسانه -1

                                                           
1The seven great debates in the media literacy movement 
2Expanding The Concept OfLiteracy 

3The National Leadership Conference on Media Literacy in Aufderheide 

4Silverblatt 
5Ferry 

6Finan 

7ideological analysis 
8autobiographical analysis 

9nonverbal communication analysis 

10mythic analysis 
11analysis of production techniques 
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 بلکه با استقاللی انتقادی. ای به دنبال پرورش درک انتقادی ماست البته نه به طور ساده آموزش رسانه -1

آمـوزان   ای ممکن است توسط دو معیار اصلی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ )الـف( توانـایی دانـش    تاثیر آموزش رسانه -7
شان( در شرایط جدید و )ب( میزان تعهد، عالقـه و   ها و اصول انتقادی دانند )ایده جهت به کار بردن آنچه که می
 موزان.آ انگیزه ارائه شده توسط دانش

طلب است. این آموزش به دنبال مشخص کـردن شـرایط زنـدگی بـرای      ای مناسبم روز و فرصت آموزش رسانه -4
ای از رویـدادهای جدیـد اسـت     های رسانه برداری از عالقه و شور ایجاد شده توسط پوشش نوآموزان توسط بهره

 (.85: 5337)مسترمن، 

 

داند. ایـن   ها می برای دسترسی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و خلق رسانه ای چارچوبی سواد رسانه 5،«ای مرکز سواد رسانه»
 ام ضروری است.25ای قرن  های تولیدی برای زندگی در فرهنگ رسانه مرکز معتقد است ارتقا تفکر انتقادی و مهارت

مهارت، دانـش و درک الزم  ای از خوانیم که مردم به لطف سواد رسانه)آفکام( می دفتر ارتباطات انگلستانسایت در وب
های ارتباطاتی سنتی و نـوین  هایی که سرویسگردند؛ فرصترو برخوردار میهای پیشمندی کامل از فرصتبرای بهره

دهد تا ابزارهای ارتباطی و محتوای آنها را مدیریت ای همچنین به افراد اجازه میدهد. سواد رسانهدر اختیار آنها قرار می
گونه ای را این سواد رسانه ای محافظت کنند. آفکامدیگر اعضای جامعه در برابر تهدیدهای بالقوة رسانه کرده و از خود و

ای و ارتباطی در بسترهای ها و فهم آنها و همچنین توانایی تولید محتوای رسانهکند: توانایی استفاده از رسانه تعریف می
 (. 2338گوناگون )آفکام، 

هایی که ما در  ها است؛ دیدگاه ای از دیدگاه ای مجموعه سواد رسانه»کند: گونه تعریف میی را ایناجیمز پاتر سواد رسانه
: 2358)پـاتر،  « گیـریم  های دریافتی به طور فعاالنه از آنها بهره مـی  ای خود به منظور تفسیر معانی پیام رویارویی رسانه

21 .) 
به عنوان تعریف معیار در این مقاله معرفی کنیم. با افزودن عنصر تولید  شاید بتوانیم با اندکی تغییر، تعریف جیمز پاتر را

-گونه اصالح مـی ایم. بنابراین تعریف باال ایننگار کمک کردهپیام به تعریف باال، به نوعی به تکامل شهروند ـ روزنامه 

 شود:
ای خـود بـه منظـور تفسـیر معـانی       رسانههایی که ما در رویارویی  ها است؛ دیدگاه ای از دیدگاه ای مجموعه سواد رسانه

 گیریم. های دریافتی و تولید پیام، به طور فعاالنه از آنها بهره می پیام
محـور را بـه   هـای کشـمکش  طـور مخاطـب منفعـل در برابـر پیـام     ای چهحال این پرسش مطرح است که سواد رسانه

ای را درک کرده های رسانهمدار پیامهان و خشونتکه محتوای پنکند ـ به نحوی  ای فعال تبدیل میمخاطب/تولیدکننده
محـور داشـته باشـد،    ایم خود، شمایی کلی از مفاهیم صـلح و بازشناسد. ابتدا باید این مخاطب ضمن ارتقای سواد رسانه

ای را دریابد و بداند که کدام صلح، صـلحی پایـدار محسـوب    های پروپاگاندای رسانهخشونت پنهان را بشناسد، تکنیک
 هایی برخوردار است.شود و این صلح پایدار از چه پشتوانهیم

 

 فهم صلح
کننـد و آن را درسـت ماننـد موضـوعی کـامال طبیعـی و        ها، بدون آنکه به صلح فکر کنند، در صلح زنـدگی مـی   انسان
. آن را احساس نکردتوان در جنگ زیست و یا از کنار آن گذشت و اثرات آزاردهنده  دانند. در حالی که نمی بالذات می قائم

تعریف صلح  باشد.« نبود جنگ»ترین تعاریف صلح، حالت  که یکی از معمول است توالی میان جنگ و صلح باعث شده

                                                           
1. Center for Media Literacy 
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توان فرایند صلح از طریق صلح یا صلح نامشروط  گیرد که آن را می بر مبنای نبود جنگ، در برابر تعریف دیگری قرار می
5های برگزیده لح اینجاست که آن را فقط گروهنوع ص و نامحدود دانست. نکته این

کنند. چیزی شبیه به انعقـاد   اداره نمی 
 رومیان. Paxقرارداد یا 

خود را در اختیـار آنـان    دانستند که باید می« مدیون سخاوتمندی مردم روم»خورده را  آنها پس از پیروزی، قوم شکست 
. شد جویانه می شرایط مسالمت و آمدند در زمره متحدان درمی خورده آن اقوام شکست شد شرایط پذیرفته میبگذارد. اگر 
به دنبـال  « صلح مثبت»در حالی که  است؛ وضعیتی که در آن فقط تنش و جنگ وجود ندارد.« صلح منفی»این همان 

دی به . صلح منفی شباهت زیا(08 -01: 5075 )بوتول،های بازگشت به جنگ است  استقرار عدالت و از بین بردن بهانه
ام میالدی به بعد دارد؛ قدرت در دست کشورهای ثروتمند و کشورهای پیرامونی، حاشیه امن اقتصادی 51استعمار قرن 

نشینند و صلح منفی )یا همان استمرارم  مانده بیکار نمی های مقاومت در کشورهای عقب شود. اما جنبش آنان محسوب می
 (.51: 5335افتد )تهرانیان،  استعمار( به خطر می

تـدری  در حـال    توان صلح را فقط به نبود جنگ تعریف کرد. از طرف دیگر مفهوم و ضرورت صلح هـم بـه   امروزه نمی
المللـی   هـای مجـامع بـین    های آرمانی فیلسـوفان و بیانیـه   خودنمایی و استقالل بیشتر است. دیگر فقط آن را در نوشته

 ناچارنـد  یمافکارعمو امروز دنیای در که آنجایی ازالملل شده است.  بینیم. صلح تبدیل به بازیگر موثر در روابط بین نمی
لبتـه  ا. کننـد  مـی  ایفا موثری نقش صلح گیری شکل در ها رسانه پس ببرند، بهره ها رسانه از جهان اوضاع از آگاهی برای
 و مستقیم  خشونت های محرک و عوامل کردن برطرف برای ای زمینه تا اند مواجه سخت و طوالنی ای مبارزه با ها رسانه

 .دانست صلح پارادایم بازتولید عوامل را ها رسانه توان می که است زمان آن. بیاورند پدید جامعه در غیرمستقیم

 

 تخشون فهم
 اسـت  آشکار و است یکیزیف یها خشونت انواع از کشتن ای بمباران دادن، شکنجه زدن، کتک جنگ، که میدان یم ما همه
 یمـاد  و آشـکارا  جنبه فقط خشونت اما. کند یم استفاده خود های هدف به دنیرس یبرا اسلحه مثل یا لهیوس از فرد که

 خشـونتِ  مفهوم دو که جاست نیا د.کر توجه زین «یروان» و «یزبان» خشونتِ همچون یگرید یها جنبه به دیبا و ندارد
  شود.نمایان می «یفرهنگ» و «یساختار»
 مـردم  که آورد  یم دیپد را هایی مانع یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس نظام های رابطه که است یزمان «یساختار خشونت»
ـ امن و لیتحص شغل، سرپناه، غذا، آوردن دست به حقم از خاص عده کی تیمحروم مثل روند، فراتر آن از توانند ینم . تی
ـ د یجنـوب  یقـا یآفر دیآپارتا نظام «دیسف فقط» یها اتوبوس در توان یم را آن آشکار یها نمونه مثال، عنوان به ـ  و دی  ای

 . دارد یا هداشت پنهان یحالت خشونت نوع نیامعموال  اما. داشت وجود ینژاد ضیتبع زمان یمکایآمر در که ییها اتفاق
. شـود  مـی  دیتمج آن از و هیتوج فرهنگ، کی خشن یها جنبه که افتدتفاق میا یزمان واقع در نیز «یفرهنگ خشونتِ»
 چـه  ــ  مختلـف  وامعج در غالب های گفتمان یا و رای  های سنت از بخشی صراحت به توان می را خشونت از نمونه این
و بـا   «تـوجیحی » هر با ،«دلیلی» هر با ،«شکلی» هر به که نامید ـ  باشد «حکومت فشارم» یا «مردم فرهنگِ» از ناشی

 و شـهروندی  حقوق یا طبیعی حق از را جامعه افراد از شماری یا یک جبری نفیم یا محرومیت، فشار، تبعیض،توسل به 
 .کند می محروم خود بشری

 

                                                           
1. Elite  
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 خشونت یشناس سنخ
 اسـت  مشـهور  ABC بـه  مثلـث  نیا.  شود مشخص زین آن یشناس سنخ تا میندازیب ینگاه خشونت مثلث به ستین بد

ـ ن «گـات » مثلثدر فارسی  را آن توان یم کهتشکیل شده است  0تضادو  رفتار ای 2اخالق 5،شیگرا  ضلع سهاز  چون  زی
 .دینام
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 اسـتثمار » خشـونت  یعمـود  سـاختار . دارد «یافقـ » و «دیعمـو » ساختار دو خشونت ی،شناس سنخ منظرم از نابراین وب

(. از دیگـر سـو،   13: 2331د )لیـنچ،  شو می شامل را «یفرهنگ یمگانگیب خود از» و «یاسیس یها سرکوب» ،«یاقتصاد
 ماننـد  کننـد  یزنـدگ  هم با خواهند یم که ـ افرادی  کندجلوگیری می «افراد بودن هم کنار از» یا خشونت یافق ساختار
ـ یکدیگر نگه می کنار آنها را زور به اـ و ی  «مجنون و یلیل» داستان  مانند باشند، جدا هم از خواهند یم که یحال در دارد 

  .ازدواج اجباری دختران کم سن و سال
پیش رو دارد؛ چرا که خشونت آشکار نوک کوه ای برای فهم خشونت کار دشواری را با این حساب مخاطب فعال رسانه

هـای  توان مدعی شد که عدم پوشش صـحنه یخی است که تضادها و گرایش ها در آن پنهان مانده است. بنابراین نمی
محور است. چـرا  ها به معنای عدم پیروی آنها از الگوهای تضادمحور و کشمکشعریان خشونت از سوی برخی از رسانه

 های متعارض دامن بزنند. بر تضادها و گرایش« غیر شفاف»ای خود، به طرزی های رسانهپیامکه ممکن است در 

 

                                                           
1 Attitude 
2 Behavior  
3 Contradiction 

 

 خشونت آشکار

 خشونت فیزیکی و مستقیم )اخالق یا رفتار(

، زدن، خنجرزدن، تیرزدن، بمبارانزدن، شالقکتک

 تجاوز و يا شکنجه کردن

 خشونت پنهان

 خشونت ساختاری)تضادها(:

داری، استثمار، آپارتايد، برده

بازی، پارتیاشغال نظامی، فساد، 

، ساخت و پاخت، مصونیت

 عدالتی اقتصادیپدرساالری، بی

 خشونت فرهنگی)گرایش(:

های ديگرآزاری، برانگیز، عقدههای نفرتسخنرانی

هايی از قهرمانان جنگ، برگزيدگی ها و قصهافسانه

بینیِ )اين که ما ملتی برگزيده هستیم(، خودبزرگ

 تمدنی
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 فهم جنگ
هایی قدرتمند و طـوالنی مـدت در   با این همه یکی از مهمترین نمودهای خشونت آشکار، جنگ است. جنگی که ریشه

مختلف سبب بروز برخوردهای خشن شده های گذشته هر واقعه خشونت باری دارد. در جنگ هم تضاد منافع و گرایش
ای به درازای تـاریخ بشـریت دارد.   ماند. این تنازع پیشینهای جز از بین بردن هم نوع باقی نمیاست. به نحوی که چاره
سـال   833هـزار و   سهدر طی است که  سر گذاشته و مشخص شده  هزار جنگ را پشت هشتتاریخ تاکنون نزدیک به 

 بـا  5341 سـال  در «پرخاشگری در تحقیق المللی بین انجمن» سال را در صلح گذرانده است. 238گذشته، جهان فقط 
 کـه  کـرد  صـادر  را ای بیانیـه  سـرانجام  و تشـکیل  اجتمـاعی  اندیشمندان و ها بیولوژیست ترین برجسته از ای عده حضور

 :است آمده بیانیه این در. شد ثبت علمی سند یک عنوان به
. دارد جنگ به گرایش خود، حیوانی نیاکان از تبعیت به و غریزی طور به انسان که کند می رد را دیدگاه این دانش -5

 در توان نمی را آن  مشابه که انسان خاصم است ای پدیده اند، داده آن به ها انسان که هایی خصلت با  پردازی جنگ
 .دید جانواران سایر میان

 ریزی برنامه انسان طبیعت در ژنتیکی طور به آمیز خشونت رفتارهای و جنگیدن که کند می نفی را دیدگاه این علم -2
 رفتارهـا  سایر از پیش آمیز، خشونت رفتارهای که آمده فراهم شرایطی انسان تکامل طول در اینکه یا است شده

 !ما های ژن در نه است نهفته انسان تکاملی میراث در نه خشونت واقع در. شود می گزینش
 نـابرابری  هرگونـه  گیـری  شـکل  از مـانع  صـلح  بلکـه  کـرد،  توصـیف  جنـگ  حضـور  عـدم  عنوان به صرفا نباید را صلح
 اسـت   صـلح  حضـور  عـدم  انـواع  از یکـی  فقط جنگ نیست، صلح ضد واژه تنها جنگ. است اجتماعی و گرایانه ساخت

 از پـیش  مـا  .شود می متجلی ها انسان ذهن در باشد، عینی امری آنکه از بیش جنگ. (500 -5040:501)محسنیان راد،
 نیز تصویری و خود از تصویری نبردها این در ما. کشیم می ذهنمان در را آنها برسانیم، قتل به اسلحه با را ها انسان اینکه
 انجـام  شـکار  بـرای  اولیـه  های انسان که است کاری این. بد آنها و هستیم خوب ما تصاویر این در. سازیم می دشمن از
 کشـتن  از پـیش  ترتیـب  بـدین . دارد بـدن  در ای نیزه که حالی در کشیدند می دیوار روی را شکار عکس یعنی دادند؛ می

 چنـین  هـم  مـا  روزانـه  هـای  کشمکش میان در. کردند می باور خود در نیز را شکار آوردن  بدست قدرت و اعتماد حیوان
 از و کنیم می دعوا او با خویش ذهن در ابتدا نظر مورد فرد با برخورد از پیش ما که طوری به است؛ حاکم مشابهی عملکرد
 .کند می پیدا ادامه جریان این مدام و دهیم می پاسخ خویش به مقابل فرد طرف
 ایجـاد  بـرای  مـنظم  کـار  قبـول  بـه  آدمیزادگان کردن مجبور برای جنگ است معتقد کنت،  آگوست شناسی، جامعه پدر

 بـه  و کاسـت  خواهنـد  خـود  جنگـی  روحیه از جوامع زمان، طی در کنت، نظر به. است داشته ضرورت پهناور های دولت
 سـوی  بـه  ربـانی  مرحله از حرکت) خود ای مرحله سه قانون موازات به کنت. روند می پیش شدن صنعتی و علمی سمت
 :کند می وضع جنگ تحول مورد در قانونی( اثباتی یا علمی جامعه
 جنـگ  مکتـب  جـز  دیگـری  مکتـب  هـیچ  در را نظـم  نبودند قادر اولیه جوامع: نیاز صورت در جنگ برای جنگ -5

 غیرقابل امری گری نظامی بنابراین. آورد وجود به را صنعت عمل این با و کرد آسان را داری برده جنگ،. بیاموزند
 .بود اجتناب

 است معتقد او. کند می پیدا توسعه صنعت رشد موازات به و است وابسته نوپا صنعتی نظام به اما دارد؛ وجود جنگ -2
 .شود می ضعیف نظامی روحیه فئودال جنگجویان و ها چریک جای به دائمی ارتش شدن جانشین با

 (.20: 5043)بوتول،  شود می ها جنگ نابودی موجب شدن صنعتی -0
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البته کنت از این نکته غافل بود که اگر جامعه بشری به مرحله صنعتی که هیچ، حتی اگر به عصر فراصنعتی هم برسد، 
نیز  «تسلیحاتی تجهیزات انبوه تولید» و «ملی ارتش» ،«دموکراسی»دارد؛ چرا که با پیشرفت بشر  دست از جنگ بر نمی

 .(31-37: 5071یر، می) خود گرفت المللی تعاریف دیگری به در تعامل با منازعات بین
 ،«صـلح » دلیـل  بـه  جهـان  های جنگ بگوییم اگر نیست پربیراهشود. ها این خشونت بازتولید میدر بستر نمایش رسانه

 مـراد  و نهـایی  غایت همیشه نیز افروزان جنگ. اند یافته ادامه و شده پا بر «صلح به یابی دست امید به» یا «صلح برای»
 هـای  بررسـی  امـا . انـد  کـرده  عنوان صلح و آرامش برقراری برای تالشی را ها افروزی آتش ادامه و ها لشگرکشی از خود

 در چـه  آن پایـان،  در و اسـت  نبـوده  صلح برای ها تالش این که دهد می نشان زیادی بسیار حدود تا تطبیقی، و تاریخی
 و است پیموده را جنگ راه همیشه چرا نیافتنی، دست صلح این اما. بس و بوده «صلح» همین است، سوخته جنگ آتشم
 نزاعـی  مختلـف  موردهـای  و ها جنگ درباره تواند می نمایاند، می نیافتنی دست همچنان صلح ارزشمند آرمان چرا که این
 پیشـرفت  کنـار  در آنهـا،  مخاطبـان  گونـاگونی  و جمعـی  های رسانه گسترش که ای زمانه در هم آن ؛باشد بررسی قابل

 شـدت  بـه  را مخاطب توسط پیام دریافت خبررسانی، مختلف ابتکارهای و ها تکنیک عالوه به رسانی اطالع تکنولوژیکی
. نیست جنگ خط سوی آن گیر پیام انسان همان پیام، کننده دریافت انسان این واقع در و است داده قرار خود تاثیر تحت
 به حاال چون جنگند؛ یم که اوست از شده ارائه ریتصو با بلکه ،«یگرید» زشت کردار با نه ها آدم گفت توان می که چنان
 هـا  انسـان  چـون  سـت؛ ین یتفاوت آن ییوانما و تیواقع انیم و گرفته را تیواقع یجا که است ریتصاو نیا اریبودر گفته

 پس در یتیواقع چیه. گفت سخن نهفته ساختار و معنا و اصل از توان ینم گرید و برند یم سر به «واقع مافوق» درحوزه
 (.50: 5041 سمتی،) ستین ظواهر
 جنـگ ...( اینترنـت،  مـاهواره،  ماننـد ) اسـت،  داده رخ ارتباطات تکنولوژی در که انقالبی با امروزه که است حالی در این

 زمینـه  ایـن  در تکنولوژی ترین پیشرفته به که کشورهایی. است شده تر گسترده بسیار و تر پیچیده بسیار روانیم و سیاسی
 «آهنین های پرده» از سیاسی جنگ در تواند می واقع در تکنولوژی این. کنند می پیدا را باال دستِ طبیعتا دارند، دسترسی

 زیـادی  حـد  تـا  شـوروی  نفوذ تحت کشورهای در مخملی انقالب و شوروی فروپاشی که کرد ادعا توان می و کند عبور
 .(500: 5035)دیهیمی،  بود جدید پیشرفته تکنولوژی با سیاسی جنگ نتیجه

 

 نگار؛ مولد آگاهی بی واسطهشهروند روزنامه
توانند های نوین ارتباطی هریک از شهروندان خود در جریان تهیه اطالعات و اخبار میگیر شدن تکنولوژیامروزه با همه

 تبدیل تر فعال مخاطب یک به منفعل جایگاه از مخاطب نگاری،شهروند روزنامه بوم زیست نقش موثری را ایفا کنند. در
 اسـت  ای رسانه اشباع فضای به واکنشی شهروندی، نگاری روزنامه رسد می نظر به منظری دیگر، از همچنین. است شده
 رانـده  حاشـیه  به صداهای شدن شنیده. شود می یاد شهروندی نگاری روزنامه از جایگزین ی رسانه نام به اصطالحی با و

به زعم کاستلز، در این  .است نگاری روزنامه این تاثیرگذاری از بخشی ها فرهنگ خردهِ شناخت و ارتباطات تقویت و شده
 تولیـد  کنـد،  می دریافت خود که است مخاطبی دنبالم به خودگزین ارتباطات ایم.های خودگزین مواجهعرصه ما با رسانه

نگاران بـر  این امر بدون تسلط شهروند روزنامه .کند می پخش را آن مجازی فضاهای طریق از و کند می تحلیل کند، می
(. رسیدن به چنین جایگاهی مسلماً از الزاماتی برخوردار است که آشنایی 5038پذیر نیست )الوندی،  ای امکانسواد رسانه

ای، صلح، جنگ و خشونت( یکی از آنهاست. با رسیدن به سطحی مقـدماتی از درک سـواد    با مفاهیم اولیه )سواد رسانه
های تخصصی تولید  ها و ظرافت دانش خود بیافزاید. ورود به حوزه ای، شهروند مطلوب و آرمانی باید بر پیچیدگی رسانه

طلبد. در ادامة این بحث سـعی داریـم چـارچوب نظـری الزم بـرای       ای را می های نظری و عملی ویژه محتوا توانمندی
 . نگار را ترسیم کنیم رسیدن به جایگاه شهروند روزنامه



 فصل اول  420

 پروپاگاندای صلح
را بازگو کنیم. در واقع، با طرح « پروپاگاندای صلح»شاید بد نباشد در همین ابتدا، دلیل استفاده از دو واژه متضاد و تعبیر 

هایی در خدمت صلح تبدیل های پروپاگاندا را )که کشمکش محور هستند( به ضد ارزشچنین تعبیری سعی داریم ارزش
محورانـه  ها برخوردار باشیم تا برای آن جایگزینی صـلح محور رسانههای خشونتتوانایی تشخیص تکنیککنیم. باید از 
 پیدا کنیم.

شود. عمیق بودن نیازمنـد نگـاهی    ها بیش از ویژگی عمیق بودن و موشکافانه آن توجه می امروزه، به زرق و برق رسانه
کننده، فوری و هیجـانی دارد و   ای حالتی خیره زرق و برق رسانه انتقادی، فعال و موشکافانه است. این در حالی است که

ساعته یک رویداد باشد، باید هر لحظـه   28ترین زمان ممکن به جواب برسد. وقتی قرار بر پوشش در صدد است در کم
ت چیز جدیدی برای گفتن فراهم کنیم. در این وضعیت و در حالی که کشتی اطالعات و اخبار بسـرعت در حـال حرکـ   

است، باید لنگری بیابیم برای مکثی هرچند کوتاه و تشخیص اطالعات درست از نادرست. این همان کـاری اسـت کـه    
 دهند.انجام می« های صلحرسانه»

های پنهان یـک درگیـری اسـتفاده     های مختلفی برای نشان دادن جنبه باید با پشتوانه مطالعات مربوط به صلح از شیوه
اند. مطالعات مربـوط بـه صـلح و     یک از قلم افتاده  اند و کدامهایی مهم مشخص کنیم چه اتفاق کرد. باید موقع درگیری

 دهند که: ها نشان می رسانه

 توانند خاستگاهی ساختاری و فرهنگی داشـته باشـند و در    ها می : خشونتدلیل نیست گاه بی خشونت هیچ

 خشونت را نادیده گرفت.گاه نباید بستر اعمال  ها هیچ های مربوط به درگیری بررسی

 هـای پیشـین در نقـاط     : تجربه درگیریآمیز همیشه فراهم است های غیرخشونت حل امکان ارائه راه

العمل بـه یـک اخـتالف یـا درگیـری       مختلف دنیا نشان داده است که خشونت همیشه اولین و تنهاترین عکس
 نتیجه گرفت. آمیز را هم امتحان کرد و های مسلمت حل توان راه نیست؛ بلکه می

 هایی که  ها همیشه بیش از دو طرف دارند. سویه ها و اختالف : درگیریها بیش از دو سویه دارند درگیری

اند و کار ما این است که آنان را آشکار کنیم. حتی نظرات کلی دیگران را نیز باید وارسـی   در بیشتر مواقع پنهان
 وثری مطرح کنند.کرد شاید در مجموعه آنان اقلیتی باشند که نظر م

 انـد.   داران یـک شـرکت   های درگیر شـبیه سـهام   : طرفهر طرف از درگیری برای خودش سهمی دارد

ها آشکارند و برخی دیگر پنهان )لینچ،  ها و منافع خود هستند. برخی از این خواسته کسانی که پی اهداف، خواسته
2331 :XVIII.) 

بایست اصـولی را رعایـت   اران خود بخشی از پروپاگاندای صلح باشند، مینگبدین ترتیب، اگر قرار است شهروند روزنامه
-ها مطرح کـرده های مهمی را برای خوابانیدن آتش کشمکشپژوهشگران توصیه 5نگاری خوبکنند. در عرصه روزنامه

 گالتونگ.نگاری صلح یوهان اند؛ مدل روزنامههایی که همه آنها از یک مدل اصلی وام گرفتهاند. توصیه

نگـاری صـلح را مطـرح کـرد. از منظـر       بار مدل روزنامه یوهان گالتونگ، اندیشمند و محقق برجسته نروژی، برای اولین
نگاری صلح، رویکردی جایگزین در برابر شیوه گزارشگری متعارف در پوشـش اخبـار درگیـری اسـت.      گالتونگ روزنامه

بـه خبرنگـاران و    1گرایـی  و مـردم  8گرایی ، حقیقت0، فرایندمداری2گرایی حل های خاصی همچون راه ها و مولفه ویژگی
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، درگیری را پوشش داده  دهد که به شیوه منطقی و با رعایت معیارهای ویژه گزارشگران اخبار درگیری این امکان را می
 و برای رفع یا کاهش اثرات زیانبار آن تالش کنند.

 

 گرایی: حل راه
های پیشنهادی همراه بـا خالقیـت و ابتکـار عمـل در جهـت رفـع        حل رایی، تنظیم راهگ حل گالتونگ معتقد است که راه

گرایی این است که خبرنگـاران در فعالیـت    حل (. به عبارت دیگر، منظور از راه1: 2331درگیری است )لینچ و گلدریک، 
 گیرند. های مختلف را برای رفع یا کاهش درگیری به کار می حل ای خود تا چه اندازه راه حرفه

 

 فرایندمداری:
های تاریخی، فرهنگـی و سـابقه پیـدایش رویـدادها      یعنی خبرنگار هنگام نوشتن و تنظیم خبرها، بتوانند راجع به زمینه 

مند و جامع  روند تا درکی منظم، قاعده گزارش تهیه کند. این نوع خبرها از یک گزارش یا مسئله مجرد و منفک فراتر می
 این نوع اخبار آگاه کردن مردم است. را منتقل کنند. هدف از

 

 گرایی: حقیقت
های یک طرف نپـردازد؛ چـرا    های درگیر را بازگو کند و تنها به بیان ناراستی های همه طرف یعنی خبرنگار باید ناراستی

وری و گرایی آن است که خبرنگار در گـردآ  گیرد. به عبارت دیگر، منظور از حقیقت ها را در بر می که حقیقت همه طرف
 کند. پردازش اخبار تا چه اندازه به حقایق توجه می

 

 گرایی: مردم
ها )رن  زنان، کودکـان و   داند و معتقد است که تاکید و تمرکز بر رن  گرایی می گرایی را نقطه مقابل نخبه گالتونگ مردم
صـدا و خـاموش از    ی بـی منعکس کردن صدای کسانی که طرفدار صلح هستند و عالوه بر آن بیان صداها  سالمندان(،

ها و اظهـارات   گرایی آن است که محقق تا چه اندازه دیدگاه گرایی است. به عبارت دیگر، منظور از مردم های مردم نشانه
 (.53 -3: 5047کند )انفرادی،  دیدگاه توجه می مردم را در گردآوری خبرهای درگیری بازگو و منعکس و به رن  آسیب

 

 محوربستری صلح ای انتقادی؛ سواد رسانه
(، بسـیاری  2335را نگاشت )مسترمن،  5«ای آموزش رسانه»تاکنون و زمانیکه لن مسترمن برای اولین بار  5343از دهة 

ای  انـد. مرکـز سـواد رسـانه     ای از مفاهیم اساسی را در اختیار داشته از اندیشمندان عرصة رسانه در سراسر دنیا مجموعه
(CMLدر ایاالت متحده بسیاری )   ای را برگرفتـه و در چـارچوبی کـه بـرای      از این نظرات اساسی دربارة سـواد رسـانه

کـه  را  سازی کرده است. این مرکز پن  مفهوم اصـلی  تر است، ساده آموزان کاربردی تر و برای دانش معلمان در دسترس
اساس آنها مفاهیم اصـلی   ای دارد، معرفی کرده است و داگالس کلنر و جف شر بر جایگاهی مهم در عرصة سواد رسانه

ای انتقـادی،   اند. در ادامه با مروری اجمالی بر مبانی نظری سـواد رسـانه   ریزی کرده ای انتقادی را پایه نظریة سواد رسانه
 های صلح شرح و بسط خواهیم داد. گانة بسط یافته در این نظریه را متناسب با بایسته اصول پن 
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ای در  و آموزش انتقادی به منظور آموزش شناخت حضور فراگیـر فرهنـگ رسـانه    به باور کلنر و شر، مطالعات فرهنگی
ای که موضوع تفاوت اجتماعی  جامعة معاصر، گرایشات رو به رشد نسبت به آموزش چندفرهنگی و ضرورت سواد رسانه

ای بـه   نمـایی رسـانه  دهد، روی کار آمدند. شناختی گسترده وجود دارد مبنی بر اینکه باز و چندفرهنگی را هدف قرار می
ای در جوامع  های دوگانة تدریس سواد رسانه ساخت تصاویر ذهنی ما و درک جهان کمک کرده و آموزش باید با چالش

ای که اساس را  ها در جامعه عدالتی ها و بی حساس کردن مردم و دانشجویان نسبت به نابرابریچندفرهنگی و همچنین 
بقاتی و نژادی نهاده است، مواجه شود. مطالعات انتقادی اخیـر بـه بررسـی نقـش     های جنسیتی، ط بر تبعیض و نابرابری

ای و تولید  پردازد که آموزش رسانه هایی می ها و روش تر کردن و یا از بین بردن این نابرابری های اصلی در وخیم رسانه
ر کمک کند. آنهـا بـا برخـی از    ت های جایگزین قادر است به ایجاد تنوع چندفرهنگی سالم و دموکراسی مستحکم رسانه
شـوند )کلنـر، شـر،     ترین مشکالت و مسائل که اخیرا در برابر ما به عنوان شهروند و دانشجو قرار دارد، مواجه مـی  جدی
2331.) 

شـوند چراکـه آمـوزش     ای آموزش دیده و سـاخته مـی   اغلب افراد از این موضوع آگاهی ندارند که توسط فرهنگ رسانه
های انتقادی برای آگـاه سـاختن افـراد     موال نامرئی و ناآگاهانه است. چنین شرایطی نیازمند دیدگاهای مع فرهنگ رسانه

هـا   هـا از سـوی رسـانه    هـا و ارزش  گذاری و آموزش مخاطب و تحمیـل پیـام   نسبت به چگونگی فرایند معناسازی، تاثیر
های  ها، ارزش ای، توانایی نقد کلیشه اعد رسانهها برای تحلیل کدها و قو ای انتقادی پرورش مهارت باشد. سواد رسانه می

شود. سـواد   ای را شامل می های چندگانة موجود در متون رسانه برای تفسیر معانی و پیام  مسلط و ایدئولوژی و توانمندی
ده و ای را تشـخیص دا  ها استفاده کـرده، محتـوای رسـانه    کند تا به طور هوشمندانه از رسانه ای به افراد کمک می رسانه
ای را بررسـی کننـد و    ای را به طور انتقادی تحلیـل کننـد، کاربردهـا و آثـار رسـانه      های رسانه گذاری کنند، قالب ارزش
 هایی جایگزین بسازند. رسانه

ای متنوع  بخشد؛ سواد چندفرهنگی با عنوان درک و شناخت گستره ای انتقادی سواد چندفرهنگی را ارتقا می سواد رسانه
ای انتقادی نه تنها  شود. سواد رسانه دهد، شناخته می ها که جهانی چندفرهنگی را شکل می و خرده فرهنگها  از فرهنگ

هـایی   ای در روش ای و کاربرد سواد رسانه ها، مقاومت در برابر دستکاری رسانه به شهروندان چگونگی یادگیری از رسانه
د که به پرورش شهروندانی خوب کمک کرده و افـراد را بـرای   پرداز هایی می آموزد، بلکه به توسعة مهارت سازنده را می

 سازد.  تر و مستعدتر می های اجتماعی با انگیزه مشارکت
پردازد که فرایند دموکراتیزه کـردن   هایی می ای انتقادی با دموکراسی رادیکال پیوند خورده و به بسط مهارت سواد رسانه

هـای انتقـادی و چگـونگی     کند که به آموزش مهارت موضعی جامع اتخاذ میبخشد. این دیدگاه  و مشارکت را بهبود می
های ارتباطات هرچـه بیشـتر در دسـترس     آوری پردازد. فن ها به عنوان ابزار ارتباطات و تغییر اجتماعی، می کاربرد رسانه

خصـی دموکراتیـک و   در جهت ارتقای آمـوزش، اظهـارنظر ش  ها  توان از آن جوانان و شهروندان عادی قرار گرفته و می
ها  هایی که قادرند به تامین اهداف دموکراسی مشارکتی از طریق انتقال سیاست آوری پیشرفت اجتماعی استفاده کرد. فن

کنندگانی منفعل کمک کرده و به تقویت مشارکت و  ای و میدان نبرد تصاویر و تبدیل ناظران به مصرف به مناظر رسانه
 (.2331د )کلنر، شر، بحث دموکراتیک نیز یاری رسانن

 ای انتقادی از این قرارند: گانة نظریه سواد رسانه اصول پن 
 شوند. می« ساخته»ای  های رسانه تمام پیام  اصل عدم شفافیت: .5

کشـد.   ها در ارائة پیام با عنوان مشخص و شفاف را بـه چـالش مـی    ای بوده و قدرت رسانه مفهوم اول بنیان سواد رسانه
ای،  ها و بررسی چگونگی تولید اجتماعی معانی از طریق روابط ساختاری در نظـام نشـانه   ن علم نشانهشناسی بعنوا نشانه

شناسی سعی دارد طبیعی بـودن   ( معتقد است که نشانه5334ای رسانده است. روالن بارت ) کمک شایانی به سواد رسانه
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دهد. از آنجـا کـه    ای را تشکیل می زش رسانهپیام را به چالش بکشد. مسترمن معتقد است اصل عدم شفافیت بنیان آمو
ای شـفاف و یـا    ها پنجره توان مدعی شد رسانه یابند نمی ها در جریان فرایند ساخت خلق شده، شکل و جایگاه می رسانه

دهند. این فرایند تصمیمات بسیاری درباره حذف یا دربرگیری موضوعات و  انعکاسی ساده از جهان و واقعیت را ارائه می
ها واقعیت  رسانه»دهد:  ( این عدم شفافیت را اینگونه توضیح می5338شود. مسترمن ) نگی ارائة واقعیت را شامل میچگو

 «. کنند دهند بلکه آن را بازنمایی می را نشان نمی
عـدم  کند، در واقع همین اصل گرایی و فرایندمداری تاکید میها نیز وقتی بر حقیقتهای مبتنی بر صلح در رسانهارزش

ها نیز عامل دیگری است بـرای اینکـه   گرایی در رسانهدهند. از طرف دیگر، ارزش منفیشفافیت را مورد تأکید قرار می
آمیز پی ببریم. در این مرحله از های خشونتتر پیامبیشتر و بهتر به اهمیت اصل عدم شفافیت و تاثیر آن در فهم عمیق

 سـازی ارزش های وابسته به جریان اصلی بـرای برجسـته  ا آگاهی از تالش رسانهرود بنگار انتظار میشهروند ـ روزنامه 
گرایی و فرایندمـداری دیگـر ابعـاد واقعیـت را بازشـناخته و      های جنگ و کشمکش، با پیگیری حقیقتدرگیری و مولفه

قلیـل یـک کشـمکش بـه     گویی و تها با کلیباید دید در این جریان چه جزئیاتی مغفول مانده است. رسانهمعرفی کند. 
های کوچکتری تقسیم شوند های درگیر به گروهسازی کنند. در حالی که باید طرفها را سادهدوسویه قصد دارند اختالف

دانـد کـه بـا مـبهم شـدن فضـای       نگـار مـی  و از منافع پشت پرده هریک از آنان سخن به میان بیاید. شهروند روزنامـه 
آنچه که بیش از هرچیز قربانی می شود، ابتدا صلح است و سپس مـردم عـادی.    خبررسانی درباره یک اختالف یا جنگ

 ای را به درستی درک کند. بودن پیام رسانه« گرامردم»به همین خاطر برای مخاطب فعال مهم است که 
ای های رسانهالبته این نکته نباید نادیده گرفته شود که تک تک قربانیان جنگ، ارزشی یکسان دارند و قرار نیست پیام

یاد کنند؛ چون به این ترتیب « آنها»و « ما»رویکردی دوگانه در پیش بگیرند و از قربانیان و جنایتکاران جنگی با عنوان 
 ایشان نیز بر آتش جنگ خواهند دمید. 

 

 شوند. ای با استفاده از زبانی خالق و قواعدی خاص ساخته می های رسانه ها و قواعد: پیام رمز .2

شناسـی   کنند، به شدت بـه نشـانه   ها و نمادها چگونه عمل می وم اساسی نیز برای ترسیم این مهم که نشانهدومین مفه
 : کنند ها را تحلیل می شناسی وجود معانی دوگانه در نشانه نشانه ای بوسیلة  متکی است. فراگیران سواد رسانه

 الفظی برای محتوا( معنای لغوی و دال )مرجع تحت 
 های فرهنگی و ایدئولوژیک(  تر از پیام بر اساس رمز تر و اشتراکی لول )داللتی ذهنیمعنای ضمنی و مد 

کنـد.   وقتی معنای لغوی و ضمنی یکی شوند بازنمایی طبیعی جلوه کرده و ساخت اجتمـاعی و تـاریخی را نـامرئی مـی    
وی و ضـمنی و بعبـارتی دال و   ای کمک به شهروندان برای تمییز میان معنای لغـ  بنابراین، هدف از ارتقای سواد رسانه

هـایی نظیـر تلویزیـون و     (. برای مثال، بحث دربارة بازنمایی طبقه، نژاد یا جنسیت در رسانه5333مدلول است )فیسک، 
رانده شده همچون کارگران، زنان و  های به حاشیه هایی است که بواسطة آنها گروه سینما مستلزم تحلیل رمزها و کلیشه

شوند. این شیوه بازنمایی خشونت آشـکار و   ابل روسا، ثروتمندان، مردان و سفیدپوستان بازنمایی میپوستان در مق رنگین
پوستان ساختگی بودن بازنمایی جنسیت و نژاد  بخشد. تحلیل الگوهای مختلف بازنمایی زنان یا رنگینپنهان را قوام می
تـوان ایـن   سازد. نمی های منفی و مسلط را آشکار می راندن و طبیعی جلوه دادن آن بواسطة بازنمایی و تقویت به حاشیه

ها از ها به وجود خواهد آمد، نهراسید. معانی ضمنی بازنماییشیوه بازنمایی را دید و از نزاعی که به واسطة این دوگانگی
اطب فعال کند، از مخها را طی میاهمیت بسزایی برخوردار است. وقتی این رمزگونگی مسیر دامن زدن به آتش اختالف

 رود آن را تشخیص داده و مقابل آن بایستد. و آگاه انتظار می



 فصل اول  421

 ای واحد دارند ای متفاوت از یک پیام رسانه رمزگشایی مخاطب: افراد مختلف تجربه .0

کـه مفهـوم مخاطـب فعـال     مفهوم سوم در مرکز مطالعات فرهنگی معاصر بیرمنگام در بریتانیا شکل گرفته است؛ جایی
پنداشـتند.   ای را افرادی منفعل و اغلـب قربـانی مـی    هایی که مخاطبان رسانهرا به چالش کشید؛ نظریه های قبلی نظریه

شناختی بارت و امبرتو اکو بر این بـاور اسـت کـه بایـد میـان رمزگـذاری متـون         استوارت هال با تکیه بر مفاهیم نشانه
تمایز قایل شد. « رمزگذاری/ رمزگشایی»ر مطالعة کننده د کنندگان و رمزگشایی آن توسط مصرف ای از سوی تهیه رسانه

چنین تمایزی توانایی مخاطب برای تولید خوانش و معانی خود و رمزگشایی متون با موضعی مخالف و یا اتخاذ موضعی 
برانگیز  موردپسند و هماهنگ با ایدئولوژی مسلط را برجسته ساخته است. نظریه مخاطب لحظة دریافت را بستری چالش

هـای متفـاوت و    های تفکر انتقادی نیرویی بالقوه برای خـوانش  گیرد که در این بستر مهارت رفرهنگی در نظر میاز نظ
 دهد.  های مسلط به مخاطب ارائه می چالشی آزادانه با گفتمان

است.  فرهنگی جامعه هدف 5ای برخوردار است، شناخت بافتنگار از اهمیت ویژهآنچه دراین میان برای شهروند روزنامه
آمیز اقدام کند. صلح نگار منادی صلح انتظار داریم با آگاهی کامل از این اصل برای تولید پیامدر واقع، از شهروند روزنامه

نگاری صلح ناظر بر معنای فلسفی آن نیست، بلکه به درستی ارائه اخبار تکیه دارد. برای مفهوم حقیقت در مدل روزنامه
یک فرهنگ نشانه احترام و در فرهنگ دیگر نشانه بی ادبی باشد. در جوامع غربـی بـرای   مثال، ممکن است رفتاری در 

دارند، در حالی که در جوامع شرقی برای احترام گذاشتن موقع آمدن مهمان کاله یا عمامه بـر  احترام کاله از سر بر می
یابد. در این میان بایـد  ی متفاوت میها شکلگذاشتند. حقیقت در اینجا اصل ادب است که در هر کدام از فرهنگسر می

هـای فرهنگـی   گرایی تاکید کنیم. هرچند که ممکن است این حقیقت در بافتاز ابزار آگاهی کمک بگیریم و بر حقیقت
های متفاوتی به خود بگیرد، اما اصل آن پابرجاست. منادی صلح باید به این حقـایق آگـاه باشـد. جامعـه     مختلف شکل

 های موجود در جامعه دامن نزند. ها و کشمکشخواسته یا ناخواسته به تنشهدف را بشناسد تا 
 ها و عقاید پنهانی خود هستند. ها در بردارندة ارزش محتوا و پیام: رسانه .8

ای تمرکز دارد تا ایدئولوژی، تعصب و معانی ضمنی پیدا و پنهـان در   مفهوم اساسی چهارم بر محتوای واقعی پیام رسانه
گیری از زبانی خاص، ها با برداشتی جانبدارانه از واقعیت و با بهرهبه چالش بکشد. واکاوی این مهم که رسانهبازنمایی را 

هـای پنهـان در   ترین وظایف مخاطب فعال است. ایـن ارزش دهند، از مهمهای مدنظر خود را در جامعه بسط میارزش
خبار کشمکش و جنگ است. تعریف دقیق، صـریح و  حوزة خشونت، همان تأکید بر ارزش درگیری و گرایش به سمت ا

نگار است( مسـلماً بـه مرزبنـدی    جا در اختیار شهروند روزنامههای جایگزین )که در اینطلبانة رسانهشفاف رسالت صلح
نگـاری صـلح در جامعـه در    های منادی صلح منجر خواهد شد. روزنامههای وابسته به جریان اصلی و رسانهمیان رسانه

 توان به سطوح شخصی، سازمانی و ایدئولوژیک اشاره کرد. مختلف با موانعی روبرو است که از آن جمله میسطوح 

ها، گرایشات و تعصبات شخصی و ایـدئولوژیک بایـد در مسـیر    نگار با کنار نهادن ارزشدر این مرحله، شهروند روزنامه
 های صلح گام بردارد.تروی  ارزش

خواهنـد   «مـا »در مـورد   را در تولید پیام دنبال کند، مطالب بیشتر یستیونالیناس شاتیگراال برای نمونه، اگر شهروند فع
خبـر وانمـود    رانیسـردب »که است  یافراد بد هستند. ولفزفلد مدع ندهیاغلب نما «آنها»و  هستیم« ما» ؛ افراد خوببود
ـ و جامعه دشمنان دارند. دشمنان فقط به عنـوان تهد  یاز زندگ یبه آگاه یکنند که عموم مردم عالقه اندک یم مـورد   دی

ـ  یها تیکه به حساس مطالبیصلح هستند از نوشتن  ندیفرا یکه حام ینگاران روزنامه یحت توجه هستند... صـدمه   یداخل
ـ کـه   یهنگـام  شـود.  یم دایدر مواقع بحران هو ویژه به( ی)نژاد پرست یپرست قوم نیاجتناب خواهند کرد...ا زنند، یم  کی

                                                           
1 context 
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 «کننـد  یم دیتاک گرانید یها خود و شرارت یکوکاریهر دو طرف بر ن یخبر یها خورد، رسانه یصلح شکست م ندیفرا
  (.03: 2338)ولفزفیلد، 
بـه   هیترک-ونانیگزارش از مسئله  هیدر هنگام ته شهیمن هم»کنند:  ینگار ترک نقل م روزنامه کیاز  سیو ترز اوزگونز

ـ یگزارش ع رایز ؛خواهم دولتم را نقد کنم یروز نم انیکنم. در پا یام فکر م خودمان و مصلحت روزنامه یمصلحت مل  ین
  (.01: 2331)ایروان،  «ردیقرار گ تفادهاس مورد سوء گریطرف د یمن ممکن است از سو

 اند. ها برای کسب سود و یا قدرت ساماندهی شده انگیزه: رسانه .1

کند که پیام چرا و از کجا ارسال شده است. اغلب شهروندان با دانشی اندک  ا ترغیب میمفهوم پنجم طرح این پرسش ر
رسانی است. چند سال  ها صرفاً ایجاد سرگرمی یا اطالع ها، معتقدند نقش رسانه دربارة ساختارهای اقتصادی حامی رسانه

د تا برای خود بیننده و خواننده جمع کنند، ای متعدد در بسیاری از شهرها در تالش بودن های رسانه که خروجی قبل، وقتی
 المللی وجود داشت که بر بازار جهانی سلطه داشتند. کمتر از ده کمپانی بین

  اند که بازتولید این نظام قدرت در شـرح وظایفشـان قـرار گرفتـه     هایی قرار گرفته ها ناخواسته تحت کنترل قدرت رسانه
بـدین   از بـین ببرنـد؛  انحصار حـاکم را  به نوعی تواند  گرایی می کثرت و زند است. در این میان انحصار حرف اول را می

و هـای متعـدد    و راه بـرای مطـرح شـدن دیـدگاه    در هم شکسـته  های حامی قدرت  رسانهساخته و پرداختة بت  ترتیب،
 اسـت. در جامعـه  وگـو و صـلح    ای برای تحقق گفت زمینه پیشگیرد که شود. متعاقباً، فضایی شکل میجایگزین باز می
گـونی و قابـل    گرایی است. این دیدگاه در همه مراحل بر گونهزگرا تقریبا از هر نظر برعکس دیدگاه تمرک دیدگاه کثرت

کنـد کـه تحـت تسـلط هـیچ گـروه        گرایی کار خود را با مفهومی از جامعه آغاز می کند. کثرت بینی بودن تاکید می پیش
  (523: 5042کوئیل، بل دگرگونی و نظارت دموکراتیک کامال باز است. )مکای از نخبگان نیست و در مقا یکپارچه

شود که تنهـا   ( مدعی می2338« )ای انحصار نوین رسانه»بن باگدیکیان در ویرایش جدیدی از کتاب خود تحت عنوان 
شرکت با ابعاد جهانی که ای ایاالت متحده را در اختیار دارند. وی معتقد است پن   پن  کمپانی وجود دارد که بازار رسانه

هـا، مجـالت، ناشـران کتـاب، اسـتودیوهای       های یک کارتل تجاری فعالیت دارند، اکثـر روزنامـه   با بسیاری از مشخصه
تایم وارنر   تلویزیونی در ایاالت متحده را در اختیار دارند. این پن  شرکت عبارتند از: -های رادیویی سازی و ایستگاه فیلم

ای در جهان بود؛ کمپانی والت دیزنـی؛ نیوزکورپوریشـن مـرداک کـه پایگـاه       رگترین شرکت رسانهبز 2330که در سال 
 اصلی آن در استرالیا قرار دارد؛ ویاکام و برتلس مان که پایگاه اصلی آن در آلمان است. 

 آورد و ای بـه وجـود مـی    اگر در کشورهای در حال توسـعه ایـن قـدرت متمرکـز حکومـت اسـت کـه انحصـار رسـانه         
هـای   هـا و مالکیـت   یافتـه مـدیریت   کند، اما در کشورهای توسعه شماری در راه آزادی بیان ایجاد می های بی محدودیت

طرفانه و دستکاری نشـده حقـایق اخـتالل ایجـاد      داری یا منابع قدرت عمالً در انتشار عینی، بی وابسته به منابع سرمایه
وزنامه، تلویزیون، رادیـو و کتـاب تنهـا در دسـت تعـداد محـدودی از       ها در بخش ر طوری که انحصار رسانه کنند. به می

بایست فقط از مجاری این چند شرکت عبور  ای برای منتشر شدن می های بزرگ چندملیتی است و هر اثر رسانه شرکت
 (.52: 5041، یکیانگدباکند )

جـرج بـوش را نـامزدی مناسـب      2333های اصلی در ایاالت متحده سعی داشتند در انتخابـات سـال    برای مثال، رسانه
ای  هـای رسـانه   ای بـا منـافع کمپـانی    کار تگزاس تـا انـدازه   خواه و محافظه معرفی کنند چراکه الویت فرماندار جمهوری

هـای   های گروهـی و مهلـت   هایی که طرفدار حذف نظارت دولتی، عدم وجود مانع بر سر راه ادغام راستا بود؛ کمپانی هم
ای خاص همچون شبکة تلویزیونی فاکس رابرت  های رسانه ان و مبلغان ثروتمند خود بودند. شرکتمالیاتی برای کارمند

کننـد؛   راستا با منافع جمعی مالک، هیئت مدیره و مجریان ارشد آن را پیگیری مـی  های دست راستی هم مرداک، الویت
ای را تولید  ت اینکه چه شرکتی صنایع رسانهکنند. از این روی، شناخ کارانة مرداک را دنبال می افرادی که روش محافظه
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تعصـبات و تحریفـات مطالـب      های مفروض تسـلط دارد بـه تفسـیر منتقدانـة     کند و یا چه سیستم تولیدی بر رسانه می
 (.2331کند )کلنر و شر،  ای کمک می رسانه

 هـای  ت. در این سطح، رسانههای منادی صلح در سطح جامعه اسیابی به رسانهسطح سازمانی یکی دیگر از موانع دست
 کند.سود مادی تولید نمی کوتاه، زمانی بازه یک در کم دست صلح، که فرایندحال آن شوندمعرفی می گرا منفعت تجاری
 هـا  رسـانه  متداول اقتصادی ساختارهای خبری، باالی های رتبه و ها ارزش رقابت، مبنای بر» که بر این باور است شینار
 بـر  سـوداگری  بزرگتر احتماالً تاثیر: »گوید می و رفته فراتر ولفزفیلد از این هم .«شوند می جنگ به دادن اولویت موجب
 عمـل  عمومی منازعات برای( مسئول) هایی جدی و معتبر در مقام عرصه توانند می ها رسانه که است این اخبار محتوای

 (.03: 2338کنند )ولفزفیلد، 
ای انتقادی و از منظر اقتصاد سیاسی ما با مانعی مهم برای برپا داشتن صـلح   سانهدر باالترین سطح سواد ربدین ترتیب 

هـا در  ایم. باید مخاطب فعال و آگاه بداند که در بیشتر مواقع برپا داشتن صلح با منافع صاحبان سـرمایه و رسـانه  مواجه
آمیز و اختالف برانگیز تنها آب را به آسیاب های خشونتتضاد است. بنابراین همراه شدن بدون آگاهی و بی محابا با پیام

 ریزد. صاحبان سرمایه می

 

 گیری نتیجه
ها، اکثر اندیشمندان حوزة علوم اجتماعی بـا ایـن گـزاره موافـق      با توجه به تأثیرپذیری تمام نهادهای اجتماعی از رسانه

ای ایـن قـدرت را    ه است. سواد رسانههایی متفاوت از گذشت هستند که زندگی در دنیای معاصر مستلزم کسب توانمندی
حـال،   ای مفهـومی عـام و در عـین    ای شده آماده کند. سواد رسانه دارد تا شهروندان را برای زیستن در این جهان رسانه

گیرد و خاص از این منظر کـه نیازمنـد آموزشـی ویـژه در      که تمام اقشار جامعه را در بر می خاص است؛ عام از نظر این
ای را باید در پیوستاری رو به باال و باز ترسیم کرد. در این مسـیر، هـر    ست. فرایند یادگیری سواد رسانهسطوح مختلف ا

گیرند. بـه عبـارت دیگـر،     ای از این پیوستار جای می یک از شهروندان با توجه به جایگاهی که در اختیار دارند، در نقطه
سواد معرفی کرد. بنابراین، در فرایند یادگیری  کامل باسواد یا بیطور  ای شخصی را به توان از نظر سواد رسانه هرگز نمی
کنند و در هر مرحله با سطحی جدید از مهارت سـواد   ای، شهروندان دنیای امروز مراحل مختلفی را طی می سواد رسانه

اش، بـا   واقعـی  شوند. با گذر زمان، شخص با آگاهی از جایگاه شخصی خود و شناخت اهداف و نیازها ای آشنا می رسانه
دهـد. اطالعـات دریـافتی از محـیط      نحوی کارآمـد شـکل مـی    های الزم ساختارهای دانش خود را به استفاده از مهارت
بندی، ترکیـب، تلخـیص( تبـدیل بـه      ها )استقراء، قیاس، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، طبقه گیری از مهارت پیرامون با بهره

 یابد. ای ارتقا می گاه شخص در پیوستار سواد رسانهشود و متعاقباً، جای دانشی کاربردی می
ای، شهروند آرمانی در نهایت باید به تولیدکنندة پیام در جامعه تبدیل شود. شخصی که بـا   در فرایند آموزش سواد رسانه

موجود، ای  های رسانه ای موجود، شناخت نیازها و نقاط ضعف و استفاده از ظرفیت تجزیه و تحلیل انتقادی فضای رسانه
نگار محصول نهایی چنین فرایندی خواهـد بـود.    انداز خواهد کرد. شهروند روزنامه صداهای جایگزین را در جامعه طنین
های مطالعاتی در این عرصه اسـت. در واقـع،    ترین حوزه ای یکی از مهم های رسانه بررسی ابعاد مختلف خشونت در پیام

های جریان اصلی به سمت ارائة  ای و مشاهدة گرایش رسانه های رسانه ی پیامنگار پس از واکاوی انتقاد شهروند روزنامه
ای، تالش کند. آشنایی  آمیز در سطح جامعه، باید در راستای تعدیل فضای پرالتهاب و فراواقعیت رسانه های خشونت پیام

گیـری شـهروند    ات شـکل نگـاری صـلح یکـی از الزامـ     های صلح و روزنامه ها و ارزش با مفاهیم صلح و خشونت، مولفه
 نگار است.   روزنامه
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دهـی بـه سـاختارهای     نگار برای رسیدن به چنین جایگاهی نخست با شناخت جایگاه شخصی و شـکل  شهروند روزنامه
آورد. سـپس، بـا پشـت سـر نهـادن       ها و استفادة بهینه از آنها را برای خود فـراهم مـی   دانش، امکان دسترسی به رسانه

هـا در بازنمـایی    شود. آگاهی از عـدم شـفافیت رسـانه    ای آشنا می های رسانه با ابعاد مختلف پدیدههای انتقادی  آموزش
هـای واقعـی و    های پنهان در پوشش پیـام  ای، القای ارزش های رسانه گیری از زبانی خاص در تولید پیام رویدادها، بهره

ای و توجـه بـه درک متفـاوت     نهادهای رسانه صریح مرتبط با یک رویداد اجتماعی، پیگیری اهداف سیاسی ـ اقتصادی 
ای، از  گردد. در ادامة این فرایند رو به رشد در پیوستار سواد رسـانه  های یکسان، در این سطح میسر می مخاطبان از پیام

هـای صـلح    های دانش خود تالش کنـد. توجـه بـه مولفـه     رود در راستای افزودن بر پیچیدگی چنین شخصی انتظار می
هـای مهـم و تأثیرگـذار شـهروند      گرایـی( و پیگیـری آنهـا از رسـالت     حل گرایی و راه ایی، فرایندمداری، مردمگر )حقیقت
ای و در مقام تولیدکنندة پیام،  نگار در مرحلة نهایی فراگیری سواد رسانه نگار خواهد بود. در واقع، شهروند روزنامه روزنامه

هـای   بایست رویداد اجتمـاعی را در بافـت   ها برآید. در این مسیر، میبا آگاهی انتقادی باید در جستجوی حقیقت رویداد
گرایی ارائـه دهـد.    جانبه و بدور از هرگونه تقلیل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قرار داده و تحلیلی همه

ی جایگزین در سطح ها رانده و روایت نگار مشخصاً تالش برای انعکاس صداهای به حاشیه هدف نهایی شهروند روزنامه
جامعه است. به نحوی که، تمام ابعاد یک رویداد اجتماعی پوشش داده شده و نقاط ابهام و تاریـک برطـرف گردنـد. در    

شکسته و منافع مردم جامعه به بهتـرین شـکل ممکـن تـأمین      چنین شرایطی انحصار اطالعاتی نهادهای مسلط در هم
نگار بایـد ایـن    چنین فضایی در جامعه، جستجوگری است. شهروند روزنامه خواهد شد. اما نکته مهم برای فراهم آوردن

اصل را مدنظر قرار دهد که همواره مسیر دیگری برای دریافت، تولید و ارائة پیام وجود دارد. در واقع، با افزودن عنصـر  
پـذیرد و حقیقـت را    یشود. چنین فردی به راحتـی هـر پیـامی را نمـ     نگار کامل می جستجوگری مفهوم شهروند روزنامه

دهـد؛ و نهایتـاً، بـا شناسـایی      ای نشان می کند؛ در این مسیر به ابعاد مختلف رویداد و پیشینة آن توجه ویژه جستجو می
سازی بیشتری و گسترش صلح در جامعه بهترین مسیرها را برگزیـده و   رانده شده، در راستای شفاف صداهای به حاشیه
 دارد.  در آنها گام بر می
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 ی ارتباط های جدید، تن زدایی و مسئله رسانه

 (ت زدایی از جریان برقراری ارتباط انسانیبازخوانی ذهنی)
 

 دکتر حمیدرضا بابایی، هادی مؤمنی ،حسین اکبری نسب

 
پردازی  عنوان یک معضل، به محلی برای نقد و نظریه ها بهاز روابط انسانی توسط رسانه «تنزدایی» ها طی این سال

شده است؛زیرا مراکز کنترل و مدیریت  پرداختهآن به  ها همغیر رادیکال تبدیل شد که اتفاقاً از سوی خود رسانه
ای با پرداختن به این موضوع و نهایتاً احاله کردن آن به ساختار و ماهیت رسانه به ایفای یک ژست خودنقادانه  رسانه

اتی خطر و غیر رادیکال، موضوع ذهنیت زدایی از ارتباطات انسانی را به دلیلخطرپرداخته و در لوای این خود انتقادی بی
اندازند و عیار راه می کاری تمامترتیب نوعی بازی پنهان این سازند و بهکه برای مسببان آن به همراه دارد پنهان می

مرکز اصلی بحران در . سازندکاری مرکز اصلی بحران را از معرض توجه و انتقاد خارج میواسطه این بازی پنهان به
است که سوژگانیت خود را بنا به دالیل « خورده ای خطابژه»ل انسان به ای اضمحالل ذهنیت و تبدیارتباطات رسانه

شاید غیبت نقدهای مربوط به ذهنیت زدایی . بسیار واگذارده و برکنار سایر اشیاء عالم به موجودی منفعل بدل شده است
پررنگ سازی آن در مباحث  ای واز ارتباطات رسانه« تنزدایی»ای و جایگزینی مباحثی مانند در جریان ارتباطات رسانه
قلمداد نمود که با نشان دادن و پررنگ  کنی در این خصوصها را بتوان ترفندی برای ردگمنظری مربوط به رسانه

تحلیلی است و بر اساس روش -مقاله حاضر توصیفی. سازدی بحرانی، مرکز اصلی بحران را پنهان میکردن یک نقطه
ای  ذهنیت زدایی در جریان ارتباط رسانه است که طی آن به بررسی و تحلیل و مبانی نظریه انتقادی نگارش شده

 . شود پرداخته می

 واژگان کلیدی:
 . رسانه، ارتباط، تن زدایی، ذهنیت زدایی، عرصه ی عمومی

 

 مقدمه:

رداز پ ترین تعریفی که تاکنون از رسانه صورت گرفته است همان تعریف مک لوهان نظریه شاید بتوان گفت جامع -5
رسانه بر ماهیت  نظران در تعاریفشان از کلی صاحب طور به. «رسانه همان پیام است»گوید:  کانادایی است که می

محتوا در یک وسیله ارتباط همگانی نباشد  به باور آنان رسانه بدون پیام نیست و اگر پیامی با. دارند رسانی آن تأکید پیام
. توجه شده است «مخاطب »در برخی دیگر از تعاریف به موضوع . گیرد نمیآن وسیله معنی کامل رسانه را به خود 

ای مخاطبی نداشته باشد  ها برای مخاطبان انبوه است و اگر رسانه نظران بر این نظرند که کار رسانه ای از صاحب عده
در فرهنگ  چه آنچن. المثل )آب در هاون کوبیدن( مصداق این وضعیت است کار آن بیهوده است و همان ضرب

رسانی و رسانه شناسی، اصطالحی کلی به معنای مجموعه ابزارها و  نگاری، واژه رسانه، تحت عنوان اطالع روزنامه
همچنین محققین دیگری در تعریف . شده است رود تعریف هایی که برای ایجاد ارتباط با مخاطبان انبوه به کار می روش

شود  جمعی به وسایلی گفته می وسایل ارتباط. کند بوه و نامتجانس اشاره میجمعی بر مخاطبان ان رسانه یا وسایل ارتباط
توانند توسط این وسایل باهم  این اجتماعات وسیع و نامتجانس می. اند که مخاطبان آن وسیع، فراوان و نامتجانس

آیند و  ع بشری بشمار میجوام ترین وسایل ارتباطی در ها مهم رسانه. نزدیک گردیده و به تبادل آرا و تفاهم بپردازند
عنوان مجموع ابزارها و  ها به در فرهنگ الفبایی قیاسی زبان فارسی رسانه. العاده آن همین بعد ارتباطی است اهمیت فوق

بیش از  چه آندر دوره گذار از جامعه سنتی به جامعه جدید، . شده است ها برای برقراری ارتباط اجتماعی تعریف روش
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کند که  ای تعریف می صورت مدار بسته جامعه را به« استوارت هال». ها است چگونگی رشد رسانه همه حائز اهمیت است
ها، هم حرکت و پویائی و  رسانه. کنند عنوان شاهراه در فرآیند هویت بخشی در جامعه نقش پیدا می های جمعی به رسانه

های عاطفی، محبت و صداقت  سو احساس ز یکا. کنند و هم رخوت و تنبلی و سستی را سرزندگی را تقویت و تولید می
طور  این کارکرد به. کنند اعتمادی، دروغ و خشونت را زنده می انگیزند و از سوی دیگر احساس زشتی، دشمنی، بی را برمی

 . شود رفتاری در مقیاس فردی و اجتماعی می-طبیعی موجب پیدایش تضاد درونی
ترین  ها امری فراگیرند و در شرایط کنونی یکی از مهم رسانه. هاست جا بودن آن ها، همه ویژگی اصلی رسانه

رسانی همگانی هستند که پیوسته و با سرعت  ترین وسیله آگاهی دستاوردهای پیشرفت بشری و یکی از باارزش
در اهمیت . اند آوری به دلیل جایگاه و اهمیت کلیدی و طبق نیازمندی متقاضیان در حال گسترش و فراگیری سرسام

ها، موانع جغرافیایی و تا حدودی سیاسی و فرهنگی از میان  رسانی آن کند که در پرتو آگاهی ها این نکته کفایت می انهرس
توانند از  اند و بسیار ساده می ها باهم مرتبط شده وسیله رسانه شده و زمین با وسعت زیاد و میلیاردها نفر به برداشته

توان  ای که می راستی همه بحث و نتیجه اما به. نیاز خود را به دست بیاورندمناطقی دوردست معلومات و اطالعات مورد
اگر با نقدی بدبینانه و منفی . به آن است ها در جهان معاصر دریافت کرد همین نگاه مثبت و همدالنه از حضور رسانه

فقط از سوژه/انسان  ی عمومی نه عرصهها با حذف  توان این نکته را دریافت که رسانه خوانی سراغ رسانه برویم آشکارامی
ها  این درست است که رسانه. ها قرارگرفته است هم در دستور کار رسانه "ذهنیت زدایی"اند بل توگویی  تن زدایی کرده

عنوان حامالن و  توانند به اند می های مختلف از بعد فنآوری تجهیزاتی و حجم و روش داشته با تحوالتی که در جنبه
ها در این  گان پیام در ساخت فرهنگ عمومی باورها و افکار عمومی مؤثر باشند امانگاه انتقادی به رسانهکنند منتقل

کوشد با منفی خوانی کارکرد رسانه دست روی نقاط تاریکی بگذارد که از نگاه  این مقاله می. نماید دوران ضروری می
 . ی رسانه دورمانده است عموم مردم و حتی پژوهشگران حوزه

 

 زدایی از ارتباطات انسانی رسانه و ذهنیت
در  «پاد»ی اگر از واژه. مرکزگرایم تولید و گردش اطالعات است «پادگفتمان»ی دیجیتال شکافی در تولد هر رسانه

بلکه به معنای پادگانی، حراستی، نگهبانی، امنیتی، کنترل  (ضدیت و تضاد) اصطالح پادگفتمان نه به معنای متعارف آن
 ی حاکمیتهای چاپی و الکترونیکی، دورهی رسانهتوان گفت؛ دوره( می038: 5078عمید: )بت استفاده شود،و مراق

های تولید و  ی مؤلفهدهی همهها با کنترل و ساماندر این دوره مراکز تولید و انتشار پیام. مرکزگرا بود شدیداً پادگفتمانی
نسل . کردندی مدرن اعمال میظاهر اطالعاتی شده ی بهجامعهی هژمونیک خود را بر انتشار اطالعات، سلطه

های تولید و انتشار، وابسته دلیل نیازشان به وسایل، امکانات، نهادها و زیرساخت به های چاپی و الکترونیکی رسانه
 سیاسی های بزرگهای مادی بوده و به همین دلیل شدیداً تمرکزگرا وعمدتاً وابسته به سازمانبهحضور سرمایه

)از . طرفه مبدل شد عمالً به جریانی یک هااقتصادی شدند و تولید و گردش پیام ها و احزاب( یا تشکیالت عظیم دولت)
مثابه ابزارهای اعمال قدرت نمادین توسط ساختارها و  ها بهسوی این مراکز به سمت مخاطبان جمعی( بنابراین رسانه

های دیگر جامعه اعمال های سیاسی و اقتصادی را بر بخشه و هژمونی قدرتشد به کار گرفته مراکز سیاسی و اقتصادی
ی گفتمان نمادینم مثابه پادگانی قلمداد کرد که تحت سیطره توان بهجامعه انسانی را می چنین شرایطی در. کردند می

ی شده در همه و کنترل شود و اداره و محافظت به شکلی بسیار دقیق تولیدشده توسط مراکز خاص،اداره و محافظت می
و به دنبال آن تولید  های خاصی این کنترل شدید تولید نشانهنتیجه. کندها رسوخ میهای تولید و کنترل پیام مؤلفه
به عبارتی این . آن مراکز خواهد بود های قبلی در موافقت و مرافقت با امیالهای دیگر برای تنظیم و استقرار نشانهنشانه

بلکه بر  ها اعمال کنندتنها سلطه خود را بر جریان تولید و گردش پیام  کنند کهنهو انتشار پیام تالش میمراکز تولید 
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درپی این عمل با ترفند تولید پی. ها نیز کنترل داشته و جریان تفسیر را نیز مراقبت کنندتفسیر مخاطبان از این پیام
ی مشابه دال قبلی دارد، حرکت کرده  دالی به دال دیگر که کارویژه شود تا اذهان مخاطبان ازهای همسو انجام مینشانه

تدری  امکان ایجاد  آورند تا بهمیها مخاطبان را به تملک خود درکلی مسدود شده و پیامو از این طریق مسیر فانتزی به
مهمی از این هژمونی  بخش. ها تصمیم بگیری فراهم شود ها بیندیشی و به نمایندگی از آن آن جای مخاطبانی که به

ی تبلیغاتی های گستردهبرنامه سازی سازیم جهت دهنده به افکار عموی، با تدارک دیدن و فراهمسازی و نهادینهنمادینه
شده است که برای  درج«تبلیغ»دو تعریف از مفهوم « های اقناع آنافکار عمومی و شیوه»شود؛ در کتاب اعمال می

 آیند:ر میکا هخوبی ب ی بحث بهادامه
 پیوسته در قالب یک مجموعه، برای بسی  و جهت دادن به نیروهای اجتماعی و فردی، هم های بهروش یا روش -5"

ها جهت رسیدن به یک هدف مشخص که این هدف ممکن  از طریق نفوذ در شخصیت، افکار و عقاید و احساسات آن
 . نامشروع باشدو نیز مشروع یا . . . است سیاسی، نظامی، فرهنگی و 

ها، هایی مانند کلمات، اشارات، پرچموسیله نشانه شده افکار عمومی یا اعمال دیگران است، به ساختن نسبتاً حساب -2
العمل کنندگان(  ها و رفتارهایی که اشخاص )عکسمالحظه اعتقادات، ارزش با. . . تصاویر، بناهای تاریخی، موسیقی و 

 (87: 5048)متولی: . "دداننانگیز می ها را بحث آن
بودن آن نیز  ( اولویت دارد و مشروع یا نامشروع. . . در تعریف نخست رسیدن به هدف )سیاسی، نظامی، فرهنگی و 

دهی به آن از طریق نفوذ در  و برای رسیدن به این هدف، بسی  افکار عمومی و جهت از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛
و شور و  توانند در تولید و همراه سازی احساساتهای متعدد و متفاوت که می نشانه ریکارگی به واسطه عمق افکار به

 . افتدهیجان مؤثر باشند، اتفاق می
از هر نوع ابزار و  وساز وساز افکار و حتی اعمال دیگران است و تبلیغات برای ساخت در تعریف دوم، سخن از ساخت»

ها را در حوزه فعالیت اشتباه آن  که رای  شده است و بعضاً به« ار عمومیمهندسی افک»کند اصطالح نمادی استفاده می
های تبلیغات است، به های آشپزهای آشپزخانهپختکنند، در حقیقت از دستو کارکردهای روابط عمومی جستجو می

ها را ذهنیت انسانخواه هستند که حریم و حدود و حرمت و کرامت فهم و شعور و درک  تعبیر دیگر این مبلغان تمامیت
ها های بجا مانده اذهان آدمسازند و در خرابهها را مسخ کرده و فل  می دهند و آنمحابا قرار میمورد تعرض و تجاوز بی

 (84)همان:  «.سازندکنند و میخواهند بنا میطور که خود می آن
 ات ضروری و حیاتی به خورد مخاطبان انبوه دادهعنوان ارتباط های تبلیغاتی معموالً فراگیر بوده و ماهیتاً بهبرنامه

تنزدایی از فرایند ارتباطات بلکه  خاطر به فقط از این طریق، ارتباطی معیوب است؛ نه شده ایجاد گیر ارتباط توده. شودمی
های سانهذهنیت زدایی از ارتباطات انسانی و انسداد مسیرهای تفکر و اندیشیدن که اتفاقاً با ماهیت ر خاطر بیشتر به

سویه و  یک ای مانند تلویزیون در جریان برقراری ارتباط شدیداًاستفاده در این جریان نیز سازگاری دارد؛ زیرا رسانه مورد
کند ایجاد فانتزی را از مخاطبان خود سلب می مسیر تعقل و تفکر امکان شدیداً فارغ از امر فانتاستیک است و با انسداد

ی تلویزیون، رسانه». کندی جذب را برای اذهانشان مهیا میی آمادهاندیشد و خوراک هضم شده ها می جای آنزیرا به
درنتیجه، بینندگان، وقت اندکی . دهدزمانی محدود، به شکلی فشرده ارائه می خود را برای انتقال در اخبار و اطالعات

-در کل، این امر به شیوه. های تلویزیونی دارندامکاربردها و معناهای موجود در پی ی موضوعات، برای فکر کردن درباره

بنابراین، تلویزیون مردم را به  شود؛متن تلویزیونی منجر می« خواندن»نظر شناختی بدون تالش برای  ای منفعل و از
 در. شده و از قبل هضم شده عادت داده است  بندی قطعه، بسته  ، قطعه«دارای معنای معلق»دُزهای باالی اطالعاتِ 

. «دهدمی زیرا تصاویر تلویزیون، خودکار اندیشیدن را برای بیننده انجام کالم تماشای تلویزیون بسیار آسان است؛  یک
 (282: 5044)دانسی:
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از  «تنزدایی»ای و جایگزینی مباحثی مانند شاید غیبت نقدهای مربوط به ذهنیت زدایی در جریان ارتباطات رسانه
کنی در این ها را بتوان ترفندی برای ردگمسازی آن در مباحث نظری مربوط به رسانهای و پررنگ ارتباطات رسانه

. سازدی بحرانی، مرکز اصلی بحران را پنهان میقلمداد نمود که با نشان دادن و پررنگ کردن یک نقطه خصوص
گناه آن قاعدتاً به گردن  تنزدایی، ساختار و ماهیت رسانه است و تنزدایی از ارتباطات یک معضل بزرگ است اما مسبب

گذاری نمادین برای ایجاد گذاری و سرمایهنشانه تواند به محلی برایمراکز تولید و انتشار اطالعات نیست و اتفاقاً می
مکان برای انسان  -ای از فشردگی زمانهای مکتوب و الکترونیکی تجربهی رسانهدر دوره. یک فریب بزرگ مبدل شود

شده، از   ی حاصلاثنای تجربه اما در کردن مکان نبود؛ ها مستلزم صرف زمان و طین انتقال پیاممهیا شد زیرا جریا
ی جدیدی از ارتباطات حاصل شد که مستلزم حضور ارتباطاتِ انسانی به مقدار زیادی تنزدایی صورت گرفت و تجربه

شبه »های مدرن، از آن به پرداز رسانه نظریهتامپسون، . بشکل جدیدی از ارتباط و تعامل که جان. فیزیکی انسان نبود
چندان ضرورتی  حضورش در ارتباط انسانی این مسئله چالش جدیدی برای انسان بود زیرا دیگر. کندتعبیر می «تعامل
در این شرایط، حضور فیزیکی . که تجربه اجتماعی انسان همواره با حضور فیزیکی او همراه بوده است درحالی. نداشت
ای بعالوه به قول تامپسون طبیعت خاص این شبه تعامل رسانه. کلی در حال اضمحالل و استهالک بودبه انسان

های مشابه در میان جمع واکنش داشت تا تدابیر و شگردهای نمادین را برای ایجاد بازخورد وسازندگان رابر آن می
شده جهت هماهنگ  منظور سازوکارهای" عنوان چیزی که تامپسون از آن به. کثیری از گیرندگان غایب بکار گیرند

واقع گامی در راستای ذهنیت زدایی از جریان برقراری  در ( و553: 5043)تامپسون: . کندیاد می "کردن پاسخ گیرندگان
پردازی غیر  عنوان یک معضل، به محلی برای نقد و نظریه ها بهتنزدایی از روابط انسانی توسط رسانه. ارتباط است

ای با زیرا مراکز کنترل و مدیریت رسانه آن پرداخته شد؛به  ها همل تبدیل شد که اتفاقاً از سوی خود رسانهرادیکا
پرداختن به این موضوع و نهایتاً احاله کردن آن به ساختار و ماهیت رسانه به ایفای یک ژست خودنقادانه پرداخته و در 

خطراتی که برای  ضوع ذهنیت زدایی از ارتباطات انسانی را به دلیلخطر و غیر رادیکال، موخود انتقادی بی لوای این
ی  واسطه اندازند و بهعیار راه می کاری تمام ترتیب نوعی بازی پنهان  این به و سازند؛مسببان آن به همراه دارد پنهان می

اصلی بحران در ارتباطات  مرکز. سازند کاری مرکز اصلی بحران را از معرض توجه و انتقاد خارج میاین بازی پنهان
است که سوژگانیت خود را بنا به دالیل بسیار « خورده ای خطابژه»ای اضمحالل ذهنیت و تبدیل انسان به رسانه

فرو کاسته دیگر سوژه اندیشنده نیست  این شأنیت. واگذارده و درکنار سایر اشیاء عالم به موجودی منفعل بدل شده است
واسطه  اندیشم پس هستم( بل موجودی است که بودنش بهاندیشیدن احراز نماید )من میواسطه  که بودن خود را به

های تجویزشده و زو به تعداد دفعاتِ مصرف دُ کند؛هایم حاضر آماده و هضم شده کسب میمصرف اندیشیده شده
رساند تا برای این  کنندگان، به اثبات می هویت خود را نزد تجویز رنگ و لعاب، های سوپم فکری شیک و خوش بسته

 . حساب بیاید کنند بهصاحبان مکنت که جریان تولید محتوا را ساماندهی می

 

 عمومی عرصهفضای مجازی و حذف تن از 
ها را لغو کرده شماری را در اختیار بشر قرار داده و بسیاری از محدودیتامروزه با ظهور فضای مجازی، امکانات بی

ماهیتاً نامتمرکز و تکثرگراست و فرصتی برای تولید و گردش چندجانبه و چند جهتِ شده  فضای مجازی ایجاد. است
های گزاف نیست و به همین دلیل حال مقرون به پرداخت هزینهفرصتی که درعین. اطالعات فراهم نموده است

ر این فضا تقریباً برای هر وابستگی رسانه به مراکز قدرت و ثروت را به همراه ندارد و امکان ایجاد یک پایگاه دیجیتال د
شخص و گروهی فراهم است و این فراهمی و امکان، همانا مرادف با شکسته شدن انحصار جریان تولید و گردش 

ای جدید حضور دارند اما هر شخص و گروهی های قدرتمند در این فضای رسانهاگرچه هنوز هم پایگاه. اطالعات است
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صورت ایجاد یک بالگ، سایت و سایر اشکال موجود در فضای وب تصاحب کنند و  توانند سهم خود را اگرچه بههم می
یادآور تبیین عرصه  ی آن شده و تأمل درباره فضای ایجاد. صدای خود را در این فضای متکثر به گوش دیگران برسانند

فورت که علیرغم پرداز و فیلسوف نسل دوم مکتب فرانک یورگن هابرماس نظریه عمومی توسط یورگن هابرماس است؛
گرایی، ایدئال نوعی آرمان اش در خصوص مسائل اجتماعی همواره متهم بههای خالقانههای اصیل و تئوریاندیشه

هایش اند در بخشی از نظریهبینی تئوریک بوده که عمالً در عرصه زندگی اجتماعی قابل تحقق نبودهنگری و خوش
واسطه رشد  ؛ به عقیده وی در اواخر قرنهفدهم و اوایل قرن هجدهم بهکندرا تبیین می« قلمرو عمومی»پیدایش یک 

ای از تحرکات اجتماعی مثابه شکل تازه توان آن را بهکه می بود گرفته  شکل فضاهایی در برخی از کشورها بورژوازی
شود در که گفته می) ستانها در انگلخانهقهوه این فضا شامل انواع متعددی از نهادهای اجتماعی جدید، مثل، تعبیر نمود

که  های پاریس و مجامع دورمیزی آلمان سالن و (ها در لندن بیش از دو هزار بوده است اوایل قرن هجدهم تعداد آن
های داغ و عمدتاً انتقادآمیزدرباره وضعیت اجتماعی و سیاسی طبقه باسواد جدید با حضور در این اماکن به بحث

هایی که تا آن روز خانه و محافلم بحث[ باعث شد عرصه ها ]سالن، قهوه درون این حوزهبحث و گفتگو ". پرداختند می
تا آن زمان، قلمرو امور همگانی که آماجم اصلی . بحث و تفحص قرار نگرفته بود موضوع نقد و مباحثه واقع شود مورد
فقط به   کلیسا و دولت نه. نده بودما انتقادی بود در کنترل انحصاریم کلیسا و مقامات دولتی باقی-های عمومیبحث

هابرماس این  (11: 5041)هابرماس: . "پرداختندمی تفسیر امور مذهبی بلکه به تفسیر مسائل فلسفی، هنری و ادبی نیز
با رشد  "نظر وی از. کردگرفته تلقی می  عرصه عمومی تازه شکل ها را نهادهای اصلی های مشابه آنها و مکانمکان

ای که شد؛ حربهای از اقتدار سیاسی پدیدار میمثابه شکل تازه نظر سیاسی، افکار عمومی به ی فعال ازیک فضای عموم
( هابرماس بر صفات 23و 24: 5042)پرایس:  "توانست با آن با حاکمیت مطلقه به مبارزه برخیزدبورژوازی می

این صفات . کردمی ومی تازه تأسیس تأکیدگرفته در قلمروهای عم  خردگرایانه و مساوات طلبانه افکار عمومی شکل
 . کنندقاعدتاً با نفی انحصار همراه هستند و عمالً شرایطی را برای حضور همگانیت اندیشگی فراهم می

اند اما حقیقی )فیزیکی( داشته کرد ماهیتمثابه نهادهای ساختاری عرصه عمومی توصیف می هابرماس به چه آن
است و وابسته به حضور فیزیکی انسان  شده ها قلمداد کرد که تنزداییی مجازی برای آنازاتوان یک مابهامروزه می
ها را گرد هم تواند آنمی ها از همرغم فاصله فیزیکی آدمهای مجازی به وجود آمده در فضای وب که علی نیست، اتاق

ای شده؛ امکانی که انحصار رسانه  ها در خصوص یک موضوع مشترک به شور گذاشته آورند و نظرات مثبت و منفی آن
وضعیتی که بخشی از . است طرفه ساخت و گردش پیام را مستهلک نموده شکسته و جریان یک دوره اول را درهم

ای را از بین برده است و قاعدتاً در آینده نیز به دلیل افزایش امکانات این فضا، لغو تبع آن هژمونی رسانه انحصار و به
بینی ناشی از تمایل  خوش. رسدهژمونی مراکز خاصم قدرت سیاسی و اقتصادی محتمل به نظر میانحصار و  بیشتر

های این فضا را در جهت شکسته شدن انحصار و حرکت به  مؤلفه ی بهتر(، برآیند آینده بینی آینده )وانسان به پیش
بینی ناشی از  و تیزبینی و گذر از خوش سازد اما اِعمال مقداری حساسیتآشکار می «سایبری  ساالری مردم»سمت نوعی 
ها و معضالت موجود در این فضا را بیشتر های دیجیتال( آسیبهای جدید )رسانهی کشف پدیده کننده جادوی اغفال
ها و موارد ها، سطحی بودن اطالعات، مشکوک بودن اصالت آنکنترل پیام  قابل توجه به فزونی غیر سازد؛نمایان می

ی این گیری یک نگاه انتقادی در این فضای جدید است که از غلبهدرآمدی کوتاه برای شکلنها پیشمشابه دیگر ت
 . اغتشاش این فضا خواهد شد های منفی ممانعت نموده و مانعها و ویژگیآسیب

طات امکان برقراری ارتبا مثال  عنوان به با تغییرات تکنولوژیک، فضای مجازی جدید روزانه در حال تحول است؛
های دیجیتال را به محلی برای امکان مخابره و دریافت تصویر فرصت دیگری است که رسانه بصری از طریق
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بینانه به  خوش های پردازی خیال که این سازد به امید ایناتوپیایی مبدل می های های آرمانی و رؤیاپردازیپردازی تخیل
 . ری فضای سالم نقادی فراهم نکندگیتوهم( فانتزی مبدل نشود و مانعی برای شکل) تورم
 

 گیری: نتیجه
های مختلف یک یا چند رسانه همگانی، از رویکردهای  عنوان میزان استفاده کاربران از بخش ای به مصرف رسانه 

 دو از کلی طور به ها رسانه گفت توان می. ویژه از ابتدای قرن بیستم به بعد، بوده است نظران به بحث صاحب مختلف مورد
 زندگی سبک کردن دست یک در یعنی آموزش طریق از یکی باشند؛ تأثیرگذار افراد ذهنیت روی توانند می طریق
 نگاه نوع و توقع سطح و انسان ذهنیت گیری شکل در رسانه که این دیگر و کنند می ایفا بسزایی نقش ها رسانه ها، انسان
ی مردم  ها نامید، همه ها و ابر رسانه توان دوران رسانه راستی می بهها را  این سال. است اثرگذار آن سبک و زندگی به

که به آن فکر کنند یا در باب چیستی آن و تأثیرش بر زندگی به  آن هرروزه درگیر مسائل مربوط به رسانه هستند بی
هایی در اختیار  یامها ظروفی هستند که از طریق آن پ رسد که رسانه گونه به نظر می بیشتر این. اندیشیدن بپردازند
ها فقط ظرفی  نظر مک لوهان رسانه از. چرخاند سوی دیگر ماجرا می گیرد، اما مک لوهان نگاه ما را به مخاطبان قرار می

رسانه منفعل . گذارند ی اندیشیدن و نگاه ما به جهان تأثیر می برای انتقال پیام نیستند بل خود پیام هستند و روی شیوه
بوک، فقط ظرفی نیست که ما از طریق آن  ی مثل فیس طور مثال رسانه سازد، به ی زیست ما را می نیست، رسانه شیوه

 های معاصر، تلگرام، اینستاگرام و بوک مانند دیگر رسانه گذاریم، فیس هایمان را با دیگران به اشتراک می عقاید و اندیشه
در معنای قرن نوزدهمی آن را حذف کرده و ساحتی تازه ی عمومی  عرصه اند ای برای ما ساخته ی زیست تازه شیوه. . . 

ی  تر از سوژه از آن مهم کهاند بل فقط از روابط انسانی تنزدایی کرده  نه ها رسانه. بندی کرده است را برای کاربران صورت
ی مردم  همه که در آن جهانی. چنین بسازند اند جهانی این ها چگونه توانسته راستی رسانه به. اند انسانی ذهنیت زدایی کرده

توان گفت که رسانه نوع زندگی ما  کلی می طور به. ها های ابر رسانه اند در دست شکل شده ای بی تبدیل به توده
اندیشیدن ما را . کنیم ندی میب مان را صورت ها سبک زندگی لحظه متأثر از رسانه روز و هر هر. سازند ها را می امروزی
کنند به چه چیزهایی فکر کنیم و به چه چیزهای نه و البته که  ها ما را مجبور می عنی رسانهدهند، ی های شکل می رسانه

. ها سبک زندگی ما متأثر از اندیشیدن ماست و اندیشیدن ما متأثر از رسانه. سازد همین سبک زندگی هرکدام از ما را می
امروزه طرز پوشش، . هاست ی دست رسانه پرداخته و  نوع خوراک، نوع رفتار، کاالهای مصرفی همه و همه ساخته

همه از دل ساخت و ماهیت . . . ی خانواده و  استفاده ی آرایش، دکوراسیون منزل و کاالهای کاربردی مورد شیوه
طورکلی سبک زندگی ما  توان نتیجه گرفت که اندیشه و نوع ارتباطات و به آید، آیا بر همین اساس می ها بیرون می رسانه
-فاعل شناسا/انسان-ایم که سوژه های خاموشی شده راستی ما تبدیل به اکثریت به. کنند می بندی صورت ها ن رسانههمی

سخن ما  ی ما، هم راز و هم ها دوست ما، خانواده امروزه رسانه. کنند نبدی می سازند و صورت ها می بودنمان را رسانه
هست را نوع دیگری تصور کنیم؟ آیا  چه آنتوانیم  چطور می. ردازیمها بپ تری به آن اند و ما باید با نگاه دقیق شده
 ها سوژگی ما را از بین پرورانند؟ این خطر وجود دارد که رسانه ها در کنار مثبت بودن منفیت را هم در دل نمی رسانه
 از. آییم خواهند درمی کنند که مثل خمیر مجسمه مدام به هر شکلی که می های منفعلی می ما را تبدیل به آدم. برند می
چیستی رسانه و نظریات  شناخت ما نسبت به گرو این نگاه در. نماید رو است که نگاه انتقادی به رسانه ضروری می این

دقت واکاوی  ها را به مخاطب برای اینکه بتواند این نگاه انتقادی را تقویت کند باید تأثیرات رسانه. مربوط به رسانه است
 . کار و پنهان آن را بشکافد تا بل بتواند راهی به رهایی پیدا کندهای آش الیه. کند
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 آموزان دانش بر ای رسانه مطالعه اثربخشی آموزش سواد
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 چکیده

در . الزم استای،  تسلط بر سواد رسانهها،  شدن جهان و در فضای همگرایی رسانه ای : در عصر رسانهمقدمه

 . در دانش آموزان بررسی شده است ای ی مرتبط با سواد رسانهها بر توانایی ای اثربخشی آموزش سواد رسانه، پژوهش

هر کدام به تعداد ، کنترلی آزمایش و ها گروه. پژوهش با روش شبه آزمایشی انجام گرفت روش انجام تحقیق:

گروه . انتخاب شدند ای نفر از دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان در شهر کرمان با روش نمونه گیری خوشه 523
توسط محقق قرار  ای ی سواد رسانهها دقیقه تحت آموزش 33آزمایش در مدت یک ترم تحصیلی و هر هفته به مدت 

نتای  با نرم . گویه به دست آمد 83س آزمون و اجرای پرسش نامه حاوی نتای  پژوهش با پیش آزمون و پ. گرفت
 . تحلیل شدند، ی آمار توصیفی و استنباطیها و آزمون spssافزار

و چهار مهارت مرتبط با آن در دانش آموزان در پیش آزمون با  ای نتای  نشان داد میزان سواد رسانه :ها یافته

دانش ، با اجرای دوره و بر اساس نتای  پس آزمون و تحلیل آماری. عیف استدر سطح ض( 1از ) 2. 2میانگین کلی 
درصد اطمینان در  33با ، نسبت به دانش آموزان گروه کنترل ای آموزان شرکت کننده در دوره آموزش سواد رسانه

تفکر ای،  ی رسانهها پیامتوانایی تولید و ارسال ای،  ی رسانهها تجزیه و تحلیل پیامها،  ی استفاده از رسانهها مهارت
و سطح  18. 0گروه آزمایش به  ای میانگین سواد رسانه. در سطح باالتری قرار گرفتند ها انتقادی در استفاده از رسانه

 . خوب ارتقا یافت

ی ها ورود آموزش. دانش آموزان موثر است ای بر میزان و سطح سواد رسانه ای آموزش سواد رسانهنتیجه گیری:  

 . به مدارس ضروری است ای نهسواد رسا

های  تجزیه و تحلیل پیام، دانش آموزان مقطع متوسطه، ای سواد رسانه، ای آموزش سواد رسانهواژگان کلیدی: 

 . تفکر انتقادی، ای رسانه

 

 مقدمه
 ها رسانهاین اند.  جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده، ی تعاملیها و به طور ویژه رسانه ها رسانه، در عصر کنونی 
جذابیت خاصی دارند و گزاف نیست اگر بگوییم زندگی بسیاری از این گروه سنی با ، بین نوجوانان و جوانا ن در

 . تبدیل شده است ها رسانهی تعاملی گره خورده است و به نوعی وابستگی به ها رسانه
( تعلیم و تربیت) پرورش موزش واز سویی توانمندسازی دانش آموزان برای زیستن در عصرکنونی از وظایف نهاد آ

 . کند میزیربنای توسعه و پیشرفت محسوب شده و معماران فردای کشور را تربیت ، این نهاد. است
از جامعه است  و بین مدرسه حلقه ارتباط به سبب آنکهی تحصیلی ها در میان دوره مقطع متوسطهدانیم که  می

ای به عنوان  به سواد رسانهالزم است ، این مقطعگان دانش آموخت. باشد میاهمیت باال و سرنوشت سازی برخوردار 

                                                           
 . دکتری علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی و مدرس دانشگاه فرهنگیان5
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مهارتی که تسلط بر آن برای دانش آموزان بیش از سایر اقشار . مهارتی الزم برای زندگی در عصر کنونی مجهز شوند
 . جامعه ضروری است

باشد و وظیفه دارد ضمن  می ترین بخش فرهنگ است و با سایر نهادها در ارتباط متقابل مهم، نهاد تعلیم و تربیت
، 5035، برنامه ملی درسی) پاسخگویی به نیازهای جامعه و مطالبات اجتماعی رسالت تربیتی خود را به درستی ایفا کند

از جمله در سند تحول راهبردی نظام تربیت . تاکید شده است ای در اسناد مربوط به برنامه درسی بر سواد رسانه(. 17ص
ای و کمک  به زمینه سازی برای مدیریت بهینه محیط رسانه، ازاند ایران در افق چشم ری اسالمیرسمی و عمومی جمهو

 برداری مناسب از محیط نوظهور یادگیری تاکید شده است و زمینه سازی برای بهره ای به تروی  و تعمیق سواد رسانه
 (. 08ص ، 5043، تحول راهبردیبرنامه درسی  سند)

و اختراع  ها رسانهمراحل مختلفی را پشت سرگذاشته و پابه پای بشر و همراه با تحول  ای رسانهدانیم که سواد  می
ی ها رسانهبیشتر تحت تاثیر  ای رسانهامروزه سواد . گسترش یافته است، ی متنوع متناسب با هردوره زمانیها رسانه

 و تفکر ای رسانهی ها پیام تولید و ارتباط با، ارزیابی تحلیل وها،  رسانهاستفاده از  و آن را توانایی دسترسی و. تعاملی است
 . نامند میانتقادی 

همت  ای رسانهبه پشتیبانی از آموزش ، به بعد 5313از دهه ، به طور فعال، سازمان بین المللی یونسکو، در این میان
در  ای رسانهموضوع سواد  ،یالدیم 5373اواسط دهه از . جهانی را اجرا کند ای هگماشت و تالش کرد در این زمینه برنام

ها،  و پیشگام کشور مورد توجه قرار گرفت، برخی کشورها مانند آمریکای التین و کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا
ی اطالعاتی بین ها ای در این کشورها برطرف کردن نابرابری ین هدف آموزش رسانهتر اصلی. کانادا بوده است

به نگاه  ای رسانهدر استرالیا و برخی کشورهای اروپایی موضوع آموزش . و عقب افتاده بوده استکشورهای پیشرفته 
تاکید دارد و هدف اصلی آن توانمند کردن مخاطبان برای ایجاد تمایز بین  ای رسانهمنتقدانه و خالق بر محصوالت 

به منظور  ای رسانهآموزش ، قای جنوبییدر آفر. است ای رسانهارزشها ی واالی فرهنگی و ارزشهای عمومی محصوالت 
مانند اسکاتلند ، ارتقای سطح آموزش عمومی مورد استفاده قرار گرفت در حالی که در برخی از کشورهای انگلیسی زبان

(. 13-15ص، 5035، طلوعی) شد میبه مثابه بخشی از آموزش مهارتهای زبانی محسوب  ای رسانهآموزش ، و استرالیا
سوی  واقعیت ایجاد شده از و نقد و تحلیل ای رسانهی ها برای بررسی انتقادی فراورده را ای رسانهسواد  این مفهوم، ژاپن
با تاکید برتوانایی انتقادی در  ای رسانهدر کشور سنگاپور نیز به سواد (. 31ص، 2332، کونیومی) برد میبه کار  ها رسانه

مهارت ضروری برای زندگی ای،  ، سواد رسانهکارشناسان پلی تکنیک سنگاپورازدید . توجه شده است ها رسانهاستفاده از 
 (.5ص ، 2334، پانگ) درقرن بیست ویکم است

در آموزش سواد . ستها رسانهدر رابطه با تمامی انواع ، خود مختاری انتقادیای،  رسانه هدف اساسی سواداز سویی 
پشتیبانی ، اظهار و تقدیر زیبایی شناختی، سازی شهروندانتأکید بیشتر بر روی مواردی همچون آگاه ای،  رسانه

پرسشگر و  در گرو پرورش روح ای رسانهتعمیم اهداف سواد . عزت نفس و صالحیت مصرف کنندگان است، اجتماعی
، 5047، طاهریان) است ای رسانهی ها انتخاب صحیح گزینه آموزش داشتن نگاهی دقیق و تفکری منتقدانه در جهت

 (. 541ص 
که ما را فراگرفته در جهت افزایش  ای بر فهم انتقادی محیط رسانه( 5342) بیانیه یونسکو در زمینه آموزش و پرورش

بویژه در کشورهای  ای به آموزش سواد رسانه، ی اخیر نیزها اصول شهروندی و مشارکت اجتماعی تاکید کرده و در سال
 (. 028ص ، :353، برایان) زیادی گردیده استی دیجیتال توجه ها رسانهاروپایی با تاکید بر 
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 ضرورت پژوهش
را وارد نظام آموزشی خود  ای ی سواد رسانهها آموزش، ی درسیها از طریق برنامه اند کشورهای مختلف تالش کرده

ه به گردد ک ی آشکار و پنهانی اطالق میها آموزش، محتوا، فرایند، به محتوای رسمی و غیر رسمی، برنامه درسی. کنند
ها،  کند و گرایش را کسب می ها مهارت، آورد می دانش الزم را به دست، فراگیر تحت هدایت مدرسه ها آن وسیله

 (. 08 ص، 5035، ملکی. )دهد را در خود تغییر می ها و ارزش ها قدرشناسی
کنند که چیزهای زیادی  میمعموالً فکر  [و دانش آموزاندانشجویان ]ای،  به اعتقاد پاتر از پیشگامان سواد رسانه

حتی از درک اما متاسفانه  ای و تأثیرات ویژه تصاویر است ی رسانهها به دلیل صرف وقت در کانال دانند و آن هم می
. رسانه را معنا کنند قادرند منافع و یا طبیعت اقتصادی ها آن تعداد کمی از. بی خبرند اثرات آن ای و  رسانهاولیه صنعت 
کند که افرادی  استدالل می، پاتر. دهد میمؤثر است و بدان شکل  ها آن دانند که رسانه در بینش می ها آن تعداد کمی از

، پاتر) کنند صرف می ای ی رسانهها برای پردازش پیام، زمان کمتری را، هستند به طور خودکار ای که دارای سواد رسانه
 (. 15ص ، 2334
تحولی که مردم را قادر به پذیرش و . به وجود آورده است ها رسانهول را در ترین تح بزرگ، توان گفت که اینترنت می

ی الکترونیک و مجازی ها چت و کتابخانه، ی فوریها پیام، ی کاربردی اینترنت مانند پست الکترونیکها کار با برنامه
از ، نوجوانان دانش آموزاند.  به زندگی ما داده ای شکل تازهها،  رسانهاینک (. 8: 2352، میشل هاچسمن و دیگران) کرد

نیاز به سواد ها،  رسانهی نوین و بویژه اینترنت هستند و برای استفاده مطلوب و خردمندانه از همه ها رسانهکاربران 
 . دارند ای رسانه
ای دربرگیرندة آن دسته از فرآیندهای شناختی است که در تفکر انتقادی مورد استفاده قرار  رسانهاد سو شآموز

(، ساز و تدافعی رهیافت مصونیت) ها بر ارزشهای اخالقی های درسی رسانه ی آموزشی و برنامهها کارگاه. گیرند می
کنندگان تأکید برنامه درسی سواد  مصرف جنبشای و  مقاومت ضدرسانه(، بیننده انتقادی) واکنش توأم با تشخیص

دیدگاه انتقادی همچنین . متخصصان و والدین دارد، رانمدی، ای برای موفقیت نیاز به مشارکت و همکاری معلمان رسانه
 اصول اخالقی و، است که به مطالعه در زمینه صاحبان رسانه و اقتصاد رسانه ای رسانهی اصلی سواد ها یکی از مولفه

 (. 52ص ، 2334، وزنبامر). پردازد ها، می رسانهدرباره نیروهای شکل دهنده محتوای  ها رسانهسیاسی 
این ، آغاز شده است و در برخی کشورها ای ی سواد رسانهها آموزش، که در مدارس بسیاری از کشورهادر حالی 

اما در کشور ما تا کنون فعالیت چندانی برای ورود این . گردد به صورت کتاب درسی مستقل تدریس می ها مهارت
ی ها بین کشور ما و کشور ای رسانه در واقع یک شکاف در حوزه آموزش سواد. به مدارس انجام نشده است ها آموزش

دانش آموزان اندک و جای  ای رسانهی پژوهشی داخلی به خصوص در حوزه سواد ها دیگر وجود دارد سهم یافته
، پژوهش حاضر در این زمینه. روی دانش آموزان خالی است ای ی سواد رسانهها در زمینه تاثیر آموزش ها پژوهش

 . نخستین است
 

 پیشینه پژوهش
 ای ی رسانهها ی انتقادی و برخورد فعال دانش آموزان با پیامها و تاثیر آن روی مهارت ای سطح سواد رسانه، درباره 

دانش آموزان در آمریکا تعدادی از روی که ( 2331 ) دان الییتشدر تحقیق  از جمله. یی صورت گرفته استها پژوهش
، دربرابر اثرات تبلیغات ، گیرند میات تجاری تلویزیون قرار صورت گرفت مشخص شد: دانش آموزانی که درمعرض تبلیغ

عملکرد گروه کنترل نشان داد که آموزش  و مقایسه نتای  و ای رسانهی ها این بررسی با ارائه آموزش. آسیب پذیر هستند 
ه با شعور و شکاکی کمک کند تا مصرف کنند، تواند تاثیرات تبلیغات را تعدیل و کم کند و به دانش آموزان می ای رسانه
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از  ها آن در یک بررسی روی سیصد جوان آمریکایی در زمینه میزان استفاده( 5333) هافمن. باشند ها رسانهدر برخورد با 
مجالتی است که ، به طور عمده ، یشانها خوانند و میزان مطالعه مجله میجوانان چندان روزنامه ن، نشان داد کهها،  رسانه

استفاده  ها رسانهبه مقدار زیادی از  ها آن اگر چه، در این تحقیق مشخص شد. مخاطبان جوان بود ها،  آن بازار هدف
 . کنند آگاه نیستند مییی که تماشا ها کنند اما درباره عوامل شکل دهنده برنامه می

. انجام داد، ساله 20تا  57جوان بین  212را با روش پیمایشی روی  ای همطالع( 2334 ) آناپانگ، درسنگاپور، همچنین
میزان آگاهی بیشتر و تفکر ، شرکت کرده بودند ای رسانهی آموزش سواد ها نتای  تحقیق نشان داد :افرادی که در دوره
چنین نشان دادکه در این تحقیق هم. ی مزبورشرکت نکرده بودند داشتندها انتقادی باالتری نسبت به افرادی که در دوره

سواد درسطح باال قراردرد و درمقابل  ای رسانهی آموزشی سواد ها افرادشرکت کننده در دوره ای رسانهسواد ، مجموع
 . درسطح پایین قراردارد اند کسانی که آموزشی دراین زمینه ندیده ای رسانه

آموزان دبیرستانی شهر کرمان متوسط به دانش  ای نشان داد که سطح سواد رسانه( 5033) نتای  پژوهش تقی زاده
دانش . دارند ها آن فرهنگی و شکل دهنده، عوامل اقتصادی، مالکیتها،  رسانهاطالعات اندکی درباره  ها آن پایین است و

 . کنند و اعتماد زیادی به محتوای اینترنت دارند استفاده می ها رسانهآموزان کمتر با برنامه ریزی از 
فرهنگیان چهارمحال  ای هم هویدا ساخت که سواد رسانه( 5035) ه کارشناسی ارشد یاسین خدامرادینتای  پایان نام

و لزوم تدوین . دهد را نشان می ای اهمیت آموزش سواد رسانه، تحقیقات، از سویی. و بختیاری در حد متوسط است
ی ها یکی از راهبه این نتیجه رسیدند که ( 5035) سازند از جمله نصیری و عقیلی برنامه درسی در این زمینه را یادآور می

 ها و تقویت آن است که کشورهایی همچون کانادا و ژاپن سال ای آموزش سواد رسانهها،  رسانهکاهش اثرات مخرب 
 . اند است در این زمینه پژوهش وبرنامه ریزی کرده

 

 مبانی نظری
اهمیت برنامه ریزی ، کند: الیه اول در سه الیه عمل می یا سواد رسانه. تعاریف زیادی وجود دارد ای از سواد رسانه

کند و  توجه می ای رسانه تر ی نامحسوسها مخاطب به جنبه، درالیه دوم. نام دارد ها رسانهشخصی در نحوه استفاده از 
ست با این ها رسانهی الزم برای برای تماشای انتقادی ها مهارت، الیه سوم. پردازد و موضوعات عمیقی می ها به پرسش
 کواچ) پردازد ی جا افتاده در آن میها مخاطب به تجزیه و تحلیل و پرسش درباره چارچوب ساخت پیام و جنبهها،  مهارت

ی ذهنی و ها متاثر از داوری، تفسیری و ترجیحی  مینظا ای رسانهسواد ، بر این اساس(. 1ص ، 2331، روسنستیل، بی
دهد و موجب  میشکل ( چه در دسترس و چه جستجو گرانه) ای ی رسانهها اخالقی است که مواجهه فرد را با پیام

از (. 1ص ، 2330، لیوینگستون و ثامیم) ی احساس کنندتر مسئولیت بیش ها دراستفاده و انتخاب پیام، شود مخاطبان می
یی اشاره دارد که برای استفاده و تفسیر ها و توانایی ها مهارت، به دانش ای رسانهعبارت سواد ، دید دیوید باکینگهام

غالبا توسعه ، هدف آموزش رسانه، او معتقد است(. 41ص ، ترجمه سرفراز، 5043، باکینگهام. )مورد نیاز است ها رسانه
این ادعا . آموزش رسانه اساسا با توسعه آگاهی انتقادیدر ارتباط است. ی نقادی دانش آموزان بیان شده استها توانایی
و  ها دهد که خود را از دست ارزش میبه دانش آموزان این توانایی را ، دارد که فرایند تحلیل انتقادی آموزش رسانه وجود

بلکه ، هوشیاری و فهم انتقادی ساده نیست، هدف. رهایی بخشند، را دارد ها آن طرز تفکری که رسانه قصد تحمیل
 (. 532ص ، همان) بدون کمک دیگران است، اتکا برخود، توانایی انتقادی

ها را از  توان براساس آن انواع رسانه که می استای یک نوع درک متکی بر مهارت  سواد رسانه، از دید شکرخواه
ای از  ای آمیزه سواد رسانه د او معتقد استای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کر یکدیگر تمیز داد و انواع تولیدات رسانه
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، 27، شکرخواه) باشد میها از یکدیگر  ها و کسب بینش و درک برای تشخیص رسانه رسانه وری مؤثر از ی بهرهها تکنیک
 (. 5043 ص

زبان و قواعد ها،  رسانهی ها پیام؛ هستند ای هساز ها رسانهی ها همه پیامعبارتند از:  ای هنرسا سواد کلیدی مفاهیم
و نقطه  ها ارزش ها رسانه؛ کنند میی مختلف تجربه ها را به شکل ها رسانهپیام مشابه ، افراد مختلفخاص خود را دارند؛ 

 (. 20ص ، 2355، یونسکو شوند میقدرت سازماندهی  وسود برای  ها رسانهبیشتر ؛ نظرات خاص خود را دارند
 

 ای سواد اطالعاتی و آموزش سواد رسانه
بر اهمیت ، سواد اطالعاتی، حالیکه از نگاه یونسکودر . رود مترادف با سواد اطالعاتی به کار می معموالً ای سواد رسانه

ها،  رسانهبر درک کارکرد  ای اطالعات تاکید دارد اما سواد رسانه ای دسترسی به اطالعات و ارزیابی و استفاده حرفه
: 2355، یونسکو. )کند در جهت استقالل فردی تاکید می ها رسانهارزیابی و تحلیل کارکردها و چگونگی تعامل عقالنی با 

54 .) 
ی فنی مورد نیاز برای مدیریت ابزارهای دیجیتال ها میالدی هم معنی با مهارت 33سواد اطالعاتی از نیمه دهه 

رفت از اواخر قرن بیستم این مفهوم ف عموما توسط کتابداران و اصطالحی است که اکنون به عنوان  مدرن به کار می
ی درست ها و ارزش ها نگرشها،  اند به عنوان فرایند به دست آوردن مهارتتو دانش بازیابی اطالعات کاربرد دارد که می

با افزایش درک آگاهانه  ای سواد رسانه. در هدایت و به کاربردن موثر منابع دیجیتال از قبیل اینترنت در نظر گرفته شود
باشد و  مربوط می ها و تاثیر این تکنیک ها آن ی استفاده شده توسطها تکنیک، جمعی یها رسانهو انتقادی از ماهیت 

نحوه ، این است که درک مخاطبان را ارتقا بخشد تا فعالیت بررسی چگونگی کار و ساختار ای هدف آموزش سواد رسانه
ای،  لذت بخش باشد از سویی هدف دیگر سواد رسانه، برای دانش آموزان ها رسانهو معناسازی در  ها انعکاس واقعیت
 (. 5: 2331، دانکن. )است ای ن دانش آموزان برای تولیدات رسانهتوانمند ساخت

، برخی اوقات. رود ی فنی مرتبز با یادگیری آنالین به کار میها سواد دیجیتالی اغلب برای توصیف آموزش مهارت
سواد . شود ل میشود که عملکردهای ایمنی در کار با اینترنت را شام با هم به کار برده می ای این واژه با سواد رایانه

اینترنت و منابع ، فقط برای آموزش فنی در چگونگی برخورد و سر وکارداشتن با رایانه، انتقادی در آغاز ای رسانه
ی خوب ها به عنوان مهارتها،  رسانهبه سوی پوشش دادن همه ، اما اکنون این مفهوم. اهمیت داشت ای کتابخانه
 (. 7ص ، 2333، آکستراند) پیش رفته است، از دید یونسکو ای رسانه

کارکردن و مشارکت ، کند که برای زندگی ی جدید فراهم میها چهارچوبی را برای سوادای،  آموزش سواد رسانه
در اواخر قرن بیستم استفاده  ای و آموزش سواد رسانه ای آموزش رسانه. شهروندی در قرن بیست و یکم ضروری هستند

ی مورد ها این نکته برای توصیف مهارت. در مدارس است ای بهبود آموزش رسانهزمانی که تحقیق درباره چگونگی ، شد
 (. 54: 2338، ثومن و جولز) نیاز شهروندان در قرن بیست و یکم مورد تاکید قرار گرفته است

 

 چهارچوب نظری
ساخته  ها مهارتساختارهای دانش و ، منبع شخصیشامل از سه بلوک  ای سواد رسانه، بر اساس نظریه جیمز پاتر 
کند چنانکه برخورداری مخاطبان  میرا توضیح پذیر  ها رسانهاهداف و سایق انگیزشی مخاطبان از ؛منبع شخصی. دشو می
ی دانش مجموعه اطالعات برنامه ها ساختار، همچنین. گیرد میپیوستاری از کنش فعاالنه تا منفعل را در بر  ها رسانهاز 

، پاتر) شوند میباید با توجه و دقت ساخته  ها آن ؛شوند مین به خود ایجاد خودکه  ریزی شده در حافظه فرد هستند
 (. 52-50 ص، 2334
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تاثیرات که شامل  ما به ساختارهای دانش مستحکم درپن  حوزه نیاز داریم ای رسانه سواد در، معتقد است پاتر 
پشتیبانی کننده ، است و منظومه دانش این پن  حوزه خودو  جهان واقعی، ای رسانهصنایع ، ای رسانهمحتوای ، ای رسانه

که به طور  داند می ازهااند از چشم ای همجموع را ای رسانه سوادجیمز پاتر در حالی که . منبع شخصی در برابر رسانه است
 معنا و برای درک، بر پردازشگری اطالعات کنیم میبهره برداری  ها آن معرض رسانه از برای قرارگرفتن در، فعاالنه

 (. 51 ص، 2334، پاتر) گذارد صحه میشویم  میمواجه  ها آن را که با ییها تفسیر پیام

اولین مزیت  ای رسانهی ها پیام تر رغبت برای تنوع گسترده. سه مزیت دارد، باالتر از دید پاتر ای سواد رسانهداشتن 
ی یی درهمه موضوعاتها وب سایت، اینترنت. کنند میراعرضه  ها مجموعه شگفتی از انتخاب ها رسانه، به باور وی. است

کند با شهامت بیشتری  میشما را دعوت  ای رسانه از سواداند چشم. گیرد میتوانند تصور کنند را دربر می ها که انسان
و غیر را غیر مفید  ها وقتی چنین کنید شما برخی پیام. را مورد کاوش قراردهید ای رسانهی ها ی از پیامتر گستره وسیع

ید یافت که بسیارسودمندند و این مجموعه آثاری را که هیی را خواها از پیامی یها اما شما همچنین گونه. یابید میجذاب 
 (. 25ص ، 2334، پاتر) دهد میگیرید گسترش  می درمعرض آن قرار

دادن قدرت کنترل  ای سواد رسانههدف  پاتر معتقد است. مزیت دوم استخودبرنامه ریزی بیشتررمزهای ذهنی 
 این است که به مردم نشان دهد چگونه کنترل را از ای رسانه هدف سوادبه عقیده وی . ی رسانه به افراداستها برنامه
 ها رسانهدریابند چگونه  رسانه به شخص این است که افراد اولین گام درتغییر کنترل از. به خود معطوف کنندها،  رسانه

انجام  شود می که مدام تکرار ای هدو مرحل ای هدائما درقالب چرخ ای رسانهبرنامه سازی . نندک می آنان را برنامه ریزی
 و مرحله دوم تحکیم تجربه]خودبرنامه ریزی بیشتر ها محدودکردن انتخاب، یکی از مراحل چرخه یادشده. گیرد می

 (. 28-21ص ، 2334، پاتر) رمزهای ذهنی[ است
با اهداف  ها رسانهاغلب اهداف کاری  دهد که پاتر توضیح می. هم مزیت دیگر است ها رسانه بر کنترل بیشتراما  

اما برخی اوقات اهداف شخصی با . کند میبرد را فراهم  -بنابراین یک موقعیت برد همانند هستند و مخاطبانشخصی 
جداشده  ای رسانهات شرطی شده عاد از دنیاز دار مخاطبافتد  میزمانی که چنین اتفاقی . متفاوت هستند ها رسانهاهداف 

و کمک  کند فاصله اهدافتان را تشخیص دهید میبه شما کمک  ای رسانه ابعاد سواددر واقع . برود شبه دنبال اهداف و
به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافتان  ای رسانهی ها پس شما با پیام. ی جایگزین را برداریدها شما گام کند تا می
 (. 21 ص، 2334پاتر) کنید می رفتار

درباره چهار زمینه در خصوص ، کنند میفعالیت  ای سواد رسانهو موسساتی که در زمینه  ها سازمانهمچنین 
ها،  رسانهتوانایی دسترسی و استفاده از ، توان میاین چهار زمینه را . توافق دارند ای رسانهی مورد نیاز سواد ها مهارت

درجدول زیر تعریف (. 54 ص، 2333، آکستراند) و تفکرانتقادی نامید ای رسانهی ها ارتباط باپیامتولید و ، تحلیل و ارزیابی
 . که مبنای پژوهش کنونی است، بر مبنای چهار مولفه باال ارارئه شده ای یونسکو از سواد رسانه

 
 ای رسانه ازسواد ریف یونسکوتع -1جدول 

 مولفه/مهارت

 ارزیابی انتقادی تجزیه و تحلیل و ارسال پیام ایجاد ستفادها دسترسی/

دسترسی بخشیدن به همه انواع 
ها که به طور بالقوه، ابزارهایی  رسانه

برای درک جامعه در جهت مشارکت 
 دموکراتیک هستند

کردن تولید، خالقیت و  ترغیب
های مختلف ارتباطات  تعامل در حوزه

 ای رسانه

های تحلیل  گسترش مهارت
اعم از خبری، یا سرگرم کننده،  ها،  پیام

های  به منظور تقویت کردن قابلیت
 مستقل افراد و کاربران فعال. 

ها اعم از خبر  ارزیابی انتقادی پیام
یا سرگرمی، به منظور تقویت کردن 

های مستقل افراد و کاربران  توانایی
 فعال. 

 (. 54-20ص ، 2355، یونسکو) منبع:
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 ی پژوهشها فرضیه
 ها رسانهی در استفاده از تر توانایی بیش اند شرکت کرده ای آموزانی که در دوره آموزش سواد رسانه : دانش5فرضیه 

 . نسبت به دانش آموزان شرکت نکرده در دوره آموزشی دارند
ی در تولید و ارسال تر توانایی بیش اند شرکت کرده ای آموزانی که در دوره آموزش سواد رسانه : دانش2فرضیه 

 . نسبت به دانش آموزان شرکت نکرده در دوره آموزشی دارند ای ی رسانهها پیام

 ای ی رسانهها در تجزیه و تحلیل پیام اند شرکت کرده ای آموزانی که در دوره آموزش سواد رسانه : دانش0فرضیه 
 . ندتر توانا اند آموزانی که در دوره شرکت نکرده نسبت به دانش

در برخورد با  ها آن میزان تفکر انتقادی اند شرکت کرده ای : دانش آموزانی که در دوره آموزش سواد رسانه8فرضیه 
 . نسبت به دانش آموزان شرکت نکرده در دوره آموزشی باالتر است ای ی رسانهها پیام

باالتری نسبت به دانش  ای سواد رسانه اند دهشرکت کر ای آموزانی که در دوره آموزش سواد رسانه : دانش1فرضیه 
 . آموزان شرکت نکرده در دوره آموزشی دارند

 

 روش پژوهش
جامعه آماری نیز همه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر . به روش نیمه یا شبه آزمایشی انجام گرفته است، پژوهش

از روش نمونه گیری ، ی کنترل و آزمایشیها برای نمونه گیری برای تعیین گروه. شود را شامل می 32کرمان در سال 
 ها آن ی شهر کرمان به دو خوشه ناحیه یک و دو تقسیم شدند سپس از بینها در ابتدا دبیرستان. استفاده شد ای خوشه

و به طور ( برای اجرای دوره آموزشی مجوز حضور در مدارس دخترانه را نداشت، پژوهشگر) مدارس پسرانه جدا شدند
مدرسه در هر ناحیه انتخاب شد در ادامه تمام دانش آموزان سال اول در مدرسه شهید مصطفی احمدی تصادفی دو 

محقق در . روشن به عنوان گروه آزمایش و همه دانش آموزان سال دبیرستان البرز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند
هید احمدی روشن به تدریس دوره آموزشی ابتدای مهر پیش آزمون را برگزار کرد و به مدت یک ترم در دبیرستان ش

در پایان در دی ماه پس آزمون در هر دو . دقیقه پرداخت 33به ازای هر هفته یک جلسه و به مدت  ای سواد رسانه
ی ها با تاکید بر ویژگی ای شامل آموزش مفاهیم سواد رسانه، الزم به ذکر است محتوای دوره آموزشی. مدرسه انجام شد
 . ست و شامل موارد زیر استفرهنگی کشور ا
همراه با  ها فیلم، تلویزیون، ی رادیوها شناخت ویژگیها،  امکانات و ویژگیها،  ی اینترنتی؛ بخشها شناخت پایگاه

ی مختلف  ها ی اقناع مخاطب در گونهها آشنایی با شیوه، مزایا و معایبها،  ؛ ویژگیای ی رایانهها شناخت بازی، تاریخچه
در ابعاد  ای شناسایی محتوای سالم و ناسالم رسانه، و مجالت همراه با تاریخچه ها ی روزنامهها ویژگی شناختای،  رسانه
استفاده مناسب از ، آشنایی با اخبار و تبلیغات سیاسی، و مخاطرات حضور در فضای مجازی ها چالش، مختلف
آشنایی با ، مدیریت زمان و برنامه ریزیای،  هی اینترنتی و منابع کتابخانها مدیریت جستجو، ی نوین ارتباطیها فناوری
بررسی مالکیت ها،  و نشانه ها هنری و زیباشناسی در بررسی نماد، سواد بصری، ی مختلفها رسانهقواعد و زبان ، اصول
و  ها تبلیغات تجاری؛ تکنیک، و کتاب ای بازی رایانه، انیمشن، نقد فیلم، و ارتباط آن با محتوا و مخاطبان ها رسانه
آشنایی با ، وبالگ، بروشور، مانند پوستر ای تولید محتوای رسانه، ی مختلفها رسانهآشنایی با نقش حامیان ها،  ویژگی

 ها.  رسانهی پنهان و آشکار درها پیام، تفکرات قالبی، مفهوم بازنمایی
است که با هم متغیر  در نظر گرفته شده ای چهار متغیر به عنوان عوامل سازنده سواد رسانه، در پژوهش کنونی

گویه 53با ای،  ی سازنده سواد رسانهها هریک از مولفه، از طریق پرسشنامه. سازند را می ای ی کلی سواد رسانهها مهارت
در دو سطح توصیفی  ها تجزیه و تحلیل داده. گویه سنجیده شد 83با  ای بر اساس طیف لیکرت و در مجموع سواد رسانه
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گردید  محاسبه( کرونباخ آلفای) پایایی ضریب پرسشنامه پایایی سنجش جام شده است برایو روش آماری استنباطی ان
ی ارتباطات و علوم ها اعتبار یا روایی پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید گروه، از طرفی. به دست آمد 32/3که برابر با 

اجتماعی  -تغیر پایگاه اقتصادی همچنین م. بررسی و با جمع بندی نظرات آنان نهایی شد، اجتماعی و علوم تربیتی
به صورت  مدرک تحصیلی والدین، وضعیت سکونت، یی شامل میزان درآمد خانوادهها ان نیز با مولفهخانواده دانش آموز

 . شدساخته  متوسط و باال، د رسه سطح پایین ای هرتب
 

 ها یافته
 . استنباطی ارائه شده استی پژوهش در قالب جداول توصیفی و ها در ادامه یافته

 
 های جمعیت شناختی ویژگی -2جدول 

 کل مدرسه آزمایش مدرسه شاهد ها ویژگی

 جنس و پایه تحصیلی
 پسر،

 اول دبیرستان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

523 13 523 13 283 533 

 پایگاه اقتصادی اجتماعی

 1. 8 55 1 1 2. 8 1 پایین

 0. 80 538 7. 85 13 81 18 متوسط

 5. 12 521 0. 10 18 4. 13 15 باال

 533 4 13 8 13 8 اول دبیرستان تعداد کالس

 - 28. 54 27. 54 معدل تحصیلی

 
کالس و در  8پسرانی هستند که در هر مدرسه در قالب ، نفر 283به تعداد  ها آزمودنی، با توجه به اطالعات جدول 

 درصد5. 12 ین درصد باتر اجتماعی بیش، پایگاه اقتصادی، از لحاظ. هستندسال اول دبیرستان مشغول تحصیل 
مدارس . در پایگاه پایین قراردارند( نفر55) درصد 1. 8ین درصد با تر اجتماعی باال و کم، در پایگاه اقتصادی( نفر521)

 ها عدل تحصیلی آزمودنیجنس و پایه تحصیلی و م، تعداد، اجتماعی، سطح پایگاه اقتصادی، شاهد و آزمایش از نظر
 اند.  مشابه

 

 بررسی پیش آزمون 
نتای  پیش آزمون استخراج شد و برای . پیش آزمون برگزارشد، در ابتدای اجرای دوره در دو گروه آزمایش و کنترل 

توجه به کد با . در پن  سطح رتبه بندی انجام شدای،  و مفهوم کلی سواد رسانه ای هر مولفه و مهارت سازنده سواد رسانه
صورت ( 1) و باالترین امتیاز ممکن( 5) در نتیجه رتبه بندی بر مبنای اختالف بین کمترین امتیاز 1تا5از  ها گذاری پاسخ

= 85. 0-23. 8، سطح متوسط15. 2-83. 0، =سطح ضعیف45. 5-13. 2، =سطح خیلی ضعیف33. 5-43. 5. )گرفت
 (. سطح خیلی خوب 25. 8-33. 1سطح خوب و 

در متغیرهای پژوهش در مرحله پیش آزمون تفاوت  ها شود بین واریانس گروه مشاهده می( 0) جدول رد چه ناچن
برای متغیر رعایت شده  ها لذا پیش فرض تساوی واریانس، باشد با هم برابر می ها معنادار وجود ندارد و واریانس گروه

نیز در پیش ( آزمایش و کنترل) متغیر در هر گروههمچنین سطح هر . همگن هستند، آموزان در دو گروه است و دانش
 . یکسان است، آزمون
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 ها ای و مهارت نتایج پیش آزمون سواد رسانه -3جدول 

 سطح میانگین گروه مراحل متغیر
 انحراف استاندارد

 
F )لوین( 

سطح 
 معناداری

توانایی استفاده از 
 ها رسانه

 پیش آزمون

 01. 3 خیلی ضعیف 13. 5 آزمایش

3 .31 3 .00 

 03. 3 خیلی ضعیف 17. 5 کنترل

 پیش آزمون تولید و ارسال پیام

 73. 3 ضعیف 02. 2 آزمایش
3 .21 3 .15 

 71. 3 ضعیف 81. 2 کنترل

 پیش آزمون تحلیل و ارزیابی پیام

 13. 3 ضعیف 21. 2 آزمایش
3 .35 3 .71 

 15. 3 ضعیف 28. 2 کنترل

 پیش آزمون تفکر انتقادی
 12. 3 متوسط 87. 2 آزمایش

2 .11 3 .53 
 11. 3 متوسط 13. 2 کنترل

 پیش آزمون ای سواد رسانه
 83. 3 ضعیف 53. 2 آزمایش

3 .11 3 .82 
 07. 3 ضعیف 23. 2 کنترل

 
شرکت دانش آموزان ( 0 ) و مقایسه آن با اطالعات جدول شماره( 8) باتوجه به اطالعات ارائه شده درجدول شماره

د رمهارت اند.  پیشرفت داشته، ی چهارگانه نسبت به گروه کنترلها در مهارتای،  کننده در دوره آموزش سواد رسانه
گروه آزمایش از سطح خیلی ضعیف به خوب رسیده است و در توانایی تجزیه و تحلیل ها،  رسانهتوانایی استفاده از 

ی ها از سویی توانایی تولید و ارسال پیام. ی خوب رسیده استاز سطح ضعیف به سطح خیل، نیز ای ی رسانهها پیام
نیز در این گروه از سطح ضعیف به سطح خوب منتهی شده است این در حالی است که گروه کنترل نیز د راین  ای رسانه

ای،  ی رسانهها همچنین در زمینه تفکر انتقادی در برخورد و استفاده از پیام. زمینه از سطح ضعیف به متوسط رسیده است
 اند.  دانش آموزان گروه آزمایش از سطح متوسط به خیلی خوب ارتقا یافته

 ای رسانهدانش آموزان گروه آزمایش از ضیف به خوب رسیده است اما سطح سواد  ای سطح سواد رسانه، در مجموع
ی ها و با آزمون ها پژوهش در قالب فرضیه ای در ادامه یافته. باقی مانده است( ضعیف) در همان سطح قبلی، گروه کنترل

 اند.  بررسی شده، آماری
 

 ها های سازنده دربین دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل براساس اختالف میانگین ای و مهارت مقایسه سواد رسانه -4جدول

 میانگین اختالف سطح میانگین )انحراف استاندارد( های دانش آموزی گروه ای عناصرسازنده سواد رسانه

توانایی دسترسی و استفاده از 
 ها رسانه

 متوسط 12. 2. ( 07) آزمایش
3 .43 

 خیلی ضعیف 70. 5. ( 24) کنترل

 توانایی تحلیل وارزیابی
 خیلی خوب 20. 8( 04. 3) آزمایش

5 .33 
 ضعیف 00. 2( 01. 3) کنترل

های  توانایی تولید و ارتباط با پیام
 ای رسانه

 خوب 82. 0( 13. 3) آزمایش
3 .18 

 متوسط 30/2( 71/3) کنترل

 12. 5 خیلی خوب 03. 8( 71. 3) آزمایش تفکر انتقادی
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 متوسط 74. 2( 11. 3) کنترل

ای شامل مجموع  رسانه سواد
 عامل8هر

 خوب 18. 0( 27. 3) آزمایش
5 .20 

 ضعیف 83. 2( 03. 3) کنترل

 

  ها بررسی فرضیه

  اند.  بررسی شده، آزمایش و کنترل ای مستقل بین گروه tی پژوهش با آزمون ها فرضیه

 ها رسانهی در استفاده از تر توانایی بیش اند شرکت کرده ای رسانه: دانش آموزانی که در دوره آموزش سواد 5فرضیه 
 . نسبت به دانش آموزان شرکت نکرده در دوره آموزشی دارند

 
 های آزمایش و کنترل ها در گروه ه میانگین توانایی استفاده از رسانهنتایج آزمون مقایس -5جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد پس آزمون
اختالف 
 میانگین

F )لوین( t سطح معناداری 

توانایی استفاده از 
 ها رسانه

 .07 12. 2 523 آزمایش
3 .43 8 .00 -23 .325 

3 .333 
p‹. 01 24 70. 5 523 کنترل. 

 
توان گفت:  ( می( sig=. 000، و سطح معناداری، =t -51. 53با مقدار(، 1) با توجه به نتای  آزمون آماری در جدول

درصد رابطه  33درصد و با اطمینان  5درسطح خطای ، ی آزمایش و کنترلها در گروه ها رسانهبین توانایی استفاده از 
باالتر است و  ای رسانهمیانگین این توانایی در دانش آموزان شرکت کننده در دوره آموزشی سواد . معناداری وجود دارد

 . برنامه آموزشی در این زمینه موثر بوده است
 

ی در تولید و ارسال تر توانایی بیش اند شرکت کرده ای رسانه: دانش آموزانی که در دوره آموزش سواد 2فرضیه 
 . ه دانش آموزان شرکت نکرده در دوره آموزشی دارندنسبت ب ای رسانهی ها پیام
 

 های آزمایش و کنترل ای در گروه های رسانه نتایج آزمون برای مقایسه میانگین توانایی تولید و ارسال پیام -6جدول 

 میانگین تعداد پس آزمون
انحراف 
 استاندارد

اختالف 
 میانگین

F )لوین( t 
 سطح
 معناداری

های  پیامتولید و ارسال 
 ای رسانه

 13. 3 82. 0 523 آزمایش
3 .18 1 .80 -7 .231 

3 .333 
p‹. 01 71. 3 74. 2 523 کنترل 

 
( ( sig=. 000، و سطح معناداری، =t -231. 7با مقدار(، 1) با توجه به نتای  آزمون آماری ارائه شده در جدول

درصد و با  5درسطح خطای ، ی آزمایش و کنترلها در گروه ای رسانهی ها توان گفت: بین توانایی تولید و ارسال پیام می
میانگین این توانایی در دانش آموزان شرکت کننده در دوره آموزشی سواد . درصد رابطه معناداری وجود دارد 33اطمینان 
 . باالتر است و برنامه آموزشی در این زمینه تاثیر گذار بوده است ای رسانه
 

 ای رسانهی ها در تجزیه و تحلیل پیام اند شرکت کرده ای رسانهوزانی که در دوره آموزش سواد : دانش آم0فرضیه 
 . ندتر توانا اند نسبت به دانش آموزانی که در دوره شرکت نکرده
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 های آزمایش و کنترل ای در گروه های رسانه برای مقایسه میانگین توانایی تجزیه و تحلیل پیام نتایج آزمون -7جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد آزمون پس
اختالف 
 میانگین

F )لوین( t 
 سطح
 معناداری

توانایی تجزیه و تحلیل 
 ای های رسانه پیام

 04. 3 20. 8 523 آزمایش
5 .33 331 -83 .03 

3 .333 
p‹. 01 01. 3 00. 2 523 کنترل 

 
توان گفت:  ( می( sig=. 000، و سطح معناداری، =t -03. 83با مقدار(، 7) با توجه به نتای  آزمون آماری در جدول

درصد و با  5درسطح خطای ، دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل ای رسانهی ها بین توانایی تجزیه و تحلیل پیام
وزشی سواد میانگین این توانایی در دانش آموزان شرکت کننده در دوره آم. درصد رابطه معناداری وجود دارد 33اطمینان 
 . باالتر است و برنامه آموزشی در این زمینه تاثیر داشته است ای رسانه
 

در برخورد با  ها آن میزان تفکر انتقادی اند شرکت کرده ای رسانه: دانش آموزانی که در دوره آموزش سواد 8فرضیه 
 . تنسبت به دانش آموزان شرکت نکرده در دوره آموزشی باالتر اس ای رسانهی ها پیام
 

 های آزمایش و کنترل ای در گروه های رسانه نتایج آزمون مقایسه میانگین توانایی تفکر انتقادی در برخورد با پیام -3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد پس آزمون
اختالف 
 میانگین

F )لوین( t 
 سطح
 معناداری

تفکر انتقادی در 
های  برخورد با پیام
 ای رسانه

 03. 3 03 .8 523 آزمایش
5 .12 52 .23 -28 .33 

3 .333 
p‹. 01 11. 3 74. 2 523 کنترل 

 
توان گفت:  ( می( sig=. 000، و سطح معناداری، =t -33. 28با مقدار(، 4) با توجه به نتای  آزمون آماری در جدول
 5درسطح خطای ، دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل ای رسانهی ها بین میزان تفکر انتقادی در برخورد با پیام

میانگین این توانایی در دانش آموزان شرکت کننده در دوره . درصد رابطه معناداری وجود دارد 33درصد و با اطمینان 
 . باالتر است و برنامه آموزشی در این زمینه موثر عمل کرده است ای رسانهآموزشی سواد 

 
باالتری نسبت به دانش  ای رسانهسواد  اند شرکت کرده ای رسانهموزانی که در دوره آموزش سواد : دانش آ1فرضیه 

 . آموزان شرکت نکرده در دوره آموزشی دارند
 

 های آزمایش و کنترل دانش آموزان در گروه ای برای مقایسه میانگین سواد رسانه نتایج آزمون -9جدول 

 استانداردانحراف  میانگین تعداد پس آزمون
اختالف 
 میانگین

F )لوین( t 
 سطح
 معناداری

 ای سواد رسانه
 27. 3 18. 0 523 آزمایش

5 .20 0 .01 00 .18- 
3 .333 

p‹. 01 03. 3 83. 2 523 کنترل 

  

( ( sig=. 000، و سطح معناداری، =t -18. 00با مقدار(، 3) با توجه به نتای  آزمون آماری آورده شده در جدول
درصد و با  5درسطح خطای ، ی آزمایش و کنترلها دانش آموزان در گروه ای رسانهتوان گفت: بین میزان سواد  می

میانگین این توانایی در دانش آموزان شرکت کننده در دوره آموزشی . درصد رابطه معناداری وجود دارد 33اطمینان 
 . موثر عمل کندای،  رسانهی سواد اه باالتر است و برنامه آموزشی توانسته است با ارتقای مهارت
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 بحث و نتیجه گیری
ی درسی و آموزشی خود ها در برنامه ای رسانهبه سمت افزودن آموزش سواد ، مدارس کشورهای مختلف جهان

اقدام موثری برای ورود آموزش ، در ایران. حرکتی که ار کانادا شروع و به تدری  در جهان فراگیر شده است. هستند
فزونی یافته و رها کردن دانش  ها رسانهاین درحالی است که استفاده از . به مدارس صورت نگرفته است ای رسانهسواد 

 . نگران کننده است -ایمن و مفید نیستند ها آن که همه -ها،  رسانهآموزان در برابر امواج 
با الهام از تعاریف و ، حاضر در پژوهش. وارد عمل شده است 5313فعاالنه ار دهه ، یونسکو نیز در این خصوص

در چهار کالس  ای رسانهدوره آموزشی سواد ، و مطالعات دیگر( 2355) مفاهیم ارائه شده از سوی کارشناسان یونسکو
سال اول دبیرستان شهید احمدی روشن به عنوان گروه آزمایش اجراشد و نتای  کار با اجرای پیش آزمون و پس از 

 . استخراج شد( دبیرستان البرز) نترلدر گروه آزمایش و ک، آزمون
به ، دانش آموزان ای رسانه ن سطح سوادساختنمایان  در کنار، دانش آموزان این مقطع ای رسانه بررسی میزان سواد

درمدارس به عنوان یک ماده درسی مجزا یا همراه با دروس  این توانمندیآموزش  ی درست ارتقا وها انتخاب شیوه
برای آموزش ، ی پژوهشیها رساند تا برپایه داشته میو به برنامه ریزان نظام آموزشی کشوریاری نماید  میمرتبط کمک 

 درکشوربرنامه ریزی کنند ای رسانهسواد 
اطالعات و نظرات را در دانش آموزان ها،  برا ی بیان و انتقال ایده ها باید توانایی کاربرد خالق رسانه ای رسانهآموزش 
 ای همجموع ای رسانهسواد ، و نظریه شناختی پاتر ای رسانهبراساس تعاریف سواد (. 24ص ، 2333، ترندآکس) فراهم کند
از  ای رسانهی ها های تولید و ارتباط با پیام ی مختلف و مهارتها رسانهیی است که دسترسی و استفاده از ها از توانمندی

 . اثرگذارند ای رسانهبر سواد ، تقادی نیز درکناردو عامل پیشینهمچنین توانایی تحلیل و ارزیابی و تفکر ان. آن جمله است
در دانش آموزان در ابتدای اجرای دوره  ای رسانهی مرتبط با سواد آزمون ها نتای  پژوهش نشان داد که سطح مهارت

در دانش  ای رسانهی سواد ها و بر اساس نتای  پیش در حد ضعیف است و نیاز به ارتقای مهارت ای رسانهآموزش سواد 
 523در گروه آزمایش و روی  ای رسانهاین در حالی است که پس از اجرای دوره آموزش سواد . ضروری است، آموزان

 . ارتقا یافت، در دانش آموزان ای رسانهی مرتبط با سواد ها مهارت، دانش آموز
همچنین . همخوانی دارد( 5035) دامرادیو خ( 5033) با نتای  پژوهش تقی زاده، نتای  به دست آمده در پیش آزمون

 . تناسب دارد( 2334) وپانگ( 2331 ) ی الییتشها ی پژوهش با پژوهشها یافته

ی مختلف از سنتی ها رسانهتوانایی دانش آموزان در استفاده از ، با دو گروه مستقلtی آماری ها بر اساس نتای  آزمون
نسبت به دانش آموزان شرکت نکرده در  ای رسانهره آموزش سواد در دانش آموزان شرکت کننده در دو، تا دیجیتال

از سطح خیلی ، دانش آموزان گروه کنترل در این زمینه. در صد معنادار است 33باالتر است و این اختالف تا ، دوره
در پایان دوره ( خوب و خیلی خوب، متوسط، ضعیف، در یک طیف پن  بخشی شامل: خیلی ضعیف ) ضعیف به خوب

 . رسیدند
ی ها در دانش آموزان کمک کرده است و از سویی مهارت ها رسانهبه عبارتی اجرای دوره به شناخت بهتر انواع 

و ها،  رسانهیکی از موانع موجود در راه ارتقای مهارت و توانایی استفاده از انواع . استفاده را در آنان ارتقا بخشیده است
شود دانش آموزان  اجرای دوره آموزشی سبب می. ی نوین استها رسانهکار با  مهارت پایین دانش آموزان در شناخت و

دسترسی ندارند بیاموزند و برای  ها آن یی را که در منزل بهها رسانهو بویژه  ها رسانهمهارت کار با انواع ، در کنار یکدیگر
 . ترغیب شوند ها آن استفاده از

از  ای رسانهی ها در مهارت تجزیه و تحلیل پیامای،  رسانهزش سواد همچنین دانش آموزان شرکت کننده در دوره آمو
ی آمارتا ها این اختالف بر اساس آزمون. و به عبارتی از سطح ضعیف به خیلی خوب رسیدند 20. 8به  00. 2میانگین 
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 . درصد معنادار است 33
نیز در دانش آموزان شرکت کننده در  ها هرسانو ارتباط با  ای رسانهی ها مهارت دانش آموزان در ایجاد و ارسال پیام

در این شاخص دانش . درصد ارتقا یافت 33نسبت به سایر دانش آموزان با پیشرفت معناداری در سطح ، دوره آموزشی
 . رسیدند( خوب) 82. 0به  02. 32ضعیف) آموزان از میانگین

ی ها ی گوناگون کاربرد و تولید پیامها جنبهآگاهی بیشتر نسبت به ای،  رسانهبا وجود تعاریف متفاوت از سواد 
نقش اصلی را در مفهوم سازی فرایندهای تولید و ، سه بازیگر(. 7ص ، 2334، وزنبامر. )تمورد توافق اس ای،  رسانه

نقل از  به، روزنبان) هو رسان( استفاده کننده) کاربر، که عبارتند از: تولید کننده، برعهده دارند ها،  رسانهی ها کاربرد پیام
به ای،  رسانهی ها ی مختلف در تولید و ارتباط با پیامها لذا شناخت دانش آموزان با جنبه(. 7ص ، 2334، مک کوایل
 . انجامد در مراحل باالتر می ای رسانهارتقای سواد 

وره آموزشی سواد در پایان د، هم ای رسانهی ها و برخورد با پیام ها رسانهتوانایی داشتن تفکر انتقادی در استفاده از 
ی ها این اختالف بر پایه آزمون. رسیدند( خیلی خوب) 03. 8به ( متوسط) 87. 2از میانگین، در گروه آزمایش ای رسانه

امروز یک ضرورت  ای رسانهی انتقادی درچهان چندها با جنبه ای رسانه آموزش سواد. در صد معنادار است 33آماری تا 
به فراگیری این جنبه از سواد نیز ، اجتناب ناپذیر است و باید عالوه برآموزش سوادسنتی و کاربا ابزارهای ارتباطی جدید

 . پرداخت
از سطح ضعیف به خوب  ای رسانهدانش آموزان شرکت کننده در دوره آموزش سواد  ای رسانهدر مجموع سطح سواد 
تا  333. 3این اختالف با ضریب معناداری . افزایش یافت 18. 0به  53. 2از  ها ای آن رسانهاد ارتقا یافت و میانگین سو

 . معنادار است، در صد اطمینان 33
در دانش آموزان شرکت کننده  ای رسانهو در مفهوم کلی سواد  ای رسانهنتای  مربوط به چهار مهارت سازنده سواد  

افزایش یات و  ای رسانهه دانش آموزان شرکت نکرده در دوره آموزش سواد نسبت ب ای رسانهدر دوره آموزش سواد 
 . درصد معنادار است 33در حد ، ی آماریها براساس نتای  آزمون ها اختالف در همه مهارت

در یک ( 2334 ) وپانگ( 2331 ) ی الییتشها با پژوهش ای رسانهنتای  به دست آمده در تاثیر دوره آموزش سواد 
و  ها رسانهی دانش آموزان را در استفاده از ها مهارتای،  رسانهی ها نیز نشان دادند که آموزش ها . آنقرار داردراستا 

 . دهد افزایش می ای رسانهی ها ارزیابی انتقادی پیام
به  ای رسانهی ها به هنگام استفاده از برنامه، مخاطب و کاربر رسانه(، 2334) پاتر ای رسانهبر پایه نظریه سواد 

کند و با گزینشگری دست  میمنفعل نیست بلکه فعاالنه از رسانه استفاده . زند میپردازشگری و تحلیل اطالعات دست 
همان دانش آموزاست که در مدرسه و کالس درس با تجزیه و ، مخاطب رسانه، درمطالعه انجام شده. زند میبه انتخاب 

هم  ای رسانهو دانش آموز شرکت کننده در دوره آموزش سواد افزاید  مییش ها تحلیل اطالعات آموزشی برآموخته
دهد و فعاالنه دست به انتخاب  میدر نقش یک یادگیرنده همان کار را انجام ، ی مختلفها رسانهدربرخورد و استفاده از 

کند که دانش آموزان شرکت کننده در دوره آموزش سواد  را تایید می( 2334) به عبارتی در نتای  دیدگاه پاتر. زند می
 . ندتر موفق ای رسانهی ها در پردازش پیامای،  رسانه
یکی از . کند می فکر ای رسانهی ها پیامدرباره ، منتقدانه تواند می ای رسانهدارای توانایی سواد فرد توان گفت  می

تواند منجر به ایجادارتباطات  میباال رفتن سطح آگاهی است که ای،  رسانه یها پیامدهای تحلیل و درک صحیح پیام
 . ست ها رسانهبا  تر اجتماعی سالم

 ها رسانهبه انواع ، هم درخانه و هم درمدرسه، شده است و بیشتر کودکان تر مهم ای رسانهآموزش سواد ، امروزه
یابی به تدید که کاربران و مصرف کنندگان را برای دسی جها مهارت و ها برای گسترش توانایی. دسترسی عملی دارند
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جدید نامیده  ای رسانهچه که سواد  دانشمندان معتقدند که مدارس باید به آن. سواد اطالعاتی پشتیبانی کند ضروری است
ستفاده از ی اجتماعی که جوانان در ارتباط و اها و مهارت ها از توانایی ای همجموع. شود توجه بیشتری داشته باشند می

 (. 8ص ، 2331، جنکینز و دیگران)  ی جدید به آن نیاز دارندها رسانه
اند.  ی پرشتاب اطالعات محاصره کردهها را در گام ها آن در حیطه فرهنگی مخاطبان رخنه و ، در دنیای امروز ها رسانه 

شود تا  میاین موضوع سبب   مندند؛اطالعات در مسائل روزمره خود نیاز ، مخاطبان نیز در عصر حاضر به میزان زیادی
روابط اجتماعی را تولید  ها رسانهاز آنجا که . بیش ارپیش ضرورت یابند، تیاابزارهای تحلیلی مرتبط با این خوراک اطالع

کند تا محیط پیرامون خود را  میبه مخاطبان کمک  ای رسانهو داشتن سواد  ها رسانهکنند بنابراین شناخت  میو باز تولید 
 . ز گشایی کنندرم

، در مدارس را به عنوان ضرورتی مهم در عصر کنونی ای رسانهی پژوهش اهمیت پرداختن به آموزش سواد ها یافته
 ها رسانهمصونیت بخش و فعاالنه و پویا از ، راه را برای استفاده هوشمندانه ای رسانهدوره آموزش سواد . دهد نشان می
ی ها رسانهو بویژه  ها رسانهی را به دانش آموزان در استفاده از تر تواند نقش فعال میارتقای این مهارت . کند هموار می

 . دیجیتال در جامعه اطالعاتی و عصر جهانی شدن بدهد
ی مختلف ها ساختارهای دانش خود را در زمینه( 2334) باالتر بر اساس نظریه پاتر ای رسانهدانش آموز دارای سواد 

و  ها رسانهکند و با کنترل بهتر بر نحوه استفاده خود از  استفاده می ها رسانهمه ریزی بیشتر از سازد و با برنا محکم می
 ها رسانهاز سویی نگاهی به تاثیرات نامطلوب برخی . دارد گام برمی، به سمت مخاطب فعالای،  رسانهی ها برخورد با پیام

ی سواد ها لزوم آموزش، شده امروز ای رسانههان دانش آموزان در ج اسالمی –و لزوم حفظ هویت فرهنگی ایرانی 
ی ها شناخت تجربه، ی تطبیقیها انجام پژوهش. نماید در مدارس و نظام آموزشی کشور را صد چندان می ای رسانه
اجرای آزمایشی ، دانشگاهی و غیردولتی، ی دولتیها با مشارکت بخش ای رسانهایجاد مرکز آموزش سواد ، دیگران
شروع شده را  ای رسانهتواند جنبش آموزش سواد  می ها آن در مدارس و ارزیابی علمی ای رسانهسواد  ی آموزشها دوره

 . نماید تر فعال، در کشور
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Methods: This method has been ordered quasi-experimental method. Control and 

experimental groups, were selected by cluster sampling method, each of the 120 high school 

students in Kerman (2013). Controls group in a semester and 90 minutes per week received 
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questionnaire containing 40 items was achieved with implementation 
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related skills of the students in the pre-test study with an overall average is in the weak (2. 2 

out of 5). The implementation period based on test results and statistical analysis, the students 

were participating in training media literacy than students in the control group, with 99% 

confidence in the skills higher level. Average media literacy was upgraded to 3. 64. (good 

level) in control group . 

Conclusion: Media literacy education is essential on the level of media literacy students. 

Sign in media literacy education schools. Media literacy education is essential for entry to 

schools . 

 Key words: Media literacy education, media literacy, High school students, Analysis of 

media messages, Critical Thinking 
 

 
 

  



 فصل دوم  421

 

 گرایی  ای برای کاهش مصرف راهکارهای اخالقی سواد رسانه

 در بین مخاطبان تبلیغات تلویزیونی
 

 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما -محمدصادق باطنی 
 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه تهران –علی رضایی 

 

 چکیده:
سو و حرکت تلویزیون به سمت تأمین مالی  ه کاالهای مصرفی از یکهای اخیر، انباشت سرمایه و تبدیل آن ب در سال

ترین و تأثیرگذارترین کارکردهای  به یکی از مهم« تبلیغات»از سازوکارهای غیردولتی از سوی دیگر، باعث شده است تا 
تروی  »با چالش های تولیدی، همواره  تلویزیون تبدیل شود. اما کارکرد تبلیغات در کنار کمک به رونق اقتصادی بخش

گرایی را یکی از  و تغییر سبک زندگی مردم همراه بوده است. در همین راستا شاید بتوان مصرف« گرایی مصرف
 های فردی و اجتماعی دانست. از طریق جابجایی ارزش« پذیری اجتماعی مسئولیت»ترین عوامل کاهش  مهم

مخاطبین در مواجهه با « های اخالقی مهارت»فزایش ، ا«ای سواد رسانه»یکی از وجوه مغفول مانده پرداختن به 
و با توجه « مال مهدی نراقی»با رویکرد « اخالق تلفیقی»رسانه است. این پژوهش با مدنظر قرار دادن چارچوب نظری 

رسانی مورداستفاده در  های اطالع )عقل، وهم، شهوت و غضب(، فنون بصری و ارزش« قوای چهارگانه نفس»به 
گرایی را موردبررسی  وتفریط در مصرف ی بر هم زدن تعادل اخالقی مخاطب و سوق دادن او به سمت افراطتبلیغات برا

 قرار داده است.
های مختلف که از رسانه ملی پخش  بندی صورت که هفت تبلیغ ایرانی مرتبط با کاالهای مصرفی در طبقه بدین
در دو سطح مورد « روالن بارت»با رویکرد « شناسی نشانه»ها به کمک روش  اند انتخاب شده و هر یک از آن شده

رسانی مورداستفاده  های اطالع شده در هر تبلیغ، فنون بصری و ارزش تحلیل قرار گرفته و به ترتیب رذایل اخالقی تروی 
 ها احصا شده است. در هریک از آن
، در قوه عاقله، «کاالمحوری»و « نیاز کاذب»رسد به ترتیب در قوه شهویه،  بندی، به نظر می عنوان جمع درنهایت به

« تجمل»و « فخرفروشی»، «زدگی در انتخاب محصول ایجاد واهمه و شتاب»و در قوه غضبیه « اغراق»و « فریب»
، بیش «فنون بصری»گرایی هستند. در این میان از بین  کننده مخاطب به مصرف تحریک« رذایل اخالقیم»پرتکرارترین 

، «شگفتی»، «رسانی های اطالع ارزش»و همچنین در بین « تضاد»و « تکرار»ازآن  و پس« تحرک»و « تنوع»از همه، 
دهنده به  های اخالقی سوق ها، مخاطب را به سمت کلیشه بیش از سایر فنون و ارزش« مجاورت»و « فراگیری»

محوریت توانمندسازی نسبت به ای مخاطب در مواجهه با تبلیغات با  کنند. ارتقای سواد رسانه گرایی  هدایت می مصرف
تواند به ایجاد اعتدال در رژیم مصرف و گرایش بیشتر به مسئولیت اجتماعی کمک  گفته می های پیش فنون و ارزش
 شایانی نماید.

گرایی،  رسانی، تبلیغات، سواد بصری، مسئولیت اجتماعی، مصرف های اطالع ای، ارزش : اخالق رسانهها کلیدواژه

 شناسی. نشانه

 

 مقدمه -1
سو و حرکت تلویزیون به سمت تأمین  در سال های اخیر، انباشت سرمایه و تبدیل آن به کاالهای مصرفی از یک
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ترین و  به یکی از مهم« تبلیغات»مالی از سازوکارهای خصوصی و غیردولتی از سوی دیگر، باعث شده است تا 
 آمده است: 5012ر قانون صداوسیما در سال که د تأثیرگذارترین کارکردهای تلویزیون تبدیل شود. تاجایی

های  درآمدهای ناشی از اجرا و پخش برنامه»های کسب درآمد و منابع اعتباری سازمان عبارت است از:  یکی از راه
 (22، ماده 5012صداوسیما،  قانون«. ) های بازرگانی تبلیغاتی و آگهی

 نگرش تغییر یا جدید نگرش ایجاد برای ارادی و آگاهانه هدفمند، قدرتی تبلیغات }چه بخواهد، چه نخواهد{ درواقع
. اما کارکرد تبلیغات (55-52: 5033 محمدزاده،. )است مخاطب و تبلیغ کارگزار بین ارتباط برقراری طریق از گرفته شکل

لش های تولیدی، همواره با یک چالش بزرگ اخالقی همراه بوده است. این چا در کنار کمک به رونق اقتصادی بخش
و تغییر سبک زندگی مردم از طریق ایجاد آگاهی کاذب و تولید نیاز کاذب. « گرایی تروی  مصرف»عبارت است از 

تبع آن به مصرف بیشتر و  کند و به تر می که تبلیغات بازرگانی دایره نیازهای مخاطب را هرچه گسترده و متنوع نحوی به
 . (830: 5372 همکاران، و ابراهیم انیس،)کند  بیشتر تشویق می

از طریق « پذیری اجتماعی مسئولیت»ترین عوامل کاهش  گرایی را یکی از مهم بین شاید بتوان مصرف دراین
 از مردم توجه کردن منحرف دهد، می انجام تبلیغات که کارهایی از های فردی و اجتماعی دانست. یکی جابجایی ارزش

 فرهنگ تغییر در . تبلیغات(73-43: 5040 آسابرگر،)است  خودشیفتگی و خصوصی مسائل به سیاسی و اجتماعی مسائل
 تأثیر تحت جوامع شدن مصرفی که رسد می نظر به. کند می ایفا زیادی نقش مصرفی فرهنگ یک به جوامع سنتی
 غرب، در بیستم قرن آغاز . با(4-3: 5032 حسینی، و رضانیا) گرفت شکل عام صورت به و تلویزیون و تلویزیونی تبلیغات

عنصر }به  دو این افتادن جا در بسزایی نقش تبلیغات که گرفت شکل مدرن جامعه نهادن بنیان برای مهم جزء دو
هایی چون  که امروزه ارزش نحوی . به(18-13: 5033 زرگر، سروی)گرایی  مصرف و فردگرایی: داشت عنوان ارزش{

جویی جای خود را به تبرج، برداشتن موانع اجتماعی  صرفه کمک به یکدیگر، پیشی گرفتن از هم در معنویات، قناعت و
 خواهی و اسراف جویی داده است. از پیش رو برای پیشی گرفتن در مادیات، زیاده

های  سوی ارزش ها به های پرتکرار تبلیغات برای سوق دادن آن در این میان آگاه کردن مخاطبین رسانه به تکنیک
رسد تا بتوان از این طریق مخاطب  ای در عصر حاضر به نظر می مباحث سواد رسانههای  گرایی یکی از ضرورت مصرف

پذیری اجتماعی، هرچه بیشتر سوق داد. در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا با  های مرتبط با مسئولیت را به ارزش
های تبلیغات برای  اند، تکنیک های داخلی که به تبلیغ کاالهای مصرفی پرداخته بررسی نشانه شناختی تعدادی از نمونه

سو به کارکرد  تحریک مخاطب به مصرف بیشتر را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه تبلیغات از یک
ها ذیل مباحث سواد بصری  های مورداستفاده از آن ها نزدیک هستند و از سوی دیگر تکنیک رسانی در رسانه اطالع
برای « های اطالع رسانی ارزش»و « سواد بصری»ها ذیل دو عنوان  این تکنیک گنجد، تالش شده است تا می

اختصار مورد تعریف و بازبینی  مخاطبین تبلیغات مطرح شود. در ادامه مفاهیم مورداستفاده در این پژوهش به
 اند. قرارگرفته

 

 تعریف مفاهیم -2

 تبلیغات -1-2
است. در واقع « Advertisement»یا « Advertising»لیسی ترین لغت برای تبلیغات تجاری در زبان انگ رای 

گرفته از طریق برقراری ارتباط  تبلیغات قدرتی هدفمند، آگاهانه و ارادی برای ایجاد نگرش جدید یا تغییر نگرش شکل
نامیده بین کارگزار تبلیغ و مخاطب است. آنچه در تبلیغات مهم است بدانیم، این است که گروهی که کارگزاران تبلیغ 

ها و با کمترین هزینه اقتصادی، اجتماعی،  ترین ابزار و وسایل و روش اند تا با استفاده از مدرن شوند و در پی آن می
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ها را متقاعد کنند که به خواسته  زمانی و... بیشترین اثر را روی مخاطبان یا جامعه هدف خود داشته باشند و آن
( در 55-52: 5033فتاری را که مورد انتظار مبلغ است داشته باشند. )محمدزاده، کارگزاران تبلیغ جامه عمل بپوشانند و ر
 خواهیم پرداخت و سایر تبلیغات مدنظر این پژوهش نیست.« تلویزیونی»این پژوهش صرفاً به تبلیغات تجاری 

 

 سواد بصری -2-2
خواهیم دانش و  اگون همواره میهای گون ما به علت میل و رغبت زیاد انسان نسبت به یک پیام بصری آشکار است.

ترین دلیل برای این تمایل همان صریح و مستقیم بـودن تصـاویر یـا     مهم معارف خود را با شواهد بصری تقویت کنیم.
 انسان وسیله به شده ضبط مطلب ترین قدیمی ها با تجربیات واقعی است. های بصری و درنتیجه نزدیکی و الفت آن پیام
به بیان سـاده تـر    .(54-53 :5043داندیس، . )است شده ترسیم پیش سال هزار سی به نزدیک و است تصویر صورت به

ی ایسواد یعنی توانتواند یک زبان برای برقراری ارتباط باشد.  ، که تصویر هم میزبان وسیله ای است برای بیان و ارتباط
-283 :5043دانـدیس،  ) آگـاهی بصـری.  بیان کردن و فهمیدن و آموختن مطالب. سواد بصری یعنی افزایش هوش و 

281). 
ترین فنون بصری که در بحث سواد بصـری مـورد مداقـه قـرار      توان مهم ازآن می اولین فن بصری، تضاد است. پس

 گونه نام برد:  گیرند را این می
ـ صرفه 1 ؛کندگیـ وحدت ـ پرا1ـ ساده ـ بغرن . 8 نامنظم؛ـ منظم ـ 0 ؛ـ متقارن ـ نامتقارن2 ؛ـ متعادل ـ ناپایدار5

 پردگی؛ بیـ تلویح ـ 53؛ـ آرام پرتحرکـ 3 ؛بینی ـ ارتجال ـ قابلیت پیش4 ؛ـ مبالغه ـ مختصر گویی7 ؛جویانه ـ پرنقشی
ـ تخت ـ 51 ؛ـ مطابق با واقع ـ انحراف از واقع58 ؛ـ یکدستی ـ تنوع50 ؛ـ شفافیت ـ ماتی52 تأکید؛ـ  طرفی بیـ 55
 پیوندی سستـ تکرار ـ 53 ؛ـ واضح ـ محو54؛ ـ ترادفی ـ درهم 57 ؛عنصری ـ تک عنصری ـ چند51 بعدی؛ سه
 . (517-578 :5043داندیس، )

 

 رسانی های اطالع ارزش -3-2
رسانی است، پس بسیاری از تبلیغات برای  ترین کارکرد رسانه به تبلیغات، کارکرد اطالع با توجه به اینکه نزدیک
خبر »ای دارند که به پرسش  ای نگاران قواعد زمینه روزنامهکنند.  رسانی استفاده می های اطالع تأثیرگذاری بیشتر از ارزش

کنند، این قواعد  نویسند و ابالغ نمی های خبری نمی ای را سازمان د زمینهدهد. این قواع های الزم را می پاسخ« چیست؟
تر برای درک فرایند  ی فراهم شده، پدید آمده است. رویکردی علمیکاردر عملکرد روزانه و در دانشی که براثر تجربه 

آید که  ای به دست می ای ای است که از آن قواعد زمینه های خبری انتخاب خبر تالش برای شناسایی و تعریف ارزش
(. در این میان Harcup T & O’Neill D.,2001: 261) کنند ها گزینش می نگاران در عمل خبرها را با آن روزنامه
بزرگی و  -1و استثناء،  شگفتی -8برخورد،  -0شهرت،  -2فراگیری،  -5اند از:  های خبری عبارت ترین ارزش مهم

 (52: 5074خواه، یونس، تازگی )شکر -7مجاورت و  -1فراوانی، 

 

 چارچوب نظری -3

 در اخالق اسالمی در این پژوهش شده انتخابرویکرد و منبع  -1-3
مال احمد نراقی،  مال محمدمهدی نراقی، مسکویه، پس از مطالعه منابع با رویکردهای مختلف اخالقی ازجمله آثارم ابن

مال احمد »نوشته « معراج السعاده»طباطبایی )ره( نهایتاً کتاب  عالمه فارابی و نصیرالدین طوسی، خواجه ابو حامد غزالی،
عنوان منبع اصلی در  که با رویکردی تلفیقی و با تمرکز بر رویکرد فلسفی به مباحث اخالقی پرداخته است به« نراقی
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 اخالق اسالمی برای این پژوهش انتخاب شد.
 مهدی مال» از «السعادات جامع» مل و جامعم عربیکا کتاب فارسی ترجمه و خالصه کتاب معراج السعاده درواقع

 آن بر نیز زیادی مطالب و شده نویسی ساده عادی مردم فهم جهت السعاده معراج. است« مال احمد نراقی» پدر «نراقی
 .شده است افزوده

در این پژوهش که منبعث از کتاب معراج السعاده است به  شده انتخابدر ادامه تالش شده است تا رویکرد نظری 
 طور خالصه آورده شود. برای این مهم بایست ابتدا با قوای چهارگانه نفس آشنا شد. نقل از این کتاب و به

 

 روح و قوای چهارگانه نفس قوای شناخت -1-1-3
 و است مرکب جسم و راکِب روح. نفس یا دل یا جان یا روح دیگری و جسم یکی بعد: دو از است متشکل انسان
 شهوت و غضب وهم، اصلی یا گانه 8 قوای جز به اویند، بردار فرمان و مطیع همه اوست که اختیار در شماری بی قوای
 (23، ص 5084)نراقی،  .است فطری قوای از که عقل و اند غریزی قوای از که

این قوای اربع حکم کارفرمایان و سران لشگر و عمال »نویسد:  گونه می نراقی در تشریح این قوای چهارگانه این
مملکت را دارند و سایر قوا زیردستان و فرمان برانند. شأن عقل ادراک حقایق و تمیز میان خیرات و شرات و امر به 

قوه شهویه بقای بدن است که آلت تحصیل کمال نفس است، یجاد ا یدهفاافعال جمیله و نفی از صفات مذمومه است. 
ها به قوه  زیرا که زیست بدنم چند روزی، در این دنیا موقوف است به تناول غذا و شراب و تناکح و تناسل و احتیاج آن
صد ها به مقا شهویه روشن و ظاهر است. ثمره قوه وهمیه فهمیدن امور جزئیه است، دانستن دقایق اموری که با آن

شهویه یا وهمیه  اگر قوههای خارجه را از بدن نموده و نیز  رسند. شغل قوه غضبیه آن است که دفع مضرت صحیحه می
اراده سرکشی و خودسری کرده قدم از جاده اطاعت عقل بیرون نهند، ایشان را مقهور نموده و به راه راست آورد و در 

 (25ص  ،5084)نراقی، « تحت اقتدار و تسلط عقل بازدارد.
شوند. در جدول  بندی می در این کتاب بر اساس این قوای چهارگانه تقسیم موردبحثتمامی رذایل و فضایل اخالقی 

 شود آورده شده است: زیر صفاتی که در اثر اعتدال، افراط و یا تفریط در هر یک از قوا برای انسان حاصل می
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 در هر یک از قوای چهارگانه صفات حاصله از اعتدال و خروج از اعتدال -1جدول 

 
 

 5اخالق در تبلیغات -2-3
 تمام در بایست مخاطبین، در حسنه اخالق گسترش و خُلق حُسن تروی  در خود عالیه هدف به رسیدن برای رسانه

 رویکردهای یکایک در اعتدال رعایت با رسانه درواقع. بگیرد بهره «عدالت» ای هسته مقوله از خود رویکردهای
 انحراف برای را الزم زمینه وتفریط، افراط سمت به رفتن با و دهد می سوق حسنه اخالق سوی به را مخاطب اش ای رسانه

( در ادامه به تشریح مواردی از کارکرد 247: 5030)باطنی، محمدصادق،  .آورد می فراهم ها، اخالقی بی سمت به مخاطب
یا خارج کردن مخاطب از اعتدال در قوای چهارگانه نفس در مواجهه با پردازیم که منجر به ایجاد اعتدال  تبلیغات می

 شود. تبلیغات تلویزیونی می
شود و اصالت ندارد. به همین دلیل و با  تبلیغات، نسبت به دیگر کارکردهای رسانه، کارکردی عَرَضی محسوب می

تواند مسائل اخالقی فراوانی را برای رسانه  یتوجه به اهمیت درآمدزا بودن تبلیغات برای رسانه، تولیدات این کارکرد م
گرفته در این  سادگی از مسیر اعتدال خارج کند. با توجه به مطالعات انجام ملی به دنبال آورد و رفتار مخاطبین را به

شود ها منجر به ایجاد اعتدال در مخاطب تلویزیون  تواند با رعایت آن ترین شرایطی که کارکرد تبلیغات می پژوهش، مهم
 دادن فریب عدم محصول، بهترین انتخاب به نسبت مخاطب نگرش تغییر محصول، شناساندن اند از: درست عبارت

 تبلیغات. در مخاطب برای گرایی مصرف تروی  و کاذب نیاز ایجاد از پرهیز مخاطب،
های مخاطب، پرهیز از  کند تا با پرهیز از جایگزینی ارزش حال یک تبلیغ ایدئال در چارچوب نگاه اسالمی تالش می

تبلیغات زیر آستانه حسی و عدم سوءاستفاده از احساسات مخاطب، نگرش مخاطب را به سمت انتخاب محصول مبتنی 
در مخاطب امر بسیار « نیاز کاذب»و تمایز آن با « واقعینیازهای »بین، موضوع  اش سوق دهد. دراین بر نیازهای واقعی

گرایی و کاالهای لوکس و غیرضروری، تروی   حدوحصر مصرف تواند با تبلیغ بی مهمی است. درواقع رسانه می
                                                           

نوشته محمدصادق باطنی در « های اسالمی ای برای رسانه ملی بر مبنای آموزه تدوین معیارهای اخالق حرفه» نامه شده در این بخش، از پایان تمامی مباحث ارائه 5
 آورده شده است. 5030سال 
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ازحد برند تبلیغاتی تا مرز اشغال جامعه توسط تبلیغات محصول مدنظر، ارائه سبک زندگی  گرایی، تکرار بیش تجمل
طلبی و تروی  مدگرایی، محصول  با محصول مصرفی خاص، تبلیغ مصرف تفننی، معتادگونه و از سر تنوعمتناسب 

ها،  گویی، استفاده از ستاره کننده جابجا کند و با فریب مخاطب از طریق اغراق موردنظر را در نظام اولویتی مصرف
های کاال، کلیشه  مثبت کاال، نگفتن کاستیهای  های جنسی مخاطب، تأکید بر ویژگی گرایی، استفاده از ضعف عوام

وار معرفی کردن اثر محصول،  سازی مثبت نسبت به استفاده از محصول، سوءاستفاده از ظرافت زنان و کودکان، معجزه
ازاندازه محصول و با تلبیس و غش در معامله، در مخاطب آگاهی کاذب ایجاد کرده  کننده و بیش تبلیغات جذاب و سرگرم

کالم وی را فریب دهد. این فریب به توسعه دامنه نیازهای مخاطب، از نیازهای محدود واقعی و ضروری به  و در یک
شود. رخدادی که مخاطب را به آزمون محصولی که نیازی به آن  می نیازهای نامحدود و متکثر کاذب و غیرواقعی منت 

ول و سلب آرامش و بر هم خوردن تعادل در ندارد تحریک کرده و منجر به سردرگمی مخاطب نسبت به انتخاب محص
ای که تا دیروز  پذیرترین حیطه در معرض آن، کانون خانواده است، خانواده شود. موضوعی که آسیب اش می زندگی

گرا تبدیل شده  های مصرف بخش خانواده محوریت آن حول پدر یا مادر بود و امروز این کاالست که به محور نجات
های بازرگانی  ترین خطرها در مقابل پیام زودباور نیز در بین اعضای خانواده در معرض جدی است. همچنین کودکان

 باشند. می
شود، حرکت در مسیر رفع نیازهای واقعی  گرایی توسط مخاطب اتخاذ می راهبردی که در صورت عدم تروی  مصرف

نسبت به  و تغییر نگرش مخاطب اقناع رایب و دوری از نیازهای کاذب است، درواقع تبلیغات با اتخاذ راهبردِ تالش
شوند تا رفتار مخاطب به سمت انتخاب بهترین محصول متناسب با نیازهای  منطق، موجب می راه محصول تبلیغی از

 زده محصوالت بپرهیزد.اش تغییر یافته و مخاطب از انتخاب شتاب واقعی
کند عدم سوق یافتن به یده ایجاد اعتدال اتخاذ میی تبلیغات ذیل پددیگر راهبردی که مخاطب تلویزیون درزمینه

سمت انتخاب از سرم حرص، رقابت در مادیات، عُجب، فخرفروشی، حسد و تحریک قوای شهوانی )شهوت جنسی و 
ای به خانواده داشته باشد،  ی تبلیغات، توجه ویژهشهوت شکم( است. از سوی دیگر تلویزیون بایست مخصوصاً درزمینه

-عنوان محور خانواده بپرهیزد و خانواده را از مصرف عنوان یک راهبرد بسیار مهم از تبدیل کردن کاال به هکه ب تاجایی

عنوان  زدگی دور کند و جایگاه درست کاال را به خانواده بشناساند و همچنین از زودباوری کودکان سوءاستفاده نکند. به
حال مروج  ایست مخاطبین خود را از اسراف پرهیز دهد و درعینی تبلیغات، رسانه بآخرین راهبرد رسانه ملی درزمینه

 (241: 5030زهد و قناعت باشد و این دو فضیله مهم اخالقی را در مخاطبین خود تقویت نماید. )باطنی، محمدصادق، 

 

 روش تحقیق -4

 شناسی نشانه -1-4
داند،  شناسانه و فیزیکی میاز دو بخش روان شده ساختهسوئیسی، فرایند گفتگو را  شناس زبان، 5فردینان دو سوسور

ی شناسد که پیوند میان الگوی آوایی و معنا در اندیشهشناسی میای از بخش روانولی ساختار زبان را در ارتباط با پاره
 (.5040گیرد )ضمیران،  شناسی او از همین پیوند ریشه میآدمی است. نشانه

 است، در این الگو هر نشانه از دو بخش تشکیل شده است:« هیدووج»الگوی سوسور از نشانه، الگویی 
 شود، : تصویر صوتی که موجب علم به چیز دیگر می2دال -5

 یابیم. به سبب دالّ به آن آگاهی می آنچه: 0مدلول -2

                                                           
1 Ferdinand de Saussure 

2 significant 
3 signify 



 فصل دوم  410

که در این میان رابطه میان دال و مدلول را اصطالحاً « پیوند دال و مدلول»شناسی اساساً عبارت است از  نشانه
 نامند. می« لتدال»

کدام مقدم بر دیگری نیستند.  شود که این دو وجه نشانه، وابستگی متقابل به یکدیگر دارند و هیچ سوسور متذکر می
دالم بدون مدلول یا به عبارتی دالی که به هیچ مفهومی داللت نکند، صدایی گنگ بیش نیست و مدلولی که هیچ دالی 

ته باشد قابل دریافت و شناخت نیست. درواقع، محال است که نشانه از لفظِ )صورتی( برای داللت بر آن وجود نداش
کند که دال و مدلول )یا صدا و اندیشه( همچون بدون معنی و یا معنی بدون لفظ، تشکیل شده باشد. سوسور تأکید می

ارتباط تنگاتنگ ذهنی « پیوند متدایی»یک  واسطه بهناپذیر هستند. این دو وجهِ نشانه دو روی یک کاغذ از هم جدایی
 (.5047، 5اندازد )چندلر دارند و هر یک، آن دیگری را راه می

هایی  ای ابداع کرده است. او به اسطوره هایی را برای تحلیل تصاویر و راهبردهای کالن فرهنگ رسانه بارت روش
. نقدهای او نیز به دنیای شوند و تالش کرد آگاهی تحلیلی خوانندگان را افزایش دهد پرداخت که وارد زندگی می

ها را برای سرپوش  شوند و برساختگی اجتماعی آن ای و سیاست وارد می شهرت، ورزش، فرهنگ رسانه ای اسطوره
های او دارای دو  ای که تحلیل گونه دهد؛ به ازحد، نشان می گذاشتن بر تعارضات و ابعاد منفی همچون تجاری شدنم بیش

 باشد: سطح می
 پردازد. ها می های صریح یا آشکار نشانه بررسی داللت سطح اول: که به -5

 دهد. ها را نشان می های ضمنی یا پنهان این نشانه سطح دوم: که داللت -2

 

 شیوه گردآوری اطالعات -2-4
شوند،  حوزه مربوط می 1تبلیغ که هر یک به یکی از این  7شده و  نظر گرفته حوزه مصرفی در 1در این پژوهش 

رسانی مورداستفاده در تبلیغات برای تروی   های اطالع های سواد بصری و ارزش ی و احصای تکنیکشناس برای نشانه
 حوزه و کاالهای مورد تبلیغاتشان در جدول زیر آمده است: 1اند. این  گرایی انتخاب شده مصرف
 

 شده برای پژوهش های مصرفی و کاالهای تبلیغی انتخاب حوزه -2جدول 

 پوشیدنی بهداشتی کاالی دیجیتال خانگی لوازم خوراکی حوزه مصرفی

 نام کاالی مورد تبلیغ
 روغن فامیال -
 پفک چالکز -

 شامپوی کلییر - تلویزیون سامسونگ - جی یخچال ال -
 کفش تن تاک -
 پوشک مای بیبی -

 

 های تحقیق یافته -5
خواهیم پرداخت.  2شده در جدول  اشارهطور که پیشتر گفته شد، به تحلیل نشانه شناختی تبلیغات  در این بخش همان

های صریح هر یک از تبلیغات را بررسی کرده و عمالً آن را  بر همین اساس ابتدا در تحلیل سطح اول، داللت
« تفسیر»های ضمنی تبلیغات به  رویم و با بررسی داللت کنیم. در گام دوم، به سراغ تحلیل سطح دوم می می« توصیف»
 پردازیم. ها می آن

 تبلیغ روغن فامیال -1-5

 تحلیل سطح اول -1-1-5
رسد با هم  پردازد که به نظر می های پیاپیم جمعی از زنان و مردان جوان می داستان این تبلیغ به روایت مهمانی

ها  چه سری در رونق مهمانی»شود که  نسبت فامیلی داشته باشند. همان ابتدا در گفتارمتن این پرسش مطرح می
                                                           

1 Chandler 
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شود و در انتهای هر مهمانی، فردی از جمع بر سر  بار در منزل یکی از افراد برگزار می هایی که هر مهمانی«. است؟
عنوان رمز و راز رونق  کند. در انتها روغن فامیال به ذوق آمده و جمع را برای هفته بعد به منزل خویش دعوت می

ی را در آشپزخانه و زمان بیشتری را با مهمانان طی توان زمان کمتر شود چراکه با روغن فامیال می ها معرفی می مهمانی
 نمود.

 تبلیغ روغن فامیال -1تصویر

 
 

در این تبلیغ از تنوع رنگ باالیی استفاده شده است. ریتم تدوین تند است و از نماهای بسیاری استفاده شده است که 
ها ثابت هستند  که شخصیت هست درحالیطور غالب نماها متوسط و باز هستند. در نماهای معرفی دوربین درحرکت  به

ها در حال حرکت هستند. موسیقی متن در هر سکانس  اما در نماهای پایانی هر سکانس، دوربین ثابت و شخصیت
شده به مهمانی بعدی در  رسد و با صدای خوشحالی افراد دعوت صعودی است و در انتهای هر سکانس به اوج خود می

 آمیزد. هم می
 روغن فامیال تبلیغ -2تصویر

 
 

تابه ریخته  کشد. روغن در ماهی های درون آن را به تصویر می ثانیه آشپزخانه و فعالیت 1سکانس سوم به مدت 
آیند. در سکانس چهارم با گفتار  شود و در مابقی نماها غذاها بدون دخالت شخصی، در حال پخت به تصویر درمی می
، و باال رفتن حجم موسیقی متن، میزبان به همراه غذا به «و بیشتر با فامیالای  سرّش اینه که کمتر تو آشپزخونه»متنم 

های خندان و در حال گفتگوی افراد در نماهایی بسته مشاهده  شود و چهره های در حال تناول غذا وارد می جمع مهمان
کننده  ای سفید که تداعی زمینه شود؛ چند روغن فامیال در پس شود. در سکانس پنجم تصویر به دو بخش تقسیم می می
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کمتر در آشپزخانه، بیشتر با »ی محو از مهمانی عبارت  زمینه آشپزخانه است در یک نیمه و در سوی دیگر در یک پس
 کند. درج شده و همزمان گفتار متن آن را تکرار می« فامیال

 

 تحلیل سطح دوم -2-1-5
 در حاضر افراد تمامی. است «شکم شهوت» تحریک تبلیغ، این در یکی از نکات قابل اشاره اخالق، منظر از

 شده کشیده تصویر به خوراکی و غذا مقدار. اند درآمده تصویر به ها خوراکی خوردن حال در مدت طول تمام در میهمانی،
. کند را هم تروی  می «اسراف» شکم، شهوت تحریک کارکرد بر عالوه که است حاضر جمع نیاز از بیش مهمانی هر در
 آینده، هفته برای جمع از دعوت کنار در که است منزل داخلی دکوراسیون در «تجمل» تبلیغ در موجود عناصر دیگر از

گویا رقابتی برای تبرج در برگزاری مهمانی بین حاضران راه افتاده است. . است حاضر افراد «فخرفروشی» دهنده نشان
 نسبت مورداستفاده روغن تنها به را غذا پخت و تهیه زمان مدت و داده «فریب» را مخاطب تبلیغ این آنکه تر مهم
شود که امری نادرست است.  دهد که عمالً روغن منجر به حذف عامل انسانی در تهیه غذا می دهد و طوری جلوه می می

 نبرای مخاطبا «گرایی مصرف»تروی   آن نتیجه که نماید می ایجاد «کاذب نیاز» مخاطب این عوامل در درمجموع
 .بود خواهد
 نفرات، در تنوع. است برده بهره «تنوع» فن از مختلف های بخش در تبلیغ این بصری، فنون از گیری بهره منظر از
کند تا کارکرد  ، تالش می«چند عنصری»درواقع این اثر با استفاده از فن . مهمانی محل حتی و ها، غذاها رنگ ها، لباس

 این در مورداستفاده فن مورد تبلیغ در همه حاالت مورد تأکید قرار دهد. دیگررونق بخشی به مهمانی را برای روغن 
 آینده هفته مهمانی به دعوت حتی. شوند می تکرار اثر مختلف های سکانس در مشابه های وضعیت. است «تکرار» تبلیغ
 بصری ها جذابیت باالی موقعیت« تحرک» در کنار  تکرار و تنوع. شود می انجام مشابه عبارت یک با و مشابه صورت به

 .است گشته تجمل و اسراف تروی  و شکم شهوت تحریک به منجر عوض در اما است، برده باال را تبلیغ
 یک میزبانی زمان در آشپزخانه در حضور زمان مدت مسئله مخاطب، برای گفت، رسانی باید اطالع های ارزش الیه در

از طرف دیگر،  .دارد همراه به را «مجاورت» ارزش مخاطب برای ای مسئله چنین طرح و ای آشنا است مسئله مهمانی
را برجسته « شگفتی»درواقع ارزش « هاست؟ چه سرّی در رونق مهمانی»گوید:  که در ابتدای اثر، گفتارمتن می وقتی
زمان پخت اثر و زمان حضور در آشپزخانه، در عمل یک  نماید. چراکه محصول مورد تبلیغ را به علت کاهش مدت می
 هد.د در بین محصوالت مشابه نشان می« استثناء»

 

 تبلیغ پفک چاکلز -2-5

 تحلیل سطح اول -1-2-5
شخصیت چاکلز با لباس یک جادوگر در حال راندن یک موتورسیکلت معیوب است. موتور در حال متصاعد کردن 

کند.  شود و شخصیت چاکلز با خوردن اسنک چاکلز، موتور معیوب خود را جادو می دود غلیظی است. موتور خاموش می
شود که همچنان در حال متصاعد کردن دود غلیظی هستند و رضایت  موتورهای جدیدتری تبدیل میموتور معیوب به 

طورکلی تغییر داده و  نمایند. درنهایت شخصیت چاکلز با جادو کردن موتورسیکلت، آن را به شخصیت چاکلز را جلب نمی
 شود. ارج میسرعت خ کند و در هیبت یک جادوگر از صحنه به به یک جاروی پرنده تبدیل می
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 تبلیغ پفک چاکلز -3تصویر 

 
 

در این تبلیغ از تنوع رنگ باالیی استفاده شده است. تعداد نماها زیاد است و ریتم تندی دارد. در گفتارمتن نیز بارها 
کلمه شود. در گفتار متن عالوه بر تکرار  گونه ریتم تندی به موسیقی متن داده می شود و این کلمه چاکلز تکرار می

یه اسنک ترد »کنند. عباراتی ازجمله  تر عباراتی را در مورد اسنک چاکلز بیان می چاکلز، صداهایی ناواضح با حجم پایین
در انتها نیز تصویر «. یه طعم جادویی از چاکلز»، «ارزه امتحانش کنی می»، «خوش طعمه، خیلی بامزه»، «و خوشمزه

کند  شود و گفتار متن بیان می درج می« بدون چاکلز هرگز»شود و عبارت  یای از اسنک چاکلز به تصویر کشیده م بسته
 «.با پنیر و رنگ طبیعی»

 

 تحلیل سطح دوم -2-2-5
منطقیم مخاطب جهت انتخاب و مصرف محصول متناسب با نیازهای واقعی تالشی « اقناعم»در این تبلیغ برای 

در طعم اسنک و جادویی « اغراق»ول است. در عوض با های محص شود. این امر مستلزم بیان فواید و ویژگی نمی
از این « گرایی مصرف»ها استفاده شده و  در آن« نیاز کاذب»برای ایجاد « زودباوری کودکان»معرفی کردن آن از 

دارد. « توز چی»شود. همچنین این تبلیغ در فرامتن، رقابتی با یکی دیگر از برندهای اسنک به نام  طریق تروی  می
تواند منجر به  توز. به تصویر کشیدن این رقابت در این تبلیغ می جادویی چاکلز در مقابل اسنک موتوری چی اسنک

 در بین مخاطبان کودک شود.« رقابت در مادیات»و « حسد»تروی  رذایلی چون 
 

 تبلیغ پفک چاکلز -4تصویر 

 
. تنوع در رنگ و نوع موتور و همچنین تنوع در است« تکرار»و « تنوع»از فنون بصری مورداستفاده در این تبلیغ نیز 
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گردد. در الیه گفتارمتن شاهد تکرار کلمه چاکلز هستیم.  نما و ایجاد یک ریتم تند که منجر به جذابیت بصری باالیی می
غ در کنیم. از سوی دیگر این تبلی عنوان یکی از نماها مشاهده می بندی اسنک چاکلز را به دفعات تصویر بسته همچنین به

شود که ما به ازای بصری آن در این تبلیغ تضاد و درگیری بین  بین دو برند اسنک می« تضاد»فرامتن خود شامل 
دار شخصیت نیز از دیگر فنون  باال در نماها و حرکت ادامه« تحرک»شخصیت چاکلز و موتورسیکلت است. همچنین 

 بصری مورداستفاده در این تبلیغ است.
توز و چاکلز است. این برخورد در فرامتن  بین دو برند چی« برخورد»رسانی این تبلیغ،  ای اطالعه ترین ارزش از مهم

توز دارد در حال مشاهده این تبلیغ است. این  ای که از برند معروف چی زمینه تبلیغ گنجانده شده است و مخاطب با پیش
عنوان برند غالب انگاشته  توز به دهد. چی ن مینشا« ارزه امتحانش کنی می»برخورد خود را در گفتارمتن با عبارت 

بزرگی در « شگفتی»شود که در این میان برند چاکلز در حال تالش برای جایگزینی خود است. اما این تبلیغ خبر از  می
دهد و آن جادویی بودن اسنک چاکلز است. محصول چاکلز به شکل یک استثنا در میان دیگر  محصول خود می
رسانی  خبر دیگری که در این تبلیغ اطالع«. یه طعم جادویی از چاکلز»شود  شود و بیان می معرفی میمحصوالت مشابه 

است چراکه « شگفتی»و « برخورد»بودن محصول است. این خبر هم حامل دو ارزش « با پنیر و رنگ طبیعی»شود  می
 شود. دن دیگر محصوالت برجسته میشود، به نوعی عدم طبیعی بو وقتی ویژگی طبیعی برای این محصول برجسته می

 

Door-iجی ) تبلیغ یخچال ال -3-5 n-Door) 

 تحلیل سطح اول -1-3-5
برد. پدر  رسد سالگرد ازدواج یک زوج است. پسر خانواده با هماهنگی پدر، مادر را به بیرون از خانه می به نظر می

رسد  خانواده و برگزاری یک جشن خانوادگی که به نظر میکند برای غافلگیر کردن مادر  ای می خانواده یخچال را بهانه
ای را درون یخچال گذاشته و کیک جشن را درون یخچال  بندی شده های فراوان آذین سالگرد ازدواج است. خوراکی

جشن شود و با برگزاری  دهد. با بازگشت مادر و پسر خانواده به خانه، مادر به سراغ یخچال رفته، و غافلگیر می قرار می
 رسد. خانوادگی تبلیغ به پایان می

 
 جی ال یخچال تبلیغ -5تصویر 

 
 

تنوع رنگ لباسم هرکدام از سه شخصیت به شکلی است که عنصر رنگی مشابهی از لباس هر فرد در لباس فرد دیگر 
ستند. نور نماها اشباع طور غالب نمای بسته و میانی ه ای(. نماها به هایی شامل قرمز، آبی، سفید و قهوه )رنگ  قرار دارد

قد از  شویم و درنهایت نمایی تمام تدری  با نماهای بازتری از آن مواجه می است. نمای یخچال ابتدا بسته است و به
دسترسی آسان و کاهش اتالف هوای »شود:  های یخچال درج می صورت گفتار متن ویژگی شود. به یخچال مشاهده می
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بندد که نمایی  عبارت آخر، زمانی بر روی صفحه نقش می«. چیز ممکن است ، همهبا یک انتخاب هوشمندانه»و « سرد
اند  سوی یخچال ایستاده شود. پدر و پسر خانواده در یک باز از یخچال در جلوی یک در بزرگ رو به طبیعت مشاهده می

ی یک  قرار گرفته است که تنهاند و مادر خانواده در سمت دیگر آن ایستاده است. یخچال در جایی  داده و به آن تکیه
صورت تنه  درخت را پوشانده است و شاخ و برگ آن از باالی یخچال قابل مشاهده است، به شکلی که یخچال به

 شود. درخت دیده می

 

 تحلیل سطح دوم -2-3-5
که همه  تاجاییرسد تروی  کاالمحوری در خانواده است،  ای که در این تبلیغ به نظر می ترین نکته در الیه اخالق مهم

دهد و تنها محصولی  نفره حول یک کاالی مصرفی و در شکلی تجمل گرایانه رخ می اتفاقات مؤثر در این خانواده سه
شود همین یخچال است. از سوی دیگر فضای یخچال مورد تبلیغ بدون شک بیشتر از  که در این خانه نشان داده می

رسد بسیاری از  ط گستره متنوعی از محصوالت غذایی )که به نظر مینیاز یک خانواده کوچک است و پر بودن آن توس
است. درواقع این تبلیغ از طریق « شهوت شکم»و محرک « اسراف»ها محصوالت خارجی هستند( بدون شک مروج  آن

 شود.  گرایی می موارد نامبرده در مخاطب نیاز کاذب ایجاد کرده و مروج مصرف
 

 جی ال یخچال تبلیغ -6تصویر 

 
 

است. به این « تمرکز»و « تنوع»اندازه از دو عنصر  جا و به ترین نکته تبلیغ، استفاده به در بین فنون بصری، مهم
های آبی و قرمز در  جا از رنگ صورت که با معرفی سه شخصیت )پدر، مادر و پسر( از همان نمای ابتدایی و با استفاده به

محصوالت غذایی قرارگرفته در داخل یخچال، جذابیت بصری کار را  از« تنوعی»ها و همچنین نشان دادن  پوشش آن
گیری از  و همچنین با بهره« تک عنصری»و « سادگی»دهد. اما از سوی دیگر این اثر با استفاده از تکنیک  افزایش می

ه، آشپزخانه و گیری از تصاویر بسته و میانی، صرفاً اعضای خانواد تصاویر و همچنین با بهره« مات و شفاف کردن»فن 
« تمرکز»تصویر و « تأکید»های منزل و سایر لوازم خانه،  دهد و با نشان ندادن سایر بخش یخچال را در خانه نشان می

 دارد. ها و محصولم محوریم موردِ تبلیغ نگاه می زدگی شخصیت مخاطب را بر روی شعف و شگفت
مواجهیم. به این صورت که نکته اصلی اثر « فراگیری» و« شگفتی»رسانی، ما با دو ارزش  های اطالع در الیه ارزش

زده شدن مادر خانه در مواجهه با تنوع محصوالت و حجم باالی کاالهای درون یخچال  و گره اصلی پیرنگ، در شگفت
و همچنین « چیز ممکن است با یک انتخاب هوشمندانه، همه»است؛ و از سوی دیگر با استفاده از عباراتی همچون 

 مورداستفاده این پیام بازرگانی قرار گرفته است.« فراگیری»ها، تکنیک  ز جلوه دادن این کاال برای همه خانوادهموردنیا
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 تبلیغ شامپوی کلییر -4-5

 تحلیل سطح اول -1-4-5
شود و دلیل این ابهت عدم وجود شوره در موی سر این  عنوان یک شخص باابهت معرفی می کریستیانو رونالدو به

پردازد.  شوید و بعدازآن به حرکات با توپ می شود. این ستاره فوتبالی با شامپوی کلییر سر خود را می معرفی میستاره 
 گیرد. نفس ستاره و قدرت کار با توپ و ضربه سر او از این شامپو نشأت می گویی اعتمادبه

ست. هرگاه ستاره نشان داده تضاد نور سفید و فضای تیره در فضاسازی و لباس رسمی بر تن ستاره مشابه هم ا
کند. ریتم تندی در تدوین، موسیقی متن و گفتارمتن وجود دارد که باعث تنوع  شود، تشعشع نوری هم او را احاطه می می

شود و باعث باالتر رفتن سرعت  گردد. در نماهای مختلف حرکات مختلفی از دوربین مشاهده می و تکثر نماها می
شود و در انتها پس از  گردد. در ابتدای تبلیغ ابهت مرد به موهای وی نسبت داده می حرکت چشم در قاب تصویر می

از دیگر عبارات مهم گفتارمتن عبارت است از: «. دلیلی برای پنهان شدن نیست»شود که  استفاده از شامپو بیان می
 «.من تنها به کلییر اعتماد دارم»و « بدون چربی، بدون شوره»

 
 مپوی کلییرتبلیغ شا -7تصویر 

 
 

 تحلیل سطح دوم -2-4-5
ها و شهرت یک ستاره فوتبال به استفاده از محصول موردنظر نسبت داده شده است. این امر  در این تبلیغ توانایی

ها و نیاز  مخاطب برای انتخاب و مصرف محصول موردنظر است در مقابل اقناع منطقی مخاطب با بیان ویژگی« فریب»
دیده شدن و شهرت که از آن بوی رذیله اخالقی « نیاز کاذبم»نیاز واقعیم مشکل شوره سر،  واقعی او. در مقابل

مصرف »و « زدگی مخاطب در تأمین محصول شتاب»شود. این عوامل منجر به ایجاد حس  آید پررنگ می می« عُجب»
و ساعت توسط ستاره رذیله گردد. همچنین با طرز نشان دادن مدل لباس و کفش  می« بدون تطبیق با نیاز واقعی فرد

 آید. به چشم می« فخرفروشی»اخالقی 
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 تبلیغ شامپوی کلییر -3تصویر 

 
 

یک « نشین کردن هم»که با  نحوی است. به« تناسب»شده در این تبلیغ، فن  ترین تکنیک بصری به کار گرفته مهم
شامپو که ممکن است برای مخاطب آشنا نباشید و یک فوتبالیستِ شهره که برای مخاطب حتماً آشناست، تمام 

بین رنگ « تضاد»این تبلیغ به کمک ایجاد شود. از سوی دیگر در  های آن ستاره با این شامپو متناسب می ویژگی
شود. این در حالی است که این  وسفید در فضای بصری و رنگ لباس ستاره، تضاد بین موی سر و شوره پررنگ می سیاه

تنها با یک شخصیت، و بدون « تک عنصری»گیری از فن  باالیی هم برخوردار است؛ چراکه با بهره« تمرکز»تبلیغ از 
کند. از دیگر فنون مورداستفاده در این تبلیغ  های اضافه به تبلیغ محصول خود اقدام می شی و شخصیتپرداختن به حوا

 نمودن همراه است. « ماتی-شفافیت»است چراکه نحوه تصویربرداری نماها با حرکت دوربین و « تحرک»
مردم برای شستشوی  است. چراکه همه« فراگیری»رسانی، شامپو خود دارای ارزش  های اطالع از منظر ارزش

را نیز « شهرت»موهای خود نیازمند شامپو هستند. در کنار این ارزش، این تبلیغ با استفاده از یک ستاره فوتبال، ارزش 
قدری فراگیر است که مشهورترین  که گویی شهرت این محصول به نحوی برای تبلیغ محصول خود به کار گرفته است به

نوعی کل تبلیغ از زبان  کند. گفتار متن تبلیغ از زبان ستاره تنظیم شده است و به اده میفوتبالیست جهان هم از آن استف
از زبان ستاره است و اعتماد ستاره « من تنها به کلییر اعتماد دارم»طور مثال عبارت  شود. به یک فرد مشهور روایت می

 شود. به کلییر، یک ارزش برای تبلیغ محصول قلمداد می

 

 پوشک مای بیبیتبلیغ  -5-5

 تحلیل سطح اول -1-5-5
تعدادی نوزاد در پشت تریبون حضور دارند و در موقعیتی که شبیه به یک کنفرانس خبری است برای افرادی از 

ها و نژادهای مختلف حضور  عنوان مترجم زبان کودکان برای ملیت کنند. چند خانم هم به نژادهای مختلف سخنرانی می
ها از پدر و مادرهایشان  کند که گویا همه خواسته آن های نامفهوم کودکان را ترجمه می بتدارند. مترجم طوری صح
 پوشک مای بیبی است.
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 تبلیغ پوشک مای بیبی -9تصویر 

 
در این تبلیغ شاهد ریتمی تند در تدوین و نماهایی متنوع و متکثر هستیم. همچنین دوربین با حالتی مستندگونه در 

شود. تنوع رنگ نیز به  و تغییر اندازه قاب است که منجر به باال رفتن سرعت حرکت چشم میهر نما دارای حرکت 
ها  ما بچه»طور مثال:  شود. به ترین بخش این تبلیغ عباراتی است که به کودکان نسبت داده می خورد. اما مهم چشم می

 «.شخصه، فقط پوشک مای بیبیی ما م خواسته»و « راحتی ما، راحتی شماست»، «زندگی شما رو شیرین کردیم

 

 تحلیل سطح دوم -2-5-5
منطقی مخاطب بر « اقناع»جای  ها، به و صداقت و معصومیت آن« سوءاستفاده از کودکان»وضوح با  این تبلیغ به
بسته، محصول خود را محصولی  داده و از زبان کودکان زبان« فریب»های محصول خود، مخاطب را  اساس ویژگی
 کند. کودکان تمام جهان معرفی میاستثنایی برای 

که  نحوی دارد، به« نشینی هم»و یا « تناسب»گیری از فن  انتخاب کودکان برای تبلیغ پوشک کودکان، نشان از بهره
یک با این  به تناسب یک های کودکان ازجمله معصومیت و صداقت به نشینی تالش شده است تا ویژگی با این هم

« تضاد»ر قرار گفتن کودکان در مقام سخنران و پدران و مادران در مقام مستمع، ایجاد محصول دربیاید. از سوی دیگ
ترین نکته متمایزکننده این تبلیغ است. از سوی دیگر برای باال بردن جذابیت  کشد که مهم در این اثر را به رخ می

ها ازجمله نقش  ها. تنوع در نقش نگهم کمک گرفته شده است. تنوع در افراد، کودکان، نژادها، ر« تنوع»بصری از فن 
گردد. همچنین  سخنران، مستمع، مترجم، تصویربردار و عکاس. تنوع و تکثر نما که منجر به ریتمی تند در این تبلیغ می

گرا در تبلیغ  برای جذابیت بیشتر دادن و ایجاد فضایی مستندگونه و واقع« تحرک»نوع حرکت دوربین به دنبال افزایش 
 است.
 

 تبلیغ پوشک مای بیبی -11ر تصوی
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نیز هست. چراکه « مجاورت»در بین مخاطبان، دارای « فراگیری»رسانی، موضوع این تبلیغ عالوه بر  از منظر اطالع
باشند و برای پدر و مادران موضوع پوشک کودک، موضوع آشنایی  هم تعداد فراگیری از مخاطبان تبلیغ دارای نوزاد می

اند و برای راحتی خود از  را با خود به همراه دارد. چراکه کودکان به حرف آمده« شگفتی»ارزش است. اما این تبلیغ 
استفاده نمایند. یعنی پوشک مای بیبی در میان دیگر « فقط پوشک مای بیبی»خواهند که  پدران و مادران می
 گشته است.« استثناء»محصوالت مشابه 

 

 (SUHDتبلیغ تلویزیون سامسونگ ) -6-5

 تحلیل سطح اول -1-6-5
هایی بسته چهره این افراد را به تصویر کشیده است. با حرکت  اند و دوربین در قاب سه فرد به تلویزیون خیره گشته

اند. دلیل این  شدت مجذوب تصویر شده دهنده آن است که این افراد به ها نشان نور بر چهره این افراد، حاالت چهره آن
کننده تصاویر در قاب جدیدترین تلویزیون منحنی سامسونگ معرفی  هده کیفیت خیرهتحت تأثیر قرار گرفتن، مشا

 شود. می
 

 تبلیغ تلویزیون سامسونگ -11تصویر 

 
 

های متنوعی  آید. در این تبلیغ از چهره تنوع رنگ و نماهای بسته از اولین نکاتی است که در این تبلیغ به چشم می
دهند. ریتم تدوین کند است و از تصاویر اسلوموشن  و رده سنی متفاوتی ارجاع می استفاده شده است که هرکدام به نژاد

شود. سنخیت بین تصویر و گفتارمتن برقرار است. اولین صحنه از خیرگی یک فرد به صفحه نمایشگر با  استفاده می
االی اوست و هیجانش دهنده هیجان ب همراه است. چهره نفر دوم که نشان« کنند ها جذبتان می فیلم»بیان عبارت 
شود. و درنهایت لحظه لبخند زدن  همراه می« شود ضربان قلبتان بیشتر می»شود نتواند ساکن بماند با عبارت  باعث می

ترین عبارت گفتارمتن، معرفی محصول با عبارت  زمان است. اما جالب هم« شوید مسرور می»نفر سوم با عبارت 
به پایان « بیشتر ببینید، بهتر حس کنید»است و تبلیغ با گفتارمتن « مسونگجدیدترین تلویزیون نسل آینده از سا»
 رسد. می

 

 تحلیل سطح دوم -2-6-5
عنوان تنها عنصر موردتوجه در قاب قرار دارد و  است. تلویزیون به« کاالمحوری»نکته قابل اشاره در این تبلیغ، 
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حرص »تشویق به خرید بهترین کاال سبب تروی  رذیله تمرکز سه شخصیت حاضر در تبلیغ نیز تنها بر همین کاالست. 
گردد. هرکدام از عوامل فوق، منجر  می« زدگی در انتخاب محصول شتاب»و تشویق به خرید جدیدترین کاال سبب « دنیا

 گردد. گرایی در مخاطبان می در مخاطب و تشدید کردن روحیه مصرف« نیاز کاذب»به ایجاد 
بودن است. تبلیغ با یک نمای معرف شروع « ساده»آید، فن  در این تبلیغ که به چشم میاز اولین فنون مورداستفاده 

های محصول، تبلیغ  رساند که در ادامه با بیان ویژگی شده و در ادامه با سه نمای کامالً مشابه، مخاطب را به گره می
ها تنها  و بدون شرح و بسط وضعیت و نیز به کار گرفته شده است« تمرکز»شود. در کنار سادگی، فن  گشایی می گره

استفاده شده است. « تنوع»یک موضوع را نشانه رفته است. این در حالی است که برای باال بردن جذابیت بصری از فن 
 ها و تنوع در رنگ غالب هر نما. ازجمله تنوع در رده سنی و نژاد شخصیت

 
 تبلیغ تلویزیون سامسونگ -12تصویر 

 
 

است. چراکه هر شخصی که مخاطب این تبلیغ هست، « فراگیری»رسانی، این تبلیغ دارای ارزش  اطالعاز منظر 
شود  فردی برای این کاال مطرح می باشد. عالوه بر این، ویژگی منحصربه مطمئناً در حال استفاده از کاالی تلویزیون می

افزاید. دیگر ارزش این تبلیغ که  به این تبلیغ میرا « شگفتی»ی دیگری نداشته است و این ارزش  که پیش از آن نمونه
است « تازگی»شود، ارزش  در گفتارمتن، بر آن تأکید می« جدیدترین تلویزیون نسل آینده از سامسونگ»با بیان عبارت 

 رسانی است. های مهم در اطالع که یکی از ارزش

 

 کفش تن تاک 1تبلیغ از راه دورِ -7-5

 تحلیل سطح اول -1-7-5
ترتیب است که عدم  این شود. منطق این تبلیغ به بلیغ کفش تن تاک این محصول، عامل سالمتی معرفی میدر ت

روی استفاده  روی است و اولین نکته در پیاده ترین فعالیت بدنی، پیاده هاست؛ آسان ترین عامل بیماری فعالیت بدنی مهم
شود. بارها و بارها به نقش  روی معرفی می رای پیادهاز یک کفش مناسب است. در ادامه کفش تن تاک، کفشی مناسب ب

 شود. زمان و نحوه صحیح فعالیت بدنی اشاره می کفش تن تاک در افزایش مدت
 
 
 

                                                           
1 TeleShopping 
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 تبلیغ کفش تن تاک -13تصویر 

 
 

های موجود در تصاویر بازگو  صورت متوالی توسط گفتارمتن و یا شخصیت در این تبلیغ، حجم باالیی از اطالعات به
ود. حجم باالیی از این اطالعات تکراری است. ریتم باالی گفتارمتن به همراه نماهای متنوع و متکثر و ش می

شده در این تبلیغ به این  شده و یا درج های متکثر ریتم تندی به این تبلیغ داده است. تعدادی از عبارات بیان شخصیت
تن تاک راهی جهت کم کردن وزن و »، «روی است هترین ورزش، پیاد ترین و مفرح ترین، ارزان ساده»شرح است. 

استفاده در هر زمان  تن تاک قابل»، «روی همگام با تن تاک پیاده»، «های اضافه با طراحی کامالً علمی سوزاندن چربی
 «.ای برای ورزش کردن روی تن تاک بهانه کفش پیاده»، «تن تاک یک گام تا سالمتی»، «و مکان

 

 تحلیل سطح دوم -2-7-5
شود و افراد مختلف  رؤیت است. در تمامی نماها این محصول به تصویر کشیده می قابل« کاالمحوری»در این تبلیغ 

های محصول است  حاضر در این تبلیغ در حال صحبت در مورد این محصول هستند. هرچند تبلیغ در حال بیان ویژگی
طور مثال کفش مناسب در توزیع فشار مؤثر است  د. بهپذیر صورت می« اغراق»های آن  اما در بیان این صفات و ویژگی

اما نه به این اندازه که با هرچه بیشتر راه رفتن، خستگی ایجاد نشود. با اغراق صورت پذیرفته در این تبلیغ، ممکن است 
ی شود. این تبلیغ به جای اینکه سالمتی را بهانه ورزش کردن معرف« زدگی در انتخاب محصول شتاب»مخاطب دچار 

در مخاطب و تشدید « نیاز کاذب»داند که منجر به ایجاد  می« ای برای ورزش کردن بهانه»کند، کاالی موردنظر خود را 
 گردد. می« گرایی مصرف»

 
 تبلیغ کفش تن تاک -14تصویر 

 
 

های مختلف بیان  است. سری مفاهیم ثابتی بارها و بارها به شیوه« تکرار»ترین فن مورداستفاده در این تبلیغ  مهم
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نیز مورداستفاده واقع شده است. چراکه عناصر بصری مختلفی برای « چند عنصری»گردد. برای این منظور فن  می
، زیرنویس، مصاحبه از شخصیت از ابزارهای مورداستفاده در گیرد. مجری، گفتار متن تکرار مفاهیم مورداستفاده قرار می

های  ها و رده در این تبلیغ هستیم. تنوع در افراد با انتخاب از جنسیت« تنوع»این تبلیغ هستند. در کنار این فنون، شاهد 
در هر نما هستیم. فراوان « تحرک»سنی مختلف، تنوع در نماها و تنوع در رنگ و فضا. عالوه بر تنوع در نماها، شاهد 

 اند و هم دوربین دارای حرکت است. های موجود در هر نما در حال حرکت هم شخصیت
کنند. از طرفی  در این تبلیغ موجود است. چراکه همه مخاطبان این تبلیغ از کفش استفاده می« فراگیری»ارزش 

شده در این تبلیغ دارای ارزش  مسئله مطرح شوند و غالب افراد براثر راه رفتن و عدم استفاده از کفش مناسب خسته می
عنوان یک کاالی  ها، در این تبلیغ محصول موردنظر به برای مخاطبان آن است. در کنار این ارزش« مجاورت»

 دهد. را به این تبلیغ می« شگفتی»شود و این امر ارزش  فرد معرفی می منحصربه

 

 گیری: نتیجه -6
  0شده در بخش قبل را در جدول  توان کل مباحث مطرح گفته، می ت هفتگانه پیشپس از تحلیل نشانه شناسانه تبلیغا

های  ای، فنون بصری و ارزش خالصه کرد. در این جدول بیان شده است که هر تبلیغ چگونه از منظر اخالق رسانه
گفته، به  پیش گرایی سوق داده است. پس از این جدول به تفکیکِ سه منظرم رسانی، مخاطب را به سمت مصرف اطالع

تلویزیونی خواهیم  تبلیغات مخاطبان بین در گرایی مصرف کاهش برای ای رسانه سواد اخالقی بررسی راهکارهای
 پرداخت.

 های تبلیغاتی رسانی در پیام های اطالع شده سواد بصری و ارزش های استفاده بندی تکنیک جمع -3جدول 

 
 تبلیغاتهای اخالقی در  گرایی و کلیشه مصرف -6 -1
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 گفته در تبلیغاتِ موردبررسی آمده است.  ، تعداد دفعات تکرار هر یک از رذایل اخالقی پیش8در جدول 
 

 گرایی های اخالقی پرتکرار در تبلیغات برای ترویج مصرف کلیشه -4جدول 

 یبفر نیاز کاذب رذایل اخالقی
زدگی در  ایجاد شتاب

 انتخاب
 شهوت شکم تجمل کاالمحوری

زودباوری  استفاده از
 کودکان

 اغراق

 2 2 2 2 0 0 0 1 تعداد تکرار

  حسد حرص در دنیا عُجب رقابت در مادیات عدم اقناع منطقی اسراف یفخرفروش رذایل اخالقی

  5 5 5 5 5 5 2 تعداد تکرار

 
های اخالقی  کلیشهتوان  بر این اساس و بر مبنای آنچه در بخش اخالق در تبلیغات در چارچوب نظری آورده شد می

بندی کرد؛ در  گرا کردن مخاطب را که در جدول فوق بیان شد، به نحو زیر در قوای نفس تقسیم مؤثر تبلیغات بر مصرف
 اند: بندی زیر صفات به ترتیب پرتکرار بودن آورده شده تقسیم
 .قوه عاقله: فریب، اغراق، استفاده از زودباوری کودکان، عدم اقناع منطقی 
 زدگی در انتخاب، فخرفروشی، تجمل، عجب، حرص در دنیا، رقابت در مادیات، حسد،  ه: ایجاد شتابقوه غضبی

 اسراف.
 .قوه شهویه: نیاز کاذب، کاالمحوری، شهوت شکم 

در این میان در بین رذایل منتسب به قوه عاقله، بیشترین کلیشه مورداستفاده فریب مخاطب است، به این معنا که 
کنند که با واقعیت منطبق نیست. امری که گاهی اوقات با واقعیت هم  برای محصول خود تبلیغ می تبلیغات کارکردی را

شود ولی با استفاده از اغراق، عدم استدالل منطقی یا سوءاستفاده از زودباوری مخاطبانی همچون کودکان  منطبق می
 کند. وتفریط می راطگری عقلی مخاطب را در مسئله رژیم مصرف دچار اف جای اقناع، انتخاب به

دهند، ایجاد  ترین کاری که انجام می از سوی دیگر تبلیغات مصرفی، در مواجهه با قوه غضبیه مخاطب، محوری
ای است که قوه غضبیه  واهمه در مخاطب نسبت به نداشتن محصول و انداختن وی در فضایی رقابتی و مقایسه

شده در  ترین کلیشه اخالقی به کار گرفته کند. درنهایت مهم رج میمخاطب را در دفع مسائل بیرونی از مسیر اعتدال خا
و سوق دادن « نیاز کاذب»که کلیشه محوریم ایجاد  نحوی توان در منحرف کردن قوه شهویه یافت. به تبلیغات را می

زند و  می ترین رذایلی است که مخاطب را از پذیرش مسئولیت اجتماعی باز مخاطب و خانواده به سمت کاالمحوری مهم
 دهد. گرایی و خودخواهی گرایش می به سمت مصرف

رسانی به  های اطالع برده، از طریق چه فنون بصری و ارزش های اخالقی نام پردازیم که کلیشه در ادامه به این می
 تواند مواجهه ها می ای مخاطب با آگاهی از این فنون و ارزش شوند که از موضع سواد رسانه مخاطبان منتقل می

 های مؤثر و نوعاً مخرب از خود نشان دهد. تری در مواجهه با این پیام فعاالنه

 

 تبلیغات در بصری گرایی و فنون مصرف -6 -2
 پردازد. ، به بیان تعداد دفعات تکرار هر یک از فنون بصری در تبلیغات موردبررسی می1جدول 
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 اییگر فنون بصری پرتکرار در تبلیغات برای ترویج مصرف -5جدول 

 تمرکز و سادگی نشینی تناسب و هم تضاد تکرار تحرک تنوع فنون بصری

 2 2 0 0 1 1 تعداد تکرار

  تک عنصری تعادل تأکید مات و شفاف چندعنصری فنون بصری

  5 5 5 2 2 تعداد تکرار

 
است. « چندعنصری»و زیرمجموعه آن یعنی فن « تنوع»بر این اساس پرتکرارترین فن بصری در تبلیغات، فن 

ها،  ها، موقعیت کارگیری تنوع در رنگ شان، با به درواقع غالباً تبلیغات برای جذب بیشتر مشتری به سمت کاالی مصرفی
شوند. در همین  گیری مشتری و ایجاد نیاز کاذب در او می ها و شعارها، سعی در به هم زدن قدرت تصمیم شخصیت
شود و در بسیاری از تبلیغات مورداستفاده  زدگی و واهمه در مخاطب منتهی می هم به ایجاد شتاب« تحرک»راستا فن 

هستند. کارکرد تکرار عمالً کاالی موردِ تبلیغ را « تضاد»و « تکرار»قرار گرفته است. فنون بعدی مورداستفاده، دو فن 
 ادل، ذهن مخاطب را بهکند. فن تضاد هم با ایجاد یک دوانگاری نامتع به یک کلیشه ذهنی در مخاطب تبدیل می

 کند. ی مثبت این دوگانه که معموالً کاالی مورد تبلیغ است هدایت می سویه
استفاده « تک عنصری»و « سادگی»، «تمرکز»ها از معکوس آن یعنی فنون  اما برخالف فن تنوع، در بعضی از تبلیغ

شان و حذف عناصر اضافه،  دادن کاالی مصرفیکنند با محور قرار  شود. درواقع صاحبان بعضی از کاالها تالش می می
دنیای تصویر شده در تبلیغشان را محدود به مصرف آن کاال بکنند تا بتوانند کاالمحوری را در مخاطبانشان نهادینه 

، کاالی مصرفی موردنظر که ممکن است در نظر مخاطب «تناسب»کنند. نهایتاً در بعضی از تبلیغات با استفاده از فن 
های عنصر  کنند و با هم ارز قرار دادن این دو، ویژگی نشین می شده هم اشد را با یک ستاره یا عنصر شناختهآشنا نب

 کنند. مشهور را به کاالی خودشان سرریز می
 

 رسانی در تبلیغات های اطالع گرایی و ارزش مصرف -6 -3
رسی بر اساس تعداد دفعات تکرار آمده رسانی به کارگرفته شده در تبلیغات موردبر های اطالع ، ارزش8در جدول 

 است.
 

 گرایی رسانی پرتکرار در تبلیغات برای ترویج مصرف های اطالع ارزش -6جدول 

 تازگی شهرت برخورد مجاورت فراگیری شگفتی و استثناء رسانی ارزش اطالع

 5 5 5 0 1 1 تعداد تکرار

 
انگیز  است. درواقع تبلیغات با شگفت« استثناء»و « شگفتی»رسانی، ارزش  بر همین اساس پرتکرارترین ارزش اطالع

توصیف کردن کاالی موردتبلیغ خود، به دنبال بر هم زدن تعادل اخالقی در مخاطب هستند، همچنین در بسیاری از 
راه نجات مشتریان از « تنها»کند که گویی مصرف این محصول  کننده طوری محصولش را تبلیغ می موارد تبلیغ
پردازند. از  اند و با ایجاد واهمه و حس خأل در مخاطب به تحریک تقاضا در او می ی است که در آن قرارگرفتهمشکالت

پردازند و طوری  جلوه دادن نیاز به محصول مورد تبلیغ خود می« فراگیر»سوی دیگر غالباً تبلیغات مصرفی به سراغ 
ماند. همچنین با  تریان و اطرافیان خود در رقابت عقب میدهند که اگر مخاطب به سراغ آن نرود از سایر مش جلوه می

 های حاکم بر زندگی مخاطبان مجاور کنند. های کاالی مصرفی را با ارزش کنند ارزش سعی می« مجاورت»ایجاد ارزش 
رند است که در بعضی از تبلیغات، با ایجاد رقابت بین ب« برخورد»های مورداستفاده در تبلیغات ارزش  از دیگر ارزش

دهد. شهرت و تازگی  تبلیغی با سایر برندهای مشابه، مخاطب را به سمت رذیله اخالقی فخرفروشی و حسد سوق می
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آورد و از  سوژه مشهور پدید می نشین سازی محصول با یک سو، موجبات فریب مخاطب را از طریق هم هم از یک
را به سمت مصرفِ عدم منطبق بر نیاز واقعی سوق زدگی، جریان نیاز مخاطب  سو با ایجاد فضای رقابتی و شتاب یک
 دهد. می

های  های اخالقی پرتکرار در تبلیغات تلویزیونی و فنون بصری و ارزش تواند با آگاهی از کلیشه درواقع مخاطب می
ر و واکنش ت ای خود را ارتقا داده و با مواجهه فعاالنه رسانی پراستفاده در تبلیغات کاالهای مصرفی، سواد رسانه اطالع

های اجتماعی خود را به نحوی  مؤثرتر بتواند رژیم مصرف خود را در حالت اعتدال حفظ نموده و نظام مسئولیت
 تر تنظیم نماید. هوشمندانه
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 کننده آموزان پسر دبیرستانی اقدام پیشرفت دانش  ی ی میزان پرخاشگری و انگیزه مقایسه

 کننده به این بازی آموزان پسر دبیرستانی غیراقدام کلنز و دانشآفبه بازی کلش 
 
 حامد رهبر فرزو

 

 چکیده
بررسی این نکته است که آیا اقدام به بازی کلش آف کلنز بر میزان پرخاشگری و همچنین هدف از پژوهش حاضر، 

، جامعـه آمـاری   پژوهش توصیفی اسـت   ی پیشرفت نوجوانان پسر دبیرستانی تاثیر دارد یا خیر. با توجه به اینکه انگیزه
حجم نمونه در باشد.  می 38-31یتحصیل در سال تهران 53منطقه  یدبیرستانمدارس پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 

. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بـود کـه   تعیین شده است دبیرستانآموز پسر مقطع  دانش 73پژوهش حاضر 
تهران انتخاب شد. جمع آوری اطالعات با استفاده از دو  53ی  دانش آموز از دو مدرسه غیر انتفاعی در منطقه 73تعداد 

ی میانگین و انحـراف معیـار اسـتفاده شـد و در آمـار       امه انجام شد. در آمار توصیفی از آمارهای و پرسشن روش کتابخانه
ها استفاده  برای بررسی فرضیه tها و از آزمون  اسمیرنف برای سنجش نرمال بودن داده-استنباطی از آزمون کولموگروف

ها حاکی از آن است که میزان پرخاشگری  انجام شد. یافته SPSSشد. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار 
دانش آموزان دبیرستانی پسر اقدام کننده به بازی کلش آف کلنز با همتایان غیر اقدام کننده شان به این بازی، تفـاوت  

کلـش آف   معناداری ندارد. همچنین میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی پسر اقدام کننده به بـازی 
 کلنز با همتایان غیر اقدام کننده شان به این بازی، تفاوت معناداری ندارد. 

 ای، خشم، پرخاشگری، انگیزه پیشرفت، نوجوانان.  های رایانه بازیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه
ه عـده  باشد. بـه طـوری کـ    ای می های رایانه های بشر در قرن بیست و یکم، بازی یکی از هیجان انگیزترین فعالیت

ها و استقبال کودکان  پردازند. جذابیت این بازی ها می کثیری از کودکان و نوجوانان ساعات زیادی از شبانه روز را به آن
و همکـاران،   5ها باعث شده است که جایگاه خاصی در میان سایر وسایل بازی پیدا کنند )دیتر دکـارت  و نوجوانان از آن

ای تعاملی  های آن فضا، رسانه گیری از بسیاری خصوصیت یت از فضای مجازی و بهرهای با تبع های رایانه (. بازی2358
(. 2353، 2کنـد )کـوثری   ای از زنـدگی را تجربـه مـی    است که کاربر با آن ارتباط نزدیکی برقرار کرده و با آن نوع تـازه 

هـای مجـازی را در نظـر     ههـای گرافیکـی، چهـر    ها با بکارگیری آخـرین پدیـده   پیشرفت فن آوری و جذابیت این بازی
هـای خشـن و    ای واقعی جلوه داده و متأسفانه در نمایش این جزئیات، گرایش زیادی در ارائه صـحنه  مخاطبان به گونه

(. با توجه به گزارش نتـای  مطالعـات پیشـین، رابطـه معنـاداری بـین تماشـای        2330، 0مرگ بار وجود دارد )حسن زاده
 (. 2335و همکاران،  8بروز خشونت در زندگی واقعی مشاهده شده است )ردفیلدای و  های رایانه خشونت در بازی

هـای   ها اعم از روزنامه، مجله، تلویزیون و بـازی  های نامطلوب و خشونت بار رسانه در حال حاضر اغلب قربانیان پیام
واسطه  خیالی قائل نیستند. آنها به ها تمایزی بین دنیای واقعی و دهند، زیرا آن ای را کودکان و نوجوانان تشکیل می رایانه

پذیرنـد و تفسـیر متفـاوتی از     ای تـأثیر مـی   تر و تجارب کمتر، بیش از بزرگساالن از خشونت رسانه رشد شناختی ناقص
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ای بـا   (. نتـای  مطالعـات نشـان داده یـک بـازی رایانـه      2351و همکـاران،   5ای دارند )بلـدز  محتوای محصوالت رسانه
 2ک یا شهوت انگیز بیش از یک فیلم سینمایی بر کودکان و نوجوانان تأثیر منفی دارد )دورکینهای خشن، ترسنا صحنه

ای را خریـداری یـا    خانواده بازی رایانه 3خانواده آمریکایی  53(. براساس یک مطالعه پیمایشی از هر 2351و همکاران، 
درصـد   33تـا   13نوجوانان و جوانان آمریکایی و  درصد 33تا  73(. به طور متوسط 2331، 0بودند )ورابدینی  کرایه کرده

هـا   نمایند؛ مدت زمانی هـم کـه صـرف ایـن بـازی      ای سرگرم می های رایانه نوجوانان و جوانان فنالندی خود را با بازی
 (. 2333شود، قابل توجه است )شریعت و همکاران،  می

هـا   پذیرنـد و هـم از آن   هـا تـأثیر مـی    و هـم از آن نماینـد   ها پر می کودکان و نوجوانان هم وقت خود را با این بازی
تواند مثبت یا منفی باشد. با این حال،  آموزند. بسته به هدف طراحان، نوع بازی و زمان اختصاص داده شده به آن می می

انـد   ردهها تمرکز کـ  ها بر آثار منفی آن ای وجود دارد بیشتر پژوهش های  رایانه هایی که از عوارض بازی به دلیل نگرانی
ای و ویدئویی برای کودکان و نوجوانان  های رایانه (. نتای  تحقیقات نشان داده است که بازی2333)شریعت و همکاران، 

 (. 2355و همکاران،  8تواند مضر باشد )کوین می
تحصیل، های زندگی مانند کار،  ها همراه با گسترش فن آوری اطالعات در تمام جنبه در طول چند سال گذشته رایانه

های حیرت انگیز، عمده ترین مخاطبان خود را  (  و با کشش و جاذبه2355اوقات فراغت و... نفوذ کرده است )هو و لی، 
 (. 2353از میان کودکان و نوجوانان انتخاب کرده است )کوثری، 

(. تولید روزافزون، 5047ها را به دنبال داشته است )جوادی و همکاران،  پیدایش این پدیده جدید، موجی از نگرانی
پردازی، تنوع  های بصری و صوتی، سطح باالی خیال ای در کنار جذابیت های رایانه سهولت دسترسی به انواع بازی

های سنی نوجوان و جوان گردیده  ها در میان گروه موضوعی و قابلیت باالی ایجاد هیجان، موجب محبوبیت این بازی
هایی چون  توانند جایگزین فعالیت ها می تحقیقات نشان داده است که این بازی(. 2352است )رجبی گیالن و همکاران، 

تماشای تلویزیون، انجام تکالیف مدرسه، ورزش و رابطه با همساالن گردند که بتدری  موجب فاصله گرفتن فرد از 
و روان و جسم  ( و یک تهدید جدی برای سالمت روح2352گردد )رجبی گیالن و همکاران،  اطرافیان و دوستان می

 (. 5047رود )جوادی و همکاران،  آنان به شمار می
ای از تحقیقات مربوط به نتای  منفی  هرچند به عقیده برخی پژوهشگران هنوز نتای  کامال مشخص و اثبات شده

ها  ه این بازیدهد که پرداختن زیاد ب ها به دست نیامده است اما برخی شواهد نشان می ای بر کاربران آن های رایانه بازی
شود. مطالعات مختلف حاکی از آن است  و در نهایت کاهش سالمت جسمانی و روانی می  باعث کاهش فعالیت جسمی

ای سبب رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیاد به رایانه، افسردگی، گوشه گیری و  های رایانه که در بعد روانشناختی، انجام بازی
 (. 5047شود )آذری،  اضطراب می
ساله، یکی از انواع  57تا  52درصد نوجوانان آمریکایی سنین  37ها در ایاالت متحده نشان میدهد که  پژوهش

روز در هفته به انجام بازی مشغول  1تا  0درصد،  25درصد نوجوانان، هر روز و  05دهند و  ای را انجام می بازیهای رایانه
ای  های رایانه های آمریکایی دارای رایانه شخصی بوده و به بازی درصد خانواده 17(. همچنین 2333هستند )میتروفان، 

 پردازند.  می
تا  5ها به انجام بازی به صورت  هر چند آمار مشخصی در این زمینه در ایران وجود ندارد اما بر اساس برخی پژوهش

دهند که بطور  ی نشان میساعت در هفته اشاره شده است. همچنین مطالعات داخل 4بیش از  ساعت در هفته تا کمی 1
ای اختصاص دارد ) خالقی و همکاران،  های رایانه ساعت از وقت کاربران دیجیتالی در هر روز به بازی 1/2متوسط حدود 
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5043 .) 
ای را موجب بروز پرخاشگری و خشونت در کودکان و نوجوانان  های رایانه های خشن در بازی برخی وجود صحنه

های  اند که کودکان و افراد جوانی که بیشتر بازی های ایالت آیووا گزارش کرده رلت از دانشگاهاند. رودفر و با دانسته
دهند، افکار و احساسات خشونت آمیز و رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری دارند. در بررسی ارتباط  ای خشن انجام می رایانه
ای بویژه  های رایانه که مواجهه ممتد با بازی ای با پرخاشگری در دانش آموزان تهرانی مشخص شد های رایانه بازی
شود )خالقی و  های خشونت آمیز، سبب ایجاد حاالت پرخاشگری و کاهش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان می بازی

ای  های رایانه (. مطالعه دیگری در تهران نشان داد که بین عملکرد تحصیلی دانش آموزانی که بازی5043همکاران، 
پردازند تفاوت معنی داری وجود ندارد. مطالعه دیگری نیز نشان  ها می هند و آنهایی که بسیار به این بازید انجام نمی

دار بوده است  ای و پرخاشگری در دانش آموزان مقطع راهنمایی معنی های رایانه داده است که رابطه بین انجام بازی
 (. 5047)جوادی و همکاران، 

های ویدئویی خشن، مغز انسان را در حالت مبارزه قرار داده و  نتای  تحقیقات دانشگاه ایالت میشیگان نشان داده بازی
تواند تحت تأثیر خشونت مجازی  های مغزی می کند که در واقع، الگوی فعالیت آن را برای پرخاشگری آماده می

ها مطالعه انجام شده را  ای در آیووا، ده طی مطالعه 2355ل (. اندرسون و همکاران در سا5048قرارگیرد )اسداللهی، 
های کوتاه( بازی  ای خشن را )حتی برای دوره های رایانه بازبینی نمودند و گزارش کردند کودکان و افراد جوانی که بازی

 (. 2355ران، کنند، بیشتر احتمال دارد که در دنیای واقعی به صورت پرخاشگرانه رفتار کنند )اندرسون و همکا می
ای در بین کودکان و نوجوانان و تاثیر پذیری این گروه سنی بر آن شدیم  های رایانه با توجه به نفوذ و تاثیرات بازی

 clash ofای را با پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که از بازی معروف و رای   های رایانه ارتباط بازی

clans کنند، مورد بررسی قرار دهیم.  زانی که از این بازی استفاده نمیکنند و دانش آمو استفاده می 

 

 مرور مبانی نظری
توان به موارد زیر اشاره نمود، که در ادامه به توضیح مختصری از آنها پرداخته  های پرخاشگری می از مهمترین نظریه
 (:5033شده است )پروچاسکا، 

 

 پرخاشگری زیمباردو -نظریه فردیت زدایی -1
هایی  اردو معتقد است که فردیت زدایی فرایندی پیچیده است که در آن برخی شرایط اجتماعی به وقوع دگرگونیزیمب

یابـد و   (. براساس فرایند فردیت زدایی، آگاهی افراد کـاهش مـی  5313شود )زیمبارد،  در ادراک خود و دیگران منجر می
یرون نسبت دهند. پیامد فردیت زدایی، افزایش برانگیختگی های ب بیشتر احتمال دارد که برانگیختگی شدید را به مسبب

 هیجانی و در نتیجه افزایش پرخاشگری است. 

 

 پرخاشگری فشباخ  -نظریه انسانیت زدایی -2

کـه بتواننـد راهـی     طبق این رویکرد وارد کردن درد و رن  عمدی به دیگران برای اغلب مردم مشکل است، مگر آن
تـر و   ای که با کاهش خصوصیت همدلی، ارتکاب به پرخاشگری سهل بانی خود بیابند، به گونهزدایی از قر برای انسانیت

دهد که همبستگی بین توانایی همدلی و پرخاشگری در کودکان منفی است و هـر   شود. فشباخ گزارش می تر می محمل
 شود.  چه این توانایی بیشتر باشد، اعمال پرخاشگری کمتر می
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 نگیختگی نظریه انتقال برا -3
شناخت( را در شکل گیری رفتار پرخاشـگرانه مـورد مالحظـه     -ای زیلمن تعامل هیجان )برانگیختگی مدل دو مولفه

توانند ما را به ارزیابی وقایع هیجانی و برانگیخته شدن هویت هدایت کنند و از ایـن راه بـر طـرز     دهد. افکار می قرار می
دهند زمانی که افراد شدیداً برانگیخته هسـتند   د. نتای  مطالعات زیلمن نشان میواکنش ما در باره آن وقایع تاثیر بگذارن

یابد، در نتیجـه بـا    توانایی آنان برای کسب اطالعات پیچیده درباره دیگران درباره علت در قصد کارهایشان کاهش می
عی است که تحت تاثیر فعـل و  کنند. به این ترتیب پرخاشگری شکلی از اشکال رفتار اجتما دیگران تکانشی برخورد می

گـذارد آنچـه کـه مـا      گیرد. به عبارت دیگر، تفکر ما روی احساس ما، تـاثیر مـی   انفعاالت بین هیجان و شناخت قرارمی
ای از افکار و هیجانات است که درجه پرخاشگری  گذارد و این الگوی پیچیده کنیم روی طرز فکر ما تاثیر می احساس می

 (. 5331و همکاران،  5کند )کاپرارا ص میبر علیه دیگران را مشخ
 

 نظریه رفتار غریزی فروید -4
کهن ترین و شناخته شده ترین تبیین در مورد پرخاشگری، که معطوف به این نگـرش اسـت کـه انسـان بـه دلیـل       
طبیعت زیستی اش تا حدودی برای ارتکاب پرخاشگری و خشونت برنامه ریزی شده است و تنها راه کنترل ایـن سـائق   

زه عمده درونی به سوی عمل است و نه عکس فطری تنبیه است. از منظر این نظریه رفتار پرخاشگرانه نتیجه یک انگی
 (. 5045کند )محسنی تبریزی و همکاران،  العمل در برابر شرایط طبیعی و تنها یک محرک طبیعی این عمل را آزاد می

کنند، بعضـا معتقدنـد کـه پرخاشـگری کودکـان و نوجوانـان        کسانی که در چارچوب نظریه رفتار غریزی فعالیت می
. استدالل آنها این است که با وجود این که پرخاشگری ممکن است برای دیگـران مضـر باشـد امـا     تواند مفید باشد می

(. در همین زمینه فروید با طـرح  245، ص: 5047تواند مفید و جنبه مثبت داشته باشد )ارونسون،  برای فرد پرخاشگر می
نیابـد پرخاشـگری در وجـود وی انباشـته     مفهوم پاالیش هیجانی معتقد است اگر انسان برای ابراز پرخاشـگری اجـازه   

شود. به طور کلی فروید درباره امکان از بین بردن  شود و سرانجام به شکل خشونت مفرط یا بیماری روانی ظاهر می می
 (. 5044توان شدت و مسیر آن را تغییر داد )درتاج و همکاران،  پرخاشگری نظر خوبی نداشت و معتقد بود تنها می

 

 پرخاشگری -مینظریه ناکا -5
تواند معلول هر موقعیت ناخوشایند یا مالل انگیز از قبیل درد، دلتنگی و غیره باشد. مهمترین عامل در  پرخاشگری می

است. اگر فرد در نیل به هدف خود بـا شکسـت مواجـه     های مالل انگیز ناکامی ایجاد پرخاشگری از میان همه موقعیت
(. در تفسـیر و توضـیح ایـن    5040دهد )محسنی تبریزی،  انه او را افزایش میحاصل احتمال پاسخ پرخاشگر شود ناکامی
هـای آنهـا    توان گفت که اگر کودکان و نوجوانان در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شوند یا خواسته نظریه می

 شود.  کنند و این احساس با پرخاشگری نمایش داده می می برآورده نشود احساس ناکامی
 

 ه یادگیری اجتماعینظری -6
های شناختی و اجتماعی را از طریق مشاهده عملکـرد اطرافیـان    بر اساس این نظریه همان گونه که کودکان مهارت

گیرند که پرخاشـگرانه رفتـار کننـد )حسـینی انجـدانی،       یاد می آموزند، با تماشای اعمال پرخاشگرانه و خشونت آمیز می
لی این دیدگاه معتقد است از آنجا که بخش اعظم یادگیری مردم از طریق مشاهده (. آلبرت بندورا نظریه پرداز اص5047

های گروهی نیز همـین   توان نتیجه گرفت که فرآیندهای مشابهی مانند رسانه گیرد می در محیط پیرامونشان صورت می
                                                           

1Caprara 
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بیننـد تقلیـد    حه تلویزیـون مـی  تاثیر را بر مخاطبان دارند. مطالعات نشان داده که کودکان و نوجوانان آنچه را که از صف
کنـد.   افزایند. شاخه دیگری از این نظریه به نقش فرآیندهای شناختی توجه مـی  کنند یا به ذخیره رفتاری خویش می می

اگر رفتارهای خشونت آمیز نشان داده شده از تلویزیون موفقیت به دنبال داشته باشد به کارگیری آن در زنـدگی واقعـی   
ها و رفتار کودکان را در پی  ت به دنبال داشته باشد در نتیجه تماشای زیاد تلویزیون قالب بندی نگرشتواند موفقی نیز می

های مطرح شده در نظریه یـادگیری اجتمـاعی کودکـان و نوجوانـانی کـه در معـرض تماشـای         دارد. با توجه به دیدگاه
های ویـدیویی هسـتند نسـبت بـه سـایر       حتی بازیای و یا  های پرخاشگرانه و خشونت آمیز تلویزیونی و ماهواره برنامه

 (. 5047کودکان و نوجوانان از میزان باالتری از پرخاشگری برخوردارند )جوادی و همکاران، 
 

 دیدگاه شناختی -7
های فرد از عوامل اصلی به وجود  های فرد از رویدادها، تعبیرها و استنباط بر طبق این دیدگاه فرآیندهایی مانند ادراک

آورنده هرگونه رفتار از جمله رفتار پرخاشگرانه است. طبق این نظریه کودکان پرخاشگر رفتار دیگران را به عنوان نشانه 
کننـد. الگـوی برانگیختگـی خشـم از      گونه نحوه پردازش اطالعات عمل می کنند و بر اساس این پرخاشگری تعبیر می
 ای پردازش اطالعات اجتماعی متاثر شده است که عبارتند از:  الگوی شش مرحله

 کنند.  در مرحله اول کودکان جزئیات رویداد محیطی را رمز گردانی می 

  کنند.  در مرحله دوم تفسیر مرتبط با موقعیت را تولید می 

  گذارد.  دهند که بر پاسخ آنها نسبت به موقعیت تاثیر می مرحله سوم یک هدف اجتماعی را شکل می در 

 های رفتاری )راهبردها( است.  مرحله چهارم تولید ذهنی گروهی از پاسخ 

  شود.  مرحله پنجم ارزیابی کیفیت هر پاسخ )ارزیابی راهبردها( را شامل می 

  (. 5047اب شده است )حاجتی و همکاران، مرحله ششم، انجام دادن پاسخ انتخ 

های رفتاری ممکن را برای یک موقعیت اجتماعی خاص بر اسـاس چنـدین مـالک     در مرحله ارزیابی کودکان پاسخ
کنند مانند نتای  احتمالی برای هر پاسخ و درجه اطمینانی که آنها درباره توانایی اجرای هر پاسخ دارند. نتای   ارزیابی می
گزینـد. نتـای     ای که کودک یک پاسـخ را بـرای تصـویب برمـی     ی تصمیم گیری درباره پاسخ است، به شیوهاین ارزیاب

دهد که کودکان پرخاشگر اعمال پرخاشگرانه را بـه   ها در مرحله تصمیم گیری درباره پاسخ نشان می تحقیقات و بررسی
کند که به طور نسبی نتای  مثبتی را در پی  تصویب می کنند که رفتار پرخاشگرانه مورد انتظار آنها را ای ارزیابی می شیوه

شود تا بیش از همساالن غیر پرخاشگر خود احساس اعتماد و اطمینـان بـه توانـایی خـود در      دارد و همچنین سبب می
راز شکل دادن به رفتارهای پرخاشگرانه پیدا کنند. بنابراین برای کودکانی که این الگوی پردازش اطالعات اجتماعی را اب

 (. 5047کنند پرخاشگری ممکن است برای به دست آوردن اهداف مورد نظر عملکردی مداوم باشد )حاجتی و همکاران، 
 

 پرخاشگری –نظریه پرخاشگری  -3
ای در آشکار ساختن اعمال پرخاشگرانه در طـرف مقابـل اسـت.     دیگران اغلب عامل عمده بدرفتاری و اهانت کالمی
ها  نوجوانانی که در معرض خشونت و پرخاشگری دیگران شامل اعضای خانواده، همکالسی طبق این دیدگاه کودکان و

جویی در آنها به صورت رفتـار پرخاشـگرانه واکـنش     گیرند، با به وجود آمدن حس انتقام و دوستان یا سایر افراد قرار می
 (. 5041دهند )معتمدین و همکاران،  نشان می
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 مطالعات انجام شده
ای با پرخاشگری در دانش آموزان راهنمایی  های رایانه ای به ارتباط بازی در مطالعه 5032همکاران در سال فرمانبر و 

های رایانهای  ای و همراهی دوستان در انجام بازی های رایانه ین نوع بازیدهد که ب شهر رشت پرداختند. نتای  نشان می
ـ ای  هـای رایانـه   افـزایش اسـتفاده از بـازی   با پرخاشگری فیزیکی رابطه معناداری وجود دارد و بـا   میـزان  ، ر زدوخـورد پ

ای با پرخاشگری فیزیکـی و   همچنین بین مدت زمان بازیهای رایانه. پرخاشگری فیزیکی دانشآموزان نیز افزایش مییابد
 . رابطه معناداری وجود دارد میالک

نوجـوان پسـر گـروه سـنی      ای هی بازیکنان حرفای برپرخاشگر های رایانه تاثیر بازیبه مطالعه  5032در سال  بهرامی
بــر پرخاشگرشــدن نوجوانــان     ای هتای  نشـان داد کـه نـوع بازیهــای رایانــ     پرداخته است. ن سال شهرکرج 23تا51

های پرخاشگری به جز خصومتتـاثیر داشته اسـت. همچنـین مـدت زمـان      ای بر تمام مولفه تاثیرداردونوع بازیهای رایانه
 بوده است.  تاثیر های آن بی ای نوجوان وتمام مولفه ای برپرخاشگری بازیکنان حرفه یهای رایانهاستفاده از باز

تاثیر بازىهاى رایانهاى بر ویژگیهاى شخصیتى وسازگاری در مطالعه به بررسی  5032عبدالهی و همکاران در سال 
: 2وجوانان پسر از نوجوانان دختر کمتر است؛ روان رنجور خویى ن: 5 که نتای  نشان دهنده آناست کهپرداختند نوجوانان 

گـرایش نوجوانـان برونگـرا بـه     :0سازگاری آموزشی نوجوانان باسابقه بازی، از نوجوانان بدون سابقه بازی کمتر اسـت؛  
بین گروه پسران نسـبت بـه گـروه دختـران بـا سـابقه       :8ت؛ بازىهاى رایانهاى بیشتر از گرایش نوجوانان درون گرا اس

 وجود دارد.  ایانهاى در سازگاری آموزشی تفاوتبازیهاى ر
ای در شـهر یـزد پرداختنـد.     های رایانه ( به ارزیابی عوامل موثر بر گرایش به بازی5032زارع شاه آبادی و همکاران )

هـای زنـدگی واقعـی در     ها، ویژگی گریز از محدودیت نتای  مطالعه حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر خشونت بازی
ای رابطه دارند که این رابطـه   های رایانه ها با متغیرهایی همچون گرایش به بازی طلبی در بازی ها، رقابت و  مبارزه بازی

ای،  های رایانه توان گفت،  درباره عوامل تمایل و گرایش به بازی عنوان نتیجه می به. را مقاله مورد بحث قرار داده است
هـا  و ترغیـب مخاطـب از     ویژه نیازهایی که رسانه سـعی در ارضـای آن   شد، بهبا ترین عامل نیازهای مخاطبان می مهم

 ها دارد.  طریق آن
ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری  های رایانه ای با عنوان فراتحلیل اثر بازی ( در مطالعه5035جدیدیان و همکاران )

احساسات پرخاشـگرانه و  رفتار پرخاشگرانه،  ای خشن و غیر خشن بر های رایانه به بررسی فراتحلیل تاثیر دو دسته بازی
اندازه اثـر ترکیـبیافتـه بـرای سـه متغیــر وابســته عبــارت    : 5داد. تـای  نشـان ن. پرداختندبرانگیختگی فیزیولوژیکی 

بـا   :2در برانگیختگـی فیزیولـوژیکی.    23/3در احساســات پرخاشـگرانه و    20/3در رفتـار پرخاشـگرانه،  25/3بـود از 
یعنی پژوهشهای آزمایشی ، قایسه پژوهشهای آزمایشی وغیرآزمایشی تفاوت اندازه اثر بهدستآمده برای آنها معنیدار بودم

با افزایش طـول مـدت پرداختن به بازی، اندازه اثردر هر سه متغیر وابسته ذکر شده کاهش  :0اندازه اثربیشتری نشانداد. 
 میزان اندازه اثردر بازیهای نـوع خشـن بیشتر ازغیرخشن بود و اندازه اثر نوع غیرخشن معنیدار بهدست نیامد.  :8یافت. 

تعیین عوامـل پیشـبینیکننده میـزان پرخاشـگری در کـاربران نوجـوان       ای به  ( در مطالعه5035شجاعی و همکاران )
ه متغیر نگرش نسبت به خشونت، تعداد ساعات بـازی در  نتای  نشان داد سپرداختند. بازیهای رایانهای خشن در شهرقم 

تغییرات پرخاشـگری کـاربران نوجـوان بازیهـای رایانهـای      % 80ی هفته و معدل آخرین مقطع تحصیلی، قادر به پیشبین
های آموزشی رسانه بیشتر باید بر تغییر نگرش مثبت نوجوانان به پرخاشـگری و   . طبق این نتای  برنامهخشن بوده است

ش تعداد ساعات بازی در هفته تمرکز داشته باشد. همچنـین بـه کـارگیری راهبردهـای ترغیـب کننـده در جهـت        کاه
 تواند تعداد بازی با این رسانه را کاهش دهد.  پیشرفت تحصیلی می
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ای بـا انـزاوی اجتمـاعی، کـاهش     هـای رایانـه   ای بـه بررسـی ارتبـاط بـازی     ( در مطالعـه 2333و همکاران ) 5کالول
نفس و پرخاشگری در بین نوجوانان پرداختند. نتای  حاصل از این پژوهش نشان داد گرچه بین انزوای اجتماعی  هاعتمادب

ای ارتباط مسـتقیم برقـرار    های رایانه ها ارتباط مستقیم وجود  ندارد ولی بین پرخاشگری و پرداختن به بازی با این بازی
 بود. 

تاثیر رقابت و خشونت در بازی تصویری روی رفتـار پرخاشـگرانه: کـدام     ای به ( در مطالعه2355آداچی و ویلوگبای )
اند. نتای  نشان داد که خشونت در بازی تصویری خشونت بار، در قیاس بـا   مشخصه، بیشترین تاثیر را داراست؟ پرداخته

قابتی تر، میزان بیشتری های ر بازی تصویری غیر خشونت بار برای باال بردن رفتار پرخاشگرانه کافی نبود و اینکه، بازی
رسد که رقابت و نه خشونت،  ها بود. به نظر می از رفتار پرخاشگرانه ایجاد نمودند که صرفنظر از میزان خشونت در بازی

تواند مشخصه ی بازی تصویری باشد که بیشترین تاثیر را روی رفتار پرخاشگرانه دارد. تحقیقات آینده برای کـاوش   می
گذارد و نیز اینکه آیا  یی که از طریق آنها، رقابت طلبی بازی تصویری بر رفتار پرخاشگرانه تاثیر میها درباره ی مکانیزم

 باشد.  شود یا خیر، مورد نیاز می این رابطه در دراز مدت نیز برقرار می
غ پرداختنـد.  های ویدئویی خشن و افسردگی نوجوانان نابال ( به بررسی انجام روزانه بازی2358و همکاران ) 2تورتولرو

های خشن ویدئویی روزانه و تعداد عالئم افسردگی در میان نوجوانان نابـالغ ارتبـاط    دهد که بین بازی ها نشان می یافته
 وجود دارد. 

های ویدئویی خشن و پرخاشگری فیزیکی: شواهدی در اثر گزینشی در میان  ( به بررسی بازی2351و همکاران )0بریر
های ویدئویی خشن یک عامل مهم در پرخاشگری فیزیکی محسوب  دهند که بازی ها نشان می هنوجوانان پرداختند. یافت

 شود )حداقل در اواخر نوجوانی و ابتدای بلوغ(.  می
 

 شناسی پژوهش روش    
 . است پیمایشیمطالعات  نوع ازآوری اطالعات  جمع روش لحاظ از. ای است مقایسه-یفیتوص پژوهش روش

 

 جامعه آماری

منطقـه   یدبیرستانمدارس ، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پژوهش توصیفی است  توجه به اینکهبا 
 . باشد می 38 – 31تحصیلی در سال  تهران 53

 

 گیری حجم نمونه و روش نمونه

 گیـری  نمونهگیری با روش  نمونه. تعیین شده است دبیرستانآموز پسر مقطع  دانش 73حجم نمونه در پژوهش حاضر 
غیر انتفاعی در  مدرسه پسرانه در دسترس دوگیری  انجام شد. روش کار به این صورت بود که با روش نمونه در دسترس

تهـران  53دانشـگاهی( در منطقـه    های نهم( و متوسطه دوم )شامل دوم و سوم و پیش مقطع متوسطه اول )فقط کالس
دو مدرسه بـرای هـر کـدام از دو حـوزه ی پـژوهش )پرخاشـگری و       مجموع نفرات انتخاب شده از این انتخاب گردید. 

 بـازی کلشـن آف کلنـز را بـازی    آموزانی بودنـد کـه    معیار ورود به مطالعه دانشدانش آموز بود.  73انگیزش پیشرفت( 
کننده به بازی کلش آف کلنز و غیر اقدام کننده به این بازی توزیع  آموز اقدام ها بین دو دسته دانش کنند و پرسشنامه می

                                                           
1Colwel 

2Tortolero 
3 Breuer 
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 شد. 

 

 ابزار گردآوری 
شـد.   و پرسش نامه پرخاشگری باس وپری اسـتفاده  پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنسآوری اطالعات از  برای جمع
 تحلیل قرار گرفت. ها در بین نمونه آماری توزیع و بعد از تکمیل مورد بررسی و  پرسش نامه

 

 ها تحلیل داده
افـزار  نـرم  51تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده ازنسخه . شد استفاده  tهای پژوهش، از آزمونبرای آزمون فرضیه

SPSS  .انجام شد 
 

 های پژوهشییافته

 پرخاشگری
میانگین بدست آمده از این متغیر برای گروهی که بازی کلش انجام کنید،  طور که درجدول زیر مالحظه می همان

ها از میانگین نیز برای گروه با بازی کلش  است. انحراف داده 83/40کنند  و برای گروهی که بازی نمی 41/48دهند  می
ه فاقد بازی و گرو 522ترین نمره پرخاشگری کل در گروه بازی کلش  باشد. بیش می 22/52و فاقد بازی کلش  14/54
 باشد.  می 537

 
 های آماری پرخاشگری دانش آموزان شاخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انگیزه پیشرفت تحصیلی
و برای گروهی  10/42دهند  طبق جدول زیر میانگین بدست آمده از این متغیر برای گروهی که بازی کلش انجام می

 37/3و فاقد بازی کلـش   78/3ها از میانگین نیز برای گروه با بازی کلش  است. انحراف داده 78/42کنند  که بازی نمی
 است.  31و گروه فاقد بازی  531بازی کلش  باشد. بیشترین نمره انگیزه پیشرفت تحصیلی در گروه می

 

 

 مقدار گروه ها شاخص

 میانگین
 41/48 انجام بازی کلش

 83/40 فاقد بازی کلش

   

 انحراف استاندارد
 14/54 انجام بازی کلش

 22/52 فاقد بازی کلش

   

 بیش ترین نمره
 522 انجام بازی کلش

 537 فاقد بازی کلش

   

 کمترین نمره
 81 انجام بازی کلش
 15 فاقد بازی کلش
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 های آماری انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاخص

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 آموزان: های دانش مستقل گروه tنتایج آزمون 
 

 ها برای پرخاشگری مستقل گروه tنتایج آزمون 
 t df sig متغیر

 699/1 63 333/1 پرخاشگری 

 
جـدول(، بنـابراین   t=2تر است ) کوچک 14جدول با درجه آزادی   tها از  پرخاشگری در گروهtمطابق با جدول، مقدار 

دهنـد بـا    آموزانی که بازی کلش انجام می شود یعنی بین پرخاشگری دانشفرضیه صفر تایید و فرضیه پزوهشگر رد می
 داری وجود ندارد.  دانش آموزان عادی تفاوت معنی

 
 برای انگیزه پیشرفت تحصیلیها  مستقل گروه tنتایج آزمون

 t df sig متغیر

 96/1 63 -151/1 انگیزه پیشرفت

 
جـدول(،   t=2کوچکتر اسـت )  14جدول با درجه آزادی  tها از  انگیزه پیشرفت در گروهtمطابق با جدول فوق ، مقدار 

شود یعنی بین انگیزه پیشرفت دانش آمـوزانی کـه بـازی کلـش انجـام      بنابراین فرضیه صفر تایید و فرضیه یک رد می
 داری وجود ندارد.  آموزان عادی تفاوت معنی دهند با دانش می

 

 گیری بحث و نتیجه
بر بروز رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان تاثیر  clash of clansدهد که انجام بازی های پژوهش حاضر نشان می یافته

ی معنـاداری   های پرخاشـگری در آنهـا، رابطـه    ن اقدام به بازی کلش در پسران دبیرستانی و مولفهگذار نبوده است و بی
 وجود ندارد. 

ای با پرخاشگری در دانش آموزان راهنمایی  های رایانه ای به ارتباط بازی در مطالعه 5032فرمانبر و همکاران در سال 

 مقدار گروه ها شاخص

 میانگین
 10/42 انجام بازی کلش
 78/42 فاقد بازی کلش

   

 انحراف استاندارد
 78/3 انجام بازی کلش
 37/3 فاقد بازی کلش

   

 بیش ترین نمره
 531 کلشانجام بازی 

 31 فاقد بازی کلش

   

 کمترین نمره
 18 انجام بازی کلش
 18 فاقد بازی کلش
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ـ ه از بازیهای رایانهای با افزایش استفادشهر رشت پرداختند. نتای  نشان داد  ر زدوخـورد میـزان پرخاشـگری فیزیکـی     پ
اند که با افزایش ساعات صرف شده برای  گزارش کرده 5044. جوادی و همکاران در سال دانشآموزان نیز افزایش مییابد

شـن ویـدئویی   های خ نشان دادند که بین بازی 2358بازیهایرایانهایپرخاشگریافزایشمییابد. تورتولرو و همکاران در سال 
بـه بررسـی    2351روزانه و تعداد عالئم افسردگی در میان نوجوانان نابالغ ارتباط وجود دارد. بریر و همکـاران در سـال   

هـا نشـان    های ویدئویی خشن و پرخاشگری فیزیکی شواهدی در اثر گزینشی در میان نوجوانان پرداختنـد. یافتـه   بازی
شـود )حـداقل در اواخـر     مل مهم در پرخاشـگری فیزیکـی محسـوب مـی    های ویدئویی خشن یک عا دهند که بازی می

در  دهد که سن و سال نقشی مهمی های سنی نشان می های شناسایی شده در بین گروه نوجوانی و ابتدای بلوغ(. اختالف
 کند.  های ویدئویی خشن ایفا می رابطه بین پرخاشگری و بازی

های شناختی  توان گفت که کودکان مهارت یادگیری اجتماعی بندورا میدر تبیین نتای  بدست آمده مطابق با نظریه 
گیرنـد   یاد می آموزند، با تماشای اعمال پرخاشگرانه و خشونت آمیز و اجتماعی را از طریق مشاهده عملکرد اطرافیان می

اعظم یادگیری مردم از (. آلبرت بندورا معتقد است از آنجا که بخش 5047که پرخاشگرانه رفتار کنند )حسینی انجدانی، 
هـای   توان نتیجه گرفت که فرآیندهای مشابهی ماننـد رسـانه   گیرد، می طریق مشاهده در محیط پیرامونشان صورت می

گروهی نیز همین تاثیر را بر مخاطبان دارند. مطالعات نشان داده که کودکان و نوجوانان آنچه را که از صفحه تلویزیون 
افزایند. شاخه دیگری از این نظریه به نقش فرآیندهای شـناختی   به ذخیره رفتاری خویش می کنند یا بینند، تقلید می می

کند. اگر رفتارهای خشونت آمیز نشان داده شده از تلویزیون موفقیت به دنبال داشته باشد، به کـارگیری آن در   توجه می
هـا و رفتـار    ای زیاد تلویزیون قالب بندی نگرشتواند موفقیت به دنبال داشته باشد؛ در نتیجه تماش زندگی واقعی نیز می

های مطرح شده در نظریـه یـادگیری اجتمـاعی کودکـان و نوجوانـانی کـه در        کودکان را در پی دارد. با توجه به دیدگاه
هـای ویـدیویی هسـتند     ای و یا حتی بـازی  های پرخاشگرانه و خشونت آمیز تلویزیونی و ماهواره معرض تماشای برنامه

 (. 5047سایر کودکان و نوجوانان از میزان باالتری از پرخاشگری برخوردارند )جوادی و همکاران، نسبت به 
های آموزشی رسانه بیشتر باید بر تغییر نگرش مثبت نوجوانان به پرخاشگری و کـاهش تعـداد    طبق این نتای  برنامه

ترغیب کننده در جهت پیشـرفت تحصـیلی   ساعات بازی در هفته تمرکز داشته باشد. همچنین به کارگیری راهبردهای 
 تواند تعداد بازی با این رسانه را کاهش دهد.  می

بازی کلش بر انگیزه پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار نیست و گروهـی کـه   های این پژوهش این است که  از دیگر یافته
پیشرفت بیشـتر بـرای تحصـیل،     ی ی انگیزه آموزان در زمینه دهند، تفاوت معناداری با سایر دانش بازی کلش انجام می

ای بـر سـالمت    های رایانه در مطالعه خود به بررسی رابطه بین میزان استفاده از بازی 5035ندارند. همدانی و همکاران 
های ایـن پـژوهش نشـان داد بـین سـالمت روانـی و عملکـرد         روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پرداخت. یافته

ای تفاوت معناداری وجود دارد یعنی دانش آموزانی که زمان زیادی بـه انجـام    های رایانه تحصیلی دانش آموزان با بازی
شوند. نتای  این پژوهش از  پردازند، از ابعاد سالمت روانی کمتر و افت تحصیلی بیش تر روبرو می ای می های رایانه بازی

تواند بدین دلیل باشد که دانش آموزان آن  یباشد. این تفاوت م نظر کاهش عملکرد تحصیلی با مطالعه حاضر همسو نمی
ای بسیار زیاد استفاده میکنند تا جایی که وقت اختصاصـی انجـام تکـالیف یـادگیری را هـم       های رایانه پژوهش از بازی

گیرند. از سویی دیگر قطریفی و همکاران نیز در مطالعه خود بین عملکرد تحصیلی سه گروه مورد مطالعـه خـود بـا     می
(. در مطالعـه مهرابـی فـر و همکـاران     5041ای تفاوت معنی داری مشاهده نکرد )قطریفی و همکاران،  رایانه های بازی

ای و عملکرد تحصیلی دانش آموزان معنی دار نبود. تیرگر و همکاران نیـز   های رایانه ( رابطه بین استفاده از بازی5035)
رسـد اگـر میـزان سـاعات      شرفت تحصیلی معنادار نبود. بنظر میای و پی های رایانه دهد رابطه بین انجام بازی نشان می

ای از طرف والدین کنترل شود، ممکن است تداخلی با پیشرفت تحصیلی نداشـته باشـند؛    های رایانه صرف شده به بازی
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ای جدا  ههای رایان اما اگر این کنترل صورت نگیرد، در نهایت کودکان و نوجوانان نخواهند توانست از دنیای جذاب بازی
 شده به سمت انجام تکالیف درسی خود سوق داده شوند. 

های فرزندانشان توجه و کنتـرل   شود والدین در انجام بازی بر اساس نتای  بدست آمده از پژوهش حاضر پیشنهاد می
ای و روش مقابله با آنها و همچنین شناسایی اثـرات مثبـت    های رایانه داشته باشند. همچنین والدین از خطرات و آسیب

شود در  های بعدی پیشنهاد می آگاه شوند. همچنین برای پژوهشهای جمعی  های مختلف از جمله رسانه ها با روش بازی
ای مورد بررسی قـرار گیـرد. پیشـنهاد     ای بر ابعاد پرخاشگری به صورت مقایسه های رایانه مطالعات آتی تاثیر انواع بازی

شـود تـاثیر    د مـی ای بر روابط خانوادگی و دوستان نیز مـورد بررسـی قـرار گیـرد. پیشـنها      های رایانه شود تاثیر بازی می
شـود   ای بر کیفیت زندگی و سالمت روانی افراد مـورد بررسـی قـرار گیـرد. و در نهایـت پیشـنهاد مـی        های رایانه بازی
 ها نیز بررسی شود.  های پرخاشگری و انگیزه پیشرفت پسران نوجوان در انواع دیگر بازی ریشه

 
Abstract 

The aim of this study is to investigate whether playing Clash of Clans as a sample of 

strategic online games (with aggressive content)  affect the level of aggression and 

achievement motivation of boy highschool teenagers or not and what is the status of such a 

games in aggression oscillation and achievement motivation of this group ? Since the study is 

descriptional , the statistical society includes all highschool students in academic year 2015-

2016 in area 10 of Tehran. The sample volume of this study is 70 boy highschoolstudents. 

Sampling method is available and 70 students are selected from 2 private school in area 10 of 

Tehran. Information are collected by means of library procedure and inventories. Mean and 

standard deviation are used in descriptional statistics and Kolmogorov- Smirnov test is used 

to evaluate the data normalization and t test is used to check the hypothesis. Information are 

analyzed by SPSS software. Findings indicate that the aggression and achievement 

motivation level of boy highschool students who play Clash of Clans have no significant 

difference compared to those who don’t play this game. This nondifference is observed even 

in aggression subscales. Regarding these interpretations it seems that we should find the roots 

of aggression and achievement motivation of boy highschool students in another place. 

However the education of students and families is of importance and effective.  

 
Keywords:computer games, anger, aggression, achievement motivation, teenagers.  
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 ای فارسی زبان  های ماهواره ای و مقاومت مصرف کنندگان شبکه سواد رسانه
 

مرحمت سلماسی
5
نصیریبهاره ، 

2
  

 

 چکیده

های ذهنی و اخالقی است که مواجهه فرد را با  ای یک نظام تفسیری و ترجیحی و متأثر از داوری سواد رسانه 
ها و  شود مخاطبان در استفاده از پیام دهد و موجب می ای )چه در دسترس و چه جستجوگرانه( شکل می های رسانه پیام

تفکر انتقادی به عنوان یک اصل بنیادین در موضوع سواد  ها مسئولیت بیشتری احساس کنند. در همین راستا انتخاب آن
 ها توجه دارد. شود که به تمام اشکال و مفاهیم ارتباطی پیام رسانه ای مطرح می رسانه
ای من و تو و جم تی وی  های ماهواره ای و مقاومت مصرف کنندگان شبکه هدف این مقاله بررسی سواد رسانه 

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از  048جامعه مورد مطالعه بود که تعداد  تهران 23است. شهروندان منطقه 
ای استفاده شد.  ای و روش نمونه گیری خوشه ای، پیمایشی، توصیفی، کمی، اسنادی، کتابخانه روش تحقیق مصاحبه

ری و مورد تجزیه و تحلیل پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه، با روش پیمایشی و مصاحبه، اطالعات الزم جمع آو
های عملیات روانی، مخاطب پویا،  ای با رویکردی بر مؤلفه های این پژوهش با نتای ؛ سواد رسانه قرار گرفت. فرضیه

 فلسفه بدن دارای رابطه معنادار بودند و مورد تایید قرار گرفتند.  مصرف گرایی نوین، فراغت انفعالی و

 ای  های ماهواره کر انتقادی، مصرف گرایی نوین، شبکهای، تف : سواد رسانهواژگان کلیدی

  

 مقدمه و بیان مسئله 
های مختلف اطالعاتی و  است، فناوری« ها دوم رسانه»و عصر « عصرارتباطات»در عصر حاضر که مرسوم به  

اعی در ای را در بعد فرهنگی و اجتم های عمده ارتباطی با چنان سرعتی رو به گسترش و فزونی هستند که چالش
دهند و در  ها در حال حاضر طیف وسیعی از اقشار تمامی جوامع را پوشش می کشورهای مختلف رقم زده است. رسانه

ها  توسعه و پیشرفت مقاصد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ملل مختلف تأثیری بی نظیر دارند. در این زمینه شبکه
ای که در دوره جدید، این  کنند. به گونه در این مهم ایفا میهای فراگیر، نقشی فزاینده  ای به عنوان رسانه ماهواره
ها به نحوی جدی و همه جانبه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ایدئولوژی، عالیق، روحیات و رفتار آدمیان را در نقاط  شبکه

 مختلف جهان تحت تاثیر قرار داده است. 
های مختلف فرهنگی و  به ارائه الگوهایی در زمینهای با موضوعات و مضامین متنوع و گسترده،  های ماهواره شبکه 

های گوناگون جوامع مختلف  پردازند. الگوهایی که رفته رفته به یک دست سازی فرهنگی و امحای هویت اجتماعی می
ها در  رساند. در حقیقت الگوهای ارائه شده از طریق این شبکه و مفتون ساختن آن به فرهنگ غالب جهانی یاری می

دهد. به  ندگی روزمره ما وارد شده است و زوایای مختلف سبک زندگی ما را به مرور زمان تحت پوشش قرار میتمامی ز
های  ای به ابزاری قدرتمند در جهت سازی، انتشار و القای ایدئولوژی های ماهواره توان گفت که شبکه عبارت دیگر می

ها هستند، تبدیل شده است این مهم  اران اصلی این رسانهها و سردمداران جوامع غربی که مالکان و سردمد منحط دولت

                                                           
 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی، علوم و تحقیقات تهران  -1

 استاد یار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -2
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نوع جدیدی از سلطه را بر جوامع در حال توسعه و به ویژه جوامع مسلمان رقم زده که از آن تحت عنوان سلطه نرم و به 
ای ضمن کوچک سازی جهان و کمک به  های ماهواره شود. در واقع شبکه عبارت بهتر امپریالیسم فرهنگی یاد می

اند؛ آن چنان  های بزرگ تسهیل کرده استیالی فرهنگی، کنترل افکار عمومی و عقاید را در سراسر جهان از سوی قدرت
های دول مخالف خود را به سود منافع خود تحت تاثیر قرار  ها در برخی موارد از این طریق سیاست که این قدرت

 دهند. می
ها و  ی شکل گیری و ورود به کشورهای مختلف، در حالی که فرصتای از همان ابتدا های تلویزیونی ماهواره شبکه

ها و تهدیدهای بسیاری را نیز فراروی سیاستگذاران  امیدهایی را نسبت به دریافت و گسترش اطالعات ایجاد کرده، بیم
 (.3-53: 5035عرصه فرهنگ و رسانه قرارداد )مهربانی فر و خلیل زاده، 

ها و اطالعاتی که تفکر و فرهنگ ما را نشانه  توان از مواجه شدن با سیل پیام نمیدر این راستا به طور فیزیکی  

محافظت کنیم. این  ایرسانه هایتوانیم به لحاظ ذهنی و روانی خود را در برابر هجوم پیام اند، اجتناب کرد. اما می گرفته
کند،  کار را باید به واسطه حفاظت از ذهن و با به کار انداختن یک راهنمای خودکار که بیشتر اوقات ما را همراهی می

تواند کمک کند تا به  دهد، می انجام داد. این راهنمای خود کار که فرد را در وضعیت ناخودآگاهی )مدیریت شده( قرار می
ها اجازه  ها پرهیز کرده و همه را یکجا، بپذیرد. با قرار گرفتن در وضعیت خودکار به رسانه امطور مؤثری از برخی پی

ها عادت کنیم. این امر خطر از دست دادن  دهیم که ما را شرطی کنند، به طوری که به الگوهای ارائه پیام آن می
دهند تا مفاهیم  خاطبان را در وضعیتی قرار میها م برد. در همین حال، رسانه های ارزشمند را باال می بسیاری از پیام

ها را بدون هیچ چالشی بپذیرند. این امر همچنین موجب افزایش خطر پذیرش معانی اشتباه و ناقص  نهفته در بطن پیام
پردازد )ببران،  ای به آن می ای است که سواد رسانه شود. کنترل چنین وضعیتی، همان مسئله از سوی مخاطب می

 (.83-85: 5035هروز فغانی، حضرتی و ب
ها با چالش روبرو شود و مخاطب از حالت  کند تا پیام دریافت شده از رسانه ای این امکان را فراهم می سواد رسانه 

ای و رسیدن به سطح عمیق آن این  انفعالی به وضعیتی فعال و پرسشگر درآید. در نتیجه با برخورداری از سواد رسانه
ای هویت خود راحفظ کنند. از  های رسانه م سرسام آور القای پیامشود که در برابر هجو امکان برای مخاطب فراهم می

ای  های رسانه دهند نظام سلطه جویانه پیام ای هستند اجازه نمی این رو این دسته از مخاطبان که مجهز به سواد رسانه
د. براین اساس سواد گیرن ای در نظر نمی آنان را کنترل کنند. آنان همچنین جهان واقعی را همسان با تفسیرهای رسانه

ای  های رسانه های ذهنی و اخالقی است که مواجهه فرد را با پیام ای نظامی تفسیری و ترجیحی و متأثر از داوری رسانه
ها آگاهانه و  شود مخاطبان در انتخاب و استفاده از پیام دهد و موجب می )چه در دسترس و چه جستجوگرانه( شکل می

ای مطرح  ین راستا تفکر انتقادی به عنوان یک اصل بنیادین در موضوع سواد رسانههوشمندانه عمل کنند. در هم
 (.37-34: 5035ها توجه دارد )طلوعی،  شود که به تمام اشکال و مفاهیم ارتباطی پیام رسانه می
 

 هدف پژوهش

  ای فارسی زبان های ماهواره و مقاومت مصرف کنندگان شبکه ای سواد رسانه
 

 سوال اصلی پژوهش
 ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی در سطح باالیی قرار دارد؟ آیا سواد رسانه -1
 

 سواالت فرعی پژوهش 

 ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی و میزان مصرف گرایی نوین آنان رابطه وجود دارد؟ آیا بین سواد رسانه -5



 412 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

ها در فراغت  میزان استفاده از این شبکهای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی و  آیا بین سواد رسانه -2
 انفعالی آنان رابطه وجود دارد؟

ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی و میزان تاثیر پذیری در شیوه فلسفه بدن آنان  آیا بین سواد رسانه -3
 رابطه وجود دارد؟

 

 های پژوهش فرضیه
های مخاطب پویا و عملیات روانی  بر مؤلفهای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی با رویکردی  سواد رسانه -5

 در سطح باالیی قرار دارد.

 ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی و میزان مصرف گرایی نوین آنان رابطه وجود دارد. بین سواد رسانه -2
ی ها در فراغت انفعال ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی و میزان استفاده از این شبکه بین سواد رسانه -0

 .رابطه وجود دارد

ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی و میزان تاثیر پذیری در شیوه فلسفه بدن آنان  بین سواد رسانه -8
 رابطه وجود دارد.

 

 چارچوب نظری 
ای، استفاده و رضامندی، مقاومت مصرف کننده و  در این پژوهش از پن  رویکرد نظری؛ منش و میدان، سواد رسانه 

 ها با الگوهای نظری پرداخته شد.  مدرنیته استفاده، و در انتها به ارتباط فرضیه

 

 ای  سواد رسانه
کند. از یک سو در سطح  ه در دو سطح عمل میای است ک های رسانه ای توان ارزیابی پیام هابز سواد رسانه از نظر 

آفریند؟ از چه فنونی  ای را می های رسانه هایی مانند چه کسی پیام نخسین و مقدماتی، مخاطب به موضوعات پرسش
ها  کند توجه دارد و از سوی دیگر در سطحی عمیق تر، مخاطب ارزش کند؟ و با چه هدفی پیام را ارسال می استفاده می
 دهد.  پنهان و مستتر در پیام را مد نظر قرار میهای  و سبک
هارولد السول در تعریف ارتباطات باشد.  های های سطح نخستین و مقدماتی بخشی از پرسش رسد پرسش به نظر می 

گوید؟ با چه  گوید؟ برای چه می گوید؟ کجا می گوید؟ چه می از نظر السول در هر ارتباط شش پرسش یعنی که می
هابز در زمینه سواد  شود. این امکان وجود دارد که بین نظر السول در حوزه ارتباطات و ید؟ مطرح میگو تاثیری می

ای به مثابه مفهوم  ای تلفیقی صورت بگیرد و براساس مدل جدیدی آفریده شود؛ به این ترتیب که سواد رسانه رسانه
بیرونی است. در  –ی( و دیگری شامل پیرامونی اصلی از دو الیه تشکیل شده است. یکی الیه مرکزی )درونی یا بیرون

گوید؟ برای چه  گوید؟ چگونه می ای مورد نظر السول شامل چه کسی می های اصلی ارتباطات رسانه الیه بیرونی مؤلفه
های زندگی ارائه شده در پیام مورد  ها و سبک شود ودر الیه درونی، ارزش گوید؟ مطرح می گوید؟ با چه تاثیری می می

 گیرد.  بررسی قرار می
گیرد و به همین دلیل  های پنهان پیام را در برمی لی الیه درونی )برخالف بیرونی( این است که ویژگیویژگی اص 

ای برخوردار  ای مبتنی بر آن پیچیده تر از الیه بیرونی است؛ مخاطبی که از چنین سطحی از سواد رسانه فهم سواد رسانه
تشخیص دهد. بنابراین از دانش بیشتر و عمیق تری  های زندگی آشکار و پنهان را ها و سبک تواند ارزش باشد می

 برخوردار خواهد بود.
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 های الیه بیرونی  ویژگی
 رساند؟ چه کسی پیام را می -5

ای این توانایی را دارد که پدید آورندگان پیام )کارگردان، بازیگران، تهیه کنندگان،  مخاطب با سواد رسانه -2
 سیاست گذاران و...( را تشخیص دهد.

ای این توانایی را دارد که ابعاد فنی تولید و ارائه پیام )دکوپاژ، مونتاژ، نورپردازی، زاویه  سواد رسانهمخاطب با  -0
 دوربین، نحوه تدوین، تصاویر و...( را تشخیص دهد.

 شود؟ برای چه هدفی پیام ارائه می -8

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ای این توانایی را دارد که هدف پیام آفرینان )اعم از اهداف  مخاطب با سواد رسانه -1
 و فرهنگی( را تشخیص دهد.

 تاثیرگذاری پیام تا چه حد است و چه جهت گیری دارد؟ -1
ای این توانایی را دارد تا میزان تأثیرگداری پیام را تعیین کند و همچنین پیامدهای آسیب زا یا  مخاطب با سواد رسانه 

ای برای چه کسی، چگونه و توسط چه کسی ساخته  پیام رسانه آثار مثبت پیام را تشخیص دهد. پاسخ به این پرسش که
وضعیت » اند  شود و پدیدآورندگان آن با چه هدف و با انتظار چه نوع تاثیرگذاری بر مخاطب آن را طراحی کرده می

یعنی  ای کند. همچنان که پاسخ به مهم ترین پرسش در حوزه ارتباطات رسانه را برای مخاطب روشن می« ای پیام زمینه
 (.528: 5048دهد )سپاسگر،  که پیام چیست؟ وضعیت ساختار متن پیام را به مخاطب نشان می این

 

 های الیه درونی  ویژگی
گذارد؛ منظور از سبک زندگی اعمال و کارهایی  های زندگی متناسب با خود را به نمایش می هر پیام ارزش سبک 

حاصل ادراکاتی خاص هستند. سبک زندگی شامل آن دسته از اند و  های خاص طبقه بندی شده است که به شیوه
گیرد و  اند. در شیوه و سبک زندگی است که پیام شکل می های افراد است که به صورت علمی قابل مشاهده اولیت

تواند سبک زندگی القا شده در پیام را شناسایی کند. به عبارت دیگر، مخاطب دارای  ای می مخاطب دارای سواد رسانه
کنند، تشخیص دهد. )سپاسگر،  ها بر افکار، اعمال و زندگی او اعمال می ای قادر است زندگی را که رسانه واد رسانهس

5048 :17.) 

 

 نظریه استفاده و خشنودی

تاکید  هاهای وی در استفاده از رسانه نظریه استفاده و رضامندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب بر نیازها و انگیزه 
چه را که  است که ارزش، عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان مهم است و مردم براساس این عوامل آنکند و برآن  می
 کنند. خواهند ببینند و بشنوند انتخاب می می

ها را برای چه  کنند و آن ها استفاده می پرسش اساسی نظریه استفاده و رضامندی این است که چرا مردم از رسانه 
شود این است که مردم برای کسب راهنمایی، آرامش،  سخی که به اجمال داده میگیرند؟ پا منظوری به کار می

 کنند. ها استفاده می سازگاری، اطالعات و شکل گیری هویت شخصی از رسانه
فرض اصلی نظریه استفاده و رضامندی این است که افراد مخاطب، کم و بیش به صورت فعال، به دنبال محتوایی  

 ت را برای آنان فراهم سازد میزان این رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد. هستند که بیشترین رضای
 توان در چهار مقوله اصلی جای داد:  ها را می های مخاطب در استفاده از رسانه مجموع نیازها و انگیزه 
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مردم به منظور کسب اخبار و اطالعات از دنیای پیرامون و نظارت بر محیط اجتماعی  آگاهی و نظارت: -5

 کنند. ها استفاده می خویش، از رسانه

کنند و از محتوای  ها را همراه و همنشین خود تلقی می مردم در فرآیند ارتباط، رسانه روابط شخصی: -2

 ند.کن ای برای ارتباط و گفت وگو با دیگران استفاده می رسانه

های  ها برای کسب خود آگاهی، یافتن الگوهای رفتاری و تقویت ارزش مردم از رسانه هویت شخصی: -0

 کنند. شخصی استفاده می

ها برای سرگرم شدن و گریز از مشکالت زندگی روزمره و  مردم از رسانه سرگرمی و گریز از واقعیت: -8

 کنند. تخلیه عاطفی استفاده می

است. به این معنا که « فعال بودن مخاطب» یکی از مفاهیم و مفروضات اصلی نظریه استفاده و رضامندی،  
ها به دنبال رفع نیازها و کسب رضامندی است و باور دارد که انتخاب رسانه، رضامندی  مخاطب در استفاده از رسانه
 کند. مورد نظرش را تأمین می

انتخابی »، «تعمدی بودن» های فعال بودن مخاطب را  ندی، ابعاد و شاخصپژوهشگران رویکر استفاده و رضام 
اند. تعمدی بودن، استفاده هدفمند و برنامه ریزی شده از رسانه و  و سودمندی ذکر کرده کرده« درگیرشدن»، «بودن

ن، استفاده از رسانه یا های روی آوردن به رسانه است. انتخابی بودن همچنی نشانه ارتباط میان فعالیت ارتباطی و انگیزه
رضامندی مورد انتظار از مصرف رسانه نیز تعریف شده است. درگیرشدن یعنی این که محتوای خاصی از رسانه، با 
مخاطب ارتباط فردی دارد. به عبارت دیگر، منظورش پردازش و روان شناختی محتوای رسانه است. منظور از 

 (.71-73: 5032استفاده کننده از رسانه است )مهدی زاده،  سودمندی، بهره مندی اجتماعی یا روانشناختی

 

 مقاومت مصرف کننده 
، بر این باور است که تلویزیون برای آن که عامه «چندمعنایی»در پیوند با « عامه پسندی»فیسک با طرح مفهوم 

باشند. باید متنی باز باشد پسند باشد، باید طیف بسیار وسیعی از مخاطبان را پوشش دهد و آنان نیز حق انتخاب داشته 
ها را  های متعدد از میان این متن، معناهایی بیافرینند که نیازهای هویتی خرده فرهنگی آن که اجازه دهد خرده فرهنگ

برآورد. بنابراین باید چند معنایی باشد. به عبارتی، همه متون تلویزیونی برای آن که عامه پسند باشد، باید تضادهای حل 
های ساختاری با روابط و  ها همانندی خود داشته باشد که بیننده بتواند از آن استفاده کند تا در درون آن ای در نشده

 (. 013: 5335هویت اجتماعی خود بیابد )فیسک، 
های فرهنگی در جهت  ها و دستمایه فیسک در ستایش از توانایی مردم برای به کارگیری درست یا نادرست رسانه 

از « لذت»ای مقاومت است.  خیزد. لذت گونه های معناسازی برمی از کنش« لذت»کند که  بحث میاهداف خود چنین 
شود. لذت برای فرودستان با تاکید بر هویت اجتماعی شان در مقاومت علیه  رابطه خاص معناها و قدرت ناشی می

 آید. ساختار مسلط و در استقالل از این ساختار به دست می
ورزند،  هایی که اومعتقد است در مقابل فشارهای ایدئولوژیکی مقاومت می های آن را با لذت« عامه»فیسک مفهوم  

و در « غیرمجاز»های  کند. از دید وی، فرهنگ عامه در کل و تلویزیون به طور خاص، قادر به تولید لذت تعریف می
ر نشانه شناسی، دموکراتیک است، به کند که تلویزیون از نظ نتیجه معانی شورشی و برهم زننده است. او استدالل می
 کند. صورتی که خلق معانی و لذت را به بینندگانش واگذار می

کند. نخست، لذتی که در تولید نمادین معنای  فیسک دو نوع لذت را در خوانش متون عامه پسند از هم متمایز می 
 ولید معنا. مخالف معنای بلوک قدرت نهفته است و دوم، لذت مربوط به فعالیت واقعی ت
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ای، به دو اقتصاد تلویزیون یعنی اقتصاد تجاری و اقتصاد  فیسک با تفکیک و تمایز دو مرحله تولید و مصرف رسانه 
 کند: فرهنگی اشاره می

 
 اقتصاد فرهنگی اقتصاد تجاری )مالی(

 مصرف  تولید 

مخاطب به عنوان مصرف کننده  مخاطب به عنوان کاالی انبوه 
 فعال 

 مخاطب محور  آگهی محور 

 رمزگشایی تقابلی )مقاومت( رمزگداری مسلط )ایدئولوژی(

 فرهنگ عامه  ای  رسانه –صنعت فرهنگی 

 
های جذاب برای تعداد زیادی از مخاطبان و متعاقباً کسب درآمد از طریق  اقتصاد تجاری تلویزیون بر تولید برنامه 

شود. در مقابل،  تجاری، مخاطب به عنوان کاال به صاحبان آگهی فروخته میتجاری مبتنی است. در اقتصاد  هایآگهی
های مناسب و در خور عامه مبتنی است. در اقتصاد فرهنگی، مخاطب یک  اقتصاد فرهنگی تلویزیون بر مصرف برنامه

صرف نیست، کاالی صرف نیست، بلکه مولد معنا و در خور عامه مبتنی است. در اقتصاد فرهنگی، مخاطب یک کاالی 
بلکه مولد معنا و لذت از خالل اشکال مقاومت نشانه شناختی و گریز است. اقتصاد فرهنگی، مولد نهایی فرهنگ عامه و 

کند که اقتصاد تجاری،  ای است. فیسک اذعان می ای و مخاطبان رسانه نقطه اتکای روابط گفتمانی بین صنایع رسانه
توانند از نمایش یک برنامه تلویزیونی  تولید کنندگان در اقتصاد تجاری می تعیین کننده نتای  اقتصاد فرهنگی نیست.

توانند خلق و  های تلویزیونی پربیننده را سفارش بدهند، اما نمی ناموفق با تعداد بینندگان پایین انصراف دهند یا مجموعه
 (.21: 5343یش بینی کنند )فیسک، خو و وجوه دائماً در حال تغییر و نیز ترجیجات مخاطبان در اقتصاد فرهنگی را پ

اقتصاد تجاری )مالی( عمدتاً معطوف به ارزش مبادله است و اقتصاد فرهنگی معطوف به استفاده از کاالها؛ یعنی  
شود که  سازند. فیسک مؤکداً متذکر می های اجتماعی که برمی کنند و هویت هایی که افاده می معانی آنها، لذت

شود که معانی  دکنندگان، از قدرت فراوانی برخوردار هستند. قدرت مخاطبان از این ناشی میبه منزله تولی« مخاطبان»
توان صاحب ثروت شد،  یابد. می کنند که ثروت در اقتصاد مالی گردش می در اقتصاد فرهنگی آن گونه گردش پیدا نمی

 (.72-0: 5041اما تصاحب معنا و لذت کاری بسیار دشوار است )استوری، 

 

 منش و میدان  
 تغییر ، عملکردهایها دهد که به واسطه آن عامل فرآیندی را توضیح می "منش"( با استفاده از مفهوم 5348بوردیو ) 

 پدید خاصی کردارهای که است افراد در پایدار خوهای خلق و از ای منش، مجموعه کنند. می بازتولید را زندگی سبک

نامد.  می« ناخودآگاه فرهنگی»را  آن بوردیو که کنند می عمل ای درونی شدههای  نظام چنین طبق . افرادآوردمی
یابد )ایگلتون،  می تجسم اجتماعی روزمره فعالیت در اجتماعی و ذهنی ساختارهای آن مدد به که است انتقالی سازوکاری

5045 :283).  
طبع است.  مفهوم فهم مستلزم این دست یافت. آن عملی بیشتر فهم به کنش هنجاری و ساختاری فهم از بوردیو 

 ی سو از یع طبا لید تو ة نحو بیانگر و رابطه دارد اجتماعی گروه در یک پذیری جامعه با خو و خلق یا طبع مفهوم

 بیشتر طبع بنابراین، مفهوم باشد. می مند ساخت یها کنش درقالب ساختارها این لید بازتو سپس و اجتماعی ساختارهای
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 عینی جنبه بیشتر که موضع و موقع و مقام که ای گونه است، به رابطه در میدان کنشگردر موقعیت با و دارد ذهنی جنبه

 (.41: 5331گردد )بوردیو،  می تکمیل گیری موضع خلق وخو و طبع با دارد

تجلی  منش مفهوم در ها آن دو هر دارد انتظار بوردیو برد، که می بهره گرایش و ساختار مؤلفه دو طبع از مفهوم 

 گر این دهد. اما ساختار می ها کنش به که است طبیعی ایش گر نوعی بیانگر (. طبع530: 5337باشند )شوارتز،  یافته

 است. جامعه ساختگی و مصنوع تصلب نوعی آن تصلب و است اجتماعی ایط شر محصول باطنی میل یا طبیعی ایش

 دهد، لیکن می نشان پذیری جامعه سازوکار به توسل با را یع طبا گیری شکل اجتماعی یها ریشه یشانه بازاند شناسی

 مفهوم .است بوده زاد درون و ذاتی گویی که انجامد می ساختاری به درنهایت که است ای گونه به یع طبا ین تکو نحوه

)بوردیو، نمود  یف تعر ازطبایع نظامی منزله به توان می ا ر منش و است منش مفهومی ی فضا با متناسب نهایتًا طبع

 موقعیتهای با او مواجهه نحوه که است شخصیت کنشگر در آمده فراهم ی خوها و خلق از ای ( مجموعه258: 5337

 هماهنگ انتخاب، اصل هر الزامی فرهنگی، قاعده ناخودآگاه را توان آن می که ای گونه بخشد، به می جهت را مختلف

 یع طبا از نظامی احتساب، منش این نمود. با نامگذاری کنش و ارزیابی و ادراک وجسمی ذهنی ی الگو و اعمال کننده

 یگر، منش د عبارت آید. به می حساب به مند ساخت اعمال لید کننده تو اساس که است ی ماندگار حال درعین و گذرا

کند  ی اجتماعی معنی پیدا می فضا نوعی یل ذ در که رفتاری و خصلت مبین و است اعمال و یابی ادراکات، ارز یس ماتر
 جهت از است، لیکن یافته شود، ساخت می اجتماعی تولید نیروهای وسیله به که حیث آن از منش(. 54: 2332)بوردیو

 به توجه یر، با تقد هر به .است دهنده ساخت، پردازدمی بیرونی تولید ساختارهای باز به مختلف اعمال قالب در که این

 از منش خود مختصات و یکسوی از منش به دادن شکل در حاکم اجتماعی نیروهای و قدرت مختلف یخی تار ایط شر

 غالب عادی، منش ایط شر چنانچه در گرددمی مشخص آن دهندگی ساخت و منش یدساختمن ی دیگر، میزان سو

 ساخت منش نوع این که ای ، به گونهاند داده شکل را آن تمام قدرت با اجتماعی ی ساختارها که است منش از نوعی

 استحکام حاکم اجتماعی ی ساختارها به بیشتر چه و هر دارد قرار خود لیدکننده تو ی ساختارها لید بازتو خدمت در یافته

 کمک سلطه ایط شر استمرار به واقع در سلطه لید بازتو سلطه، با ی تحتها گروه منش که روست این از بخشد. می

 و است ی استعمار بینی کوچک خود حس محصول بودن لی ارتجا جهت از منش نوع( 1: 5331کند )کلهون،  می
 با( 54: 5334هستند )فلور،  آن دنبال به حاکم طبقات که کنند نتخاب ا را چیزی که دهد می سوق به سمتی را کنشگران

 اسارتی به اش زندان خودساخته در مستعمره انسان و گردد می نابود بنیاد از انتخاب خود حقیقت در که است انتخاب این

 غالب ساختاری صالبت که زند می یی سوسوها منش در امید نقطه قیرگون، تنها یکی تار این در .آید می در نامعلوم

 حاکم شرایط از رفت برون یها راه به و نداشته ی اجتماعی فضا در خود متناقض موقعیت به توجه با را ها منش

 .باشد می سلطه شرایط زننده هم بر و است و دگرگونی تغییر منشاء منش نوع این .پردازندمی

 و گران کنش ریشه در که است ای ساختاردهنده مکانیسم از آمده اجتماعی، بر امور در مشهود نظم ترتیب  بدین 
 دارد، به ناآگاهانه و ی اجبار ایی جنبه ساختارگر ناحیه از شده ارائه یها تبیین همانند نظم، نه دارد. این هایشان منش

 را نظم این آگاهانه و اختیار به که خیزد کنشگرانی برمی آگاهی از نه و باشند آن تابع الجرم کنشگران که ای گونه

 منشاء دارند، بلکه اعتقاد آن به بودون ریمون نظیر عقالنی مکتب انتخاب پردازان یه نظر که ای گونه ، بهاند کرده انتخاب

 سو از سوژه فلسفه و یکسوی از ناآگاهی یا کاذب آگاهی منزله به ایدئولوژی و ناآگاهی است و آگاهی میان یی جا نظم

 (.20: 2330ندارند )ماریتن،  را آن توان تبیین یگر د ی
توسط پیربوردیو در کتاب تمایز « خواهد ذائقه )سلیقه( دلیل نمی»مفهوم اقتدار مصرف کننده و نیز ادعای پوپولیستی  
پندارد، در عمل چیزی جز نتیجه  نقد شده است. بوردیا معتقد است آن چه فرد به عنوان انتخاب شخصی می (5348)

درونی سازی قواعدی که گروه تعلقش به او تحمیل کرده است، نیست. وی این ساز و کار درونی سازی را منش )عادت 
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های  صرف کننده مانند مصرف موسیقی، نمایش. منش در اندیشه بوردیو به این معنی است که ذائقه منامدواره( می
شود و شکل  تلویزیونی و... صرفاً یک انتخاب شخصی نیست، بلکه ترجیحاً براساس موقعیت اجتماعی ساخته می

 (.1: 5337گیرد. )مک کی،  می
یدار و خاص یک شیوه پا» کند:  شوند و هم باز تولید می های افراد، همزمان هم تولید می بنابر این هر یک از منش 

(. فعالیت در 08: 5330جمعی برای دیدن یا معناسازی جهان اجتماعی. به عبارت دیگر یک الگوی متمایز فرهنگی )لی، 
های بدن و لباس  های مصرف کننده نسبت به فیلم و ژشت پایین ترین سطح آگاهی فردی یعنی منش، به واقع دائقه

 (. 41: 5331پوشیدن است )الری، 
داند که از نیازمان  ای( را میل ما به ابزار سلیقه و حسن انتخاب می انگیزه مصرف محصوالت فرهنگی )رسانهبوردیو،  

هایی متناسب با وضعیت طبقاتی شان و  گیرد. مخاطبان به شیوه به جای گرفتن درسلسله مراتب اجتماعی سرچشمه می
هایی را انتخاب و مصرف  پرورانند، متن ا در سر میاند یا سودای تحصیل آن ر چیستی نوع سرماه فرهنگی که اندوخته

خشونت نمادین به معنای »خواند.  کنند. او سلطه طبقاتی از طریق تحمیل فرهنگی را نوعی خشونت نمادین می می
هایی مشروع  ها به صورت نظام ها و طبقات است، به نحوی که این نظام تحمیل نظام نمادها و معناها )فرهنگ( برگروه

 ((.512-0: 5041)جنکینز، « شوند تجربه
ای و نیز به طور اصولی با تولید  ( نیز با مصرف فرهنگی و رسانه5330همانند نظریه منش، نظریه میدان بوردیو )

ها و مبارزات برای تولید فرهنگی  ای مرتبط است. میدان قلمروی است که در آن اقدامات، تالش فرهنگی و رسانه
ای اشاره کرد. بوردیو  های رسانه های آموزشی و میدان های ادبی، میدان توان به میدان می گیرد. برای مثال صورت می

ها  کند. در عوض، از حوزه های اجتماعی را رد می ای از افراد، واحدهای ارگانیک یا سیستم تلقی جامعه به منزله مجموعه
ر یا به سیستم منطقی بزرگتر نیستند، بلکه از ها قابل تقلیل به یکدیگ گوید. میدان های اجتماعی سخن می یا میدان

اند که دارای منابع گوناگون )انواع سرمایه( هستند و برای کسب پرستیژ، ثروت، و قدرت تالش  افرادی تشکیل شده
 (534: 5041کنند )سیدمن،  می

 

 مدرنیته 
قابل سرمایه « زیباترین شیء» کنند، بدن را  هایی که مصرف را مشخص می ژان بودریا در میدان دستکاری نشانه 

را نشان « آزاد سازی بدن»های  در جامعه مصرف حدود و ابهام 5373داند. بودریا از سال  گذاری فردی و اجتماعی می

کشف دوباره بدن، پس از یک هزاره تقواگرایی، خود را در قالب آزاد سازی فیزیکی و جنسی بدن، : »نویسددهد، می می
های غذایی، درمان، وسواس جوانی، شیک پوشی، مردانه/ زنانه، آرایش،  بلیغات، مد، رژیمحضور همه جانبه آن در ت

کند، همه و همه گویای آن هستند که  های غذایی، رفتارهای مقدس مرتبط با آن، اسطوره لذت که احاطه اش می رژیم
گفتمان روح شده است. نوعی گفتمان بدن تحت تأثیر اخالق مصرفی جایگزین « بدن به موضوع رهایی بدل شده است.

شود که وی را به سوی رفتارهای مصرفی لذت جویانه بنابر یک  الزام به لذت به صورت ناخودآگاه به کنشگر وارد می
 دهد. ها سوق می بازی نشانه

ها همزمان با فردی شدن بدن  ها( ما امروز شاهد آنیم که فردی شدن حس در چارچوب فردی شدن معاصر )پدیده 
های بی شماری برای  گیرد. بازار بسیار گسترده وسایل آرایش و طراحی بدن در حال توسعه است و کارگاه می انجام

کند. فرد با تغییر بدن خود در آرزوی آن است که هستی اش را دگرگون کند؛ یعنی احساس هویت  تغییر بدن عرضه می
ر تجسم غیرقابل تقلیلی از خود نیست بلکه یک نماید. بدن دیگ خویش نسبت به بدنی که برایش از کارافتاده می

 توان بارها و بارها بنابر تمایل فرد تغییر داد.  برساخته شخصی است، یک شیء گذرا و قابل دستکاری که می
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کنند. دغدغه افراد نسبت به  امروز بازاریان مدام نوعی شرم مبهم نسبت به )بدن( خود را با ظرافت بسیار تبلیغ می 
سلطه مصرف تعمیم یافته محصوالت گسترده صنعت تغییر شکل و زیباسازی خود قرار گرفته است و  خودشان زیر

های زیبایی و غیره را  های زیبایی، پیشنهادهای تبلیغاتی در زمینه آرایش، و جراحی محصوالت بی شمار، فنون نمایشگاه
کنند به  کنند و ترغیبشان می ه تحقیرشان میبه دنبال آورده است. زنان به ویژه هدف این فتون تغییر شکل هستند ک

های نوعی جذابیت در شکل هستند که  نحوی بدن خود را تغییر دهند. بدین ترتیب زنان به وفاداری و تبعیت از الزام
ای به  کند. زنان بی هیچ دغدغه ها را به ظاهر ایشان و به الگویی محدود کننده از جذابیت وابسته می ارزش اجتماعی آن

های اضافی  آورد تا شکل چهره را تغییر دهند و چربی احی زیبایی و در واقع جراحی برای آریش سیمای خود روی میجر
 ها مبارزه کنند. های پیری را تغییر دهند یا با آن را حذف کنند و به این ترتیب آثار و نشانه

دهند، مردان نیز  یر کالبد را تشکیل میهای تغی اما اگر زنان به طور خاص هدف اصلی این وسایل آرایش و کارگاه 
یابد که باورهای پیشین در باره این که  شوند. این درگیری به همان نسبت افزایش می بیش از پیش درگیر این قضیه می

روند. اگر زن بدنی دارد  های اوست و غیره از میان می بدن مرد در جذابیت او نقش اندکی دارد و مهم رفتارها و فعالیت
کند. مرد  کند، مرد خود بدنش است و این بدن چندان مسئله ایجاد نمی و را در بهترین یا بدترین موقعیت تعریف میکه ا

ای نسبت به پدیده پیری و این که ممکن است  شده است و بنابراین چندان دغدغه بیش تر براساس اعمالش داوری می
بیش از پیش مردان نیز نسبت به ظاهر خود به مثابه صحنه  جذابیتش را از بین ببرد، نداشته است. اما امروز هر چه

ای که تمایل دارند جوانی خود را حفظ کنند و البته در این راه  اند به گونه پردازی جذابیت خویش دغدغه پیدا کرده
 (.522-521: 5032خواهند میان سالیق زیباشناسانه بدنی و حفظ ظاهر مردانه شان پیوند برقرار کنند )فکوهی،  می
آورند و امکان اجتماعی شدن  افراد با گشایش نوعی گفتگو در بدن خود آن را به موضوعی در تصاحب خود در می 

کنند که شخصی و ملموس  کنند. به معنایی، افراد از خالل بدن خود نوعی امکان استعالیی کشف می ناپیدایی ایجاد می
کند. بدن به مکان  یگر است که ایجاد احساس و جذابیت میاست. بدن دیگر یک ماشین منفعل نیست بلکه یک خود د

ای برای جستجوی احساسات ناشناس )درمان بدنی، ماساژ، رقص و...(  شود. به پهنه جغرافیایی فتح دوباره خود بدل می
یگر روح را یابند. دوگرایی مدرنیته د بدین ترتیب افراد شریکی همگام و همساز با خود را که در جستجویش بودند، باز می

ای از دوگانه  دهد، گونه ای ظریف تر انسان را در برابر بدن خود او قرار می دهد، بلکه به شیوه در برابر بدن قرار نمی
شود، موضوعی برای تغییر  شدن. بدن به این ترتیب با جدا شدن از انسان، به موضوعی برای شکل گیری تبدیل می

دهد.  ؛ انسان در نتیجه در این جهت با تغییر ظواهرش در واقع خود را تغییر مییافتن، وقالب گرفتن براساس سلیقه روز
در این جنبه از مدرنیته، بدن ارزش غیرقابل انکاری دارد. بدن به این ترتیب روان مند شده و به مکانی شادمان برای 

 (.527-524: 5032شود )فکوهی،  جای دادن این بعد تکمیل کننده روح )تکمیل کننده نمادین( بدل می
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 مدل مفهومی پژوهش 

 

  

   

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 
ای از دو متغیر مخاطب پویا و عملیات روانی تشکیل شده است که در متغیر  در این مدل، متغیر مستقل سواد رسانه 

های آموزشی  های درک پیام، محتوا، هدف پیام دهنده، تعلیم و آموزش مخاطبان توسط برنامه مخاطب پویا از مؤلفه
های شایعه، فریب، تخریب  در عملیات روانی از مؤلفه ای فارسی زبان من و تو و جم تی وی، و های ماهواره شبکه

ای، استفاده و رضامندی و مقاومت  های سواد رسانه شخصیت، تحریف، تهیی ، اعتقاد و باورهای مردم با استفاده از نظریه
 مصرف کننده بهره مند شدیم. 

انفعالی و فلسفه بدن بود که متغیر سبک زندگی به عنوان متغیر وابسته دارای سه متغیر مصرف گرایی نوین، فراغت  
احترام، موقعیت کسب قتصادی، اقابت، سود شبکه، مدیریت رهای بازرگانی،  پیامهای  مصرف گرایی نوین از شاخص

های موسیقی، فیلم وسریال، فیلم مستند،  های خبری، برنامه برنامههای  ، و متغیر فراغت انفعالی از شاخصاجتماعی
و ی منش و میدان، استفاده و ضامندی ومقاومت مصرف کننده ها با استفاده از نظریه نریی فرهنگی وهها یتالفع

عمل جراحی، تناسب اندام، کنترل وزن، عمل جراحی زیبایی، عمل جراحی درمان، لوازم های  فلسفه بدن نیز از شاخص
 های مدرنیته و مقاومت مصرف کننده بود.  با استفاده از نظریهورزشی تبلیغی 

 

 پژوهش روش
پیمایشی و کمی بود. جامعه آماری این پژوهش ای،  مصاحبهای(،  توصیفی، اسنادی )کتابخانهپژوهش حاضر به روش  

روش نفر بود تشکیل داده بودند.  031هزار و  053ها  که تعداد آن 5030شهر تهران در سال  23را شهروندان منطقه 
نفر بود. تکنیک گرد  048که تعداد آنها  در تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد ای بود. نمونه گیری خوشه

آوری اطالعات در روش پیمایشی پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه بود. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه، از اعتبار 
آوردن میزان روایی از روش صوری استفاده شد این اعتبار مبتنی بر داوری و قضاورت متخصصان بود. برای بدست 

 تحلیلجهت بررسی رابطه بین متغیرها از  /. بود.473آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده 

 سبک زندگی   ای هسواد رسان

 مخاطب

 پویا

 

عملیات 

 روانی 

، تعلیم، محتوا، درک پیام

، پیام، هدف پیام دهنده

 موزشیآی ها برنامه

، تحریف، فریب، شایعه

، تخریب شخصیت

 و اعتقادات، تهییج

 باورها

مصرف 

 گرایی نوین 

فراغت 

 انفعالی

 فلسه بدن 

، منش و میدان نظریه:

استفاده و رضامندی، 

 مقاومت مصرف کننده

 

، منش و میدان نظریه:

استفاده و رضامندی، 

 مقاومت مصرف کننده

، مدرنیته نظریه: 

 مقاومت مصرف کننده

، ای هسوادرسان نظریه:

، استفاده و رضامندی

  مقاومت مصرف کننده

ای،  هسوادرسان نظریه:

، استفاده و رضامندی

 مقاومت مصرف کننده 

 

سود ، قابتر، ی بازرگانیها پیام

، قتصادیامدیریت ، شبکه

موقعیت ، احترامکسب 

 اجتماعی

ی ها برنامه، ی خبریها برنامه

فیلم ، فیلم وسریال، موسیقی

فعلیتهای فرهنگی ، مستند

 وهنری

، تناسب اندام، عمل جراحی

عمل جراحی ، کنترل وزن

، عمل جراحی درمان، زیبایی

 لوازم ورزشی تبلیغی
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ها پس از جمع آوری، ویرایش و پردازش نهایی،  ای و پیرسون استفاده شد. داده تک نمونه tهمبستگی  واریانس، ضریب
 ل شد.تحلی spssتوسط نرم افزار 

 

 های پژوهش یافته
 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان  -1جدول شماره 

 درآمد

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی ها گزینه

 4,50 4,50 10 بدون پاسخ

 1,02 4,54 72 هزار تومان 133کمتراز 

 0,14 4,21 33 هزارتایک میلیون تومان 133

 8,41 5,27 538 یک میلیون تا دو میلیون تومان

 3,533 1,58 11 دو میلیون تومان و بیشتر

 اشتغال

 1,11 1,11 212 شاغل

 3,533 8,08 502 بیکار

  3,533 048 جمع

 

درصد پاسخگویان  54,4درصد پاسخگویان پاسخ ندادند،  50,4توان به این نتیجه رسید که  از جدول فوق می 
درصد  27,5هزار تومان تا یک میلیون تومان،  133درصد پاسخگویان بین  21,4هزار تومان،  133درآمدشان کمتر از 

پاسخگویان دو میلیون و بیشتر را انتخاب کردند.  درصد 58,1پاسخگویان بین یک میلیون تومان تا دو میلیون تومان، 
 باشد.درصد می 27,5با  8بیشترین فراوانی مربوط به گزینه 

درصد پاسخگویان گزینه  08,8اند و شاغل هستند و  درصد پاسخگویان گزینه یک را انتخاب کرده 11,1در اشتغال  
 باشد. درصد فراوانی می 11,1بوط به گزینه یک با اند و بیکار هستند. بیشترین فراوانی مر دو را انتخاب کرده

 
 جدول دوبعدی اطالعات دموگرافیک پاسخگویان  -2جدول شماره 

 جنسیت                                   

 اطالعات دموگرافیک  

 مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 سن

51- 53 50 1,8 3 3 

23-28 24 50,3 03 10,0 

21-23 04 54,4 03 57,7 

03-08 85 23,0 05 3 

01-03 03 58,3 23 10,0 

83-88 21 52,8 08 57,7 

 3 24 50,8 27 سال و بیشتر 81

 اشتغال
 3 3 533 0 بدون پاسخ

 10,0 513 01,7 32 شاغل

 57,7 20 42,0 537 بیکار

 
 

 درآمد ماهیانه

 3 3 533 10 بدون درآمد

 00,0 28 11,7 84 هزار تومان 133کمتر از 

 13,1 13 83,1 83 تا یک میلیون تومان 133

 13,2 72 03,4 02 یک تا دو میلیون تومان

 18,0 01 01,7 23 دو میلیون و بیشتر

 232 533 542 533 جمع
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درصد و 23,0سال با  08تا 03توان گفت که بیشترین فراوانی زنان در محدوده سنی براساس جدول فوق می 
 53تا 51درصد و کمترین فراوانی در بین زنان متعلق به سنین 25,8سال با  28تا23فراوانی مردان در سنین بیشترین 

 سال با فراوانی صفر است.53تا51سال و در بین مردان متعلق به گروه سنی 
ر بین زنان درصد و کمترین فراوانی د 10,0درصد و در بین مردان شاغل  42,0بیشترین فراوانی در بین زنان بیکار  

 باشد.درصد می57,7درصد و در بین مردان بیکار با  01,7شاغل 
درصد و در بین مردان با درآمد یک تا دو  11,7هزار تومان  133بیشترین فراوانی در بین زنان با درآمد کمتر از  

درصد و در بین مردان  03,4درصد و کمترین فراوانی در بین زنان با درآمد یک تا دو میلیون تومان  13,2میلیون تومان 
 باشد.درصد می 00,0با درآمد کمتر از پانصد هزار تومان 

 
های مخاطب پویا و عملیات  ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی با رویکردی بر مؤلفه فرضیه اول: سواد رسانه

 روانی در سطح باالیی قرارداد.
 

 ایمتغیر سواد رسانهای برای نتایج آزمون تی تک نمونه -3جدول شماره 

 متغیر

 ای سواد رسانه
 واریانس میانگین

انحراف 

 معیار

 آماره
t 

 

 درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 اختالف

 -.173 333,3 040 -33,51 .304 .788 82,2 عملیات روانی

 .231 333,3 040 12,4 .308 .170 23,0 مخاطب پویا

 
 H1رد و  H0بود  >31/3pکه  3,333دهد با توجه به سطح معناداری بدست آمده  های جدول فوق نشان می داده 

ای و عملیات روانی تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به شایعه سازی و فریب بسیار زیاد این  تایید شد. بین سواد رسانه
ها براساس اعتقادات و باورها، ارزیابی زیاد تخریب شخصیت، تحریف و  ها از نظر مخاطبان، درک خیلی کم پیام شبکه

ها در اعتقادات و باورها ی فکری و فرهنگی مردم، نشان داد هر چه  کم برنامهها، تاثیر  تهیی  از نظر مخاطبان در پیام
ها در آنها کمتر و  های این شبکه ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی باال باشد تاثیرگذاری برنامه سواد رسانه

 یابد. ها افزایش می مقابله با عملیات روانی در آن
ای و  دهد بین سواد رسانه تایید شد نشان می H1رد و  H0بود  >31/3pه ک 3,333با توجه به سطح معناداری  

مخاطب پویا تفاوت معنادار وجود دارد. تبدیل شدن مخاطب منفعل به مخاطب فعال و پرسشگر، چالش مخاطب در 
ت و نیاز به ها به مخاطب و تفکر او در خواس محتوای پیام، تفکر مخاطب در هدف پیام دهنده، تعلیم خیلی کم این شبکه

ای مخاطبین بیشتر  های آموزشی حاکی از آن بود که هر چه سواد رسانه پیام آنها، میزان خیلی کم تاثیرگذاری برنامه
 ها فعال خواهند بود. های این شبکه باشد مخاطبین نسبت به برنامه

 
 نان رابطه وجود دارد.ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی و مدگرایی آ فرضیه دوم: بین سطح سواد رسانه
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 ای و مصرف گرایی نوین مخاطبان شبکه من و تو و جم تی وی بررسی همبستگی بین سواد رسانه -4جدول 
ای  سوادرسانه   

 مصرف گرایی نوین

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون
**888. 333. 

 

دهد بین دو متغیر مورد بررسی رابطه معنادار وجود دارد.  ضریب همبستگی پیرسون با توجه به جدول باال نشان می 
با شدت رابطه قوی و مثبت بین  3,888ای و مصرف گرایی نوین معادل  چون ضریب همبستگی بین سواد رسانه

شود. با توجه به تایید می H1رد  H0اطمینان،  درصد 3,33بود و  >35/3pکه  3,333( sigمتغیرها و سطح معناداری )
های بازرگانی، خرید  سود زیاد شبکه در اهداف تبلیغات تجاری، خرید کاال به دلیل رقابت با دیگران، تاثیر کم پخش پیام

های لوکس براساس موقعیت اجتماعی و تاثیر خیلی زیاد مدیریت  کم لوازم لوکس به خاطر کسب احترام، خرید کاال
ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی افزایش یابد میزان  اقتصادی خانواده در خرید، نشان داد هر چه سواد رسانه

 یابد. ها به مصرف گرایی نوین کاهش می ها در گرایش آن های این شبکه تاثیرگذاری برنامه
 

 اغت انفعالی آنان رابطه وجود دارد.ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی و فر فرضیه سوم: بین سطح سواد رسانه
 

 ای و فراغت انفعالی مخاطبان شبکه من و تو و جم تی ویبررسی همبستگی بین سواد رسانه -5جدول 
ای سواد رسانه   

 فراغت انفعالی 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون
**083. 333. 

 
دهد بین دو متغیر مورد بررسی رابطه معنادار وجود دارد.  ضریب همبستگی پیرسون با توجه به جدول باال نشان می 

با شدت رابطه قوی و مثبت بین متغیرها و  3,083ای و اوقات فراغت معادل  چون ضریب همبستگی بین سواد رسانه
شود. با توجه به صرف تایید می H1رد  H0ینان، درصد اطم 3,33بود و  >35/3pکه  3,333( sigسطح معناداری )

های مستند، کمترین زمان مصرف در فعالیتهای فرهنگی و هنری و صرف زمان متوسط  بیشترین زمان در تماشای فیلم
ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی  های خبری، موسیقی، فیلم و سریال، نشان داد هر چه سواد رسانه در برنامه
 یابد. ها کاهش می های این شبکه بد میزان فراغت انفعالی آنان در استفاده بیشتر از برنامهافزایش یا

 

 .ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی و فلسفه بدن آنان رابطه وجود دارد فرضیه چهارم: بین سطح سواد رسانه 
 

 و تو و جم تی وی ای و فلسفه بدن مخاطبان شبکه منبررسی همبستگی بین سواد رسانه -4جدول 
ای  سواد رسانه   

  فلسفه بدن

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون
**271. 333. 

 
دهد بین دو متغیر مورد بررسی رابطه معنادار وجود دارد.  ضریب همبستگی پیرسون با توجه به جدول باال نشان می 

با شدت رابطه قوی و مثبت بین متغیرها وسطح  3,271ای و فلسفه بدن معادل  چون ضریب همبستگی بین سواد رسانه
شود. با توجه به انجام عمل تایید می H1رد و  H0درصد اطمینان،  3,33بود و  >35/3pکه  3,333( sigمعناداری )

ها و کنترل  جراحی بیشتر به منظور زیبایی، کنترل کمتر وزن بدن از طریق رژیم غذایی و لوازم ورزشی تبلیغی شبکه
رمان، حکایت از آن داشت که ها و عمل جراحی به منظور د های زیبا در برنامه خیلی کم وزن بدن با رویت تناسب اندام
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ها در فلفسه بدن  ای مخاطبین شبکه من و تو و جم تی وی باال باشد میزان تاثیر گذاری این شبکه هر چه سواد رسانه
 یابد. آنان کاهش می

  

 بحث و نتیجه گیری 
ای در الیه بیرونی که پاسخ به  های رسانه هابز در ارزیابی پیام ای های پژوهش براساس نظریه سواد رسانه یافته 
گوید؟ با  گوید؟ برای چه می گوید؟ چگونه می ای مورد نظر السول شامل چه کسی می های اصلی ارتباطات رسانه مؤلفه

باشد در  های زندگی ارائه شده در پیام می ها و سبک یص ارزشگوید؟ و همچنین در الیه درونی که تشخ چه تاثیری می
ها،  های من و تو و جم تی وی به ارزیابی و نقد محتوای برخی پیام فرضیه اول حاکی از آن بود که مخاطبین شبکه
وزشی، های آم ها براساس اعتقادات و باورهای مخاطب، تأثیر برنامه اندیشه در هدف پیام دهنده، پذیرش و درک پیام

ها، اعتقاد به تهیی  مخاطب، شایعه سازی، فریب  پیام ها، احساس تحریف در ارزیابی تخریب شخصیت در برنامه
ای  های ماهواره ها با عملیات روانی بود که شبکه مخاطب، میزان سود در اهداف تبلیغات تجاری نشان دهنده مقابله آن

ای این توانایی را دارد تا میزان  توان گفت مخاطب با سواد رسانه پس می پرداختند ها می من و تو و جم تی وی به آن
تأثیرگذاری پیام را تعیین کند و همچنین پیامدهای آسیب زا یا آثار مثبت پیام را تشخیص دهد. آموزش بیشتر 

زدند  گری می شها براساس نیاز خود دست به انتخاب و گزین ها نبود. آن ها مورد خواست و نیاز آن های این شبکه برنامه
که طبق نظریه استفاده و رضامندی، افراد مخاطب، کم و بیش به صورت فعال، به دنبال محتوایی بودند که بیشترین 

 ها داشت.  ساخت، میزان این رضایت بستگی به نیازها و عالیق آن رضایت را برای آنان فراهم می
ای فارسی  های ماهواره زدارنده تاثیر مخاطبین شبکههای دوم و سوم منش و خلق و خوی افراد عامل با در فرضیه 

های بازرگانی شده بود و مدیریت  های اجتماعی، رقابت در خرید کاال، مصرف پیام زبان من و تو وجم تی وی در موقعیت
تا حدودی زمان خود را  ها آنهای مختلف داشت. همچنین  اقتصادی خانواده نقش مهمی در کاهش مصرف آنان در مد

ها، فعالیتهای فرهنگی و هنری کرده بودند. بیشترین زمان خود را  ها، سریال های خبری، موسیقی، فیلم برنامه صرف
 ها آنای به ذائقه و حسن انتخاب  های مستند کرده بودند که طبق نظر بوردیو، مصرف محصوالت رسانه صرف فیلم

 بستگی داشت.
ای فارسی زبان من و  های ماهواره ور زیبایی در مخاطبین شبکهدر فرضیه چهارم تاثیر گذاری عمل جراحی به منظ 

قابل سرمایه گذاری فردی و اجتماعی در قالب آزاد « زیباترین شیء» تو و جم تی وی طبق نظر ژان بودریا که بدن را 
اسطوره  های غذایی، درمان، وسواس جوانی، شیک پوشی، آرایش که سازی فیزیکی و جنسی بدن، در تبلیغات، مد، رژیم

ای تاثیر  لذت بود، ایجاد نوعی لذت ناخودآگاه و رفتارهای مصرفی لذت در مخاطبین بوجود آورده بود که سواد رسانه
ها  ها باعث شد که آن ای در مخاطبین این شبکه چندانی در عمل جراحی آنان به منظور زیبایی نداشت. سواد رسانه

های زیبای تبلیغی  غذایی تبلیغی، لوازم ورزشی تبلیغی و تناسب اندام کمتر تحت تاثیر کنترل وزن خود از طریق رژیم
ها قرار بگیرند. که به باور فیسک، تلویزیون از نظر نشانه شناسی، دموکراتیک است، به صورتی که خلق معانی،  شبکه

های زندگی  که در بافتای، بل کند و مقاومت را نه تنها در متون رسانه لذت و حق انتخاب را به بینندگانش واگذار می

های  های فرضیه کند که یافته ایجاد میگیرند،  مورد استفاده قرار می کنندگانروزمره که در آن متون به وسیله مصرف
 آن بودند.  این پژوهش حاکی از
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  های مجازی و فرهنگ مجازی ها و تهدیدهای فضای فرصت

 برای سالمت روان و روابط اجتماعی نوجوانان ایرانی
 

احمد امین فرد
5
  

 

 چکیده

و بـه دنبـال آن   ای و فضای مجازی و تلفن همراه هوشـمند   های ماهواره ظهور شبکهرشد سریع فن آوری ارتباطات 
رشد استفاده نوجوانان ایرانی از فضای مجازی تاثیر به سزایی در فضای فرهنگی اجتماعی ایران اسالمی به ویژه بـرای  

هـای   و فرهنگ مجازی یفضاها و تهدیدهای ظهور و بروز  شناسایی فرصتهدف این تحقیق، نوجوانان گذاشته است. 
، مصـاحبه عمیـق  باشد. این تحقیق با استفاده از روش می برای سالمت روان و روابط اجتماعی نوجوانان ایرانی مجازی

ها و تهدیدهای  ابتدا فرصتانجام شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از نظرات خبرگان در این حوزه کمک گرفته شد. 
بـا نظـر    بـرای سـالمت روان و روابـط اجتمـاعی نوجوانـان ایرانـی       های مجازی هنگو فر مجازی فضایظهور و بروز 

هـای   و فرهنـگ  مجازی فضایپیشنهادهایی برای استفاده درست نوجوانان ایرانی از در انتها کارشناسان مشخص شد. 
هویـت ایرانـی    در راستای توسـعه پایـدار کشـور و بازسـازی     ها برای تامین سالمت روان و روابط اجتماعی آن مجازی

 . شدنداسالمی ارائه 

 ها و تهدیدها، نوجوانان ایرانی فرصت، سالمت روان و روابط اجتماعی، فضای مجازیهای کلیدی:  واژه

 

 مقدمه

های محلی و جهانی  شود. کامپیوترهاروز به روز از طریق شبکه ها روز به روز فراگیرتر می رابطه کامپیوتری بین انسان
خورند. ارتباط گسترده، هر روز بیش از پیش سرعت انتقـال عکـس،    سیم به یکدیگر پیوند می فناوری بیو نیز از طریق 

های کامپیوتری امکان تعامل انسان ـ ماشین را به شکلی کامالً جدید   دهد. فناوری صدا، فیلم و اطالعات را افزایش می
بنـای   کنند. تعامل انسان با انسان سـنگ  ا فراهم میهمچنین امکان تعامل انسان ـ انسان در فضایی مجازی ر  بدیع و و

هـای فضـای مجـازی در     فرهنگ است. مدل توسعه فرهنگی لوریا و ویگوتسکی نشانگر نیاز به بذل توجه بـه فرهنـگ  
ای  های ارتباطی و رفتاری هرگونه بررسی درخصوص ارتباطات انسانی کامپیوتر محور است چراکه این امر مستلزم کنش

 دهند.  ها به هنگام تعامل با محیط اطراف خود انجام می اناست که انس

متضاد بودن مباحـث مربـوط بـه     های پیکره ادبیات رای  درفرهنگ مجازی تقریباً ترین ویژگی شاید یکی از برجسته
ر بـه  کنند. فیشر، رایت و پوست ها را به طور مستقیم بررسی می تمام موضوعات باشد. تعدادی از پژوهشگران این تناقض

 پردازنـد. لـوی،    گرایانه در گفتمان حاکم بر اینترنت می گرایانه و غیرآرمان های آرمان طور مشخص به مقایسه پیشگویی
اند که معتقدند اینترنت ماهیتًا مهمـل نمـا اسـت: ایـن وسـیله جهـانی امـا غیرکلـی،          جا پیش رفته پوستر و جردن تا آن

ه و سریع، صرفاً در تحول است. از این رو بسیاری از نویسـندگان مایلنـد در   خواه و انحصار طلب، قدرتمند، شکنند آزادی
 (5041)میسفادین، پردازی کنند.  مباحث مهمل نما )مربوط به اینترنت( تنها درخصوص یک طرف، نظریه

آیـد   های سازمان ملل متحد به حساب مـی  ، که از زیرمجموعه(آی تی یو )برآوردهای اتحادیه بین المللی مخابرات  

                                                           
1 ارتباطات و مطالعات رسانه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.. دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشکده علوم    
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ماه آینده به جمع جمعیت آنالین جهان  7میلیارد نفر تا  2. 0میلیارد نفر ساکنان جهان  2. 7پیش بینی کرده که از کل 
ورهای توسـعه  پیوندند. از مجموع این افراد دو میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و بقیه تقریبا همگـی در کشـ   می

میلیون نفر از ساکنان کشورهای کمتر توسعه یافته ماننـد سـومالی و نپـال از     43کنند. در مجموع تنها  یافته زندگی می
 کنند.  اینترنت استفاده می

درصد مردم  74میلیارد نفر مشترک خدمات تلفن همراه هستند. در آمریکا و اروپا  7بر طبق این گزارش در کل دنیا  
درصد جهان تحت پوشش خدمات نسل سوم تلفن همراه قرار دارد. اما این خدمات تنها  13لفن همراه هستند و کاربر ت
درصـد اسـت.    8. 57شود. ضریب نفوذ خدمات پرسرعت همـراه در آفریقـا تنهـا     درصد مناطق روستایی ارائه می 23در 

درصـد در کشـورهای در    08رهای توسعه یافته و درصد از خانوارها در کشو 43حدود  2351عالوه بر این تا پایان سال 
ای به اینترنت دسترسی خواهند داشت. در بخش دیگری از این گزارش تصریح شـده کـه در سـال     حال توسعه به گونه

 میلیون کاربر اینترنت در کل جهان وجود داشت، اما این رقم هم اکنون هشت برابر شده است.  833تنها  2333
 فضای مجازی

کنند که به اینترنت متصل است در  آید مردم اغلب به کامپیوتری فکر می وقتی صحبت از فضای مجازی به میان می 
( فضـای مجـازی   2335دهد. از نگاه دیوید بل ) که این فقط بخش بسیار کوچکی از فضای مجازی را تشکیل می حالی

ای از عقاید و باورها را در قالب   نمادین است که شبکه ای از تعاریف ای از سخت افزار نیست بلکه مجموعه  فقط مجموعه
 کنند.  داد و ستد بیت رد و بدل می

گیرد. این  های جدید ارتباطی را دربر می فضای مجازی درواقع نامی است که تعداد زیادی از کاربردهای امروز فناوری
طـور کـه کـاترین     (. همـان 2331اع شد )هـولمز،  ( ابد5348نام نخستین بار بوسیله ویلیام گیبسون در رمان نورومانسر )

های مبتنی بر فناوری انجام شده  دهد دیدگاه گیبسون خودبخود به وجود نیامده بود و دگرگونی ( نشان می5331هایلس )
( نشـان  2332(. فلیشی )2338نقش زیادی در ظهور این اصطالح داشت )به نقل از ویتاکر،  5333و 5343های  در دهه

ظهور فضای مجازی در واقع درست بعد از پایان جنگ جهانی دوم و با راه افتـادن مـوج فناوریهـای جدیـد     دهد که  می
 (. 2338کامپیوتری در فرم اولیه آن اتفاق افتاد )به نقل از ویتاکر، 

ـ  ( معتقد است فضای مجازی یک شبکه گسترده جهانی است که شبکه5048علیرضا دهقان )   ای ههای مختلف رایان
هـای   های گوناگون و با قـرارداد  ها و نرم افزار های شخصی را با استفاده از سخت افزار های متعدد و حتی رایانه دازهدر ان

(. 2338دهند )ویتـاکر،  های ارتباط راه دور اساس فضای مجازی را تشکیل می کند. فناوری ارتباطی به یکدیگر وصل می
تلفن در اوایل قرن نوزدهم اختراع شده بودند اما همه گیر و ارزان شدن ها مانند تلگراف و  هر چند برخی از این فناوری

ها که شرط اصلی ظهور فضای مجازی است در چند سال اخیر اتفاق افتاده است.  ها و باالرفتن توان فنی آن این فناوری
میلیـون نفـر آن را از    کند که حـدود بیسـت   ویتاکر در توضیح این مسئله به رویداد تاجگذاری ملکه انگلستان اشاره می

دسـتگاه   133333که تعداد تلویزیونها در انگلستان تا قبل از چند ماه مانـده بـه مراسـم     تلویزیون تماشا کردند. در حالی
هـای ارتبـاطی در    شد، دراین چند ماه تقریباَ همین تعداد تلویزیون درانگلستان خریداری شد. شـیوع فنـاوری   برآورد می

 ه به شکل گیری وظهورفضای مجازی منجر شد. های بعد رفته رفت سال
بوسیله نوربرت وینر ابـداع شـده    5384کلمه فضای مجازی )سایبر اسپیس( از درون کلمه سایبرنتیکس که در سال  

 بود پدید آمد. 
هـایی   (. کلیه سیستم2338رود )ویتاکر،  های پیچیده بکار می سایبرنتیکس علم نظریه کنترل است و در مورد سیستم

های سایبرنتیکی هستند. گاهی اوقات کلمه سـایبرنتیکس در   شوند در واقع سیستم های خودفرمایی اداره می که با روش
(. دلیـل  5338و بیـر   5330رود )دامسایر، معنایی غیر از معنای اولیه آن مثالً به معنای قانونگذاری و قانونمندی بکار می
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ای فضـای مجـازی )سایبراسـپیس( و     شـود. ارتبـاط واژه   ن مربـوط مـی  این نوع نامگذاری به پیچیدگی این نـوع قـوانی  
 گردد.  سایبرنتیکس هم به مسئله پیچیدگی بر می

گونه ارتباطات باید  داند و معتقد است این ( ارتباطات کامپیوتری را بسیار متفاوت از سایر ارتباطات می2332لیندالف ) 
جزیه تحلیل قرارگیرند. لیندالف در این مورد معتقد به یک رویکـرد  ها مورد ت با یک روش شناسی متفاوت از بقیه روش

 داند.  ساختار اجتماعی است. رویکرد ساختار اجتماعی عوامل غیر انسانی را هم در ارتباطات دخیل می
 

  فرهنگ مجازی
کنیم. مسائلی که برای نظریه پردازان  گاهی درکنار اصطالح فضای مجازی به اصطالح فرهنگ مجازی برخورد می 

در حوزه فرهنگ در فضای مجازی مطرح میشوند شامل مسائلی همچون شکل گیری فرهنگ جدید، بازنمـائی و درک  
 (. 2335شوند )بل،  از واقعیت مجازی و هویت می
های دیگر  جتماعی مانند اجتماعات مجازی و گفتمان فضای مجازی در فرهنگ عامه و حوزهاهمیت و قدرت اشکال ا

 2335، بـل  2335دهند )باربارا کندی ودیوید بـل  هم بخش دیگری از حوزه مطالعاتی این نظریه پردازان را تشکیل می
 (. 2333واندرو هرمن وتوماس سویفت 

هـای مجـازی و    های مجازی هم پیـدا شـد. جماعـت    فرهنگپس از ظهور فرهنگ مجازی کم کم سر و کله خرده 
 ها شده اند.  شوند باعث ظهور این خرده فرهنگ های مختلف تقسیم می آنالین که به زیر شاخه

شـوند   داند. کلماتی که روی صفحه کـامپیوتر پدیـدار مـی    ( فرهنگ مجازی را مصنوع فضای مجازی می2335بل )
هـا دوبـاره    ها هم در این جماعت ی مجازی فرهنگ خاص خود را دارند و هویتدهند. این جماعتها تشکیل جماعت می

هایی به شدت انعطاف پذیر  ها این است که در فضای مجازی چنین هویت شوند. نکته مهم در باره این هویت تعریف می
مه مردم در برخورد ( معتقد است عا5333گیرد. رینگولد )  شوند. فرهنگ مجازی در چنین فضایی شکل می و فریبنده می

های ارتباطی کرده بودند یعنی متخصصان ارتباطـات را   با فضای مجازی همان کاری را خواهند کرد که با بقیه فناوری
شگفت زده خواهند کرد. اما باید اذعان کرد که پیش بینی اینکه فرهنگ مجازی چه مسیری را طی خواهد کـرد بسـیار   

 مشکل است. 

 

 ی مجازیهای جدید در فضا پدیده
های جدیدی به  ها و پدیده به موازات ظهور فضای مجازی و در حوزه ارتباطات با واسطه کامپیوتری رفته رفته نظریه

 شرح زیر ظهور کرده اند:
( مفهوم قدرت مجازی را تعریف کـرد و آن را بـه سـه قسـمت تقسـیم کـرد: فـردی،        5333قدرت مجازی: جردن )

افتد که او به توانایی الزم برای دسترسی و استفاده از  ت در مورد فرد وقتی اتفاق میاجتماعی و تصوری. این نوع از قدر
امکانات برای تماس با دیگران برسد. زمانی که برای یک گروه این توانایی بوجود بیاید نوع اجتماعی این نوع از قدرت 

بش یا حرکـت اجتمـاعی بـه امکانـات     شود که یک ایدئولوژی، جن شود. قدرت مجازی تصوری زمانی واقع می ایجاد می
 جدید ارتباطی دسترسی پیدا کند. 

گونـه   های تخیلی اسـت. ایـن   سایبر پانک: ترکیبی از دوکلمه سایبرنتیکس و پانکس و یک ژانر زیر شاخه از داستان
و غیـره  هـا، هـوش مصـنوعی     های ارتباطی پیچیده، کامپیوتر ها بیشتر بر روی مسائلی همچون هکرها، فناوری داستان

ها پدیدار شدند و بسیار مورد اسـتقبال قـرار گرفتنـد. از     شوند. دو دهه قبل نخستین نمونه از این نوع داستان متمرکز می
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توان از ویلیام گیبسـون، رودی راکـر، جـان شـرلی، وبـروس       ها در زمینه نظریه پردازی در حوزة سایبر پانک می پیشرو
 استرلینگ نام برد. 

 شود.  ست از دو کلمه سایبرنتیک و ارگانیزم و به ترکیبی از فناوری و زیست شناسی اطالق میسایبورگ: ترکیبی ا
دهد اطالق  ای که امکانات اینترنتی را در اختیار مردم قرار می کافه مجازی: به معنی کافی نت ایرانی است و به کافه

 شود.  می
ترنت به عنوان عامل ارتقا دهنده مشارکت و بـه تبـع   دموکراسی سایبر: دموکراسی سایبر مفهومی است که در آن این

 (. 2331هارتلی،   شود جان آن دموکراسی دیده می
های موجود در فضـای مجـازی باعـث     ( مطرح کرد. از نظر او ظرفیت2332سایبردرام: مفهوم سایبر درام را مورای )

 د در فضای مجازی مطرح کنند. ها از جمله تلویزیون رفته رفته خود را در شکل جدی شود بقیه رسانه می
( شکل گیری فضای مجازی و به تبع آن سایبر درام را با تغییر شـکل مطبوعـات در دوران ویکتوریـا    2332مورای )
 کند اما معتقد است این بار توان فضای مجازی برای تحمیل منطق خود بسیار بیشتر است.  مقایسه می
ایست که ایمیل، خدمات کامپیوتری، خدمات تلفن همراه و اس ام  ( معتقد است فضای مجازی فضای تازه2335بل )

 دهند. ای از آن را تشکیل می اس تنها گوشه
هـا   ( معتقد به ظهور عصـر دوم رسـانه  2331ها، افرادی نظیر هولمز ) در مورد شرایط مبتنی بر فناوری حاکم بر رسانه

شود. هولمز  گیرد و اختیارات مخاطب بیشتر و بیشتر می رار میهستند. از دید او در این دوره تعامل در تقابل با ترکیب ق
توانـد بـرای شـرایط     کند و معتقد است دیدگاه مک لوهان با کمی تغییر مـی  از دیدگاه مک لوهانیزم جدید طرفداری می

هـا تاییـد    سانهها تبیین مناسب ارائه دهد. او با یک نوع از جبر مبتنی بر فناوری را در عصر دوم ر جدید در عرصه رسانه
 کند.  می
های خود مرجع جانشـین نظامهـای    ( معتقدند در جهان مجازی منطق داللت5042حمید عبداللهیان و اباذر توکلی ) 

های ارتباطی است و بنابر این با منطـق   ها جهان مجازی اساساً متفاوت از سایر پدیده دال و مدلولی شده اند. از نگاه آن
بـرد. در   ها نام می ت جدید حوزه ارتباطات بنام انقالب دوم رسانه( از تحوال5333موجود قابل مطالعه نیست. ون دیک )

دیجیتالی شـدن. بـا اینکـه     -2تعاملی شدن و  -5شوند:  های پیشین در دو صفت مهم باز تعریف می این انقالب، رسانه
در فـراهم   دیجیتالی شدن به تحول کامالَ فنی و غیر انسانی در حوزه ارتباطات مربوط است، امـا نقـش بسـیار مـوثری    

ها دارد. دیجیتالی شدن در واقع تحقق رویای جدا کـردن محتـوا از    آوردن زمینه سخت افزاری برای تعاملی شدن رسانه
 کانال است. 

( تفاوت و خطر فضای مجازی را قدرت آن در خرد آمیز نشان دادن منطق خود میداند. اسـلوین  2332برون جنسن )
کنـیم امـا نبایـد از     هد که گرچه به امکانات آزادی بخش اینترنت مباهـات مـی  د ( هم به نوبة خویش هشدار می2333)

پا  "تکنوکراسی"( نیز معتقد است فناوریهای جدید از مرحله 5045های سرکوب گرانه آن غافل شویم. پستمن ) ظرفیت
ی سنتی را به کنار زده گذاشته اند. در این مرحله امپراتوری تکنولوژی رقیب خود یعنی جهان بین "تکنوپولی"به مرحله 

 نشیند.  و خود در جای آن می
ای در مورد نقش اینترنت در تغییر شکل و طبیعت فضای عمومی مدعی شد روابط اجتمـاعی   ( در مقاله5337پوستر )

در دوران معاصر به صورت اساسی در حال تغییرند. این تغییرات از نظـر او بیشـتر بـه تعـاملی شـدن وسـایل ارتبـاطی        
گوید مکانهای عمومی برای تعامل همچون کلیسا، کافه، خیابان، گاراژ، پارک و. . . روز به روز ضعیف  دد. او میگر برمی
گیرنـد. ایـن افـراد گرچـه بـه لحـاظ        ها را می کنند جای آن های جدید که افراد را از هم سترون می شوند و رسانه تر می

هـا   جدید که همان فضای مجازی است با هـم در تعاملنـد. آن   فیزیکی از هم جدا هستند اما در واقع در فضای عمومی
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واقعاَ به این حوزه عمومی جدید اعتماد دارند. این فضای عمومی جدید اصول حاکم بر فضای عمومی بـورژوازی را بـاز   
 تعریف کرده و با شرایط خود وفق داده است
های الکترونیک جدیـد، مـدعی    تفاوت در رسانه( معتقدند با تایید وجود 2335جیمز آر ویلسون و روی اس ویلسون )

های سنتی  های نوین با رسانه هستند. کتاب ارزش و قدر خود را حفظ کرده و خواهد کرد. روالن بارت هم تفاوت رسانه
هـا انتخـاب    دهند نام افسـانه را بـرای آن   های عصر الکترونیک به انسان می را تایید کرده و بدلیل دید خاصی که رسانه

 است.  کرده
ها از اصطالح دوجهانی شـدن اسـتفاده کـرده اسـت. جهـان       ( برای تبیین شرایط جدید حاکم بر رسانه5042عاملی )

 مجازی در کنار جهان واقعی وجود دارد و به جزئی از آن تبدیل شده است. 

 

 مساله تحقیق
هـای سراسـر دنیـا و     میان انسـان  با درنظر داشتن این که مبنا و هدف اصلی اینترنت برداشتن فاصله ی جغرافیایی 

ها، بسیاری از قواعـد پیشـین    ی انسان ایجاد تحول در عرصه ارتباطات و اطالعات است ورود اینترنت به زندگی روزمره
توانست خود در جایگاه تولیدکننده قـرار گیـرد و از    کننده می ای را برهم زد. . حاال دیگر مصرف حاکم بر مناسبات رسانه

روشـندل  )گیرتر بوده اسـت.   کشورهای در حال توسعه چشم خصوص در عامل با دیگران شود. این نقش بهنزدیک وارد ت
 )5038اربطانی، طاهر؛ احمد امین فرد و ناهید مونسان، 

د با در نظرداشتن اهمیـت تـاثیر اینترنـت از آن بـه     نتوان اجتماعی می های ترین گروه مهمان، به عنوان یکی از نوجوان
به بررسی آن خواهیم پرداخت این است کـه:   مقالهای که در این  مسئله. د نای خود بهره ببر رین ابزار رسانهت عنوان مهم

بـرای  برای های روانشناختی فضای مجازی  با تاکید بر ویژگی و فرهنگ مجازی فضای مجازی ها و تهدیدهای فرصت
 کدامند؟  اجتماعی و توانمندسازی شانو ارتقاء جایگاه  سالمت روان و روابط اجتماعی نوجوانان ایرانی

 

 های تحقیق: سؤال
برای سـالمت روان  های روانشناختی فضای مجازی  با تاکید بر ویژگی و فرهنگ مجازی فضای مجازیهای  فرصت

 کدامند؟  و روابط اجتماعی نوجوانان ایرانی
برای سالمت روان و های روانشناختی فضای مجازی  با تاکید بر ویژگی و فرهنگ مجازی فضای مجازی تهدیدهای

 کدامند؟  روابط اجتماعی نوجوانان ایرانی

 

 مفاهیم و اصطالحات

ای اشاره دارد که ارتباطات  های تکنولوژیکی کامپیوترهای شبکه اینترنت به نحو آشکار به زیرساخت: فضای مجازی -
ها  روند که در آن های مجازی به شمار می سازند. در عین حال فضای مجازی، مکان سطح دنیا ممکن می دیجیتالی را در

های اینترنتی ممکن شده اسـت. از نگـاه لـوی فضـای      افراد با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و این ارتباط توسط فناوری
ها را  ها در آن زیرساخت س اطالعاتی است که انسانمجازی نه تنها زیرساخت ابزاری ارتباطات دیجیتالی است که اقیانو

 دهند.  کنترل کرده و توسعه می
هـا بـه هـم     هـا و رسـانه   فرهنگ سایبر )فضای مجازی(: محیط الکترونیک که در آن اشکال گونـاگون فـن آوری   -
هـای ارتباطـاتی    های برخط، فـن آوری  های ویدئویی، اینترنت و ایمیل، صفحات خانگی شخصی، گپ پیوندند: بازی می



 414 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

های سـرگرمی و اطالعـاتی همـراه، بیوانفورماتیـک و فـن       ( فن آوری]هوشمند[از قبیل تلفن همراه  PCTsشخصی )
 (01، ص 5038های زیست پزشکی. )نایار،  آوری

 های فرهنگ مجازی ارزش -

فرهنـگ مجـازی    های غیرمجازی موجودند؟ یا های وارد شده از فرهنگ ارزش های فرهنگ مجازی صرفاً آیا ارزش
هـای فرهنـگ مجـازی     های ارزش بسیاری درخصوص ماهیت و خاستگاه محققانفرهنگ جدید و خاص خود را دارد؟ 

 اند.  کرده  پژوهش

های گفتاری، قابل دسترس، آزاد و دارای واکنش سـریع   های فرهنگ مجازی، ارزش ارزش"انررسان معتقد است که 
سـاالرانه، مفهـوم    های شایسته اساس فرهنگ مجازی است و ارزش« ریفرهنگ هک». کستلز معتقد است که "هستند

اولیه جامعه مجازی و آزادی فردی باالیی را به همراه دارد. جوردن مدعی است که فرهنگ مجازی، نیرویی اسـت کـه   
ی را کند که نظام هنجاری فرهنگ مجاز را قدرتی تعریف می« قدرت فناوری»سازد و  فرهنگ، سیاست و اقتصاد را می

آمریکایی و فرهنگ متعصبانه فضای مجازی را که به اعتقاد  -همانند کستلز، زبان انگلو 2335دهد. او در سال  شکل می
 های آنارشیستی استوار است را بررسی کرد.  او اساسش بر رقابت و صور اطالعاتی لیبرال و ایدئولوژی

کنند در عین حال، کولکو معتقد است کـه اعضـای    میناپفر و مورس ماهیت مردساالرانه فرهنگ مجازی را بررسی 
هایی )عمدتاً آمریکایی( از فرهنگ بومی خود نیز با خود وارد  اند( جوامع مجازی جدید، ارزش آمریکایی -)که عمدتاً آنگلو
که تعامل تر خاطرنشان کرده بود، هیچ تضمینی وجودندارد  نیز پیش کنند. در نتیجه و همانگونه که استار این جوامع می

 ای را که در اشکال دیگر ارتباطات سراغ داریم، کپی کند.  های نژادی، جنسی و طبقاتی عدالتی در شبکه صرفاً بی

های فرهنگ مجازی و  های مربوط به ارزش ای ویراستاری کرد ویژگی در مجموعه 5331مقاالتی که شیلدز در سال 
مدارانـه در شـبکه را    هـای جـنس   طلبانه و کنش  های سلطه سیاست مواردی نظیر نوع نگاه به سانسور، تعامل اجتماعی،

اند اما دیگران معتقدند که فضای مجازی محل ایجاد فرهنگی کامالً جدید است. به عنوان مثـال   مورد بررسی قرار داده
ر فهم فرهنگ مجازی بیانگر پیدایش یک فرهنگ متفاوت جهانی و جدید است، چراکه از عدم تعصب د"گوید،  لوی می

داندکـه در آن   میـان تمـدن و صحرانشـینی مـی      و هیلی فضای مجازی را فضایی میانـه  "از جهان برگرفته شده است
 توان انتخاب کرد.  های فرهنگی را می گرایشات و گزینه

 

 های فضای مجازی فرهنگ  خرده

هـای   پـردازان فرهنـگ   نظریـه انـد؟ شـماری از    ها در محیط فرهنگی فضای مجازی قابل شناسایی آیا خرده فرهنگ
را به تفصیل بررسـی کـرده   «فرهنگ هکری»دهند:کستلز های خاص را مورد بحث و بررسی قرار می گروه الین خرده آن

دهد و گیبس  های ایاالت متحده را مورد مطالعه قرار می یی سایت اسپانیا الین و طرحهای وب است. لئوناردی فرهنگ آن
دهـد. امـا شـماری از     برند را مورد بررسی قرار می های مختلف اینترنتی بکار می فرهنگتصاویری را که خرده  و کراس
های فضای مجازی، به حاشیه رانده شدن یـا عـدم دسترسـی     فرهنگ  بندی و توصیف خرده ها به جای موضوع پژوهش

 دهند.  های فرهنگی را به فضای مجازی مورد بررسی قرار می برخی گروه

های بومی )اصیل( نامناسب  های فرهنگی، فضای مجازی را برای آمریکایی های مهم ارزش تفاهم گوید: مثالً هوو می
ها اظهار داشته اند که  کنند؛ آن کند. کنیستون و هال آماری در مورد زبان انگلیسی و غلبه غرب در اینترنت ارایه می می
کننـد. اندرسـان    ، عمالً از کامپیوتراسـتفاده نمـی  اند به دلیل اینکه از زبان انگلیسی سلیس محروم -هند –% جمعیت 31

از عالم فضای مجازی محرومند نه به این دلیل که  "های اومانیستی لیبرال فرهنگ عربی و اسالمی سنت"معتقد است 
هـای فرهنگـی    ها به معنای دقیق کلمـه تحـت شـعاع ارزش    اند بلکه به این دلیل که آن های جدید وارد نشده به رسانه
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اند. فریس، مورس، و کناپفر نیز معتقدند که فرهنـگ جنسـی    به زبان و فرهنگ غالب فضای مجازی قرار گرفتهوابسته 
 خواهد زنان را از دنیای مجازی بیرون کند.  فضای مجازی می

ها و گرایشات انسانی  داویس از امکان محرومیت از فرهنگ ابزاری جهانی)تکنوفرهنگ(بواسطه تفاوت و تنوع ارزش
های مشخص و مجزا  های شماری از اقلیت کند. در این میان، استالد و تافت چند گزارش درخصوص فعالیت میحمایت 

هـای   اند: مردان آفریقایی سیاهپوست روستایی در دانشگاهی در آفریقای جنـوبی، خـانواده   در فضای مجازی تهیه کرده
 آٍسیای جنوبی در لندن، زنان هند و مهاجران ایرانی مقیم لندن. 

 در جستجوی آرمان شهر: تأثیر فرهنگی و طراحی فناوری -

ها است، آیـا   ای بدانیم که تجسم سخن آزاد، کنترل فردی و از میان بردن فاصله اگر فرهنگ مجازی را نظام ارزشی
 توان با پیگیری این آرمان شهر اصالح نمود؟  های موجود را می این بدان معناست که نابرابری

ها قابل بررسی است را برشمرند: توجه بـه واکنشـهای    کوشند تاموضوعاتی را که طی این تالش کنیستون و هال می
افزاری  هایی که شرکتهای نرم گرایانه به روشنفکران انگلیسی زبان، ایجاد صوراستاندارد برای زبانهای بومی و چالش ملی

 اجه هستند. های آسیای جنوبی با آن مو آمریکای شمالی به هنگام پرداختن به زبان

هـا همچنـین چـارچوب     انـد. آن  های فرهنگی را بررسـی کـرده   ( نقش سیاست در حفظ ارزش04بنسان واستندینگ)
 اند.  جدیدی برای ارزیابی تأثیر فناوری و ارتباطات بر فرهنگ ارایه کرده

ـ  های فراگیر می ( از رسانه5343ویلسون معتقد است که چارچوبی مبتنی بر تحلیل چامسکی) د در تعیـین میـزان   توان
 مشارکت آمریکاییها و میزان غلبه نهادها)و در نتیجه تعیین فرهنگ( فضای مجازی مؤثر باشد. از مسایل مربوط به حوزه

HCI های فرهنگـی خـاص اشـاره کـرد. بـه       الین برای گروه های اولیه در راستای تهیه فضاهای آن توان به تالش می
ها به وسـایل   هایی را که جهت ایجاد روابط بین فرهنگ کاربران و عالیق آن شعنوان نمونه، ترک به طور خالصه تال

های سایت شبکه جهانی برشمرده است، در عین حال، لئوناردی گزارشی از پژوهشی در خصوص  ارتباطی خاص و مدل
لـب بافـت   دهد )خصوصـیات فرهنگـی در قا   سایت ارایه می در نحوه طراحی وب"های فرهنگی اسپانیایی ویژگی"ظهور 

دهـد.   های خود را برای این جامعه ارایه مـی حشوند( و طر ها درک و مشاهده می آمریکایی در راستای اشتقاق از فرهنگ
دهد که چگونـه طراحـان ژاپنـی     توضیح می« چارچوب تکنولوژیکی»هیتون باکمک گرفتن از ایده بیجکر و لو در مورد 
گونه رویکرد به  شناختی و نظری این های روش کنند. چالش توجیه میتصمیمات فنی را باتوسل به عناصر فرهنگی ژاپن 

)مکفـادین( و درهمـین   « الین های فرهنگی مربوط به ارتباطات فکری آن نشریه»طراحی فناوری به تفصیل در بخش 
 المعارف آمده است.  دایره

 

 سالمت روان

شود که تحت آن شرایط هر فردی آگاه به استعداد ذاتی خـود   بهداشت روان به عنوان حالتی از بهزیستی تعریف می
تواند بطور مولد و با موفقیت فعالیت کند، و قادر به همکاری و  های عادی زندگی را دارد، می بوده، توان مقابله با استرس

روان در تعریفی که سـازمان جهـانی بهداشـت در اساسـنامه ارائـه      مشارکت با اجتماع خویش است. بعد مثبت بهداشت 
 نموده است: سالمتی عبارت است از حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری یا ناتوانی. 

گرفتـه از  کند. )بر های مهم سالمت روان و اختالالت روانی تحت عنوان اصول دهگانه تاکید می مقاله حاضر بر جنبه
 تارنمای سازمان جهانی بهداشت(

% از کودکان 23شود. برآورد شده است که حدود  سالگی شروع می 58تقریباً نیمی از اختالالت روانی قبل از سن ( 5
اند.  ها همسان گزارش شده باشند، این اختالالت در تمام فرهنگ و نوجوانان جهان دچار مشکالت یا اختالالت روانی می
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دهد، منابع تامین سالمت روان  سال تشکیل می 53ل، در جوامعی که بیشترین درصد جمعیت را گروه سنی زیر با اینحا
در نازلترین سطح خود قرار دارند. در اکثر کشورهای با درآمد کم و متوسط، به ازای یک تا چهار میلیون جمعیـت فقـط   

 یک روانپزشک کودک وجود دارد. 

ی عالئـم روحـی، رفتـاری و جسـمی همـراه       و از دست دادن عالقه بـه عـالوه   ( افسردگی احساس حزن طوالنی2
 باشد و به عنوان علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان رتبه بندی شده است.  می

% آن مربوط به کشورهای با درآمد کـم و  41افتد که  ( ساالنه بطور متوسط هشتصد هزار مورد خودکشی اتفاق می0
سال قرار دارند. بـاالترین میـزان    51-88کنند در گروه سنی  یمی از افرادی که خودکشی میباشد. بیش از ن متوسط می

ترین علل خودکشـی و درعـین    شود. اختالالت روانی از مهم خودکشی در بین مردان کشورهای اروپای شرقی دیده می
 آید.  پذیرترین علت خودکشی به حساب می حال درمان

که  گذارند. بطوری اجتماعی می-یم تاثیر زیادی بر سالمت روان و بهزیستی روانی( جنگ و سایر حوادث ناگوار عظ8
 یابد.  میزان اختالالت روانی بعد از پیشامدهای اضطراری تا دو برابر افزایش می

هـای عمـدی و غیـر عمـدی      های واگیر و غیرواگیر بوده و موجب آسـیب  ( اختالالت روانی از عوامل خطر بیماری1
 گردد.  می

هـای   ها، جویای مراقبت ( افراد به دلیل ننگ و برچسب مربوط به اختالالت روانی و تبعیض علیه بیماران و خانواده1
هـای روانـی    بهداشت روان نیستند. طبق بررسی همگانی که در آفریقای جنوبی انجام شد، اکثر مردم معتقدنـد بیمـاری  

سترس یا فقدان نیروی اراده مرتبطنـد. بـرخالف آنچـه کـه انتظـار      بیش از اینکه با اختالالت طبی در ارتباط باشند با ا
 ی بیشتری بود.  رفت، برچسب و ننگ در مناطق شهری و در میان افراد با تحصیالت باالتر حائز رتبه می

شود شامل تهدید جسمی، انـزوا و   ( نقض حقوق بشر بیماران روانی که در اکثر کشورها به طور معمول گزارش می7
ریم و نیازهای اساسی است. تعدادی از کشورها براساس یک ساختار قانونی از حقـوق بیمـاران روانـی بـه طـور      انکار ح

 کنند.  شایسته حمایت می

( در خصوص توزیع منابع انسانی ورزیده در زمینه بهداشت روان نابرابری زیادی در سراسر جهان مشهود اسـت. از  4
ت در کشورهای با درامد کم و متوسط کمبود روانپزشک، پرستار بیماران روانی، ی درمان و مراقب جمله موانع اصلی ارائه

 51. 3تعـداد روانپزشـک و    31. 3باشد. کشورهای کم درآمد به ازای هر صد هزار نفر  روانشناس و مددکار اجتماعی می
 دویست برابر بیشتر است. که موارد مذکور در کشورهای با درآمد باال  تعداد پرستار بیماران روانی دارند، حال آن

( به منظور افزایش قابلیت دسترسی خدمات بهداشت روان بایستی پن  مانع اصلی مغلوب گردد: نبود بهداشت روان 3
گذاری، سازماندهی رای  خدمات بهداشت روان، عدم وجود  در لیست موارد بهداشت عمومی و عدم داللت آن بر سرمایه

، منابع انسانی ناکافی در زمینه بهداشت روان، و عدم رهبری و مدیریت بهداشت روان یکپارچگی درون مراقبتهای اولیه
 عمومی. 

ی کارکنـان بهداشـت روان، بیمـاران و     ها، اهداء کنندگان و گروههای تـامین کننـده   مشارکت و همکاری دولت( 53
م و متوسط الزامی است. منابع مالی ها جهت توسعه خدمات بهداشت روان بویژه در کشورهای با درآمد ک های آن خانواده

دالر در کشورهای بـا درآمـد    0-8ضروری نسبتاً اندک است: ساالنه دو دالر به ازای هر فرد در کشورهای کم درآمد و 
 متوسط فقیرتر. 
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 تأثیر روابط اجتماعی بر سالمت جسم و روان

بهتری نسبت به سایرین برخوردارند نه تنهـا   دهد، افرادی که از روابط اجتماعی مطالعات محققان کانادایی نشان می
هـای   در عصر امروز و بـا رشـد شـبکه   . شوند ها به حمالت قلبی مبتال می شوند بلکه درصد کمتری از آن کمتر بیمار می

های دور و نزدیک با یکدیگر در ارتباط هستند و این موضـوع   های بسیاری از راه اجتماعی، وسایل ارتباطی و . . . انسان
توان یکی از مزایای عصر فناوری و ارتباطات دانست. اما آیا داشتن دایره بزرگی از دوستان و روابط اجتمـاعی بـر    می را

توانـد تـاثیر    ای از دوستان می سالمت جسم و روان انسان تاثیری دارد؟ محققان کانادایی معتقدند، داشتن دامنه گسترده
 . ه باشدمثبت و متمایزی را بر سالمت جسم انسان داشت
دهد، افراد اجتماعی به نسبت سایرین از کـارکرد مـنظم تـر و بهتـر قلـب       مطالعات محققان مونترال کانادا نشان می

های قلبی نیز در امان هستند. محققان در مدت یک سـال بـه بررسـی احساسـات      برخوردار بوده و از حمالت و بیماری
، سرپرسـت ایـن تـیم    «گـوین »پرفسور . برخوردار بودند، پرداختند اشخاص تنها و افرادی که از روابط اجتماعی مناسبی

افراد منزوی و تنها دارای ضربان قلب نامنظمی بودند در صورتی که ضربان » گوید: تحقیقاتی در رابطه با این مطالعه می
را بـر سـالمت    تواند اثرات منفی چشـمگیری  انزوای طوالنی مدت می. داد قلب افراد اجتماعی ریتمی منظم را نشان می

جسم بخصوص سالمت قلب به دنبال داشته باشد؛ در نتیجه برای حفظ سالمت روح و جسـم خـود از پیلـه تنهاییتـان     
 . خارج شوید

ارتباط روابط اجتماعی با سالمت جسمی و روانی افراد، به طور روز افزونی مورد تأکید پژوهشگران قرار گرفته است.  
. ه عنوان بخشی از سالمت اجتماعی افراد، خود تحت تأثیر شرایط اجتمـاعی قـرار دارد  از سوی دیگر، روابط اجتماعی ب

روابط اجتماعی از یک سو تحت تأثیر عوامل اجتماعی چون درآمد، جنسیت و اشتغال افراد قرار داشته و از سوی دیگـر  
شرایط اجتماعی و سالمت افراد در نظـر  گذارد. روابط اجتماعی را میتوان متغیری واسط میان  ها تأثیر می بر سالمت آن

 (5032. )صدیقی، کند گرفت که کمیت و کیفیت آن بر میزان تأثیرگذاری شرایط اجتماعی بر سالمت افراد نقش ایفا می

 

 عریف نوجوانیت

بـین  ای است  توان گفت که نوجوانی دوره روانشناسان در زمینه تعریف نوجوانی اتفاق نظر ندارند، اما به طور کلی می
 23تـا   55های مختلف، متفاوت اسـت و حـدوداً از    ها و محیط کودکی و بزرگسالی که طول مدت آن بر حسب فرهنگ

 سالگی ادامه دارد. 

 

  های دوره نوجوانی ویژگی
شـود، در ارتبـاط خـود بـا والـدین،       شود و فرد وارد دوره نوجوانی می به تدری  که دوره کودکی پشت سر گذاشته می

کند. در نتیجه این بازنگری و بازسازی روابط، فرد نوجوان در رفتار و نگـرش خـود نیـز     مربیان و اطرافیان بازنگری می
کنـد، زیـرا در دوره کـودکی،     ان یک نوجوان با دیگران برقرار مـی دهد و ارتباط جدیدی را به عنو هایی انجام می بررسی

معموالً تفکر کودک قالبی بوده و مطیع دستوارت دیگران است، در حالی که در این دوره به دلیل افزایش سطح آگاهی، 
ود در خـانواده و  های موج تواند به طور انتزاعی فکر کند و استدالل داشته باشد و باورها و ارزش شناخت و رشد تفکر می

 جامعه را با استفاده از توان جدید خود، بازسازی نماید. 
نماید: رفتارهای کودکانه را بتدری  از  ها بروز می نوجوانی، دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است که در همه زمینه

خواهد همه چیز را خود تجربه کند، افکار انقالبی دارد، طغیانگر است، تمایل  دهد، خواهان استتقالل است، می دست می
 کند.  و ارزش بسیاری دارد و در برابر دستورات بزرگساالن مقاومت میبه تنهایی دارد، رابطه با همساالن برای ا
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کنـد، گـاهی اوقـات     نوجوانی، دوره نوسان بین عواطف است، یعنی در عین حال که شاد است احساس افسردگی می
 رفتار خشن و گاه رفتاری مالیم دارد. 

رفت و برگشت بین حاالت کودکی و نوجـوانی  نوجوانی، دوره نوسان رفتاری نیز هست، یعنی نوجوان مدام در حالت 
است. با توجه به شناختی که از خود، تواناییها، شرایط و امکانات کسب نموده، خواستار رفتار بزرگساالنه است، در حـالی  

 که تجربه الزم را ندارد. 

 

  شش ویژگی برای دوره نوجوانی
 رشد سازمان عصبی:  (5

دهد که باید از نظر  پردازد و این امر نشان می ه بازسازی در افکار و عقاید خود مینوجوان با ورود به دوره نوجوانی، ب
 سیستم عصبی به ظرفیت باالیی دست یافته باشد. 

 رشد جسمانی( 2

 رشد اندام جنسی( 0

 باشد.  ها: نگرشها و باورها می رشد احساس خود که همان بازسازی ارزش( 8
 وره تمرین و کسب مهارتهای بزرگساالن است. کسب موقعیت بزرگسالی: نوجوانی، د( 1
 رشد کنترل رفتار خود: ( 1

کند از رفتـار بزرگسـاالن    خواهد رفتار کودکانه داشته باشد و سعی می نوجوان خواستار تغییر رفتاری است، یعنی نمی
بر خـالف دوره کـودکی   الگو برداری کند. او همچنین خواستار این است که بر رفتارهای خود کنترل کافی داشته باشد )

 (. که فرد بر رفتار خود کنترل ندارد
توان گفت که دوره نوجوانی، حدفاصل بین کودکی و جوانی یا دوره انتقال از کودکی بـه بزرگسـالی    به طور کلی می

حـاالت  گیرد و فرد خواستار تغییر  های رفتاری، اخالقی، عاطفی و اجتماعی صورت می زمینه است و این انتقال در تمامی
و خلق و خوی کودکانه است. در عین حال، گاهی برگشت به دوران کودکی نیـز وجـود دارد و فـرد بـه حفـظ حـاالت       
کودکانه خود تمایل دارد، اما خواستار ورود به دوره بزرگسالی که دارای مسوولیت پذیری، استقالل، کنجکاوی، پیشرفت 

 باشد نیز هست.  و سازندگی می
گونه که طوفـان   داند. همان روانشناسی نوجوانی و بلوغ، دوره نوجوانی را دوره فشار و طوفان می، پدر "لاستانلی ها"

شود  گذارد، دوره نوجوانی نیز به طور ناگهانی با بلوغ شروع می به یکباره و بدون خبر، اثرات شدید و مخربی به جای می
دین باید نوجوان را پذیرفته و او را هدایت کنند تا بتواند گذارد. وال و اثرات شدیدی بر رفتار و حاالت نوجوان به جای می

 به درستی این انتقال را انجام دهد. 
هـای   اطالق واژه فشار و طوفان به دلیل افزایش اطالعات سیاسی، تحصیلی، جنسی، اجتمـاعی، افـزایش توانمنـدی   

گـردد. تـنش در    باشد که موجب تنش در نوجوان مـی  عاطفی و رفتاری نوجوان می –مختلف فرد و تغییر حاالت روانی 
های بزرگساالن را بپذیرد، در  نوجوان به این دلیل است که تمایل دارد رفتاری همانند بزرگساالن داشته باشد، مسوولیت
شـده،   های مواجه نمی با مسالحالی که هنوز تجربه کافی برای انجام این امور کسب نکرده است، زیرا در دوره کودکی 

. )تارنمای شبکه آموزش دادند کردند و انجام می داده و والدین، مسائل کارهای او را حل می فعالیت و مهارتی انجام نمی
 سیمای ج. ا. ا(
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 تحقیق ادبیات نظری

  های موجود در حوزة ارتباطات مجازی کاربرد نظریه
  استفاده وخشنودی

کنند، خود بخود به سمت رویکرد استفاده و خشـنودی   ای می ها چه استفاده پرسیم مردم از رسانه وقتی از خودمان می
کند و توانایی مخاطب بیش از آن  ( معتقد است که مخاطب محتوای رسانه را انتخاب می5313شویم. کاتز ) کشانده می

را مطرح کرد. این  "استفاده و خشنودی"م سازی مخاطب، نظریه گونه مفهو شده است. او با این است که قبالً تصور می
نظر امروزه پس از گذشت حدود نیم قرن هنوز هم طرفداران و مخالفان زیادی دارد. رویکرد استفاده وخشنودی هم مثل 

یل ماهیت آن که های نوین ارتباطی کاربرد دارد. این رویکرد به دل سایر رویکردها برای ارزیابی پیامدهای انسانی فناوری
شـود )شـارون آنگلمـن     محور است، یکی از موفقترین رویکردهای ارتباطی در فضای مجـازی محسـوب مـی   -مخاطب
(. به دلیل افزایش تنوع و همچنین باال رفتن قـدرت انتخـاب مخاطـب احتمـال دارد ایـن رویکـرد در آینـده بـه         2333
( 5331سانی فضای مجازی را توصـیف کنـد. پـرس و دان )   های مختلف ان های چندی تقسیم شود تا بتواند جنبه شاخه

استفاده از کامپیوترهای خانگی را در کنار سایر وسایل ارتباط جمعی مورد مطالعه قـرار دادنـد. ایـن مطالعـه بـر اسـاس       
( طراحی شده بود که در آن از نظریه استفاده و خشنودی برای سنجش میـزان خشـنودی کـه    5378تحقیق گرینبرگ )

آورند استفاده شده بود. تحقیق ملی پرس و دان نشان داد که بین کاربران اینترنت هم مقدار  ها بدست می رسانه مردم از
کمی از فعالیتها به امور آموزشی اختصاص دارد. بسیاری از مردم از اینترنت برای تفریح، وقت گذرانی، فرامـوش کـردن   

 (. 2335کنند )به نقل از سورین و تانکارد،  می مشکالت، غلبه بر احساس تنهایی و سرگرم شدن استفاده
ای داشته اند. یک مطالعه روی دانشجویان بـه برخـی    های اخیر گسترش قابل مالحظه سایتهای خبری در سال-وب

دهد.  تواند در فضای مجازی داشته باشد پاسخ می هایی می سواالت در مورد اینکه رویکرد استفاده وخشنودی چه استفاده
ها در مورد دالیلشان برای بازدیـد از   ( برای گروهی از دانشجویان یک پیام الکترونیک ارسال کرد و از آن5334چانگ )

دسترسـی تقسـیم    -0های مواجهه و  موقعیت -2ای،  خصوصیات رسانه -5سایتها پرسید. این دالیل به سه دستة -وب
آنی بودن )آگاه شدن از اتفاقات بالفاصله پـس از رخ  ای،  شدند. نتای  این تحقیق نشان داد که از بین خصوصیات رسانه

ترین دالیل اسـتفاده   ها( و ثبات )دسترسی به اخبار، هر وقت که تمایل برای آگاه شدن وجود داشته باشد(، مهم دادن آن
یین ترین درجه سایتها برای کاربران هستند. از نظر کاربران، در این گروه، اندر کنش )ارتباط با روزنامه نگاران( پا-از وب

تـرین دلیـل بـرای     دهد. در گروه موقعیتهای مواجهه، کسب آگاهی در باره امور، مهم از اهمیت را به خود اختصاص می
استفاده از این سایتها اعالم شد. استفاده از سایتها برای رفاقت و همراهی پایینترین میزان اهمیت را در ایـن گـروه بـه    

از پاسخگویان به این گزینـه رای مثبـت دادنـد. در گروهـی کـه بخـاطر قابلیـت         درصد 1/0خود اختصاص داد و فقط 
کردند، کاربران سایتها اعالم کردند که هم مسائل اقتصـادی و هـم راحتـی اسـتفاده از      دسترسی از اینترنت استفاده می

 سایتهای خبری هستند. -های مجازی دالیل مهمی برای استفاده از وب روزنامه
( معتقدند نوع استفاده از اینترنت در میان جوانان و بزرگساالن متفاوت است. اینکـه برخـی   2335رد )سورین و تانکا 

دهد  دانند چندان هم بیراه نباشد. پیمایشی که بوسیله موسسه گالوپ انجام شد نشان می نسل امروز را نسل اینترنت می
کنند. کاربران مسن تر بیشتر تمایل دارنـد از اینترنـت    می که جوانان به دالیلی متفاوت از بزرگساالن از اینترنت استفاده

که کاربران جوان تر معموالً اینترنـت را بـرای اهـداف گسـترده تـری مثـل        برای مصارف خبری استفاده کنند در حالی
 دهند.  بازآفرینی، تفریح و اجتماعی شدن مورد استفاده قرار می
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 ها اشاعه نوآوری
(. ایـن  2335اینترنت از ابتدای کار تا کنون سریع ترین رسانه تاریخ در جذب مخاطب بوده است )سورین و تانکـارد،  

هـا توجـه    های ایـن رسـانه بـرای اشـاعه نـوآوری      رشد سریع اینترنت باعث شده برخی از کارشناسان توسعه به ظرفیت
شوند به دلیـل   هایی که به ارتباط دو طرفه مربوط می یا آن( معتقد است نو آوریهای تعاملی 5331بیشتری کنند. راجرز )

 (. 2335توانند روند اقتباسی سریعتری را طی کنند )به نقل از سورین و تانکارد،  ها در جذب سریع کاربر می توانایی آن
هاسـت.   ای این رسـانه جدیـد در فرآینـد تغییـر ارزش     یک جنبه دیگر از فضای مجازی همان اثرات ماهیتی و رسانه

گذارند و به دلیل بیرونی بودن این تجربه مشترک تسلط فرد  کاربران در اتاقهای گفتگو تجربیات خود را به اشتراک می
های جایگزین که همان حلقه مفقوده لرنر، راجـرز و . . .   شود. در این شرایط فرد برای پذیرش ارزش بر آن تضعیف می

 شود.  بود آماده می
( 5334ه روند اقتباس از محصوالت خبری الکترونیک در یک روزنامه کالنشهری انجام شد )ویر، ای که در بار مطالعه

های درونی و منافع بیرونی ارتبـاط دارد. نکتـه    نشان داد که استفاده از این رسانه جدید با مسئله رهبری فکری، محرک
نه و دانـش کـاربر از علـم کـامپیوتر )بصـورت      مهم در نتای  این تحقیق این بود که ارتباطی میان استفاده از ایـن رسـا  

 (. 2335تخصصی( و همینطور موقعیت عمومی کاربر به عنوان یک نو آور کشف نشد )به نقل از سورین و تانکارد، 

 

  شکاف آگاهی
یکی از مشکالتی که جوامع امروز با آن روبرو هستند این است که منافع موجود در اینترنت به صـورت عادالنـه در    
های جدید ارتبـاطی بـه همـراه     ( معتقدند فناوری2335گیرد. برایان دی لودر و لیت کیبل ) یار همه کاربران قرار نمیاخت

فرایند جهانی شدن و حرکت سریع سـرمایه موجـب نـاامنی و نـابرابری اجتمـاعی و فرهنگـی در جهـان و مخصوصـَا         
 کشورهای پیشرفته شده اند. 

( در ارتباط با این نابرابری مسئله شکاف دیجیتـال را مطـرح کـرده انـد.     5334برخی محققان مثل نوواک و هافمن )
ای وجود دارد  تواند بین گروههای جنسی، قومی، نژادی، درآمدی و آموزشی وجود داشته باشد. لطیفه شکاف دیجیتال می

 ی تایپی است. گوید اینترنت جوالنگاه مردان جوان سفید پوست، درس خوانده، مرفه و دارای مهارتها که می
کند که این امکانات فرصت برابـری بـرای    های جدید ارتباطی این بیان را به ذهن متبادر می هر چند خواص فناوری

های ارتباطی هر چند  رسد واقعیت چیز دیگری باشد. فناوری آورد اما به نظر می همه در دسترسی به اطالعات فراهم می
ای از مردم گران هستند. استفاده از امکانات موجود در فضای مجازی  نوز برای عدهنسبت به گذشته ارزانتر شده اند اما ه

نیازمند داشتن حداقل توانایی علمی است که این توانایی در میان بیشتر شهروندان کشورهای توسعه نیافتـه و در حـال   
شورها باعـث شـده بخـش اعظـم     ای در این ک و توسعه توسعه وجود ندارد. موانع مذهبی، فرهنگی، مالی، سیاسی، قومی

 آمریکای شمالی و تا حدودی جنوب شرق آسیا انجام شود.   ها در اروپای غربی،  مبادله بیت
؛ 2332؛ ساسن،  2335هر چند شکاف جنسیتی در میان کاربران اینترنتی در حال بسته شدن است )سورین وتانکارد،  

میالدی و در کشور آمریکا در  5334ان کاربران مشهود است. در سال (، اما تفاوتهای نژادی در می2332آرمیتاژ و رابرتز 
 23درصد از سفید پوستان کامپیوتر شخصی داشتند، این میزان در میان آفریقـایی تبارهـای آمریکـا بـه      2/88که  حالی

دهند  ی(. قسمت عمده این شکاف نتیجه شکاف درآمدی است. تحقیقات نشان م2335هافمن،  رسید )نوواک و درصد می
دالر در سال بیشتر از آفریقایی تبارهایی که همین درآمد را دارند تمایل  83333های سفید با درآمدی کمتر از  آمریکایی

دالر در سال تمایل آفریقایی تبارها به خرید  83333که در میان دارندگان درآمد بیشتر از  به خرید کامپیوتر دارند در حالی
 (. 2335هاست )سورین و تانکارد،  کامپیوتر بیش از سفید پوست
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دهند که امکان بسته تر شدن شکاف درآمدی و آموزشی میان کاربران  برخی مطالعات که اخیراً انجام شده نشان می
دهد که درصد کـاربران بـا حـداقل مـدرک      انجام شد نشان می 5333اینترنتی وجود دارد. تحقیق پیمایشی که در سال 

کاهش پیدا کرده است. همین  5333درصد در سال  01به  5331رصد کل کاربران در سال د 81تحصیلی کارشناسی از 
درصد در  11به  5331درصد در سال 13دالر یا بیشتر از  13333دهد درصد کاربران با درآمد خانوادگی  مطالعه نشان می

 (2335کاهش پیدا کرده است )سورین و تانکارد،  5333سال 
ها و مناطق دارا و ندار همچنان وجود دارد.  امید بخش باشد اما شکاف دیجیتال میان کشور تواند هرچند این آمار می

درصـد از کـاربران    1/2درصد از جمعیت جهان را در خـود جـای داده، فقـط     5/58قاره آفریقا که  2331در پایان سال 
درصد از جمعیـت جهـان و    8/52تی حدود اینترنتی جهان را دارا بود. این در حالی است که در همان زمان اروپا با جمعی

درصد از کاربران اینترنتی جهان را  2/22و  1/24درصد جمعیت جهان به ترتیب  5/1آمریکای شمالی با جمعیتی حدود 
 در خود جای داده بودند. 

 

 چارچوب نظری تحقیق

 نظریه ترویج:

کند. هدف از انتخاب از وجود محصول آگاه میهای ارتباطی و اقناعی که گروه هدف را عبارت است از فعالیت 5تروی 
ها، تحقیق نتای  مطلوب است. تروی  کاری بس فراتر از معرفی یا ها، و غیر اینرسانه، گزینش رسانه، گزینش استدالل

تبلیغ صرف است. از نظر سولومون، تروی  تالش برای دستیابی بر افرادی معین با پیامی معـین در زمـانی معـین و بـه     
 ( 543، ص 5047، به نقل از ویندال، 5343تحصیل نتایجی معین است. )سولومون منظور

 

 های فرهنگی دو فضایی شده:  مدل تیپ
عاملی، با توجه به نظریه دو جهانی شدن، و دوجهانی شدن فرهنگ، فضای مجازی را به دو فضای مجازی بـومی و  

، 5038کند. )نایـار،   بومی و غیر بومی تقسیم بندی میکند. همچنین فضای حقیقی را به دو فضای  غیربومی تقسیم می
 (53ص 

 

 روانشناسی مثبت گرا

توسط مارتین سلیگمن در انتقاد به روانشناسی سنتی و منفی گرا شکل گرفتـه   5334روانشناسی مثبت گرا در سال  
گرایی را در فضای کلـی   است. درواقع، بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم که موجی از نومیدی، مشکالت روانی و منفی

جهان و به خصوص کشورهای درگیر جنگ جهانی حاکم کرد، مارتین سلیگمن در دهه نود مـیالدی مـوج جدیـدی از    
شناسـی   روان» تفکر و اندیشه درباره انسان را به راه انداخت که هدفش بهبود زندگی بود که امروز از آن تحت عنـوان  

ت با اذعان بر دستاوردهای روانشناسـی سـنتی در شـناختی و درمـان آسـیبهای      شود این نهض یاد کرده می« گرا  مثبت
 روانشناختی دو رسالت جدید برای خود معرفی کرده است:

 وری بیشتر در زندگی کمک به افراد با شخصیت سالم، برای برخورداری از شادی و بهره (5

 های انسانی کمک به شکوفاسازی قابلیت  (2

                                                           
1 .Promotion 
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ر باره بهینه سازی مقام انسانی است و به دنبال توسعه سالمت روانـی، بهـروزی و   موضوع روان شناسی مثبت گرا د
های مثبـت   های مثبت فردی و سازمان شکوفایی فردی است. روان شناسی مثبت گرا علم تجارب مثبت روانی، خصلت

 گرا است. 

اساسـی دارد. اولـین رکـن     گرا سـه رکـن   کند که روان شناسی مثبت ( بیان می2331) مطابق با تعریف باال پیترسون
شـود.   ( امیدواری، انعطاف پذیری و هیجانات مثبت مـی 2( بهروزی، خوشی 5شامل تجارب ذهنی مثبت مانند شادمانی 

شـود.   ها، معناداری، هدفمندی، رشد و شجاعت مـی  های مثبت مانند جذابیت، خردمندی، ارزش رکن دوم شامل خصلت
شود. رویکـرد مثبـت    مانند خانواده، مدرسه، سازمان، جوامع و ارتباطات می رکن سوم شامل مؤسسات یا نهادهای مثبت

گرا به پژوهش، کاربرد و دانش روان شناسی در کار ریشه در نهضت روان شناسی مثبت گرا دارد که خود را از محدویتها 
ش، بهداشـت،  و دیسپلین روانشناسی سنتی خارج کرده، و به سرعت در قلمروهـای علمـی همچـون: آمـوزش و پـرور     

سالمت عمومی، خدمات اجتماعی و انسانی، اقتصاد، علوم سیاسی، عصب شناختی، رهبری، مدیریت، علـوم سـازمانی و   
 غیره رشد و گسترش یافته است. 

 

 جامعه مورد بررسی 

 باشند: افراد مورد مطالعه این تحقیق به شرح ذیل می

، مدیران استراتژیک رسـانه،  و کارشناسان مطالعات فرهنگ و رسانه اساتید و کارشناسان علوم ارتباطات، روانشناسان
 .شناسان و کارشناسان مشاورهجامعه

 

 روش نمونه گیری 

 تصادفی است.  روش نمونه گیری دراین تحقیق، هدفمند غیر

 

 تعیین حجم نمونه

از  عمیـق  یق روش مصاحبهدر این تحقیق به دلیل کیفی بودن این تحقیق و با توجه به روش انجام تحقیقات از طر
ها رتبه بندی و ضریب  جا ادامه دادیم که به اشباع اطالعاتی رسیدیم و سپس در سه مرحله داده های ثابت را تا آن نمونه

 نفر از افراد جامعه مورد بررسی مصاحبه به عمل آمد.  21دهی شدند. در این تحقیق با 

 

 ها  شیوه و ابزار گردآوری داده

 اطالعات در این پژوهش استفاده از ضبط صوت و یا یادداشت برداری از جامعه مورد بررسی بود. ابزار گردآوری 

 

 اعتبار و پایایی پژوهش 

باشد. با مراجعه به متخصصان امـر در روش صـوری سـواالت مطـرح شـده در اختیـار       اعتبار این تحقیق صوری می
مورد میزان وضوح و رسایی سواالت ابزار، ابراز دارنـد . در   گیرد تا نظر خود را در متخصصان و صاحبان موضوع قرار می

این مرحله سواالت تهیه شده، طی چندین نوبت توسط خبرگان و همچنـین تعـدادی از متخصصـان ایـن حـوزه مـورد       
 بررسی قرار گرفت. با توجه به کیفی بودن این تحقیق، ادعایی در تعمیم نتای  برای ندارد. 
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 و تحلیلروش اجرا و روش تجزیه 

یافته صورت ی نیمه ساختباشد. این تحقیق از طریق مصاحبه اولیه و پرسشنامهمی مصاحبه عمیقروش این تحقیق 
یافتـه و در مرحلـه اول   ی نیمه ساختگانه؛ در مرحله اول مصاحبه بر اساس پرسشنامهگرفته است که با طی مراحل سه

هـا، بـا   آوری پاسـخ از جمـع  کارشناسان این حوزه قرار داده شده است، پـس صورت باز تهیه شده و در اختیار سواالت به
هـای اجتمـاعی در    هـای شـبکه  ها و تهدیـد  ترین فرصت بررسی تایید و تکرار موارد عنوان شده توسط کارشناسان مهم

بسـیار زیـاد و   آمـده از پرسشـنامه مرحلـه اول    های بدستکه داده زیست دانشجویی تعیین گردیده است. با توجه به این
ها و تهدیدات از طریق اختصاص رتبه و ضریب، در  ترین فرصت نامنسجم بوده، پرسشنامه مرحله دوم جهت تعیین مهم

بـرای سـالمت    های مجـازی  و فرهنگ مجازی فضایها و تهدیدهای  فرصتو متعاقبا  اختیار کارشناسان قرار داده شد
 مده است. بدست آ روان و روابط اجتماعی نوجوانان ایرانی

 

 هایافته

 گردد:های حاصل از این تحقیق به شرح زیر ارائه مییافته
 برای سالمت روان و روابط اجتماعی نوجوانان ایرانیهای فضای مجازی و فرهنگ مجازی  فرصت

 نوجوانان با استفاده از فضای مجازی: قدرت تولید کنندگی و انتشار عقاید  (5

فضـای مجـازی   های مختلـف:   امکان عبور از مرزهای جغرافیایی وآشنایی با افراد جوامع و فرهنگفرامکانی:  (2
را در ایـن فضـا    به ویـژه نوجوانـان   های مختلف بشری است که امکان حضور اکثر افراد جامعه ها و فرهنگ مهد تمدن
 شود.  سبب می

زمان از طریق اینترنت با هم ارتباط برقرار  انعطاف پذیری موقت: ارتباطات همزمان یعنی اینکه دو نفر در یک (0
گیریم که با هر کسـی   کنیم و رفته رفته یاد می گونه ارتباط ما با افراد مختلف و گوناگونی ارتباط برقرار می کنند. در این

د رسد فرهنگ مجازی فرهنگی منعطف تر از فرهنگ حقیقی است که این خو چگونه باید ارتباط برقرار کرد. به نظر می
 فرصتی مغتنم برای نوجوانان است. 

توانید دیوارها را بشکنید، به حوزه خصوصی دیگـران وارد   های جایگزین: در ارتباطات مجازی شما می دریافت (8
 شوید و حرفهایی که حاضر نیستند در ارتباط چهره به چهره به شما بگویند را بشنوید. 

توانند بازنماییهای متفاوتی از  ای می نبود راهنماهای چهرهانعطاف پذیری هویتی: افراد در فضای مجازی بدلیل  (1
 خود ارائه دهند. 

گونه گونی اجتماعی: در اتاقهای گفتگو، افراد مختلف با جایگاههای اجتماعی متفاوت در مورد یـک یـا چنـد     (1
 کنند.  نشینند و نظرات خود را بیان می موضوع خاص به گفتگو می

 شکل گیری و تقویت خرد جمعی (7
 

 برای سالمت روان و روابط اجتماعی نوجوانان ایرانیمجازی و فرهنگ مجازی تهدیدهای فضای 
 کاهش احساسات  (5
 عشق سیال و  غربی در فضای مجازی-نفوذ فرهنگ آمریکایی (2

 صنعت پورنوگرافی و هرزه نگاری جنسی در فضای مجازی؛  (0
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ت مجازی با واقعیت واقعی امری نـوین و  جنبه غیر بیرونی بودن فضای مجازی و غیر قابل تطبیق بودن واقعی (8
خطرناک است. خیالپردازی عنصری طبیعی برای سن نوجوانی است. این مهم با حضور در فضای مجازی تشدید شده و 

 کند امکان دارد به موجودی توهم زده بدل شود.  نوجوانی که زمان زیادی در روز از فضای مجازی استفاده می

هـای جدیـد بـا آوردن نـرم      کنند. فنـاوری  توانند منطق خود را به ما تحمیل می میهای جدید ارتباطی  فناوری (1
تخلیه "ای یک فرایند  کنند و در واقع جهان حرفه ها بی نیاز می افزارهای جدید ما را از آموختن بسیاری از هنرها و حرفه

 شود.  یش از حد آنان میکند. این برای نوجوانان تباه کننده تر است و موجب تنبلی ب را طی می "مهارتی

( معتقد است اعتیاد اینترنتی به معنای استفاده بیش از حد از اینترنـت اسـت کـه    5331اعتیاد اینترنتی: یونگ ) (1
شود. از دید او اتاقهای گفتگو منبع اصلی اعتیاد اینترنتی هستند. برخـی   های جسمی یا روانی منجر می گاهی به بیماری

عتقدند اعتیاد به اینترنت با اعتیاد به مواد مخدر نه به لحاظ پیامدهای روانی و نه به لحـاظ  ( م5337محققان مانند شرر )
پیامدهای جسمی قابل مقایسه نیست و بنا بر این بکار بردن لفظ اعتیاد برای استفاده بـیش از حـد از اینترنـت چنـدان     

 این مهم برای نوجوانان بسیار حادتر است. رسد.  منطقی به نظر نمی
 سردگی اینترنتی اف (7

 

 گیریبحث و نتیجه

های ارتباط جمعی اند که از مهم ترین ارکان اطـالع   از مدرن ترین ابزارها و رسانهفضای مجازی و فرهنگ مجازی 
هـا و   گـذارد و کـنش   آید واین ابزار برچگونگی تعامل شهروندان تاثیر می رسانی و فرهنگ سازی هر جامعه به شمار می

سازد. همچنـان کـه نهادهـای اجتمـاعی را برجسـته سـاخته و        دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه میها را جهت  واکنش
 . سازد دهد میان افراد احساسات عاطفی و روانی مشترکی برقرار می گسترش می

 قدرت تولید کنندگی و انتشار عقایـد های فضای مجازی و فرهنگ مجازی یعنی؛  با توجه به فرصت ایرانی ناننوجوا 
فرامکـانی، انعطـاف پـذیری    در فضای مجـازی؛   نوجوانان ایرانی  بازتعریف هویتنوجوانان با استفاده از فضای مجازی، 

 توانند می شکل گیری و تقویت خرد جمعیهای جایگزین، انعطاف پذیری هویتی، گونه گونی اجتماعی و  موقت، دریافت
د سـود  نمنـد میشـو   لکترونیکی، همچنان که تمام دنیا از آن بهرهی انقالب ارتباطات اها و وعدهظرفیت تا حد زیادی از 

البته این امر مستلزم آگاهی بخشی نوجوانان ایرانی از تهدیدها و خطرات فضای مجازی و فرهنگ مجازی یعنی؛ د. نببر
صـنعت پورنـوگرافی و هـرزه    عشـق سـیال،   ها و فرهنگ آمریکایی در فضای مجازی،  تروی  ارزشکاهش احساسات، 

غیر بیرونی بودن فضای مجازی و غیر قابل تطبیق بودن واقعیـت مجـازی بـا واقعیـت واقعـی، تخلیـه       گاری جنسی، ن
البته به  خوشبینانه یدید است. در واقع نگارنده مقاله حاضر معتقد است، بامهارتی، اعتیاد اینترنتی و افسردگی اینترنتی 

به توانمندسازی اجتماعی، سیاسی و  توان و فرهنگ مجازی، میدور از ذوق زدگی و نگاه آرمانشهری به فضای مجازی 
 فضای مجازی امیدوار بود. از طریق  ایرانی ناننوجواشخصیت فردی 

 

 های تحقیق پیشنهاد
فرد در دوره نوجوانی در عین استقالل و کم تجربگی، نیاز به کسب مهارتهای مختلف دارد و در این راستا، والدین و   

ت و راهنمایی وی را به عهده بگیرند. دوره نوجوانی به عنوان پلی بین کودکی و بزرگسـالی اسـت. در   مربیان باید هدای
واقع، ظرفیتهای شناختی و آگاهانه نوجوان این پل را ساخته و او را وارد دنیای بزرگسالی که خواستار مسوولیت پذیری، 

 . کند اجتماعی شدن و همسر گزینی است، می
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رفتارهای کودکانه و بزرگساالنه نوسان دارد، گاهی بـه دلیـل محبـت و توجـه اطرافیـان در دوره      بنابراین، چون بین 
شـود.   کودکی و دلهره و نگرانیهای فعلی خود، تمایل به نشان دادن رفتارهای کودکانه دارد و در نتیجه دچار تعارض می

شـود و بـرای رفـع     ای بزرگساالنه ناشی مـی های رفتار کودکانه و لذت مسوولیت پذیری و رفتاره این تعارض از ویژگی
 تعارض، نوجوان نیازمند آموزش و راهنمایی اطرافیان است

رسـد   با توجه به افزایش شهرنشینی در ایران و کار کردن توامان پدر و مادر در شهرهای ایران متاسفانه به نظر مـی  
والدین بسیار کمتر از آنچه الزم است بر فعالیتهای فرزندان خود به خصـوص نوجوانـان خـود نظـارت دارنـد. بنـابراین       

رسد این قشر آسیب پـذیر تـر از اقشـار     را پر کرده و به نظر می نوجوانان با استفاده از فضای مجازی اوقات فرغت خود
ها دارند، نیازمنـد برقـراری ارتبـاط بـا همسـاالن       والدین باید بدانند که نوجوانان نیاز به فاصله گرفتن از آندیگر باشند. 

یرند. اینها در صورتی امکان پذ ها را می های آن هستند، در عین حال نیاز، به اطمینان نسبت به والدین دارند و راهنمایی
پذیر است که والدین بتوانند اعتماد فرزندان خود را جلب نموده و در یک فضای اطمینان متقابل، بتوانند مسائل خـود را  

. بنابراین وزارت آموزش و پرورش و رسانه ملی نقش بسیار مهمی در آگاه سازی والدین در باب راهنمـایی و  حل نمایند
و  مجـازی  فضـای وجوانانشـان و همچنـین در بـاب اسـتفاده درسـت نوجوانـان ایـران اسـالمی از         نظارت صحیح بر ن

در راستای توسعه پایدار کشور و بازسازی هویت  ها برای تامین سالمت روان و روابط اجتماعی آن های مجازی فرهنگ
لی در راستای آگاه سازی والـدین  ایرانی اسالمی دارند. رائه راهکارهای مطلوب برای وزارت آموزش و پروش و رسانه م

 فضـای در باب راهنمایی و نظارت صحیح بر نوجوانانشان و همچنین در باب استفاده درست نوجوانان ایران اسـالمی از  
در راسـتای توسـعه پایـدار کشـور و      هـا  برای تامین سالمت روان و روابط اجتمـاعی آن  های مجازی و فرهنگ مجازی

 تواند در تحقیقهای دیگر مورد توجه پژوهشگران کشور قرار بگیرد.  ی میبازسازی هویت ایرانی اسالم
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 آسیب شناسی اعتیاد به فضای مجازی با تاکید بر فرآیند اعتیاد
 
 سجّاد مجیدی پرست

 

 چکیده
ای است که رایانه و فضای مجازی، در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جای خود را یافته است.  چند دهه

های موجود عالوه بر دارا بودن از مزایا، نقایصی نیز دارد که با توجه به فراهم  فنّاوریفضای مجازی همچون دیگر 
گیری  شدن دسترسی آسان و سریع و از سوی دیگر عدم آگاهی برخی از کاربران از خطرات و تهدیدات پنهان، شکل

اخت پدیده اعتیاد به فضای در حال وقوع است. مقاله حاضر، بررسی و شن« اعتیاد به فضای مجازی»معضلی به نام 
ها حاکی از آن است که با گذشت  دهد. یافته ای و اِسنادی مورد تحلیل و بررسی قرار می مجازی را به روش کتابخانه

یابند. بروز و ظهور اعتیاد به  زمان و افزایش تعداد کاربران اینترنت، افراد معتاد به این فنّاوری روز به روز افزایش می
ه صورت آرام و بطئی همراه با فرآیندی پن  گانه که شامل کشف، تجربه، افزایش تدریجی، اجبار و فضای مجازی ب

کند اما با  باشد فرد را در مراحل ابتدایی همچون اعتیاد به الکل و مواد مخدر دچار سرخوشی کاذب می ناامیدی می
مک به معتادان فضای مجازی در حال حاضر در یابد. درمان و ک گذشت زمان، عالئم وابستگی و اعتیاد در فرد ظهور می

ریزی مجدد، ایجاد محدودیت زمانی،  ترین روش به منظور درمان این اختالل شامل برنامه مراحل ابتدایی است. عمده
های حمایتی، گروه درمانی، خانواده  های جایگزین، ایجاد گروه هدف گذاری، خودداری و ریاضت، ایجاد لیست، فعالیت

آموزش در حوزه پیشگیری است. در پایان با توجه به شناخت کسب شده، اعتیاد به اینترنت را باید به عنوان درمانی و 
مورد بررسی قرار داد و متخصصین علوم مرتبط با این بخش، مطالعاتی  اختاللی نوظهور و چندوجهی و از منظر علمی

توانیم این مشکل را به طور  خت صحیح و منطقی میجامع و کل نگرانه نسبت به این پدیده داشته باشند. پس از شنا
های ناشی از اعتیاد  کامل درک کرده، و به پیشگیری و درمان موثر آن اهتمام ورزیم. همچنین به منظور کاهش آسیب

های در معرض خطر به عنوان امری ضروری  شود که آموزش عموم جامعه با تاکید ویژه بر گروه به اینترنت پیشنهاد می
 ه با فوریت مد نظر قرار گیرد. همرا

 فضای مجازی، اینترنت، اعتیاد، خانواده، پیشگیری. واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه
ای است که رایانه و اینترنت، در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جای خود را یافته است به نحوی  چند دهه

ای شبیه  ح شده است و این امر، جهان را به دهکدهکه در جوامع پیشرفته استفاده از آن به عنوان یک ضرورت مطر
توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بدون صرف زمان  ای که باشند، به راحتی می ساخته و اعضای آن، در هر نقطه

: 5041های خود را افزایش دهند )رضوی،  طوالنی، در جهان اطالعات سیر نمایند و بر دانش خود افزوده و مهارت
همچنین میل و اشتیاق به استفاده از رایانه و اینترنت و بهره مندی از مزایای آن، به یک تمایل جهانی تبدیل (. 525

(. بنابراین توسعه پدیده جهانی فناوری اطالعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد 54: 5040شده است )خداقلی، 
ترین  یجاد نموده است. انقالب الکترونیک تبدیل به مهممختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی ا

کنند. این گستره  ها هزار رایانه ورود خود را به دنیای جدید اعالم می پدیده تعیین کننده معاصر شده است. روزانه ده
های بی نظیری را فراهم ساخته و از سوی دیگر تهدیدهای جدی را متوجه بخش اعظم  بیکران از یک سو فرصت



 021 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

توان به اعتیاد به فضای مجازی در  (. از جمله تهدیدات می2: 5043ختارهای اجتماعی ساخته است )جوان جعفری، سا
ها در جوامع گوناگون با  های گذشته، انسان ای است که در زمان بین اقشار مختلف جامعه اشاره نمود. اگرچه اعتیاد پدیده

و فناوری و افزایش  های علمی تدریجی شیوه زندگی به موازات پیشرفت اند، در حال حاضر، با تغییر مفهوم آن آشنا بوده
 گردد.  های گوناگون مشاهده می سطح آگاهی مردم، موضوع اعتیاد در زمینه

همزمان با دسترسی گسترده افراد به فضای مجازی، شاهد نوع جدیدی از اعتیاد به فضای مجازی هستیم که مسئله  
همراه است که از آن  . همانند انواع دیگر اعتیادها، اعتیاد به فضای مجازی با عالئمیاصلی و خاص عصر اطالعات است

(. از آنجایی که 5045و... اشاره نمود )عزیزی،  توان به افسردگی، ک  خلقی، احساس تنهایی، اضطراب، ناآرامی قبیل می
است و کاربرد آن از حالت تجمالتی و  تعداد کاربران شبکه اینترنت در سطح جهان و در کشور ایران در حال افزایش

ها و مقاالتی در زمینه  ای کاربردی و محسوس در زندگی روزمره تبدیل شده است شکل دهی پژوهش لوکس به پدیده
اعتیاد به فضای مجازی و پیامدهای آن، امکان درک مفاهیم و ایجاد بینشی در این زمینه را به متخصصین در 

اسی به منظور شناخت، پیشگیری، کاهش خطرات و درمان افرادی که دچار اینگونه اعتیاد های اجتماعی و روانشن حوزه
 آورد.  اند را فراهم می تکنولوژیک شده

 

 بیان مسئله
ای ناشی از آن هستیم.  با آغاز هزاره سوم، شاهد تحوالت شگرف فناوری و تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و حرفه

و کیفی بسیاری را در جهان نسبت به دو دهه پیش  ای، تفاوت کمی و انقالب رایانه انقالب الکترونیک، انفجار اطالعات
ترین  با خود به همراه آورده است و آن تبدیل جهان به یک کلبه واحد است. چالش انگیزترین، جذابترین و مهم

(. فضای مجازی 28: 5043تحوالت، تحولی است که در زمینه رایانه و اطالع رسانی صورت گرفته است )فیروز بخت، 
ها رایانه و استفاده کنندگان آن را در سراسر جهان به هم پیوند  نوعی اجتماع و همسایگی بزرگی است که میلیون

های جامعه سنتی نیز  رسد که بسیاری از مشخصه ها، طبیعی به نظر می دهد. با غلبه اینترنت بر زندگی روزانه انسان می
شکل گیرند. امروزه، امور زیادی از قبیل خرید و فروش، تحصیل، مشاوره خانوادگی،  به درون کشیده شوند و درآن جا

 (. 30: 5047گیرد )کوثری،  های پزشکی میان پزشکان و بیماران در اینترنت انجام می ازدواج و حتی مشاوره
اند که  نفر بوده 832/341/013میالدی  2333بر طبق آمار جهانی تعداد کاربران اینترنت در پایان ماه دسامبر سال 

سال در  52نفر رسیده است. این افزایش و نرخ رشد در طول  071/154/831/2به  2352ژوئن سال  03این آمار در 
کاربر اینترنت وجود  333/213میالدی  2333باشد. در کشور ایران نیز در سال  درصد می 2103منطقه خاورمیانه 

 (.Internet World Stats, 2012)نفر رسیده است  333/333/82به  2352ال اند اما این تعداد در ماه ژوئن س داشته
و در  54نفر  533به ازای هر  2334همچنین بر طبق آمار سازمان ملل ضریب نفوذ اینترنت در کشور ایران در سال 

 Internet World)درصد رسیده است  0. 10به  2352( و در سال 5033درصد )مرکز آمار ایران،  05به  2333سال 

Stats, 2012.)  این آمارها گویای این واقعیت هستند که دیدگاه جهانی و همچنین دیدگاه عموم مردم کشور ایران
شود. اما باید توجه داشت که  باشد و روز به روز بر تعداد کاربران افزوده می نسبت به اینترنت و فضای مجازی مثبت می

با شیبی بسیار مالیم رشد کرده است و فرهنگ استفاده از آن به طور تدریجی  استفاده از اینترنت در کشورهای اروپایی
در بین کاربران شکل گرفته است با این حال استفاده کاربران از فضای مجازی در کشورهای خاورمیانه با رشدی 

زار در زندگی روزمره ناگهان روبرو بوده است که همین رشد ناگهانی به دلیل عدم آگاهی و چگونگی بکارگیری از این اب
ریزی و آگاهی بخشی در این حوزه  شود که در صورت عدم برنامه سبب بروز تهدیدات در سطح کالن، میانه و خرد می

مشکالت فراوان و عمیقی را به همراه خواهد آورد. بنابراین با توجه به فراهم شدن دسترسی آسان و سریع به فضای 
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وم مردم از خطرات و تهدیدات پنهان در این فناوری، شکل گیری معضلی به نام مجازی و از سوی دیگر عدم آگاهی عم
های اجتماعی  در حال وقوع است که بررسی و مهندسی این پدیده توسط متخصصین رشته« اعتیاد به فضای مجازی»

 باشد.  و روانشناختی امری ضروری همراه با فوریت می

 

 های کارکردی اینترنت ویژگی

ای که با ایجاد یک چهاراه وسیع اطالعاتی  ذات خود چیزی بیش از یک رسانه ی جمعی نیست، رسانهاینترنت در 
ها و... را به سهولت در سراسر جهان با یکدیگر مرتبط کند. شاید اولین خصوصیت  ها، سازمان توانسته است افراد، گروه

ه میزان کنترل شرکت کنندگان بر فرآیند ارتباطی و بارز اینترنت، پتانسیل آن برای تعاملی بودن باشد. تعاملی بودن ب
  (.Kiousis, 2002: 359) ها در یک گفت و گوی دو طرف اشاره دارد های آن توانایی تغییر نقش

 اینترنت ابزاری چند کارکردی است که قادر است: 
لی، خبری، سیاسی، های شغ به مثابه یک رسانه جمعی تصویری، نیازهای افراد را به کسب اطالع در زمینه -5

 های خبررسانی(.  و... تامین نماید )سرویس  اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، هنری، علمی
های نوشتاری واقعی، این امکان را  های رسانه به مثابه یک رسانه جمعی نوشتاری بدون مواجهه با محدودیت -2

ها و احساسات خود را به دیگری  ویش، اندیشهکند که آزادانه تا حد کتمان هویت واقعی خ برای همه افراد فراهم می
ها و  ها و احساسات خود را به دیگری منتقل و از رهگذر امکان بازتاب اندیشه منتقل و از رهگذر امکان بازتاب اندیشه
 ها(.  ها و غنای احساسات خود مبادرت کنند )وبالگ احساسات مخاطبان، به ترمیم اندیشه

و گفتگو، فضای مجازی را در قالب دیالوگ برای ارائه، تنقیح و رشد افکار و عقاید  به مثابه یک سالن کنفرانس -0
 فراهم کند )تاالرهای گفتگو(. 

های جغرافیایی و محلی افراد، کنش  های همسال فارغ از محدودیت به مثابه محفل و مکان گردهمایی گروه -8
« های متفاوت خرده فرهنگ»ه واسطه آن، با شکل گیری ای تدارک ببیند که ب متقابل سازمان یافته و چهره به چهره

که عاری از الزامات و قیود مربوط به شخصیت و هویت واقعی کاربر و قیود حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی واقعی 
است، فرآیند جامعه پذیری در اجتماعات مجازی را متعین سازد و نیز به علت خصلت غیرجسمانی اینگونه روابط، جامعه 

 های گپ(.  اتاق _یری متفاوتی را به تجربه افراد درآورد )اجتماعات مجازی پذ
های افراد را برای  های مرزی و جغرافیایی، نیازمندی به مثابه یک محیط تفریحی بدون مواجهه با محدودیت -1

 های بازی(.  های حقیقی و مجازی اشباع نماید )سرویس با شخصیت هایی چون بازی و سرگرمی فعالیت
های موجود در محیط واقعی افراد را برای تقویت و اشباع  به مثابه یک رسانه تصویری و نوشتاری، ناتوانی -1
 (. 2: 5048های پورنوگرافیک( )حسینی،  ها و وبالگ های جنسی جبران نماید )سایت انگیزه

 

 های اعتیاد به فضای مجازی علل و زمینه
اند  های مختلف موارد مختلفی را ذکر کرده مجازی نظریه پردازان در رشته های اعتیاد به فضای درباره علل و زمینه

 توان به موارد زیر اشاره نمود:  جا به طور خالصه می که در این
 شود که برای جبران این حالت به استفاده بیش  داشتن حس بیگانگی از خود و اجتماع در بعضی افراد باعث می

 از حد از فضای مجازی روی آورند. 
 ها به فضای مجازی و شاید اعتیاد آنها  بیکاری برخی از نوجوانان و جوانان ممکن است باعث روی آوردن آن

 به این امکان ارتباطی گردد. 
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 های گفتگو،  شود در دنیای خیالی خود و اتاق کمرویی و خجالتی بودن )درون گرایی( برخی افراد باعث می
 که از کسی خجالت بکشند به ارتباط گسترده با دیگران بپردازند.  بدون این

  آرامش بخش بودن استفاده از فضای مجازی برای برخی افراد که دچار تشویش و استرس هستند به عنوان
 های زندگی.  ها و تنش راهی برای سرکوب اضطراب

  .سهل و آسان بودن استفاده از فضای مجازی 
 ده کننده از فضای مجازی. ناشناس ماندن فرد استفا 
  .استفاده از آن به عنوان راهی برای گریز از دنیای واقعی 
 (. 23: 5041ای برای ارضای کاذب نیازهای روانی و هیجانی )مانند نیازهای جنسی( )فالح،  وسیله 

 

 ابعاد اعتیاد به فضای مجازی
 اعتیاد به هرزه نگاری و روابط جنسی.  .5
 . ارتباط مجازی و دوست یابی .2
 وسواس به شبکه مثل قمار.  .0
 کسب اطالعات جانبی.  .8
  (.Suler, 1999) های آنالین بازی .1

 

 فرآیند اعتیاد به فضای مجازی
 فرآیند اعتیاد به فضای مجازی به شکل زیر است: 

 کشف -5
 تجربه  -2
 افزایش تدریجی -0
 اجبار  -8
 ناامیدی -1

کنند که چگونه  این موضوع را برجسته میافتند و  این مراحل به صورت متوالی و در عین حال مستقل اتفاق می
 (. Young, 2008: 30) کنند ای پیش رونده در چرخه اعتیاد استفاده می کاربران از فضای مجازی به عنوان وسیله

 
 کشف:  -1

در مرحله اول از فرآیند اعتیاد، کاربر جدید احساس هیجان انگیزی از کشف فضای مجازی دارد. کارهای بسیار و 
تواند انجام دهد و تماشا کند. کاربران جدید زمانی که برای  ی بسیاری وجود دارند که به صورت آنالین میها دیدنی

کنند که این  ها در تمام موضوعات و در هر عنوان رجوع می کنند، به وب سایت اولین بار اطالعاتی را جستجو می
  (.Mehta, 2001) شود موضوع سبب احساس هیجانات شدید در فرد می

 
 تجربه:  -2

فضای مجازی با عدم وجود موانع به راحتی درهای جدیدی، به منظور کشف موضوعاتی جدید را به سوی کاربران 
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تواند  دانند که این تجربه جدید به یک سرزمین دیگر می بسیاری از افراد نمی (.Barak & Fisher, 2005) کند باز می
رفتارها و تصاویر جدیدتر باشند. کاربران در هنگام استفاده از رایانه و اینترنت  اعتیادآور باشد و روز به روز باید به دنبال

دهد و در  کنند و این فناوری آنها را به سمت رفتارهایی هیجان انگیز با خطرپذیری بیشتر سوق می احساس امنیت می
 تواند فرد را به سمت اعتیاد سوق دهد.  بسیاری از موارد اولین تجربه می

تواند سن، وضعیت تاهل، نژاد، شغل، آموزش، خصوصیات  دهد، او می که فضای مجازی به کاربر می گمنامیدر پشت 
تواند از این گمنامی استفاده کند تا تجاربی را که در زندگی واقعی خود نداشته است  ظاهری خود را پنهان کند. فرد می

دهد تجارب جدیدی را بدون ترس و واهمه از  اجازه میاینترنت به افراد  (.Quinn & Forsyth, 2005) را بدست آورد
عدم پذیرش دیگران بدست بیاورد. با این پذیرشی که فرهنگ فضای مجازی آن را تولید کرده است کاربر احساس 

 داند باشد.  تواند به دنبال روابط و رفتارهایی آن گونه که خودش آن را مطلوب می کند و می تشویق و مهم بودن می

 
 زایش تدریجی: اف -3

همانگونه که معتادین به الکل و یا مواد مخدر برای اینکه همان لذت و احساس ابتدایی را کسب کنند نیازمند مصرف 
های روزمره دچار خستگی و  بیشتر و بیشتر هستند، معتادین به فضای مجازی هم از مناظر، تصاویر و گشت و گذار

هایی  لذت اولیه نیازمند حضور بیشتر در فضای مجازی و پیدا نمودن سایت شوند و به منظور رسیدن به همان کسالت می
هایی با محتوای روابط جنسی معتاد  باشند. به طور مثال فردی که به سایت هایی که به آنها عالقمند هستند می در زمینه

ید جنسی از جمله زنا با شود و برای رسیدن به لذت ابتدایی به روابط جد شده است کم کم از روابط معمول خسته می
 شوند.  دهد. بنابراین در مرحله افزایش تدریجی، رفتارها مزمن می محارم و یا همجنسگرایی عالقه نشان می

 
 اجبار:  -4

شود و این استفاده  تر می شود، استفاده آنالین مزمن و مزمن زمانی که رفتار اعتیاد آمیز فرد دچار افزایش تدریجی می
شود و  و نگرانی است. در این مرحله مدیریت زندگی فرد به دلیل اعتیاد به فضای مجازی دچار بحران میهمراه با اجبار 

ای با احساسات عصبی و اضطراب  افتد. اعتیاد به طور گسترده روابط اجتماعی، شغل، زندگی زناشویی و... او به خطر می
شوند و به  دسترسی ندارند دچار اضطراب و نگرانی می ها زمانی که به الکل شود، همانگونه که الکلی آمیز همراه می

دهند. زمانی که فرد  ها را از خود بروز می باشند افراد معتاد به فضای مجازی نیز همین نشانه دنبال فراهم کردن آن می
 های عصبی کند اما با جدایی کوتاه مدت هم دچار نشانه کند احساس آرامش می به فضای مجازی دسترسی پیدا می

باشد و همیشه این ترس را به همراه خود دارد که  های آنالین خود می شود. فرد معتاد به دنبال پنهان نمودن فعالیت می
دیگران از این بخش زندگی پنهانی او مطلع شوند. او همیشه به دنبال عقالنی ساختن این رفتار تخریبی است و با 

ای از جمله از دست دادن شغل،  ری است هر چند که خطرات بالقوهآورد به دنبال ادامه چنین رفتا توجیهاتی که می
  (.Young, 2008: 33) داند طالق و... را می

 
 ناامیدی -5

شود که ضربه سختی به علت اعتیاد به او وارد شده است و خود  در مرحله پایانی از فرآیند اعتیاد، فرد معتاد متوجه می
کند و این احساس روز به روز و لحظه به لحظه بیشتر  داند. در این حالت است که فرد احساس ناامیدی می را معتاد می

زندگی به علت اعتیاد به فضای مجازی از دست او خارج است. در این شود مخصوصاً زمانی که فهمیده است کنترل  می
رود. معتادین  شود و در نهایت به دنبال پرهیز و ترک می مرحله، معتاد استفاده ناسالم از فضای مجازی را متوجه می
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سالم ماندن بسیار با اندازند. فرد برای  کنند و یا مودم خود را از کار می معموالً خدمات فضای مجازی خود را قطع می
تواند اتفاق بیفتد و فرد  شود تا از پاک بودن خارج نشود اما بازگشت تنها با یک کلیک می خودش دچار کشمکش می

 معتاد به الگوهای قبلی بازگردد و این چرخه یکبار دیگر شروع شود. 
کند. فرد معتاد  ین شدن در فرد ایجاد میدر مرحله ناامیدی، تجارب دوره اعتیاد پشیمانی عمیقی را بعد از دوباره آنال

توانم استفاده  من درمانده هستم چراکه نمی"شود و با عباراتی همچون:  با تفکرات منفی در مورد خودش روبه رو می
من تنفرانگیزم چراکه تجربه آنالین من کثیف  "و  "من معیوب هستم. " "من ضعیف هستم. " "خودم را کنترل کنم. 

کند. پس از این احساسات فرد معتاد رفتار خود را به عنوان یک شکست  تاد احساس گناه و شرم میفرد مع "است. 
کوشد تا الگوهای رفتار سالم را بکار  دهد تا دوباره آن را انجام ندهد. در طی این دوره او می نگرد و قول می شخصی می

گذراند،  د توجه قرار دهد، زمان بیشتری با خانواده میها را داشته است را مور گیرد و عالیقی را که پیش از اعتیاد آن
دهد. با این وجود در طی این دوره او لحظاتی دچار استرس بازگشت به  کند و استراحت کافی انجام می ورزش می

کند که باید آنالین شود و جمالتی این چنینی را بیان  شود و احساس می فضای مجازی و فضای دوره اعتیاد خود می
در این  "توانم استفاده خودم را کنترل کنم.  من می"و یا  "کند.  فقط چند لحظه آسیبی به من وارد نمی"ند: ک می

کنند و لحظاتی که احساسات آزاردهنده و بد آنها را احاطه کرده بود را  قبلی فکر می ها تنها به لحظات خوش لحظات آن
کند و باز هم این چرخه  د و آنها را به سمت اجبار هدایت میشو کنند. بنابراین ترک و پرهیز شکسته می فراموش می
  (.Young, 2008: 34)شود  تکرار می

 

 های معتادان به فضای مجازی ویژگی
دهند که اگر خود فرد و یا  های را از خود بروز می ها و نشانه کنند ویژگی افرادی که به فضای مجازی اعتیاد پیدا می

نمایند چرا که هر  تر شدن این پدیده جلوگیری می ها باخبر باشند از اعتیاد فرد و عمیق ها و نشانه اطرافیان از این ویژگی
ها  تر خواهد بود. این ویژگی تر و سهل بازگشت او به دوران پیش از اعتیاد سریعچه سریعتر فرد به مشکل خود پی ببرد 

 عبارتند از: 
 ها همراه است.  استفاده افراطی که اغلب با از دست دادن زمان و غفلت از وظایف مهم آن -5
یانه و فضای شود که را انزوا که شامل احساس خطر، تنش و افسردگی است، وقتی فرد دچار این احساسات می -2

 مجازی در دسترس او نیست. 
های بیشتر برای استفاده از آن صرف  ای، نرم افزارهای به روزتر و ساعت افرادی که تجهیزات ارتقاء یافته رایانه -0
 نمایند.  کنند، شدت نیاز بیشتری را احساس می می
 (. Block, 2008: 8) ای اجتماعی استهای منفی که شامل مشاجره با افراد خانواده، دروغ و انزو بازگردانی -8

 

 های سالم یا اعتیادآور بودن اشتیاق و عالقه فرد به فضای مجازی شاخص
( در مقاله بزرگساالن در فضای سایبر، اشتیاق و عالقه فرد به فضای مجازی از نظر آسیب 2331از نظر سولر )

تواند به شفاف  کند که می او به هشت عامل اشاره میتواند سالم، اعتیادآور یا چیزی بین این دو باشد.  شناختی، می
 ها در فضای مجازی کمک کند:  سازی سالم یا ناسالم بودن فعالیت

نیازها ممکن است روان شناختی، بین فردی، درون فردی و یا معنوی باشد که . تعداد و نوع نیازهای موجود: 1

 آید.  های اینترنتی به نمایش در می از طریق تالش

هرچه یکی از نیازهای اساسی بیشتر ناکام بماند یا انکار و یا نادیده یزان محرومیت از نیازهای اساسی: . م2
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 شود.  گرفته شود، آمادگی فرد برای این که آن را در هر کجا و از هر طریقی ارضا کند بیشتر می

هایی که  اند. محیط بسیار زیاد و گوناگونهای اینترنتی  از نظر نوع تاثیر بر نیازها، فعالیت. نوع فعالیت اینترنتی: 3

تر باشند و چون  توانند طیف وسیعی از نیازها را مخاطب خود قرار دهند و در نتیجه جذاب امکانات مختلفی دارند، می
تواند مستعد ارضای چنین نیازهایی باشد، به ویژه وقتی که فرد  محیط سایبر متنوع و به آسانی قابل دسترسی است می

 ای نیازهای اساسی اش در زندگی واقعی دچار محرومیت است. در ارض

سالمت و تندرستی، موفقیت در کار و داشتن روابط خشنود کننده با همساالن، . تاثیر فعالیت اینترنتی: 4

ها تا چه اندازه به وسیله ی استفاده از  دوستان و... همگی از خصوصیات مهم کارکرد انطباقی است. اینکه این ویژگی
دهد.  روند، عمق آسیب شناسی اینترنت را نشان می گیرند و تا چه اندازه از بین می ینترنت در معرض آسیب قرار میا

ها در اینترنت اجتماعی نیستند، مثل بازی و جمع آوری  های مختلفی دارد. برخی فعالیت استفاده از اینترنت شکل
ها هم ارتباط  مزمان است مثل چت. در برخی محیطهای اینترنت شامل ارتباط ه اطالعات و عکس. برخی محیط

ها فقط به صورت متنی است. در حالی که برخی  همزمان نیست، مثل پست الکترونیک. عالوه بر این، برخی ارتباط
دهند.  ها در اینترنت به طور متفاوتی، نیازها را تحت تاثیر قرار می بصری است. انواع مختلفی از فعالیت _دیگر سمعی 

تری از نیازها را مخاطب خود قرار  اند، ممکن است طیف وسیع های گوناگون فعالیت و ارتباط هایی که شامل شکل محیط
های  هایی که شامل بازی، چت، ایمیل و ارتباط دهند و در نتیجه، جذابیت بیشتری داشته باشند. برای مثال، ارتباط

 اند، سطح باالتری از جذابیت را دارند.  بصری _سمعی 

: احساسات رو به افزایش افسردگی، نومیدی، سرخوردگی، از خود . احساسات درونی پریشانی و اضطراب5

بیگانگی، گناهکاری، شرمساری و خشم ممکن است از عالیم هشدار دهنده استفاده آسیب زا از اینترنت باشد. فردی که 
 شود.  های اینترنت متاثر می عالیتاحساساتش با محیط سایبر پیوند خورده است، زندگی شخصی اش اغلب از ف

هایی شوند که فضای  کاربران جدید ممکن است فریفته فرصت. سابقه و مرحله درگیری با فضای مجازی: 6

یابد و با رسیدن به مرحله اعتیاد، ممکن  آورد. اما کم کم تازگی و جذابیت عیاشی اینترنتی کاهش می مجازی فراهم می
کند و  ها را تطمیع هایی را که ممکن است آن تر دام است وظایف فرد در زندگی واقعی اش مختل شود. کاربران قدیمی

 کند.  تر کمک می ها برای استفاده متعادل شناسد و این فهم به آن ها را برانگیزد، می احساسات شدید عاطفی آن

هایش را بیشتر درک کند، فضای مجازی توان خود را در هدایت فرد به  هرچه فرد انگیزه. آگاهی از نیازها: 7

های سرکوب شده ی  دهد. پیگیری نیازها و خواسته دست می سمت استفاده ی بی حد و اندازه از اینترنت، بیشتر از
جهان واقعی در فضای مجازی، فقط نوعی تخلیه ی احساسی است که در واقع تکرار نوعی اجبار است و به طور پایان 

آن  های مرتبط با ها و محرومیت یابد. رفع نیازهای اساسی به معنای آن است که فرد بخشی از تعارض ناپذیری ادامه می
شود حل کند. در مقابل، پرده پوشی و انکار  نیازها را به وسیله فهم و درک خودآگاه آنچه به بقای آن نیازها منجر می

 دهد.  انجامد و فقدان بینش و خودآگاهی به نیازهای اساسی را نشان می آشکار این نیازها به رفتاری اعتیاد گونه می

های  در شرایط مطلوب، میزان تعهد به فعالیتجازی: . تعادل و انسجام زندگی شخصی و فضای م3

شوند، یعنی  های دوستان و خانواده در تعادل است. هر دو جهان مجازی و واقعی با هم تکمیل می آنالین با فعالیت
 شوند. برای مثال، با دوستان و خویشاوندان خود از طریق اینترنت رابطه های آنالین به جهان واقعی آورده می فعالیت

کنیم. کاربری آسیب گونه از اینترنت بیشتر نتیجه ی این است که زندگی مجازی به طور کامل از جهان  برقرار می
 شود.  واقعی جدا می
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 پیامدها و عوارض اعتیاد به فضای مجازی
و اجتماعی خود  های مختلف عاطفی، شخصیتی، رفتاری، جسمی فرد معتاد به فضای مجازی پس از مدتی در جنبه

گردند که بارزترین  گردد. اطرافیان فرد به زودی متوجه بروز این مشکالت و عوارض می ار عوارض و مشکالتی میدچ
ها اختالل در روابط بین فردی با دیگران است. هم چنین دیگر عالئم و عوارض ناشی از استفاده بیش از حد از  آن

 فضای مجازی به قرار زیر است: 
 هایی گزارش شده است که فرد کارمند به خاطر استفاده  اُفت تحصیلی و مشکالت شغلی، به صورتی که نمونه

 اعتیاد گونه از فضای مجازی از محل کار خود اخراج شده است. 
  بیوه "بروز مشکالت خانوادگی بین والدین و فرزندان به خصوص در روابط زن و شوهر، چنان که اصطالح

 شود.  ازگی برای همسر فرد معتاد به اینترنت اطالق میبه ت "اینترنتی
 ای.  های شبکه های عصبی در اثر روابط اینترنتی رقابت آمیز مانند بازی استرس یا فشار روانی و بروز حالت 
  .مشکالت مربوط به ستون فقرات، چشم درد، ضعف بینایی و دیگر عوارض جسمانی 
 لی قطع ارتباط با واقعیت. انزوا و کناره گیری از جمع و به طور ک 
  .غفلت و بی تفاوتی نسبت به سایر کارها و وظایف روزانه حتی غذا خوردن 
  .ضعیف شدن مبانی اخالقی و بروز انحرافات 
  .خستگی مفرط و تضعیف سیستم ایمنی بدن 

 

 درمان معتادان به فضای مجازی
تدایی قرار دارد و اکثر مراکز پشتیبانی و کمک درمان و کمک به معتادان فضای مجازی در حال حاضر در مراحل اب

باشد. با این وجود،  های درمانی از طریق فضای مجازی می ها و روش رسانی به این دسته از معتادین، راهنمایی
هایی را جهت پیشگیری و مقابله با این پدیده ارائه  ها و راهنمایی رویکردهای شناختی، روانکاوانه و رفتاری توصیه

 اند که عبارتند از:  نموده
 ریزی مجدد برنامه -5
 ایجاد محدودیت زمانی -2
 هدف گذاری -0
 خودداری و ریاضت -8
 ایجاد لیست  -1
 های جایگزین فعالیت -1
 های حمایت ایجاد گروه -7
 خانواده درمانی -4

 باشند:  های درمانی معتادان به فضای مجازی به شرح زیر می روش

 
 ریزی مجدد:  برنامه -1

سازماندهی مجدد در چگونگی مدیریت زمان در هنگام استفاده از فضای مجازی عنصر اصلی در درمان اعتیاد به 
 فضای مجازی است. درمانگران برای مدیریت زمان مراجع باید از او سواالتی با چنین محتوایی را بپرسند: 

 گذرانید؟  الف( چه روزهایی از هفته را به طور معمول در فضای مجازی می 
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 روید؟ ب( چه ساعتی از روز معموالً به سمت فضای مجازی می
 مانید؟  پ( در هر بار حضور در فضای مجازی چه میزان ساعتی را آنالین می 

 کنید؟ ت( معموالً در کجا از فضای مجازی استفاده می
یابد. ضروری  به این سواالت درمانگر تا حدودی میزان وابستگی شخص به فضای مجازی را درمیبعد از پاسخگویی 

های آنالین روزمره  است که درمانگر به همراه مراجع برنامه جدیدی را شکل دهد. هدف از این کار از بین بردن فعالیت
ها پیش  د. برای مثال مراجع عادت دارد صبحباش و ایجاد الگوهای جدید زمانی برای استفاده مراجع از فضای مجازی می

دهد تا مراجع  ریزی جدید پیشنهاد می از هر کاری پست الکترونیک خود را بررسی کند. در این حالت درمانگر در برنامه
در ابتدا دوش بگیرد، صبحانه صرف نماید و سپس به پست الکترونیک خود وارد شود. ممکن است دیگر مراجع عادت 

ها به محض ورود به منزل در مقابل رایانه خود بنشیند و باقی مانده شب را در فضای مجازی بگذراند  تا شب داشته باشد
دهد تا ابتدا شام خود را صرف کند و اخبار تلویزیون را هم ببیند و  در این حالت درمانگر به مراجع خود پیشنهاد می

م کم و آرام آرام از میزان ساعت حضور مراجع در فضای سپس برای مدت معینی آنالین شود. با این روش درمانگر ک
 گرداند.  کاهد و مراجع را به حالت عادی بازمی مجازی می

 
 ایجاد محدودیت زمانی:  -2

های زمانی است. مراجع باید با استفاده از  دیگر تکنیک برای کاهش حضور در فضای مجازی استفاده از محدودیت
خود یادآوری نماید و از فضای مجازی خارج شود. در صورتی که مراجع خود نتواند چنین وسایل هشداردهنده زمان را به 

کنند کمک بگیرد و فرد دیگر این  تواند از اعضای خانواده و یا دوستانی که با او زندگی می فعالیتی را انجام دهد می
 محدودیت زمانی را به او یادآور شود. 

 
 هدف گذاری:  -3

ریزی  شود چرا که برنامه برای کاهش و توقف استفاده از فضای مجازی به شکست منجر میها  بسیاری از تالش
ای این کاهش ساعات انجام شود. به منظور  کند تا چه زمانی و به چه شیوه انجام شده بسیار مبهم است و مشخص نمی

ریزی بسیار مهم است. به  بل برنامهبازگشت مراجع به حالت اولیه، ایجاد جلسات ساختارمند همراه با اهداف منطقی و قا
کند، در جلسه مشاوره باید این زمان را در فاصله ی  ساعت در هفته از فضای مجازی استفاده می 83طور مثال مراجعی 
ساعت کاهش دهد در این زمان مراجع باید میزان استفاده روزانه خود را در تقویم  23هفته به  4زمانی به طور مثال 

زمانی از روز که از این فناوری استفاده کرده است را نیز مشخص کند. در این حالت شخص بر ساعات  یادداشت کند و
گیرد در حالی که پیش از این فضای مجازی  کند و مدیریت مصرف را خود بر عهده می مصرفی خودش احاطه پیدا می

 کرده است.  شخص را کنترل می

 
 خودداری و ریاضت:  -4

شود که مراجع به چه بخشی از فضای مجازی اعتیاد پیدا کرده است به طور مثال چت  میدر این مرحله مشخص 
هایی با محتوای جنسی و غیره. در این مرحله مراجع باید نسبت بخش اعتیاد آور  های آنالین، وب سایت ها، بازی روم

ای خودش را انجام دهد و  های حرفه خودداری شدیدی نشان دهد. ممکن است فرد از طریق پست الکترونیک فعالیت
هایی که اعتیاد پیدا کرده است  هیچگونه اعتیادی به این بخش نداشته باشد بنابراین در این مرحله شخص تنها به بخش

کند. در این مرحله درمانگر باید به مراجع این هشدار را بدهد که ورود به فضای مجازی و آنالین شدن  ورود پیدا نمی
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آورد. بنابراین مراجع باید در استفاده از دیگر  هایی که اعتیادآور است را بوجود می به سایت امکان لغزش و بازگشت
 ها دقت الزم را داشته باشد.  سایت

 
 ایجاد لیست:  -5

کند که استفاده نکردن از فضای مجازی بسیار  اغلب پس از گذشت زمانی نه چندان طوالنی، مراجع احساس می
خواهد  ست تا به رفتارهای پیشین خود بازگردد. در این مرحله درمانگر از مراجع خویش میسخت و مشکل است و بهتر ا

تا لیستی از مشکالتی که اعتیاد به فضای مجازی برای او ایجاد کرده است را بنویسد و مزایایی را که کاهش زمان 
شود شامل مشاجرات در  یست میفضای مجازی به همراه داشته است را یادداشت نماید. به طور مثال مشکالتی که ل

باشد و مزایای کاهش استفاده از فضای مجازی بهبود  منزل، وقت نگذاشتن برای همسر، نمرات پایین در مدرسه و... می
 باشد.  روابط در محیط کار، کاهش مشاجرات در منزل و بهبود نمرات فرد می

 
 های جایگزین:  فعالیت -6

تواند کمک کننده باشد، ایجاد  خودداری از اعتیاد به فضای مجازی میهایی که برای کاهش و  یکی از روش
هایی مطابق با عالیق مراجع را به او پیشنهاد دهد. به طور مثال  های جایگزین است. درمانگر باید فعالیت فعالیت

موسسات خیریه و های داوطلبانه در مراکز و  عضویت در باشگاه بدنسازی، برقراری ارتباط با دوستان قدیمی، فعالیت
های  های روزمره خویش را با جزئیات یادداشت نماید و فعالیت خواهد تا فعالیت غیره. در این بخش درمانگر از مراجع می

جایگزین را نیز در این بخش مشخص کند. مراجع باید در مقابل هر فعالیت مقیاسی از بسیار مهم، مهم و کم اهمیت 
 هایی را مطرح نماید.  نگر باید از مراجع در زمینه بهبود کیفیت زندگی او پرسشقرار دهد. پس از گذشت زمان درما

 
 های حمایت:  ایجاد گروه -7

کنند به سمت فضای مجازی  برخی از مراجعین به سبب اینکه در دنیای واقعی حمایت اجتماعی کافی را دریافت نمی
گیرد و پیامد چنین جایگزینی اعتیاد  یای واقعی را میکنند. پس از گذشت زمان، دنیای مجازی جای دن تمایل پیدا می

های مناسب ایجاد چنین روابطی در دنیای  باشد. درمانگران باید به مراجع کمک کنند تا روش فرد به فضای مجازی می
ی از باشد. در صورتی که گروه واقعی را به آنها آموزش دهند. گروه درمانی در چنین موقعیتی بسیار مفید و کارآمد می

توانند به یکدیگر کمک کنند و روابطی در راستای  معتادین به فضای مجازی ایجاد شده باشد افراد در این گروه می
 افزایش حمایت اجتماعی از یکدیگر شکل دهند. 

 
 خانواده درمانی:  -3

د بسیار ضروری به ان در آخر، خانواده درمانی برای معتادین به فضای مجازی که در خانواده خویش دچار مشکل شده
شود تا تاثیرات بسیار منفی بر زندگی زناشویی و خانوادگی  رسد. از آنجایی که اعتیاد به فضای مجازی سبب می نظر می

داشته باشد بنابراین باید مداخالتی در این زمینه از طریق درمانگر انجام شود. درمانگر از چند راه بر این موضوع تمرکز 
 کنند:  می

 خانواده در زمینه چگونگی شکل گیری اعتیاد به فضای مجازی در فرد.  الف( آموزش
 ب( کاهش رفتارهای سرزنش کننده نسبت به فرد معتاد. 
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 پ( ایجاد فضای باز در خانواده به منظور صحبت درباره ی مشکالتی که اعتیاد به فضای مجازی ایجاد کرده است. 
های جدید به منظور کمک به فرد معتاد برای بازگشت به حالت معمول. این  ت( تشویق خانواده به پیدا کردن راه

جدید، گوش دادن به احساسات فرد معتاد و هر فعالیتی  های تیمی  ها و ورزش ها عبارتند از: مسافرت رفتن، سرگرمی راه
و احترام آمیز، حمایت شدید از فرد معتاد در  ه، برخورد صمیمی که بتواند به مراجع کمک کند. احساس تعلق به خانواد

 شود.  بازگشت او از اعتیاد به فضای مجازی بسیار تاثیر گذار و مهم محسوب می

 

 گیری بحث و نتیجه
تر  های افراطی های نوین ارتباطی و نقش روزافزون آنها در زندگی اجتماعی سبب شده است تا شکل ظهور فناوری

های  ها و پیامدهای ناخواسته آنها خطری برای حیات سالم اجتماعی تلقی گردند. درمیان رسانه استفاده از این فناوری
ای پیدا کرده است. اما در کنار کارکردهای  ، جایگاه ویژههای متنوع ها و فرصت مدرن، فضای مجازی به دلیل جاذبه

تواند منجر به اختالل در عملکردهای فردی و اجتماعی گردد و زمینه ایجاد  مفید و مثبت آن، استفاده افراطی از آن می
ی جدید مورد شود را فراهم کند. اعتیاد به فضای مجازی به عنوان اختالل وضعیتی که به آن اعتیاد اینترنتی گفته می

بررسی قرار گرفته است. این اعتیاد در مقایسه با دیگر انواع اعتیاد شناخته شده نیست اما به دلیل تاثیرات مخربی که بر 
گذارد خطرناک است و باید به صورت اصولی مورد توجه قرار گیرد. اعتیاد به  روابط بین فردی و روابط خانوادگی می

شود و این اختالل شامل  ت که نیاز به بررسی و مطالعات عمیق در آن احساس میفضای مجازی زمینه مطالعاتی اس
ای از مشکالت است که به طور کامل تبیین نشده است و توجه به تاثیرات ناشی از آن در مدارک و اسناد  مجموعه
 به طور کافی اشاره نشده است.  علمی

باشد چرا که این  ز این اختالل بسیار قابل توجه مینقش متخصصین علوم اجتماعی و رفتاری در پیشگیری از برو
توانند به کودکان، نوجوانان و بزرگساالن کمک کنند تا هرچه بیشتر رفتارهای سازگارانه مرتبط با استفاده از  گروه می

متخصصین  ای و دیگر لوازم الکترونیکی را فرا گیرند. از سوی دیگر متفکرین و های آنالین و رایانه فضای مجازی، بازی
هایی همچون مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی باید با تشکیل سمینارها،  رشته

و نگاشتن مقاالت در این زمینه با دیدی کل نگرانه و سیستماتیک جوانب امر و پیامدهای مثبت و  های علمی گردهمایی
مورد ارزیابی قرار دهند و سپس نتای  تحقیقات انجام شده را منفی استفاده از فضای مجازی را به طور مفصل و کامل 

به مسئولین اجرایی کشور منتقل نمایند تا در ابتدا مسئولین اجرایی درک صحیح و آشنایی کاملی با این پدیده را داشته 
 در این راستا را انجام دهند.  باشند و در گام بعدی بتوانند سیاستگذاری صحیح و علمی

 

 پیشنهادات

 گردند:  با توجه به شناخت نسبی حاصل شده در زمینه آسیب شناسی اعتیاد به فضای مجازی پیشنهادات زیر ارائه می
دقیق نسبت به پدیده فضای مجازی و تهدیدات مرتبط با آن از ( Terminology) شکل گیری واژه شناسی -5

 شود.  منجر میهای اجتماعی و روانشناختی به درک مشترک از این پدیده  لحاظ رشته
از آنجا که بسیاری از کاربران فضای مجازی، آموزشی در زمینه رفتارهای پرخطری که منجر به آسیب دیدن در  -2

اند، آموزش همگانی به عامه مردم به منظور چگونگی استفاده از فضای مجازی ضروری به  شود را ندیده این فضا می
 رسد.  نظر می
ها در زمینه خطرات موجود در زمینه  وجوانان و جوانان از طریق مدارس و دانشگاهآموزش ویژه با تاکید بر ن -0

تواند به واکسینه نمودن این قشر کمک شایان توجهی  فضای مجازی و چگونگی استفاده صحیح از این فناوری می
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 نماید. 
سبتری را انجام دهند تا ریزی منا به منظور حفظ سالمت کودکان، والدین در استفاده از فضای مجازی برنامه -8

 اثرات جانبی استفاده بی برنامه از فضای مجازی به طور طبیعی کاهش پیدا کند. 
های مورد استقبال کودکان و نوجوانان نیاز به استفاده بیش  های انجام تفریحات و ورزش در صورت ایجاد زمینه -1

 گردد.  های نوین به طور طبیعی کنترل می از حد از فناوری
تواند کاربران با  های مختلف می های اطالع رسانی آموزنده و مفید در زمینه ها و پایگاه طراحی و ساخت برنامه -1

 سالیق متفاوت را به سمت اطالعاتی مفید و کاربردی هدایت کند. 
ر فرزندان و تواند به کنترل والدین ب منزل مانند اتاق نشیمن و پذیرایی، می های عمومی استقرار رایانه در مکان -7

 هایی همچون اعتیاد به فضای مجازی جلوگیری نماید.  جلوگیری از بروز آسیب
تواند محیط امنی برای در میان گذاشتن مسائل خصوصی فرزند با والدین  جلب اعتماد فرزندان توسط والدین می -4

 را فراهم نماید. 
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ایرانی با بررسی تغییر های غربی در مخاطب  های پنهان و آشکار انیمیشن تحلیل دریافت پیام

 اسالمی-سبک زندگی ایرانی
 

محمد جواد رمضانی
5
 

 

 چکیده
های  های غربی از منظر مغایرت با آموزه های پنهان و آشکار در محتوای انیمیشن بررسی پیام هدفمقاله با  این
به تاریخچه  گردد نگارش شده است. با نگاهی اجمالی دینی جامعه ما که موجب تغییر سبک زندگی می-فرهنگی

انیمیشن و ادبیات تولید شده در حوزه ارتباط میان کودک و تلویزیون و نظریات کارشناسان حوزه ارتباطات و فرهنگ 
هایی را در ذهن  شود که برنامه غالب تلویزیونی مورد عالقه کودکان که انیمیشن است چه ساخت این مسئله را دنبال می
مشخص شدن مختصات حوزه نقد و همچنین جمع آوری ادبیات مناسب به لحاظ کند. سپس با  مخاطبان خود ایجاد می

گردد که فراوانی حاصل نشان  انیمیشن انجام می 55چارچوب تئوریک، نقد و بررسی مبتنی بر نشانه شناسی تعداد 
طالعه هاست. در انتها نتای  با روش م ها بیش از سایر نشانه دهنده تروی  سبک زندگی غربی در این انیمیشن

شود که کودکان متوجه  گیرد. طی آزمایش اثبات می آزمایشگاهی بر دو گروه منتخب از کودکان مورد بررسی قرار می
توانیم کمک کنیم که درک بهتری نسبت به  ای می شوند اما با آموزش رسانه ها نمی های پنهان موجود در انیمیشن پیام
 ها بیابند.  آن

 کلمات کلیدی: 
 ه شناسی، روش آزمایشی، پیام مخفی، سبک زندگیانیمیشن، نشان

 

 مقدمه: 
های تأثیر محتواهای تلویزیون به خصوص بر روی کودکان یکی از دغدغه ، بررسیاز زمان پیدایش و رواج تلویزیون

شناسی بوده و تحقیقات زیادی در این زمینه علوم ارتباطات و روان ویژههای مختلف علوم انسانی بهمحققان در حوزه
ها بسیار  ها و روی کار آمدن وسایل و امکانات جدیدی که استفاده از آنتحوالت اخیر در شکل رسانهانجام شده است. 

ها را توسعه و گسترش داده است )ده صوفیانی، گیری کودکان از رسانهآسان است و مهارت خاصی نیاز ندارد، بهره
های کودکان ترین برنامهو بسترهای متنوع جهت مشاهده فیلم است. یکی از محبوبامکانات . از آن جمله (8: 5032
های  های مشاهده آنالین و برنامه و سایت خانگی سیستم نمایش و سرگرمیهستند و  (انیمیشن) پویانماییهای فیلم

. در ایران، در ها را ببینندماین امکان را فراهم آورده است که در تمام دنیا، کودکان بارها و بارها این فیل موبایلی
های کودکان اعم از فیلم و ترین و پرطرفدارترین محتواها برنامه بندی انواع محتواهای ویدئویی، یکی از مهم طبقه

 (. 0: 5033انیمیشن است )رمضانی، 
. است شده پرداخته بدان درازی سالیان که است امری ای رسانه محتوای فضای در انتقادی مانگفتاز سوی دیگر 

های  رسانه های پیام دریافت دنبال به همگی مدرن پست تا گرفته یفرمالیستیها  نگاه از نقد مختلف های سبک و منظرها
 ها فیلم اینفهمیدند  می که یافت می اهمیت جهت آن ازو تلویزیونی  سینمایی آثار به توجه میان این در. اند بودهدیداری 
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که یا به صورت آنی و یا در درازمدت قابل بررسی هستند.  دارند زیادی تاثیراتاحتماالً  مخاطبان در شده ارائه آثار و
های  هرچند سنجش اصل تاثیر یک رسانه بر رفتارهای فرد به ویژه رفتارهای بلند مدت امری است دشوار و پژوهش

ل انتقال اند این تاثیر را اثبات کنند، اما اص زیادی نیز در این زمینه صورت گرفته است که به طور جامع و کامل نتوانسته
 و انتقال حال در محوری های پیام چه که باشیم داشته مدنظر باید اکنونپیام را دانشمندان حوزه ارتباطات قبول دارند. 

 . است ایرانی جامعه کنونی نسل در شدن نهادینه
ای غربی است ه های تولید شده در انیمیشن شود به آن پرداخته شود، تحلیل دریافت پیام چه در این مقاله سعی می آن

ها و سطح درک نوع  ها، واکنش گیرد. بررسی میزان دریافت این پیام که در معرض دید مخاطب کودک ایرانی قرار می
 های تولید شده اصلی ترین محورهای این پژوهش است.  پیام

 

 هدف تحقیق: 
و  های اسالمی با آموزههای غربی است که  های پنهان و آشکار موجود در انیمیشن هدف این تحقیق بررسی پیام

 در تعارض هستند.  اسالمی-فرهنگ ایرانی

 

 سوال تحقیق: 
های اسالمی و فرهنگ مخاطبان ایرانی  های پنهان و آشکاری وجود دارند که با آموزه های غربی چه پیام در انیمیشن

 در تعارض است؟

 

 فرضیه تحقیق: 
شود. اما دو مفهوم را به عنوان پیش فرض بر  ای در ابتدای امر تصور نمی باتوجه به جنبه اکتشافی تحقیق، فرضیه

 شود:  اساس سوابق و مطالعات صورت گرفته در نظر گرفته می

 ها  اسالمی هستند و این پیام-های آشکار و پنهان مغایر با فرهنگ ایرانی های غربی حاوی پیام انیمیشن
 اند.  نه و در راستای امپریالیسم فرهنگی طراحی شدهآگاها
 نیستند کشف قابل مخاطبان توسط دیزنی والت های انیمیشن مخفی های پیام از بسیاری . 

 روش تحقیق: 
اند. به  های کیفی چند روشی و ترکیبی های کیفی و کمی. تحلیل روش تحقیق در این مقاله ترکیبی است از روش

های مورد مطالعه است و  عمیق از پدیده گانه تالش اطمینان بخشی برای شکل گیری فهمیهای چند کارگیری روش
(. ابتدا جهت بررسی Densine,1998: 480راهبردی برای افزایش دقت، وسعت دید، پیچیدگی، غنا و عمق مطالعه )

ای و فیش برداری  کتابخانه ادبیات تحقیق و شناخت شناسی نسبت به انیمیشن و پیام از روش کیفی و از ابزار مطالعات
 استفاده گردید. 

دهد نشانه شناسی، غالب ترین الگوی روش شناختی مطالعات  های مطالعات تصاویر نشان می نگاه کلی به روش
ها، دانش نشانه  های مناسب تحلیل این نشانه ها هستند و یکی از راه ای سرشار از نشانه تصویر بوده است. متون رسانه

ها  اگر به دقت بنگریم در نشانه شناسی با یک نوع نظام ارتباطی سر و کار داریم. به دیگر بیان، نشانهشناسی است. 
شود که در قالب  به درستی درک می ابزاری برای ارتباط میان فرستندگان و گیرندگان پیام هستند. نشانه شناسی هنگامی

 یک نظام ارتباطی درک شود. 
آزمایشگاهی  های یافت شده از روش کمی زیابی از انطباق فهم مخاطبان با نشانههمچنین در ادامه جهت داشتن ار
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تر درباره جهان است و هم  های تجربی برای کسب شناخت عمیق ترین روش آزمایش، یکی از بنیادیشود.  استفاده می
به عنوان روشی برای گیرد و هم در علوم اجتماعی. آزمایش به صورت علمی،  در علوم طبیعی مورد استفاده قرار می

. آزمایش های نظری نیز تعریف شده است های کمتر شناخته شده، حل کردن مسایل عملی و تایید فرضیه بررسی حوزه
اساس یک آزمایش (. Griffith, 2001: 4گیرد تا تصمیم بگیرند بین دو گزینه ) روشی است که به مردم کمک می

غیر مستقل( و مطالعه اثر آن تغییر )متغیر وابسته(. دو مورد از مالحظات عبارت است از، اعمال تغییر در یک نظام )مت
 (. Devine, 2006: 60-61)اساسی در طرح آزمایش عبارتند از: 

 تعادل شود یم انجام آن در شیآزما کهی ا حوزهی ها تیمحدود و الزامات نیکه، ب است نیا شیآزما طرح از دفه
 ,Kerlinger). دهد هیارا شود یم آزمون که یا هیفرضی برا را جهینت نیبهتر بتواند شیآزما که یطور به کند برقرار

به جز این که فاقد ای  است. مطالعات مشاهده 5ای های آزمایشی مطالعات مشاهده یکی از انوع روش. (2-16 :1973
شده دارند. این نوع آزمایشات بیشتر در  ها هستند، مشابهت بسیار زیادی با آزمایشات کنترل تعادل احتماالتی بین گروه

ها به خاطر مسایل اخالقی  گیرند، چرا که در این حوزه شناسی و پزشکی مورد استفاده قرار می هایی مثل روان حوزه
با استفاده از روش آزمایشگاهی، . (Fisher, 1966: 71-73)شده وجود ندارد.  کنترل امکان تشکیل یک گروه کامال

ها را در مخاطبان  های مشخصی قرار داده و با روش مصاحبه فهم آن مخاطبان را در فضای کنترل شده در معرض پیام
 سنجیم.  می

 

 ادبیات تحقیق: 

 تعاریف:  .1

 انیمیشن .1,1
متحرک »و « جان بخشی»، «پویا نمایی»های فارسی، اعم از  ، معادلAnimaاز ریشه یونانی  2برای کلمه انیمیشن

های مناسبی برای معنی کامل انیمیشن  در نظر گرفته شده است که به اعتقاد بعضی از کارشناسان معادل« سازی
ر زبان فارسی های سینمایی است که دامنه استفاده آن بسیار وسیع تر از معانی معادل آن د نیستند. انیمیشن از واژه

شود. انیمیشن به موقعیت جاندار شدن یا  است. جان بخشی و متحرک سازی اصوالً جزئی از هنر انیمیشن محسوب می
( در سایر تعاریف به تکنیک بودن wordnetweb. princeton. edu, 2011دارای حیات شدن تعبیر شده است )

های عروسک و یا مدل  های پی در پی و یا موقعیت نقاشیانیمیشن تاکید شده. از جمله انیمیشن را تکنیک عکاسی 
 ,Britannicaکنند. ) شود تعریف می دار نشان داده می عنوان یک فیلم دنباله برای ایجاد توهم حرکت در زمانی که به

اء و شود که به روش تک فریم با استفاده از نقاشی و عروسک یا اشی ( انیمیشن به هر نوع اثر سینمایی گفته می2011
شود این است که انیمیشن اثری با  انیمیشن فهمیده می« سنتی»مواد مختلف نظیر آن ساخته شده باشد. آنچه از تعابیر 

های انیمیشن  مخاطب کودک و به عنوان پرکننده اوقات فراغت یا ذائقه آنان است. در حالی که توسعه جهانی جشنواره
 (wells, 1998: 3شود. ) از جمله کانال چهار بریتانیا نیز می ها های روشنفکرانه گروه امروزه مشمول سیاست

 

 پیام .1,2
گوید وقتی ما صحبت  کند. برلو می تعریف می« یک تولید عملی و فیزیکی از منبع رمزگذار»دیوید برلو پیام را 
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ما، حالتی که در کنیم، حرکت بازوان  ای که می کنیم، کالم، یک پیام است، همانطور که نوشته ما، نقاشی ما، اشاره می
(حداقل سه عامل یا سازه در پیام وجود دارد: 543: 5078ها پیام هستند )محسنیان راد،  شود، همه این صورت ما دیده می

نحوه ارائه پیام. . . . تفکیک پیام به سه عنصر به صورت مستقیم در آثار -0محتوای پیام -2رمز یا کدهای پیام  -5
که این سه عنصر را به دقت برلو  آمده است. مثال آندرش، استاس و بوستروم بدون این دیگر دانشمندان ارتباطات نیز

نویسند ممکن است در مواردی برخی از این عناصر  اند و می توضیح دهند، تاثیر عناصر پیام را روی یکدیگر مطرح کرده
است بر عناصر دیگر، تاثیر بیشتری  هایی شوند. مثال صدای دلپذیر/نحوه ارائه/ ممکن به گونه نامرتبی دارای برتری
های اخالقی و  ( پیام سازان صنعت انیمیشن در غرب چندان مقید به آموزه533: 5078داشته باشند. )محسنیان راد، 

 های مسیحیت( نیز نیستند. ذکر چند خبر در این زمینه برای ایجاد شناخت بیشتر مناسب است:  دینی )بر اساس آموزه

حه مسائل شهوت انگیز اینترنتی و همینطور قانون حفاظت از کودکان در مقابل اینترنت که نی با الیزدیوالت  -
 ,Washington Times , October 8. )کند مخالفت کرد مسائل جنسی و شهوت انگیز را برای کودکان محدود می

1998, p. A8) 

 5(waltdisney. com ,2/10/1994. )نی، تبلیغ یک مجله همجنس بازی را نمودزدی -

 

 پیام مخفی .1,3
ای دیگر جاسازی شده باشد و اطالعاتی را که  هرگونه سیگنال یا پیامی است که در یک پیام رسانه 2پیام مخفی

به معنی  subliminal(. کلمه Herbert, 1958: 102مخاطب است به او منتقل کند ) توجه و درک سطح از پنهان
 subآستانه احساس(. این کلمه از یک کلمه التین گرفته شده است که شامل دو بخش )است  " limenپائین تر از "

(پیام پنهان در تعریفی دیگر ترکیبی است از 8/3/5047به معنای آستانه است. )ویکیپدیا،  limenبه معنای زیر و 
شوند که امکان کنترل کامل  ق میهای تلویزیون خل که برای استفاده در گیرنده 0ای ای و فوق آستانه های فروآستانه پیام

های حافظه، پیامک و. . . توسط کاربران برای انتقال  های کیبورد، کارت دهد. یک ویدئو، ورودی رفتار بینندگان را می
 (Harmes, 1999: 68های پنهان نیز هستند. ) شوند و در عین حال تمام اینها حاوی پیام پیام استفاده می

 

 مخفی: های  پیامو دریافت های ارسال  شیوه
های نهفته در  شود و نقش پیام یک تبلیغ بازرگانی معموال برای آشنایی مردم با یک محصول جدید طراحی می

 کند.  تبلیغات این است که این آشنایی را با دعوت به خرید محصول به عنوان انتخاب اول توام می
توانند مؤثر باشند که مرتبط با هدف آن تبلیغ بازرگانی  مانی میهای نهفته ز کند که پیام بیان می 8جوهان کارمانس

ای که در نام تجاری یک نوشیدنی وجود دارد  باشند. کارمانس مطالعاتی را حول این موضوع انجام داد که آیا پیام نهفته
افزایش یا کاهش دهد. او در  تواند احساس تشنگی فرد را تواند بر انتخاب آن تاثیر گذار باشد یا نه و آیا این تاثیر می می

تواند بر  تحقیقاتش به دنبال کشف این موضوع بود که آیا نوشته یا عکس خاصی که بر روی محصولی چاپ شده می
)این  1آشنایی فرد با محصول مورد نظر تأثیرگذار باشد یا نه. نیمی از شرکت کنندگان از نوشیدنی که با اسم لیپتون آیس

ها معرفی شده بود خوردند اما نیمه دیگر  شد( به آن میلی ثانیه از صفحه مانیتور رد می 28عت کلمه به کررات و با سر
توجهی به آن نوشته نکردند. او به این نتیجه رسید که آن نام تجاری باعث شد که آن دسته از شرکت کنندگان که 
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تحث تأثیر پیام نهفته قرار نگیرند به این  تشنه بودند درخواست نوشیدنیم لیپتون آیس کنند و آن دسته که تشنه نبودند
های  (. در مجموع روشsubliminalmessages. com ،1/3/47دلیل که نیازی به خوردن آن نوشیدنی نداشتند )

 های مخفی به صورت دیداری عبارتند از:  استفاده از پیام
 . تصویر در تصویرقرار دادن  .5
 . تصاویرها در  استفاده از اشکال مختلف وجاسازی آن .2

. ، قدرت یا مرگ هستندروابط جنسیاین اشکال معموال در مورد در موارد یافت شده در تبلیغات بازرگانی و انیمیشن، 
قرار گرفتن تصویر در تصویر به تکنیک تک فریم نیز مشهور است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. تکنیک دوم نیز 

ها و تبلیغات چاپی کاربرد بیشتری دارد )ن.  کنار هم و همزمان در انیمیشن به ویژه به دلیل ساخته شدن کلیه اجزا در
 (. 05-21: 5033ک: رمضانی: 

 

 آموزش و یادگیری پنهان .1,4
شویم.  ها آگاه نمی هایی را ثبت کنیم که از ادراک آن توانیم محرک ما میبه رغم نظر برخی از صاحبنظران، 

به نوعی یادگیری معتقد باشیم که آگاهانه نیست و کنشگر بدون اطالع و  توانیم ( در واقع می032: 5071اتکینسون، )
توان به شرح  نام دارد، می 5کند. اینگونه یادگیری را که یادگیری پنهان ها اقدام می آگاهی خود به ثبت و ضبط محرک

سازد.  ت آشکار میکه در عمل آشکار نیست، ولی خود را در عمل بعدی ضمن یک فعالی ای زیر تعریف کرد: یادگیری
 ( 203: 5018شعاری نژاد، )

سازد؛ نقش یادگیری پنهان در  ها و رفتارهای افراد نمایان می از آن جا که هرگونه یادگیری، آثار خود را در نگرش
یابد. در این فضا این احتمال وجود خواهد داشت که اقدام به بروز  شکل گیری و حیات خارجی و ذهنی فرد، اهمیت می

هایی را در خود پرورش دهیم که در حاق واقع در تبیین علل و چرایی شکل گیری  هایی کنیم، یا حب و بغضرفتار
 ها، دلیل و توجیه خاصی در دست نداریم.  آن

تواند  باشد. گیرنده پیام می چنین نگاهی به فضای ارتباطات، توجه به عنصر آگاهی یا نبود آگاهی در گیرنده پیام می
توان نسبت به فرستنده  پیام ارتباطی و حتی نسبت به دریافت پیام ناآگاه باشد. همین استدالل را می نسبت به محتوای

پیام نیز تسری داد. فرستنده پیام احتماال غیر از متن موردنظر خویش، بسیاری حاالت و شرایط را نیز به اطالع مخاطب 
 نهیم.  مبداء فرستنده پیام را آموزش پنهان نام میها از  رساند. انتقال ناآگاهانه و غیرمقصود، برخی داده می

اصوال آگاهی یا ناآگاهی گیرنده یا فرستنده یک پیام ارتباطی، تأثیری در ارسال یا دریافت پیام و نتای  ناشی از آن 
در اختیار ها  توان احتمال داد که در مواردی، بدون اطالع فرستنده یا گیرنده پیام و یا هر دو، برخی پیام ندارد و می

توان چهار  گیرندگان قرار گیرد. در یک تقسیم کلی و از حیث آگاهی یا ناآگاهی فرستنده یا گیرنده به محتوای پیام، می
حالت متفاوت را از یکدیگر بازشناسی و تفکیک کرد. فرستنده پیام ممکن است نسبت به محتوای پیام خویش آگاه یا 

ند همین وضعیت را داشته باشد. از ترکیب این حاالت با یکدیگر، چهار حالت از توا ناآگاه باشد. گیرنده پیام نیز می
 مورد اشاره قرار گرفته است. ذیل گردد که در جدول  یکدیگر متمایز می

 گیرنده فرستنده ردیف

 آگاه آگاه 5
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 ناآگاه آگاه 2

 آگاه ناآگاه 0

 ناآگاه ناآگاه 4

 تفکیک وجوه گوناگون ارسال و دریافت پیام از حیث آگاهی یا ناآگاهی فرستنده و گیرنده به محتوای پیام : 1جدول شماره 

 
توانیم حاالتی بدانیم که به علت ناآگاهی گیرنده از محتوای پیام، یادگیری پنهان  دومین و چهارمین حالت را می

ایجاد شده است و در موارد سوم و چهارم با آموزش پنهان مواجهیم. با این وصف در حالت سوم، آگاهی و رشد گیرنده 
 د شد. های پنهان در گیرنده پیام خواه مانع از تأثیر آموزش

ها را درست یا غلط، خوب  ها پرداخته و آن توان بر ارزشیابی آن های مبادله شده است که می با آگاهی از محتوای پیام
هایش از اشیاء،  های انسان نسبت به آموخته های ارزشیابانه و نگرش یا بد و سودمند یا ناسودمند دانست. دیدگاه

های یاد شده از وضوح کافی برخوردار باشند، روشن و شفاف  ایطی که آموختههای دیگر، تنها در شر ها و انسان موقعیت
ها به صورت پنهان در  های رد و بدل شده نداشته و آن ای نسبت به برخی از پیام است. اما در شرایطی که انسان احاطه

های مورد بحث ممکن  امها و سپس مقابله با فرستنده و مقاومت در برابر پی ذهنش جای گرفته باشند، ارزشیابی آن
های نمایشی که هیچ هدف آموزشی یا تربیتی  نخواهد بود. به همین دلیل است که کودکان بسیاری چیزها را از برنامه

های تفریحی  ( به واقع افراد ضمن تماشای برنامه570: 5073روشه، های آموزشی. ) گیرند و نه از برنامه ندارند، یاد می
و بنابراین  "کنند صرفا تفریح می"کنند  گیرند، چرا که خیال می و عمیق ترتحت تأثیر قرار میبیشتر ]همچون انیمیشن[ 

توان در همین زمینه و در  انیمیشن را می( 838: 5013لنسکی، ) "های دفاعی ذهن و فکرشان فروخفته است.  واکنش
 کنند یک تفریح است ارزیابی کرد.  هایی که والدین تصور می راستای برنامه

 

 ای سواد رسانه .1,5
ها مورد نیاز است  هایی اشاره دارد که برای استفاده و تفسیر رسانه ها و توانایی ای به دانش، مهارت عبارت سواد رسانه

های عصر اطالعات به مخاطب کمک کند  ترین پدیده عنوان یکی از مهم ای به (. سواد رسانه40: 5043)باکینگهام، 
ها استفاده  د از سر عادت و صرفاً برای سرگرمی و تفریح از رسانهسطح اطالعات و دانش خود را باال برده و سعی کن

ای  (. منظور از سواد رسانه51: 5041ها بپردازد )صالحی امیری،  نکند، بلکه با بینش و آگاهی الزم به تولید و تفسیر پیام
آموزش »اد دهیم که این را ها را ی ها یا ابزارهای مرتبط با آن این نیست که به مخاطبان توانایی کارکردن با رسانه

های  ها با توانایی و مهارت ای تجهیز کردن مخاطبان رسانه ای. منظور از سواد رسانه اند، نه سواد رسانه نامیده« ای رسانه
ای این است که به مردم کمک کند تا به جای آنکه  هدف سواد رسانههاست.  تحلیل، نقد و ارزش یابی محتوای رسانه

رهیخته باشند، به شهروندانی فرهیخته تبدیل شوند. بنابراین به دنبال راهی در جهت امتداد دادن کنندگانی ف مصرف
: 5041ای است که مفهوم مردم ساالری به طور مبسوط، تعریف و نوشته شده باشد. )بصیریان،  ساالری در جامعه مردم
های کاربردی آن محسوب  تی که از مؤلفه گیری از آی. سی. های بهره پس ناگفته پیداست که دستیابی به مهارت(01
ای چیزی بیشتر از تجزیه و تحلیل  ی اجتماعی دارد. به طور خالصه، سواد رسانه شوند، نقش انکارناپذیری در توسعه می
های کنونی،  گردد. برای درک اهمیت رسانه ها در جایی خاص بر می ها است و به درکی نسبت به چرایی وجود پیام پیام

 Lewis) ها را بشناسیم ها و حتی سازنده هر کدام از پیام های حاکم بر آن سفه تولید هر پیام، شرایط و محدودیتباید فل

& Jhally, 1998, pp 1-7 .) 
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 پیشینه تحقیق:  .2
است؛ های غربی در بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی مورد بررسی و نقد قرار گرفته ها و انیمیشن محتوای فیلم

رابطه بین انجام رفتار ، دیزنی والت یها انیمیشنبا عنوان خشونت غیرمستقیم در  5«وایت هد»و  «ینکو»تحقیق 
 87ها در آمیز غیرمستقیم با جنسیت، نوع شخصیت )حیوان یا انسان، خوب یا بد( و وضعیت اقتصادی شخصیت خشونت

داد که خشونت غیرمستقیم در فیلمهای انیمیشن رفته نتای  نشان هم. رویکندمیبررسی  را فیلم انیمیشنی والت دیزنی
ترین میزان در فیلم آمیز غیرمستقیم کدگذاری شدکه بیشعمل خشونت 148ها دیزنی کامالً رای  است. در این فیلم

 03درصد و برای زنان  73عالءالدین و سپس سیندرال و پینوکیو مشاهده شد. انجام خشونت در مورد مردان تقریباً 
تر به صورت تر از مردان است. خشونت غیرمستقیم بیشدهد خشونت غیر مستقیم در زنان کمکه نشان میدرصد بود 

اجتماعی باال میزان آن نسبت به -های با سطح اقتصادیهای منفی است. در شخصیتموجه و از جانب شخصیتغیر
 . (Coyne and Whitehead, 2008) تر استاجتماعی پایین و متوسط، بیش-های با سطح اقتصادیشخصیت

 28های انیمیشن کالسیک دیزنیدر خصوص مصرف دخانیات و مشروبات در فیلم2«هورنر»و  «راین»تحقیق  در
با استفاده از نظریه باندورا  انمحقققرار گرفت. بررسی مورد  2333تا  5307فیلم انیمیشنی طوالنی مدت دیزنی از 

دهند و این مدلسازی بینند دیگران انجام میدهند که میانجام می د که کودکان اغلب آن کاری راندهتوضیح می
طور روزمره با مصرف الکل و تنباکو مواجه شوند خصوص اگر کودکان بهباشد بهتواند نتای  خطرناکی داشتهرفتاری می

(264: Ryan and Hoerrner, 2004  نتای .) های والت در فیلم هاد که در سراسر این دههدانشان این پژوهش
 «کتاب جنگل»فقط در سه فیلم  و است، مصرف تنباکو کاهش داشته در حالی که مصرف الکل زیاد شدهدیزنی

ترین نوع ( مصرف سیگار و الکل وجود نداشت. بیش5334) «موالن»( و 5345) «روباه و سگ شکاری»(، 5317)
ترین مصرف سیگار مشاهده شد. هر چند بیش «وپینوکی»استعمال دخانیات به صورت پیپ و سپس سیگار برگ بود. در 

ها و نوع انتشار فیلم سالشد اما رابطه معنیداری بین تر استفاده میای محصوالت خاصی بیشکه در هر دوره
های مناسب برای کودکان دیده های ضد مصرف در این فیلممحصوالت مصرفی مشاهده نشد، به عالوه تقریباً پیام

 نشد. 
ها و اختالف بین داستان های شاخص دیزنی به محتوای فیلمدیگری عالوه بر توضیحات تکنیکی فیلمدر پژوهش 

های داستان اصلی  برخی شخصیت« پری دریایی کوچک»گوید: در فیلم کند. مثالً محقق میاصلی و فیلم نیز اشاره می
که در داستان شوند و یا این تر میکاربردی ها مانند پادشاه دریا و ساحرهشود و برخی نقشمانند مادربزرگ حذف می

-های دخترش را میشود اما در فیلم دیزنی، پدر سرپیچیها به کف دریا تبدیل میاصلی، پری دریایی به علت سرپیچی

نیز اختالف بین « عالءالدین»رساند. در فیلم بخشد و او را به آرزوی خود که انسان شدن و رسیدن به معشوق است می
طور مثال، در داستان اصلی قالیچه پرنده وجود ندارد، عالءالدین پدر و مادر دارد، ن اصلی و فیلم وجود دارد بهداستا

ها در فیلم میرد و مادرش در طول داستان حضور دارد و رابط میان او و قصر پادشاه است اما این شخصیتپدرش می
 (. 5041برزو، ای دارد )دیزنی حضور ندارند و کل فیلم ظاهری افسانه
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 چارچوب نظری تحقیق: 

 فرهنگیامپریالیسم نظریه  .1
ها، دهنده نوعی نفوذ اجتماعی است که از طریق آن، کشوری اساس تصورها، ارزشواژه امپریالیسم فرهنگی نشان»

کشوری کند. موقعی که معلومات و هنجارهای رفتاری و همچنین روش زندگی خود را به کشورهای دیگر تحمیل می
کوشد نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای دیگر گسترش بخشد، طبیعتاً باید انتظار داشت که نفوذ فرهنگی می

طور متقابل بین کشورها صورت گیرد، مبادله فرهنگی که این نفوذ بهها رواج دهد. درصورتی خویش را هم در آن
جانبه به طور یکجو، بهکه فرهنگ یک کشور مرکزی تسلط امیآید. اما، هنگمتعادل، مشروع و دلخواهی بوجود می

یابد. )شیلر، ها تحمیل شود، امپریالیسم فرهنگی مصداق می کشورهای تحت استیالی او و به ضرر تمامیت ارضی آن
ای اتفاقی و اضطراری نیست. بلکه برای کشورهای ( امپریالیسم فرهنگی از طریق ارتباطات، پدیده03: 5077
کنند بدین وسیله تسلط اقتصادی و برتری سیاسی خود را بر ممالک دیگر، برقرار و حفظ یالیستی که تالش میامپر

 ( 05: 5077کنند، امری حیاتی است. )شیلر، 
های مربوط به امپریالیسم شود به دنبال آن بحثای میهای رسانهای و غولهای زنجیرهوقتی بحث از شرکت

ای و -های تولیدی صنایع رسانهگوید فرآوردهطور که ویلیامز میچون همان، کندپیدا می اهمیتفرهنگی و ارتباطی 
توانند بر نحوه نگرش و درک ما از ای میهای رسانههای تولیدی صنایع دیگر فرق دارد. فرآوردهارتباطی با فرآورده

در  ها نه تنها عامل مهمیمالکیت و کنترل رسانهکنیم، اثر عمیقی برجا بگذارند. بنابراین جهانی که در آن زندگی می
ای است، بلکه در تولید فکر در جامعه نیز نقش دارد )ویلیامز، های رسانهتعیین ساختار و نحوه کارکرد و تولید فرآورده

5041 :35 ) 

 برخالف سایر صنایع که»چون  فرد استها از یک جنبه منحصربهو یا به نظر بگدیکیان، محصول رسانه
)بگدیکیان،  «ها ]عالوه بر این ویژگی[ اجتماعی و سیاسی استمحصوالتشان مادی و مصرفی است، تولیدات رسانه

های بزرگ برای یافتن بازارهای جدید، کوشد تا بر اساس مبارزات بین قدرتمیفرهنگی (. نظریه امپریالیسم 28: 5041
شان، به تبیین ساختار جهان مدرن نفوذ سیاسی و فرهنگیگذاری و بسط دامنه های سرمایهمنابع مواد خام، فرصت

(. نظریه امپریالیسم 87: 5045دهد )اسکلیر، داری را در مرکز توجه خود قرار میبپردازد. این نظریه ضرورت بسط سرمایه
ود. در تفسیر شای استثمارگرانه بر جوامع ضعیف تحمیل میگونهها و باورهای جوامع قدرتمند بهگوید ارزشفرهنگی می

ها و باورهای خود را بر جوامع فقیر دار جهان اول ارزششود که جوامع سرمایهنئو مارکسیستی این نظریه گفته می
های مختلف پروپاگاندایی برای تاثیرگذاری و  با استفاده از تکنیک(. 533: 5045کنند )اسکلیر، جهان سوم تحمیل می

سرشار از تبلیغات منفی بر علیه مسلمانان است. کلیشه غالب در  73و  13ی دهه ها انتقال پیام به مخاطبان، انیمیشن
این بازنمایی تصویر مسلمانان، وحشی، بدوی و شهوت پرست بودن مسلمانان است. مفاهیم دیگری همچون لزوم 

های ثابت  بهای جهانی، مورد حمله دائمی بودن از سوی بیگانگان و. . . نیز قال دخالت آمریکا برای حل بحران
دهد.  ها را مداوم مورد استفاده قرار می هالیوود است. والت دیزنی نیز به نوبه خود این تکنیک های ها و فیلم انیمیشن

 (. 11: 5033شود )رمضانی،  ها برای مخاطبان نهادینه می تقابل بین شرق و غرب، آمریکا و مسلمانان در همین انیمیشن

 

 ارتباطاتهای انتقال پیام در  نظریه .2
ای همواره مدّنظر محققان و ها در مقابل محتواهای رسانه پذیری آنها بر کودکان و آسیببحث تأثیر رسانه

است، عده زیادی به تأثیر ها حاکم بودههای تأثیر محدود رسانهای که نظریهپژوهشگران بوده و هست. حتی در دوره
ها  تند و تحقیقات درباره محتوا، مخصوصاً محتواهایی که مخاطب آنها بر کودکان باور داشقوی و بعضاً مطلق رسانه
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توان انکار کرد که ذهن کودکان لوح سفید اند، چون نمیوفادار مانده« تأثیر قوی»اند، همچنان به نظریه کودکان بوده
سرگرمی، ز به منظور نیکودکان شود. نه تنها بزرگساالن، بلکه چه که به او داده میاست و در نتیجه پذیرای هر آن

از ، تر برای شناخت هویت خودبیش هایهمچنین دستیابی بهفرصت ارتباطات اجتماعی وبرقراری اطالعات، کسب 
: 5043، فون فی لیتزندست آورند. )ههای مخصوص به خودشان را بتجربهتا کنند، های مختلف استفاده میرسانه
217 .) 
های  اییگردهم اکثر شود یم دهید خانواده افرادی رفتار وهیش دری راتییخانه، تغ به ونیزیتلو دستگاه کی ورود با"
 خود دور را خانواده گروه ونیزیتلو. (10: 5041عامری، ) " است آنی ها برنامه خاطر به و ونیزیتلو دور به خانواده شبانه

 خانواده اعضاءی تماشا و توجه عدم وجود بای حت ونیزیتلو بودن روشن البته. (534: 5018ز، نیمارت) کند یم متمرکز
 برگرفتهی فرهنگی ها شیگرا از نظامی کردن مشخصی برا را« عادت»ی  شهیاند ویبورد. دارد زین عادتی نوع از نشان
 عادت، تمام. کرد مطرح دوباره و کند، زنده یم زیمتما هم ازی ستیز وهیش دگاهید از را مردم کهیی ها کنش و اجتماع از

 نظارت دیگو یم ماکوزه. (538: 5073الل، ) ردیگ یبرم در را -روزمرهی ها کنشی ابیارز و ، ادراکیدتول -یفرهنگ پهنه
ست، ین همی ضرور واقع در که کننده خرفت کار به ازیزائد، ن مصرف و دیتول به ریناپذ مقاومت ازین تا شده باعثی اجتماع

 (513: 5018کازنو، . )شود یم دایپ بخشد تداوم و شیستا رای خرفت نیا کهی فراغت به ازین
است، که از  5«نظریه گلوله»فرمول بندی شده است  های عمومی ای که پیرامون دامنه اثرات رسانه نخستین نظریه

و دیگر بانیان این نظریه  2شود. چفی دیگری، مانند نظریه سوزن تزریقی یا نظریه کمربند انتقال، نیز یاد می آن با اسامی
گیرند، اثرات قوی و کمابیش  ها قرار می های ارتباط جمعی بر همه مخاطبانی که در معرض آن بر این باورند که پیام

 قیتزر و میمستق راتیتأث دهیا بری مبتن رسانه باب در هیاولی ها پژوهش(. 5045یکسانی دارند )سورین و تانکارد، 
 ارتباطاتِ توسعه مشهور مدل هیبرپا که بودی ا یانتقال مدل آنی مبنا که استی جمعی ها رسانه میمفاهی رپوستیز

عنوان انتقال پیام از فرستنده به گیرنده توصیف کرد.  ای ارتباطات را به به طرز ساده گرفت؛ شکل( 5383) ووریشانونوو
  منفعل کننده  عنوان دریافت مخاطب به  از و باشد  در این نگاه، فرستنده پیام یا تولیدکننده محتوا دارای قدرت می

 (Newbold and others, 2002: 25تعبیر شده است )  اطالعات
اند که انسان به مثابه موجودی انتخابگر و پردازش  ( نشان داده0با وجود این، برخی شواهد پژوهشی )برای مثال کاتز

سازد یا به  ها بر او را محدود می همین امر، دامنه تاثیر رسانهکننده اطالعات و برخوردار از عقل سلیم است. به باور آنان 
گیرد که خود را در  بر اساس تجارب گذشته و نظام باورهای خود، تصمیم می ( آدمی8تعبیر روانشناسان )برای مثال بارون

عات منتشره از طریق آن ها و اطال گزیند که پیام ای را برمی معرض چه نوع اطالعاتی قرار دهد. به همین دلیل، او رسانه
 با نظام معنایی و باورهای او همخوانی بیشتری داشته باشد. 

اثرات محدود »در تقابل با دیدگاه گلوله، دیدگاه نظری دیگری فرمول بندی و ارائه شده است که از آن تحت عنوان 
تشریح این الگوی نظری پرداخته به « اثرات ارتباط جمعی»شود. جوزف کالپر در اثری تحت عنوان  یاد می« 1ها رسانه

گذارند، بلکه اثرات خود  که وسایل ارتباط جمعی به صورت مستقیم بر مخاطبان تاثیر نمی است. به باور کالپر نخست این
ای رسانه را تبدیل به یک عامل ثانویه و نه  که، عوامل واسطه نهند. دوم این ای بر جای می را از طریق عوامل واسطه

 سازند.  ، مییک عامل علَی
گذارند، همین  ها تاثیرات ناچیزی بر مخاطبان خود بر جای می ، رسانه«اثرات محدود»بر اساس نظر متولیان دیدگاه 

                                                           
1Ball theory 
2Chaffe 
3Katz 

4Baron 
5Media limited effect 
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گیری کرد که  کالپر اینگونه نتیجهاثرات محدود نیز زمانی نمایان خواهند شد که مخاطبان خواهان آن باشند. 
کافی برای اثرگذاری بر مخاطب نیست. نتای  مطالعات او در عوض به طور عادی دلیل ضروری و« ارتباطات جمعی»

ها را  های موجود است تا اینکه بخواهد آن های جمعی بیشتر برای استحکام بخشیدن به نگرش نشان داد که نقش رسانه
 (. Newbold and others, 2002: 31تغییر داده یا نگرش جدیدی بیافریند )
ای  است. فرمول بندی این نظریه حاصل تحقیقات گسترده« نظریه کاشت»ها  رسانهسومین نظریه مربوط به اثرات 

و دیگران پیرامون اثرات تلویزیون انجام دادند. به باور گربنر و همکارانش، تلویزیون با نفوذ فراگیر در  5گربنراست که 

نماید. به رغم بانیان و حامیان  ان میهای رای  در ذهن آن ها و ارزش ها مبادرت به کاشت جهان بینی، نقش بین خانواده
ها، سبک زندگی و روابط درون و برون فردی افراد جامعه را  نظریه کاشت، تلویزیون بیش از هر رسانه دیگری اندیشه

 (58: 5043های دیگر در زندگی روزمره مردم حضور دارد. )عبداهلل خانی،  دهد؛ چون این رسانه بیش از رسانه شکل می
 5383داند، دیدگاه تکثرگرایانهدرباره جامعه است که در دهه  های جمعی را محدود می ی که تأثیر رسانهرویکرد دیگر

بین مردم عمومیت یافت. فرض حامیان تکثرگرایی این بود که جامعه دارای مراکز قدرت  5313پدیدار شد ودر دهه 
کننده عمل  ل بازدارنده طبیعی و متعادل، به صورت یک عام«های متقابل نیروی »خیلی متفاوتی است که از طریق

های تکثرگرایانه، قدرت رسانه محدود و مشروط به  از منظر دیدگاه(. Newbold and others, 2002: 31نمایند ) می
 (. Newbold and others, 2002: 31گردد ) ها تعدیل می عاملترسد. قدرتی که بوسیله طیف وسیعی از  نظر می

 

 ها:  دادهتجزیه و تحلیل 

این شود.  های حاصل از نشان شناسی از روش بیناعینی )بینا متنی( استفاده می برای تحلیل داده

ای و  ها از متون رسانه های تحلیلی نشانه شناسی شناخته شده است و کار آن استخراج نشانه روش بیشتر از سایر روش
ها در یک محور افقی )یا  ا، که از کنار هم قرار گرفتن آنها ر هاست. در این روش باید نشانه تحلیل نشانه شناختی آن

( در 83: 5047ها را کشف کنیم. )کوثری،  شود، استخراج و معنای آن زنجیره همنشینی( معنای کلی متن حاصل می
این  کوشد در میان متون دیگر، متون مشابهی با متن مورد تحلیل اش پیدا کند، تا از روش بیناعینی تحلیل گر ابتدا می

گفته « مواد مقایسه بیناعینی»ها را درست تفسیر کرده است. به این مواد یا متون مشابه  طریق مشخص شود که نشانه
 شود:  (برای اجرای این تحلیل از سه روش ذیل استفاده می13: 5047شود. )کوثری،  می

ها بسیار  نیمیشناین امر در اای مشابه:  استفاده از حافظه خودمان در مواجهه با متون رسانه .1

های با  های مشابه و مشهور و یا نشانه هایی از فیلم کنند که یادآور صحنه هایی را استفاده می متداول است که سکانس
 معنای سیاسی، دینی و یا فرهنگی هستند. 

افتند؟ همان آثار را  مخاطبان با دیدن این متن به یاد چه تبلیغات دیگری میاستفاده از حافظه مخاطبان:  .2

شویم. هر چه تعداد افرادی که  توان برای مقایسه انتخاب کرد. آشکارا در این جا به نوعی روش بیناذهنی نزدیک می می
 ه بیشتر خواهد بود. شود، بیشتر باشد، اعتبار روش مقایس های تبلیغاتی پرسیده می از آنان در مورد تداعی

توان پرسید که با دیدن  ای نیز می حتی از تولید کنندگان متون رسانهاستفاده از حافظه تولید کنندگان:  .3

 افتند؟ ای به یاد چه متون مشابهی می متن رسانه

بسیار اند  های پرفروشی که توسط شرکت والت دیزنی تولید و پخش شده های غربی به ویژه انیمیشن تعداد انیمیشن
های مورد  ای از نشانه زیاد است. بر حسب انتخاب در فواصل زمانی مختلف و همچنین وجود میزان قابل مالحظه

                                                           
1 George Gerbner 
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 : 5گردند ها به لحاظ موضوعی موارد ذیل انتخاب و بررسی می بررسی وهمچنین شمول طیف متفاوتی از انیمیشن
تارزان -8(؛ Lion king 1994شیرشاه )-0(؛ dumbo 1941دامبو )-2(؛ Aladdin 1992عالء الدین ) -5
(Tarzan 1999 ؛)1-( موش و گربهTom & Jerry 1940-1960 ؛)رتتوئیل )موش سرآشپز( )-1ratatouille 

 Princeعزیز مصر )-3(؛ Incredibles 2004شگفت انگیزان )-4(؛ snow white 1937سفید برفی )-7(؛ 2008

of Egypt 1998)2  53؛-( کمپانی هیوالهاMonsters Inc 2001 ؛)55-( وال ایWall-E 2008) 

هایی که مغایر با  ها و نشانه بار مورد بازبینی قرار گرفتند و به دقت کلیشه 1های انتخاب شده بیش از  کلیه انیمیشن
های انجام شده احصاء گردید. ماحصل نتای  نشانه شناسی  های اسالمی هستند مطابق کدگذاری فرهنگ ایرانی و ارزش

 های ذیل است:  جداول ذیل به تفکیک برای هر انیمیشن درج شد. هر یک از جداول شامل بررسی نشانهدر 
نمایش سبک  -1استفاده از سحر و جادوگری،  -8رقص، -0آواز خواندن،  -2اقدام به قتل و یا خشونت شدید،  -5

 -1ص غربی، پوشش نامناسب(، های خا زندگی غربی )دکوراسیون منزل و لوازم زندگی، آداب معاشرت و مناسبت
 نگهداری از حیوان خانگی.  -4مصرف مشروبات الکلی،  -7قمار و شرط بندی، 
های شناسایی شده به  کند. در مجموع نشانه های تمرکز پیام را در سازندگان مشخص می ها حوزه فراوانی این نشانه

 است:  انیمیشن بررسی شده در قالب نمودار بدین شکل 55های  تفکیک پیام

 
 ها های مورد بررسی به تفکیک انیمیشن : فراوانی نشانه1نمودار شماره 

 

 طراحی یک آزمایش بر روی گروه انسانی
شود و بر اساس  با توجه به مطالبی که در این مقاله بیان شد، به عنوان یک نمونه عملی طرح آزمایشی طراحی می

 شود:  گردد. طرح آزمایشی به شکل ذیل انجام می آن اطالعاتی را وارد کرده و در نهایت نتیجه گیری آن نیز انجام می

                                                           
نیمیشن هاخارج از حیطه پروپوزال اولیه ارائه شده است و صرفا جهت اطمینان خاطر از وجود فراوانی در نشانه های احصاء شده در مبحث بررسی تعداد بیشتری از ا5

 نشانه شناسی و کلیشه ها انجام می گردد. 
کز ادامه یافت. این اثر با شروع پروژه این انیمیشن در والت دیزنی بود که نهایتا توسط گروهی که از والت دیزنی جدا شدند به سرپرستی اسپیلبرگ در کمپانی دریم ور2

سی و تیم های فنی در این استودیو شکل گرفته خرید حق امتیاز از والت دیزنی به شکل رسمی به والت دیزنی تعلق ندارد اما آنچه مسلم است کلیه مراحل سناریو نوی
 است. 
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 پیش آزمون <رفتار آزمایشی  <پس آزمون 
دیگری همچون انتخاب متغیرها و نمونه، کنترل کردن و ساختن یک ابزار سنجش نیز وارد طرح  اگرچه عوامل

 (. 042: 5048کند )ویمر و دیگران،  شوند، این نمودار نقطه آغازین خوبی را برای پژوهش فراهم می می

 های مخفی و آشکار انیمیشن در مخاطبان کودک تحلیل دریافت پیامموضوع آزمایش: 

پیش »مدل انتخابی آزمایش در این مقاله برای سنجش تحلیل دریافت پیام در مخاطبان طرح خابی: مدل انت

ای بنیادین و دارای کاربرد گسترده در  و به صورت میدانی خواهد بود. این طرح رویه 5«پس آزمون با گروه گواه -آزمون
اند کنترل  ه بر پایه شواهد ضمنی ساخته شدههای رقیبی ک های پژوهشی است. دراین طرح بسیاری از فرضیه همه حوزه

شوند، زیرا هر گروهی  شوند. در عین حال، تاثیرات پختگی، آزمون کردن، پیشینه تحقیق و سایر منابع نیز کنترل می می
(. برای تسهیل مباحث مربوط به طرح 041-048: 5048از همان شرایط در مطالعه برخوردار است )ویمر ودیگران، 

 روند:  های مجزای یک طرح به کار می الئم اختصاری زیر برای معرفی بخشآزمایشی، ع

Rمعرف نمونه تصادفی یا قراردادن تصادفی افراد : 
Xها بر متغیرهای وابسته سنجیده شود : معرف مداخله آزمایشی یا دستکاری متغیرهای مستقل است تا تاثیر آن 
Oکند.  : به فرایند مشاهده یا اندازه گیری اشاره می 

 R1 O1 X O2آزمایش یک: 

 R2 O1 O2آزمایش دو: 

اند و سپس در معرض مشاهده یا  های مختلف فرستاده شده افراد مورد بررسی به طور تصادفی انتخاب یا به گروه
شود. پس از آن  لی است اضافه میکه همان نمایش اطالعات تکمی Xاند. سپس متغیر وابسته  سنجش قرار گرفته

 گیرد.  مشاهده یا سنجش دوم صورت می
های اجتماعی( نیاز داریم تا با  انتخاب گروه نمونه: برای کار آزمایش ما به گروهی همگن )هم شکل در خصلت

د هم شکل ها با یکدیگر در قالب دو گروه کنترل و گروه آزمایش فرضیه را آزمون کنیم. ازآنجا که افرا مقایسه آن
ها با یکدیگر تفاوتهای فاحشی دارند  وهمگن در اجتماع بسیار نادر هستند و معموالً انسانها از نظر شرایط و توانایی

ها به طور تصادفی  انتخاب افراد همگن کاری سخت و طاقت فرساست و بهترین شکل حل این مسئله انتخاب آزمودنی
توان متغیرها  شوند و می ی اضافی خود به خود از دایره تحقیق حذف میاز میان مجموعه کل است بدین ترتیب متغیرها

که گرایش غالب در  (. با توجه به این37 – 71: 5042و فرضیات مورد آزمون را بر روی آزمونها بررسی نمود. )دالور، 
ل و به منظور نزدیکی سا 7-1مشاهده انیمیشن در ایران کودکان و نوجوانان هستند، گروه آزمودنی را از میان کودکان 

 کنیم.  انتخاب می2ها را از یک مدرسه دولتی ها آن خصوصیات فرهنگی و محیط اجتماعی آزمودنی
گردد. بدین ترتیب  شود. و همان مراحل قبل مشاهده و ثبت می اضافه نمی Xها: در آزمایش دوم متغیر وابسته  متغیر

 های انیمیشن پخش شده در کودکان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  با افزودن متغیر یا حذف آن نوع برداشت از پیام
از روش جدولی متقاطع  که هر نفر دو مرتبه آزمایش نشود و یا به عبارتی متغیرشان قابل ارزیابی باشد، به منظور این

. روش جدول متقاطع وقتی مناسب است که فرد یا گروه بیش از یک بار امکان استفاده شدن داشته 0کنیم استفاده می
کنیم و نهایتا به یک طرح ستونی و سطری  باشند. در این موقع ما شخص و دوره زمانی مورد استفاده را مسدود می

                                                           
1Pretest- posttest control group design 

 تهران 23دبستان دکتر شریعتی واقع در منطقه 2
3Cross-over trials 
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(. هرچند در نمونه آزمایشی این مقاله، Bailey, 2008: 119تعداد مردم بیشتر باشند ) های زمانی نباید از رسیم. دوره می
شوند تا امکان اشتباه و یا حضور دوباره یک نفر وجود نداشته  نفرات به صورت جداگانه و با ثبت مشخصات انتخاب می

 باشد. 
ه فیلم را برای گروه پخش نموده و سپس در دقیقه ک 0را در جدول وارد نموده و در دوره زمانی  R1حال افراد گروه 

 شود.  دقیقه سواالت به صورت مصاحبه پرسیده می 2زمان 
نیز اطالعات افراد را در جدول وارد نموده و پس از نمایش فیلم، تصاویر منتخب و مرتبط با فیلم  R2برای افراد گروه

شود. در پایان مشابه گروه اول، سواالت پرسیده  های کشف شده( به مدت یک دقیقه پخش می )به عنوان راهنمای پیام
 شوند.  ها ثبت می و پاسخ

 

 1آزمایش شماره  .1

هدف: آیا مخاطبان قادر به دریافت پیام مخفی موجود در بخشی از انیمیشن والت دیزنی 

 هستند؟
نگاه کنند.  از مخاطبان خواسته شد تا پس از مشاهده تصاویر که به صورت متناوب به صورت فیلم تهیه شده بود

بار تکرار انجام شد. سپس مخاطبان به فیلم گزینش شده دامبو نگاه  0ثانیه و به همراه  5مدت زمان نمایش هر تصویر 
کردند. از مخاطبان خواسته شده بود تا با یکدیگر صحبت نکنند و صرفا به صفحه نمایشگاه نگاه کنند. مربی توضیح داد 

 ها خواهد پرسید که داستان آن را تعریف کنند. )جزئیات بیشتر در بخش ضمائم( آنکه بعد از نگاه کردن به فیلم از 
A. پخش تصاویر مرتبط با عالئم پیام ( های نشانه شناسی شدهX1 ) 
B. ( پخش کلیپX2 ) 

 ثانیه از انیمیشن دامبو 53دقیقه و  2: زمان سکانس پخش شده

شود، دامبو در زمانی که در حالت مستی )رویا( به سر  در قسمتی از این فیلم که برای مخاطبان پخش میتوضیح: 

کند. تصاویر در نگاه اول فاقد  ها را به اشکال مختلف مشاهده می ها و سایه هایی از حرکات نمادین فیلم برد، صحنه می
 پیام خاصی است. 

 

 های مخفی قابل شناسایی:  پیام

ها با توجه به نشانه شناسی در عالئم  های شیطانی: داللت بر جادو دارد. این نشانه مار، چشم شکل هرم، -5
 گروه شیطان پرستی، مشابه عالئم این گروه تشخیص داده شد. 

 کاله دامبو عالمت یهودی بودن است.  -2

 

 گروه آزمایش اول: 

 سال/ مقطع ابتدایی 7-1تهران/کودک/ گروه هدف: 

C.  گروه مورد مشاهده(R1 کودک :)نفر 7ساله.  1-7 
D. تماشا از سوی کودکان  (O1) 

E. پخش تصاویر مرتبط با عالئم پیام ( های نشانه شناسی شدهX1 تعداد .)های مخفی  تصویر مرتبط با نشانه 7
بار تکرار برای کودکان در قالب برنامه پاورپوینت به  0ای و با  ثانیه 2های  و آشکار کشف شده به ترتیب به صورت فریم
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 نمایش در آمد. 
F. ( پخش کلیپ تهیه شده از انیمیشن دامبوX2 ) 
G. ( سوالO2 :) 

 دادند؟ )سوال باز( ی انجام میها در تصویر چه کار به نظر شما این فیل 

 شوند؟ ها از درون یکدیگر متولد می بینید این فیل افتید وقتی می شما یاد چه چیزی می 

 )شباهتی میان عکسهایی که ابتدا به شما نشان داده شد و این تصاویر احساس کردید؟ )سوال بسته 

H. ارزیابی پاسخ ( هاO2) : 
فیلم دامبو بر خالف تقسیم بندی صورت گرفته که به عنوان فیلم موزیکال )شاد( شناخته شده است، القا کننده ترس 

ها همان گونه که در نشانه شناسی به آن توجه شده بود، مورد توجه دو نفر  نیز بوده است. توجه به رنگ غیرمتعارف فیل
عجیب بودن این رفتارها و دو نفر به صورت روشن تر به جادو و  از کودکان قرار گرفته بود. سه نفر از کودکان به

تردستی اشاره کرده بودند که این مسئله نیز قابل انتظار بود. در مورد سوال یافتن شباهت میان فیلم پخش شده و 
هت مشکل اند. یک مورد شبا تصاویر نشان داده شده در ابتدای آزمایش، تمام کودکان موفق به یافتن این شباهت شده

 تر )کاله یک نفر یهودی و کاله دامبو )فیل(( را نیز یافته است. 

 

 گروه آزمایش دوم: 
A. ( گروه مورد مشاهدهR2 کودک :)نفر 7ساله.  1-7 
B. تماشا از سوی کودکان  (O2) 

 کودکان به فیلم با توجه به راهنمایی معلم توجه کردند. تکرار عینا مشابه گروه اول با همان شرایط

C.  پخش( کلیپ تهیه شده از انیمیشن دامبوX2 ) 

D. ( سوالO2 :) 
 دادند؟ )سوال باز( ها در تصویر چه کاری انجام می به نظر شما این فیل 

 شوند؟ ها از درون یکدیگر متولد می بینید این فیل افتید وقتی می شما یاد چه چیزی می 

E. ارزیابی پاسخ ( هاO2) : 

در گروه دوم تصاویر کمکی نشان داده نشده است، بنابر این ابتکار بیشتری در ذهن کودکان برای پاسخ دادن 
مشاهده شد. در پاسخ سوال اول که قصد فهمیدن برداشت ذهنی مخاطبان از فیلم را داشتیم عمدتا به تبدیل شدن یک 

مار شده بودند. هیچ کدام از مخاطبان در سوال اول متوجه فیل به چند فیل پی برده بودند. دو مورد متوجه نشانه کاله و 
 پیام مورد نظر نشدند. 

ها سوال شده بود تنها یک مورد به بحث جادو اشاره کرد  در سوال دوم که در مورد دلیل این فرایند تبدیل شدن فیل
 و بقیه متوجه مسئله نشدند و یا پاسخ کامال غیر مرتبط دادند. 

 

 های تحقیق:  یافته
های  ها در انیمیشن کند. پس از بررسی این نشانه های تمرکز پیام را در سازندگان مشخص می ها حوزه فراوانی نشانه

اسالمی -های آشکار مغایر با فرهنگ ایرانی ها حاوی پیام شود که این انیمیشن والت دیزنی این فرضیه به قوت اثبات می
 اند.  ها آگاهانه و در راستای سلطه فرهنگی طراحی شده مهستند و باتوجه به تکرار مشاهده شده این پیا

های ذکر شده از جمله  تفاوت درک مخاطبان در عالئم در گروه اول و دوم کامال محسوس است. در گروه اول نشانه
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مورد به غیر طبیعی بودن )جادو( در این فرایند اشاره کردند. در گروه دوم تنها یک  0هرم را همگی تشخیص داده و 
های مد  کند که از نشانه دانم در گروه دوم نیز این نتیجه را حاصل می های نمی مورد متوجه این مسئله شده بود. پاسخ

در « دامبو»های پنهان انیمیشن  ره یک در خصوص فهمیده شدن پیاماند. نتای  آزمایش شما نظر هیچ برداشتی نداشته
 شود:  این خصوص ذکر می

 
 نفر )بدون مشاهده تصاویر کمکی( 7گروه دوم از  نفر )پس از مشاهده تصاویر کمکی( 7گروه اول از  نشانه

 5 0 جادوگری

 2 7 کاله یهودی

 - 7 هرم

 آزمایشی: مقایسه نتای  دو گروه 2جدول شماره 
 

های مخفی در صورت آموزش دادن و یا عدم  دهد، تفاوت معناداری میان فهم پیام که نتای  نشان می گونه همان
کردند که معنای خاصی را به آن بار  آموزش وجود دارد. در گروه دوم کودکان صرفا تصاویر سردگمی را مشاهده می

ل نشان داده شده و فیلم دامبو بودند. لذا نتیجه هایی میان تصاویر از قب کردند. اما گروه اول به دنبال یافتن شباهت می
ای و پنهان نبودند.  های فروآستانه آزمایش این مطلب را به ما اثبات کرد که مخاطبان )کودکان( قادر به شناسایی پیام

)در قالب  هایی نفر بعدی در گروه دوم با ارائه عکس 7های پنهان را متوجه نشدند. اما برای  گروه آزمایشی اول این پیام
توانند با استفاده از این کدها، پیام پنهان را بیابند؟ آزمایش  اسالید پاورپوینت( سعی شد کشف شود که آیا کودکان می 7

های آشکار( را توانستند شناسایی کنند و با تصاویری که ابتدا دیده بودند نسبت دادند.  های واضح تر )پیام ها نشانه شونده
ر را متوجه نشدند. هرچند اساس ساختار پیام پنهان چه از نوع دیداری و چه شنیداری نیز بر این اما پیام پنهان مد نظ

 فرض استوار است که به راحتی قابل شناسایی نباشد. 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری: 
هایی  قالببا بررسی نظرات اندیشمندانی همچون بوردیو و الل این دیدگاه مطرح شد که رسانه تلویزیون و به تبع آن 

کودکان و نوجوانان هرکدام با توجه به . گذارد تواند اثرات خود را بر بینندگان باقی مانند انیمیشن به صورت تدریجی می
در اکثر جوامع، بیشتر مخاطبین تلویزیونی را قشر . پذیرند طور متفاوت از این رسانه تأثیر می هایی که دارند به ویژگی

های دیگر به این راحتی در دسترس  دهند و علت این امر شاید این باشد که سرگرمی یکودکان و نوجوانان تشکیل م
ها جزئیات بسیاری در مورد آداب  امروزه برای والدین این مسأله عینی شده است که فرزندان آن. ها قرار نداشته است آن

از کودکان و نوجوانان و حتی بزرگساالن بسیاری . گیرند آسانی فرامی ها به و طرز رفتار در اجتماع را از طریق رسانه
شناسانی که در پی تبلیغ دین و  دهند. از سوی دیگر دین ای برای دیدار و دورهم جمع شدن قرار می تلویزیون را وسیله

اما این استفاده . ها به بهترین وجه استفاده کنند توانند از رسانه های آن درمیان مردم هستند، می سازی ابهام روشن
خوبی شناخته شود و  ها به ها و کارکردهای رسانه تواند خام و مستقیم باشد؛ برعکس الزم است مقتضیات، ویژگی نمی

های مناسب درون  کنند، به شیوه ها صرف می که بیشترین وقت خود را با این رسانه مفاهیم دینی برای رسیدن به مردمی
ای تأثیری مهم در  های جدید رسانه با شیوه اسالمی-رانیآشنایی مردم کشورمان با فرهنگ ای. ها گنجانده شود آن

نظر از خواست آگاهانه رهبران دینی،   ها هستند که صرف صورت این رسانه در غیر این. ای کردن دین دارد رسانه
کنند. مفاهیم دینی همچون حرمت قتل، حرمت اختالط زن و  چگونگی و نوع آگاهی دینی را در بین مردم تعیین می

و روابط دو جنس مخالف، حدود و تفاوت نوع پوشش، منع مصرف مشروبات الکلی و. . . در حالی در خانواده، مرد 
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ها در قالب انیمیشن در  هایی متضاد با آن شوند که همزمان پیام تبلیغ می های رسمی دینی و رسانه-نهادهای اجتماعی
است به بی تفاوتی در عمل به احکام دینی و یا ایجاد  معرض دید کودکان قرار دارد. این شناخت دوگانه نهایتا ممکن

 شبهات جدی منجر شود که خود به عنوان یک پایان نامه مستقل قابل بررسی است. 

اسالمی بودند -های آشکار مغایر با فرهنگ ایرانی های والت دیزنی حاوی پیام نتای  نشانه شناسی نشان داد انیمیشن
های دیگر، آگاهانه و در  تکرار در یک انیمیشن و مشترک بودن آن در تمامی انیمیشنها با توجه به سطح  و این پیام

اند. با توجه به مطالعات میدانی اندکی که در خصوص تاثیرگذاری این پیامرها  راستای امپریالیسم فرهنگی طراحی شده
را بخصوص در دراز مدت انکار و یا توان تاثیرگذاری آن  رسد به طور قطع نمی بر روی مخاطبان انجام شده، به نظر می

شود و گیرنده نیز آن را دریافت کند دارای معانی ای  که از سوی فرستنده ارسال می اثبات کرد. اما به هر حال هر پیامی
های والت دیزنی این فرضیه را به قوت  ها در انیمیشن در ذهن گیرنده خواهد بود. این مقاله نیز ضمن بررسی این نشانه

اسالمی هستند و باتوجه به تکرار -های آشکار مغایر با فرهنگ ایرانی ها حاوی پیام نماید که این انیمیشن میاثبات 
 اند.  ها آگاهانه و در راستای سلطه فرهنگی طراحی شده مشاهده شده این پیام

ای و  های فروآستانه که مخاطبان )کودکان( قادر به شناسایی پیامآزمایش انجام شده نیز نشان داد 

ای( ارائه گردید،  اما برای گروهی که آموزش و اطالعات تکمیلی )یا سواد رسانهپنهان در انیمیشن نیستند. 

های آشکار( را توانستند شناسایی کنند و با تصاویری که ابتدا دیده بودند نسبت دادند.  های واضح تر )پیام نشانه
های سیاست  ای در مخاطبان و گروه ه گسترده شدن سواد رسانههای غربی منت  ب های انیمیشن لذاشناخت بیشتر نشانه

ای قصد هوشیار سازی و اختیار بخشی بهمخاطب را دارد و در چنین  سواد رسانهگذار در حوزه انیمیشن خواهد شد. 
مبتی دهد و باعث تقویت و قدرتمند کردنساختارهای  ها پایه و اساس آیندهجامعه آگاه را تشکیل می عصری، این مهارت

 شود.  جامعه میبر آگاهی از رسانه در 
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 ضمائم: 
 مراحل و تصاویر انجام آزمایش: 

 راهنمای انجام آزمایش: 
 باشد.  نفر و غیر تکراری مورد نیاز می 53تعداد دو گروه، هر گروه شامل  .5

 ابتدا مشخصات کودکان ثبت شود.  .2

a.  ،نام و نام خانوادگی 

b.  ،میزان تماشای تلویزیون در روز 

c.  ،میزان تماشای کارتون در روز 

d. کارتون که بیشتر پسنده و به یادش مانده است،  1کنند؟ نام  آیا کارتون زیاد تماشا می 

 اند؟ )در صورت نیاز به توضیح جهت یادآوری توضیح داده شود( آیا کارتون شیر شاه را دیده .0

a. کند و پدرش طی  ی است که با پدر و مادرش زندگی میمتن توضیح: کارتون درباره بچه شیر
گیرد  شود و عموی بدجنسش جای او را می ها کشته می ای از گوزن ای که تقصیر عمویش بوده زیر پای گله حادثه

 گیرد گردد و انتقام پدرش را می شود برمی کند. بچه شیر که بزرگ می و حیوانات را اذیت می

 های آزمایشی دوم شوند.  اند وارد گروه گروه اول اضافه شوند. اگر ندیدهاند به  اگر کارتون را دیده .8

 نکته: 
 مصاحبه کننده هر دو گروه یک نفر باشد.  -

 از هر نفر در هر مرحله یک عکس گرفته شود. )کلیه مراحل مستند باشد(
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 تصاویر مربوط به آزمایش شماره یک:

 گروه اول و دوم: 
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 ی اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی ها هدر شبک ای هبررسی تأ ثیر سواد رسان

 ( سال شهر شهرکرد39-15مورد مطالعه زنان ) 
 

 0ناصر اسدی، 2یونس عزتی، 5مهری فاضلیان دهکردی

 

 چکیده 
 بر این اساس مقاله، ی ارتباط جمعی در عصر کنونی اندها هابزار ورسان ترین ومدرن ترین ی اجتماعی از مهمها هشبک 

روش مطالعه . ی اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی زنان پرداخته استها هبرشبک ای هفوق به بررسی تأثیر سواد رسان
تعداد . است( 03131نفر) سال شهر شهرکرد 03-51جامعه آماری شامل کلیه زنان . در این تحقیق روش پیمایشی است

( سیستماتیک) ای هچند مرحل ای هخوش گیری نمونهبا استفاده از روش  ها هنمونکه هر یک از ، نفر( 043) حجم نمونه
ضریب رگرسیون چند  یها و استفاده از آزمون amos و spssبا استفاده از نرم افزار  ها هداد. مشخص گردیدند

 = -. /35) دارییبیانگر این است رابطه آماری معن ها هیافت. تحلیل شد( r) و ضریب همبستگی پیرسون     متغیره
r410و/ . =sig 31و/ .p≤)  بین دو متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان و میزان مصرف کاالهای فرهنگی وجود

. /31و Sig =. /333و  r=. /210) و مصرف کاالهای فرهنگی رابطه معناداری ی اجتماعیها هبین شبک همینطور، ندارد
p≥ )بر مصرف کاالهای فرهنگی در نتای  تحقیق فوق زنانی که  ای هسواد رساندر بررسی رابطه متغیر ، وجود دارد

ی ها هشبک و...(  ی تلویزیون و ماهواره وها هی رادیو و شبکها ی اینترنت و کانالها سایت) ی جمعی ها همخاطبان رسان
رهنگی پرداختند و سواد بودند به میزان بیشتری به مصرف کاالهای ف...(  وایبر واتس آپ والین وتلگرام و) اجتماعی

در تعامل دوسویه با استفاده از رسانه و نحوه تأثیر گذاری ( وابسته درونی) بعنوان یک متغیر مستقل واسط ای هرسان
مصرف . یی با تأثیر متقابل بر یکدیگرندها متغیرای،  هی اجتماعی و سواد رسانها هشبک، ی جمعیها هرسان؛ ست ها هرسان

، عادت، انگیزه) با توجه به سه سطح مصرف( میزان و نوع وگرایش به مصرف) مبنای سه سطحکاالهای فرهنگی بر 
انگیزه مصرف در زنان منجر به رفتار مصرف و گرایش و تنوع در مصرف کاالهای فرهنگی و تکرار ؛ بررسی شده( رفتار

 . شود می ها آن منجر به ایجاد عادت در مصرف کاالهای فرهنگی، در اعمال مصرف

 شهر شهرکرد، ی جمعیها هرسان، شبکه اجتماعی، زنان، مصرف کاالهای فرهنگیای،  هسواد رسان: لید واژگانک

 

 : مقدمه
ی دیجیتال و الکترونیک مورد استفاده ها هی مختلف و نو در امتداد رسانها  هر روز وسایل ارتباطی جدید با قابلیت 

بنابراین از آنجایی که این دسته ، ای نیز هستند دارند و اکثراً چند رسانههای مختلفی را  گیرد که قابلیت کاربران قرار می
سده اول هزاره . اند ها را راحت و آسان کرده ای هستند دسترسی ی نو ظهور جزو وسایل ارتباطی چند رسانهها هاز رسان

درسال . طات جهانی دانستاز ارتبا ای هی تازها هتوان عصر دگرگونی ارتباطات و شکل گیری گون میسوم میالدی را 
استفاده کرد که  ها هبرای الگوهایی از رشت( (ی اجتماعیها هشبک)) برای نخستین بار از اصطالح 8جی ای بارنز 5381

البته . رود میکنند و این الگوها به صورت رای  در میان عموم و دانشمندان علوم اجتماعی به کار  میمفاهیم را مشخص 

                                                           
 کارشناسی ارشد جامعه شناسی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دهاقان، اصفهان 5

 واحد دهاقان واحد ایالم و دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی عضو هیأت علمی 2

 واحدعلوم تحقیقات تهران،  پژوهشگر رسانه، دانشجوی دکتری تخصصی علوم ارتباطات دانشگاه آزاداسالمی 0
4 J. A. Barnes 
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در دانشگاه ایلی نیوز در ایاالت  5313ی اجتماعی اینترنتی با قالب امروزی اولین بار درسال ها هبا عنوان شبک میمفهو
 ( . 5033: 51، قدیمی) متحده امریکا مطرح شد

ی موبایلی هستند که امکان گروه ها اپلیکیشن کنیم ی اجتماعی یاد میها هچه که از آن به عنوان شبک امروزه آن 
تداوم ، های اجتماعی مجازی به عبارت دیگر شبکه. بین افراد را به همراه دارند سازی و مشترک سازی عالیق

ی اجتماعی ها هی اجتماعی مجازی که بر بستر شبکها هبنابراین پدیده جدید شبک. ی اجتماعی واقعی هستندها هشبک
ایع اجتماعی به سرعت شکل در جریان وق ها هاین شبک، اند هایی شده خود بسترساز ایجاد گروه، اند واقعی شکل گرفته

-زیر ساخت ای هبنابراین هر قدر جامع. توانند فضای اجتماعی را به واکنش وادارکنند کنند و می گرفته و سریع عمل می

ی مجازی ها هامکان شکل گیری شبک، اینترنت در آن بیشتر باشد های اینترنتی اش گسترده تر باشد و ضریب نفوذ
ی موبایل مدت ها ی اجتماعی با ورود اپلیکیشنها هشبک. ی اجتماعی بیشتر و شدیدتر استاه هگذاری شبک بیشتر و تأثیر

های اجتماعی مجازی به  شبکه اند هزمانی است که مناسبات و تعامالت اجتماعی افراد را بیش از بیش تحت تأثیر قرارداد
مدهای مثبت یا منفی آن مورد بررسی قرار عنوان نوعی فناوری تلقی شده و بسته به نوع استفاده از آن تأثیرات و پیا

طبیعتاً اگر . مردم بستگی دارد ای هی اجتماعی درجامعه به سواد دیجیتالی و سواد رسانها هروند اثر بخشی شبک. گیرد می
 ای هبنابراین باال بردن سواد رسان. شوند ی منفی کشیده میها هدر این بارة اطالعات مثبتی نداشته باشند به سمت جنب

با . دهد ها را کاهش می آسیب، و باال بردن ضریب امنیتی استفاده از این ابزارها میی بوها همانند ایجاد شبک، شهروندان
باال بردن سطح ، دهند میی اجتماعی را زنان تشکیل ها هو شبک ها هتوجه به اینکه بیشترین مخاطبان وکاربران رسان

 . شود میمنفی به نسل آتی ی ها زنان مانع انتقال پیام ای هسواد رسان
ی مشترک ها ی اجتماعی مجازی را گروهی از مردم با منافع و عملکردها  هگاترین رایندینگز و همکارانش شبک 

کنند که به طور منظم و در دوره زمانی مشخصی به صورت سازمان یافته در اینترنت و از طریق یک مکان یا  میتعریف 
 ( 2755-271: 2332، رایندینگز) ط دارندمکانیزم مشترک با یکدیگر ارتبا

توان به هر مجموعه یا  میرا ( ( 2شبکه)) واژه. ی اجتماعی از دوبخش شبکه واجتماع تشکیل شده استها  هشبک 
نسبت دادکه هدف آن به اشتراک گذاشتن یک قابلیت یا توانایی بین دو یا چند نظام در محدوده  0سیستم درون پیوندی
از  ای همجموع، شبکه: توان گفت میدر واقع . محدودیت مکانی و زمانی ندارد، و درحالت مطلوبمکان و زمان است 

عناصر ارتباطی مانند  ها هدر این دست از پایگا. فکس ورایان است که به هم متصل اند، تلفن: یی مانندها هاشیاء یا دستگا
دیداری و نوشتاری با هم به صورت ترکیبی در یک ، شنیداری ای هپیام فوری و گپ با وسایل رسان، تابلوی پیام، ایمیل

 ( . 5043: 1، علیمرادی) جا وجود دارند
ی خاص ها هشبک. و خاص قرار داد میتوان در دو گروه عمو میتقسیم بندی  ترین ی اجتماعی را در سادهها هشبک 

کاربران  میی اجتماعی عموها هدر شبکولی ، و تعداد کاربران شان نیز کم است اند هحول موضوعی ویژه شکل گرفت
. کنند میدنبال  ها هو اهداف مختلف حضور دارند و شبکه سازی مجازی شان را از طریق این پایگا ها هاینترنتی با انگیز
تعداد ، توان درآنها پیدا کرد میهر نوع کاربری حضوردارد و اغلب دوستان و آشنایان برخط را  ها هدر این شبک

 ترین اورکات و مای اسپیس مهم، فیس بوک. رسد میاغلب به چندصد میلیون نفر  ها هاربران این نوع شبکک ترین معروف
 ( . 5033: 03، قدیمی) در دنیای اینترنت هستند میی اجتماعی عموها هشبک
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هویت ها،  هاین رسان. ی اخیر برکسی پوشیده نیستها ی اجتماعی مجازی در سالها همحبوبیت و استقبال از رسان 
، ی پیش از خودها هی کنشگری را در مقایسه با رسانها هعادات مصرف و شیو، ی تولیدها روش، کنش جمعی، فردی

 ( . 2337: 204، کاستلزاند ) هدگرگون کرد
را به وجود  ای هجایگاه ویژ، ی اینترنتی در اطالع رسانی سریع وگستردهها هنقش جدی وتأثیر گذار این گونه پایگا 

ی ها فراهم کردن زمینه حرکتها،  هو نتای  مهم حضور و مشارکت کاربران در این شبک ها هیکی از پیامد. آورده است
 ( . 5043: 02، اکبری) جمعی است

امروزه ارتباط ، ای ناشی از تأثیراتی است که رسانه در زندگی امروزه افراد دارد اهمیت و ضرورت سواد رسانه 
ها روی مخاطبان  های تأثیرگذاری رسانه روش، شده و به همان میزان و شاید هم بیشترتر  ها پیچیده مخاطبان با رسانه

شدن روابط اجتماعی در  و پیچیده ، ای جدید با ظهور ابزارهای رسانه. تر شده است تر و پوشیده تر و غیرقابل فهم ظریف
و « دنیای وب»ختلف به ویژه با خلق های متنوع با وظایف م شدگی مراکز اسکان بشر و به وجود آمدن سازمان انبوه 

تأثیرپذیری از رسانه و ایفای نقش آن در جایگاه یک عامل مؤثر در تربیت ، رونق پرسرعت آن در جوامع مختلف بشری
سواد . شده است 5ای گیری نیازی جدید به نام سواد رسانه دهنده و رفتارساز انکارپذیر نیست که خود موجب شکل و بینش
 . شود رد نوینی به آموزش محسوب میای رویک رسانه
های  توان در چارچوب ای که می های رسانه ارزیابی و انتقال اطالعات و پیام، تحلیل، توانایی و قدرت دسترسی 

به عنوان یک  ای هسواد رسان( . 5073: 0، کانسیداین) گویند می 2ای مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه نمود را سواد رسانه
و تولیدات  ها تواند همراه با تفکر انتقادی و استداللی مخاطبان را به صورت فعال و پویا با پیام میمهارت اجتماعی که 

نوعی مهارت و درک شناختی و  ای هسواد رسان. تواند مورد تأمل قرار گیرد می ای هدر مطالعات رسان. آشنا کند ای هرسان
ی ها هدر عصر حاضر در زمین ای هبه شناخت تولیدات متنوع رسان توان مخاطب میآن که بر اساس ، معرفتی است

و  تمایز، ی تفکیکها هتوان به مخاطبان نوعی شیو میبا یادگیری این مهارت ، مختلف وسایل ارتباط جمعی پی ببرد
 ( . 42: 5043، گهامباکین) ی جمعی را برای دست یافتن به حقیقت آموزش دادها هشناسایی تولیدات مختلف رسان

ی اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی در قشر ها هدر شبک ای هدر پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تأثیر سواد رسان 
بوده که ( نفر513771) کل جمعیت شهر شهرکرد 5033زنان بعنوان جامعه آماری و با توجه به آمار ارائه شده در سال 

0و نفوس مسکن میسرشماری عمو) شود میزنان را شامل ( نفر43338) تعداد
در آمار ارائه شده توسط اداره کل . ( 5033 

8مخابرات استان چهار محال و بختیاری
تعداد ، باشد می%  84ضریب نفوذ اینترنت در استان چهار محال و بختیاری  

adsl  ی خصوصی ها و شرکت 00333مشغول به کار استان بر مبنای تفکیک مخابراتpap 55333  88333در مجموع 
 % است که این آمار بر مبنای تعداد1نفر 533از هر  adslضریب نفوذ استفاده  351333باشد بر حسب جمعیت کل  می

تاریخ ، 51: 22س 1اطالعات واحد آمار و) باشد می adsl % به ازای بعد خانوار ضریب نفوذ53بعد خانوار  20333
3/1/5038 . ) 

، شهرکرد شهرستان، ایران استان چهار محال و بختیاری میصدا و سیمای جمهوری اسال شده همچنین در آمار ارائه 
 بر. است داشته بیننده درصد 08 آن تلویزیون محلی هایبرنامه و شنونده درصد 01 شهرکرد رادیو محلی هایبرنامه

 82 با بیشتر سال و 13 سنی گروههای افراد، درصد 02 با مردان از بیش درصد 04 با زنان، آمده بدست نتای  اساس

 شنونده سطوح سایر در افراد از بیشتر درصد 80 با ابتدایی سواد سطح در افراد و سنی گروههای سایر از بیش درصد

                                                           
1 Media Literacy 
2 Media Literacy 

3 www. amar. org. ir 

4 http: //magifa. com  
5 www. aftabir. com 



 014 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

 سال 83 تا 83 سنی گروه افراد، درصد 24 با مردان از بیش درصد 83 با زنان همچنین و اندبوده رادیو محلی هایبرنامه

بوده تلویزیون هایبرنامه بیننده سایرین از بیش درصد 18 با سوادبی افراد و سنی گروههای سایر از بیش درصد 85 با
 به بیننده درصد 23 با "جمعه صبح" برنامه و شنونده درصد 18با  "زندگی صبح" برنامه آمده بدست نتای  اساس بر. اند

واحد آمار صدا وسیمای مرکز ) 5اندبوده محلی تلویزیون و رادیو محلی هایبرنامه ترینپربیننده و ترینپرشنونده ترتیب
 ( . ت52/3/30: س23: 2، شهرکرد

هستند و توجه بیشتری به میزان  ها هدهد که قشر زنان بیشتر از مردان تحت تأثیررسان میآمار فوق الذکر نشان  
مباحث ای،  هاینترنت در تکمیل بحث سواد رسانی جدید ارتباطی از قبیل ها هرسانبا پیشرفت . تبلیغات و مدگرایی دارند

توانند  میشهروندان با فراگیری سواد دیجیتالی است که اند.  هجدیدی از جمله سواد دیجیتالی و سواد اینترنتی مطرح شد
ها،  این سواد شامل اطالعات آغازین دربارة قابلیت. استفادة مناسبی از تکنولوژیهای جدید دیجیتالی داشته باشند

لزوم فراگیری سواد ؛ ستها آن ی احتمالی و نحوة مقابله باها ی جدید و آسیبها و روش بکارگیری تکنولوژی ها رصتف
ی اجتماعی امکانات و ها هشبک. کند میی اجتماعی اهمیتی دو چندان پیدا ها هی شبکها دیجیتالی از استفاده از وب سایت

، سابقه نداشته است ای هدهند که تا کنون در هیچ رسان میرا در اختیار کاربران قرار  ای هی بسیارگستردها فرصت
ی جدید از ها هیی که شهروندان برای مواجهه با رسان ها به زبان ساده عبارت است از مجموعه مهارت ای هسوادرسان
سط ارگانهای مختلف در شهرستان بر نگاهی به آمارهای ارائه شده تو. ی اجتماعی الزم است بیاموزندها هجمله شبک
ایران استان چهارمحال و بختیاری و سازمان مخابرات استان  میازجمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسال، شهرکرد

بر روی مخاطبین و تأثیر گذاری تبلیغات بر ذهنیت افراد و ایجاد  ها هجایگاه رسانه و اثرات رسان، چهارمحال و بختیاری
بنابراین در دنیای . شود میت به کاالها از جمله مصرف کاالهای فرهنگی اهمیت مسئله آشکار ذهنیت مصرفی نسب

آموزش و ، تحلیل، شامل تحقیقای  هلذا سواد رسان، ی جمعی یکی از اجزای اساسی جوامع بشری هستندها هامروز رسان
بر روی افراد و . . .( اینترنت و، عکس، کتاب، هروزنامه مجل، موسیقی، فیلم، تلویزیون، رادیوها ) هآگاهی از تاثیرات رسان

این است که به مردم کمک کند تا به جای آن که مصرف  ای ههدف ضرورتمند سواد رسان» پس؛ باشد میجوامع 
لذا نظر به ضرورت جایگاه سواد ( . 5033: 01، بصیریان جهرمی) «شهروندانی فرهیخته شوند، کنندگانی فرهیخته باشند

در  ای ههدف از این مطالعه بررسی تأثیر سوادرسان، و تأثیر آن بر نگرش افراد در ابعاد مختلف به ویژه مصرف ای هرسان
اجتماعی و مصرف  –سطح پایگاه اقتصادی ی اجتماعی بر مصرف کاالهای فرهنگی زنان و نیز ارتباط بین ها هشبک

لذا . زنان است ای هاجتماعی افراد با میزان سواد رسان -و همینطور ارتباط سطح پایگاه اقتصادی کاالهای فرهنگی زنان
 : در این تحقیق عبارتند از ها پرسش

 سال شهرشهرکرد رابطه وجود دارد ؟03-51و مصرف کاالهای فرهنگی زنان  ای هآیا بین سوادرسان
 بر مصرف کاالهای فرهنگی زنان چگونه قابل تبیین است ؟ ای هنقش سوادرسان

 

 فرضیات تحقیق 

 . و مصرف عینی کاالهای فرهنگی زنان رابطه وجود دارد ای هبین سواد رسان -5
 و مصرف کاالهای فرهنگی زنان رابطه وجود دارد 2ی اجتماعیها هحوزة شبک ای هبین سوادرسان -2
 . استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و مصرف کاالهای فرهنگی زنان رابطه وجوددارد ای هبین سوادرسان -0
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ه های اجتماعی با توجه دالیل تفکیک شبکه های اجتماعی به سه دسته مجزا در فرضیات بر مبنای بیشترین کاربرد برای جامعه آماری زنان و بر اساس صفات شبک 2
 باشد.  به سنجش اولیه بر روی جامعه آماری زنان می
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رابطه  و مصرف کاالهای زنان( وایبر واتس آپ، الین) ی اجتماعیها هاستفاده از شبک ای هن سوادرسانبی -8
 . وجودادرد

و مصرف کاالهای ( یتویوب وتوئیتر، اینستاگرام، تلگرام) ی اجتماعیها هاستفاده از شبک ای هبین سوادرسان -1
 . فرهنگی زنان رابطه وجود دارد

 . اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی زنان رابطه وجود دارد –بین سطح پایگاه اقتصادی  -1

 . زنان رابطه وجود دارد ای هاجتماعی و میزان سواد رسان -بین سطح پایگاه اقتصادی -7

 

 پیشینه تحقیق 
 رویکرد چهار انتقادی و آنالیزبا عنوان بررسی بنیانهای نظری سوادرسانه ( 2353) 2شری، 5کلنر توسط ای هدرمقال

با ترکیبی ازمطالعات فرهنگی و آموزشهای انتقادی در ، در این مقاله. پردازد میتفهیم این موضوع ه مختلف مرتبط ب
، تبادل اطالعاتای،  هانتقادی در گسترش آئین و اشکال مختلف فرهنگ رسان ای همورد نقش گسترش سوادرسان

ی آموزشی و تجزیه و ها نو استداللهایی ارایه نموده و به تبادل نظر در مورد ظرفیتی ها هروشهای ارتباطی و رسان
 . پردازد میو مخاطبین ها  تحلیل رابطه رسانه

ی سواد ها با عنوان ارزیابی رابطه میان خالقیت و اطالعات و مهارت( 2334) 0ریل. در تحقیقی توسط یانیک ام
به  منتخب در دانشگاه پیرد ین به شیوه پیمایشی جوامع دانشجویان دانشگاهی در خصوص عوامل اصلی ای هرسان

ی ها هیافت، پردازد می ای هی سواد رسانها میزان اطالعات و مهارت و مشخص کردن ارتباط میان میزان ادراک خالقانه
ی اطالعات ها شده در دانشکده و ادارک واکنشپژوهش این است که یک رابطه قوی میان شماری از واحدهای ارزیابی 

توانایی ، ی فناوری خاصها هکند که آموزش بیشتر در زمین میاین یافته بیان . وجود دارد ای هی سواد رسانها و مهارت
دیگر نتیجه جالب این است که سن یک عامل اصلی . دهد میرا ارتقا  ای هی سواد رسانها استفاده از اطالعات و مهارت

 . است ای هی سواد رسانها اما عاملی مهم در ارتقای اطالعات و مهارت، پتانسیل خالقانه نیست رد
، تبلیغات شفاهی، رفتارمصرف کننده، شبکه اجتماعی با عنوان( 5035) ربیعی وصالحی، زمانیان توسط ای هدر مقال
اشتراک گذاری ویدئوی یوتیوب در استخراج ویژگیهای ساختاری ورفتاری شبکه اجتماعی نهفته درسایت بازاریابی 

مطالعات برروی این مجموعه داده نشان میدهد که ازنقطه نظر ساختاری توزیع درجات انواع  دانشگاه صنعتی شریف
کند  ی پیروی میایکانال ازتابع توان -ویدئوی بارگذاری وکاربر  -کاربر ، کاربر -ها دراین شبکه شامل گراف کاربر  گره

یالهای دوستی شان را برقرار  هده شده است که کاربران درابتدای ورودشان به شبکه بسیاری ازازنظر رفتاری مشا
شود مطالعات برروی اثردوستی درانتخاب کانال مشترک حاکی ازآن  کنند و پس ازآن نرخ این دوست یابی کم می می

 . است که دوست مشترک درکانال کامال برتصمیم شخص برای عضویت تاثیرگذار است
های  ارائه مدلی مفهومی برای بررسی نظری تاثیرشبکهبا عنوان ( 5033) زادهج توسط خیری و جر  ای هدر مقال

های اجتماعی  سودمندی شبکه در مقاله فوق، اجتماعی برتصمیم خریدمصرف کنندگان در دانشگاه آزاد تهران مرکزی
ها  سازمان آن رسانه بستگی داشته باشدبه رویکرد خودماهیت  ها بیشتر ازاینکه به رسانه سایر برای سازمانها همانند

های اجتماعی با ارتباط وتعامل  بازاریابی ازطریق شبکه میزان بهره برداری مناسب ازآنها بستگی دارد و ها آن درمقابل
شفاهی  غاز میشود واین تعامل باید بطورمستمرمیان شرکت و مشتریان بالقوه وبالفعل آن برقرارباشد تقویت تبلیغاتآ

 برخی ازکارکردهای اجتماعی به شمارمیروند  توسعه محصوالت جدید ایده و تحقیقات بازاریابی بازاریابی عمومی ایجاد
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 مصرف خرید رفتار بر جویانه لذت ارزشهای تاثیر با عنوان بررسی( 5035) در تحقیقی توسط حیدر زاده و حسنی پارسا

به  نفری 833دانشجویان دانشگاه آزاد وزارت علوم تحقیقات تهران با نمونه کنندگان به شیوه پیمایشی با جامعه آماری 
 بررسی به حاضر پژوهش. شیوه پیمایشی است جهت از و کاربردی، هدف نظر از پژوهش اینای.  هشیوه تصادفی طبق

 محرکهای به واکنش، تجاری برند نشان و نام از آگاهی، طلبی نو، باور فایده گرایش بر جویانه لذت ارزشهای تاثیر

 لذت ارزشهای ارتباط بین بر شخصی درآمد کننده تعدیل نقش همچنین و خارجی برندهای دادن ترجیح و ترفیعات

 گرایش، جویانه لذت ارزشهای افزایش با، های تحقیق یافته اساس بر. پردازد می، تجاری نشان و نام از آگاهی و جویانه

 نو افزایش بر مثبتی تاثیر جویانه لذت ارزشهای همچنین. یابد کاهش می باور فایده ارزشهای سمت به کنندگان مصرف

 طرف از. دارد خارجی برندهای دادن ترجیح و ترفیعات محرکهای به واکنش، تجاری برند نشان و نام از آگاهی، طلبی

 تجاری نشان و نام از آگاهی و جویانه لذت بین ارزشهای ارتباط بر کننده تعدیل متغیر عنوان به شخصی درآمد، دیگر

 . میگذارد مثبت تاثیر، برند

الگوهای مصرف در شکل گیری  ای هبا عنوان نقش بازنمایی رسان( ، 5033) ناصری، توسط شیرزاد ای هدر مقال
از نظر یه کاشت ودر مورد نحوه ها،  هدر پژوهش فوق در خصوص اثرات رسان ها ورفتارهای مصرفی مخاطبان نگرش

، از نظر یه استفاده ورضایتمندی بهره گرفته شده است بر اساس نظریه کاشت، ی رسانهها مخاطب با پیاممواجهه 
نتیجه کلی پژوهش ، دهد میها ونگرش مخاطبان را شکل  تواند ارزش میی تلویزیونی در دراز مدت ها همحتوای برنام

زمینه ساز ایجاد نگرش مصرف تجملی در عناصری وجود دارد که ، ی تلویزیونها هآن است که در محتوای برنام
ی متفاوتی ها ی روان شناختی خود واکنشها ها بر حسب ویژگی اما مخاطبان در مواجهه با این پیام، مخاطبان شود

 . کنند میها دریافت  دهند و به این ترتیب تاثیرات متفاوتی از این پیام مینشان 

در بین دانشجویان دانشگاه تهران و  ای هقایسه سواد رسانبا عنوان بررسی م( 5033) در تحقیقی توسط شاهین
در نظر گرفتن جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران با

که داری  ای هبا متغیر سواد رسان پیمایشی–نفر با روش تحقیق توصیفی 218با تعداد نمونه  دردانشگاه اصفهان
ی پژوهش حاکی از ها هیافت، باشد میخالصه سازی ، ترکیب، قیاس، استقرا، گروه بندی، ارزشیابی، ی تحلیلها مهارت

 . باشد میدر بین دانشجویان دو دانشگاه در سطح باالتر از متوسط و مطلوب  ای هآن است که سطح سواد رسان
با عنوان بررسی سرمایه ( 5032) بیگی، روحانی، ود اوغلیمحم، رهبر قاضی، امام جمعه زاده توسط ای هدر مقال

جامعه آماری دانشجویان دانشگاه  ناجتماعی و مصرف گرایی دربین دانشجویان دانشگاه اصفهان با در نظر گرفت
به بررسی مصرف  نفر از دختران وپسران دانشجوی دانشگاه اصفهان به شیوه پیمایشی وتوصیفی 251اصفهان با نمونه 

 رود میی توسعه اجتماعی و فرهنگی در کشورها به شمار ها از شاخص، ی سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکتگرای
به همراه در نظر گرفتن ( ، ی اجتماعیها هاعتماد اجتماعی و شبک) در مقاله فوق سرمایه اجتماعی به دو متغیر. پرداخت

ی معنا داری میان ها شود که همبستگی میها و عادات مشاهده  انگیزه، یعنی رفتارها، سه وجه از مصرف گرایی سیاسی
بیشترین ، مصرف سیاسی، ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان مصرف گرایی سیاسی پاسخگویان وجود دارد که در این میان

ی اعتماد ها هاز مولف ی شبکه اجتماعی و کمترین تاثیر را از اعتماد تعمیم یافتهها هتاثیر را از انسجام اجتماعی از مولف
 . پذیرد میاجتماعی 

 کننده مصرف گناه احساس ساختاری مدل با عنوان طراحی( 5035) فاریابی وفضل زاده، در تحقیقی توسط حیدری

 کنندگان مراجعه مصرف جامعة میان در عاملی تحلیل روش از استفاده با، آینده در خرید بینی رفتارهای پیش جهت

، کردن ید خر و گناه احساس بین که نتای  تحقیق حاکی از آن است درآمد اجرا به کرمانشاه شهر خرید مراکز به کننده
 ی معنادار و مثبت رابطه درصد 31 اطمینان سطح در گرایی لذت و، سرزنشی خودها،  هنجار از تخطی، خرید نکردن
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 بینی رفتارهای پیش ای و های مقابله واکنش بین نیز ای و های مقابله واکنش و گناه احساس بین، همچنین. دارد وجود

 بروز در تأثیر بیشترین دارای خریدنکردن، نهایی مدل در، همچنین. دارد وجود معناداری و مثبت رابطة آینده در خرید

 . بود کننده مصرف در گناه احساس

 شهر جوانان فرهنگی هویت بر فیسبوک اجتماعی شبکه با عنوان تأثیر( 5035) عدل پور، در تحقیقی توسط قاسمی

از  گیری ه بهر و دسترس در و داوطلبانه گیری نمونه روش از استفاده با و پیمایشی هصورت ب اصفهان پژوهش حاضر
( نفر 282) با نمونه 5035باشد جامعه آماری کاربران جوان فیس بوک در سال  میمحقق ساخته  اینترنتی پرسشنامه
 و مشارکت میزان و استفاده میزان، عضویت مدت زمان بین که است آن از حاکی حاضر پژوهش نتای ، دهند میتشکیل 
 مطالب محتوای کردن تلقی واقعی بین و معکوس معنادار رابطه فرهنگی کاربران هویت و فیسبوک در کاربران فعالیت

 . دارد وجود مثبتی معنادار رابطه فرهنگی کاربران هویت و فیسبوک
اجتماعی در  –با عنوان مصرف کاالهای فرهنگی وپایگاه اقتصادی ( 5071) فرد وصداقتتحقیقی توسط محسنی 

ی طبقات تفاوت ها نتای  تحقیق بین پایگاه اقتصادی واجتماعی ومصرف کاالهای فرهنگی افراد با توجه به شاخص
 . آماری معناداری وجود دارد

الگوی مصرف در شکل گیری  ای هنمایی رسانبا عنوان نقش باز( 5035) ناصری، مطالعه دیگر توسط شیرزاد
نتای  تحقیق نشان دادکه بر مبنای رویکرد استفاده ورضایتمندی استدالل ، رفتارهای مصرفی مخاطبان ها و نگرش
اجتماعی ایشان  –یکسان بر همه مخاطبان با توجه به پایگاه اقتصادی  ها تاثیری مستقیم و ی رسانهها شود که پیام می

 . باشد میندارد که همسو با نتای  تحقیق فوق 
در ، با عنوان تاثیر گذاری تبلیغات تجاری تلویزیون بر مصرف گرایی مخاطبان( 5033) تحقیق دیگری توسط نیرومند

 . نتای  تحقیق نشان داد بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی مخاطبان ومصرف گرایی رابطه ضعیفی وجود دارد

 

 بانی نظری تحقیقم
ی ها هترکیبی از نظری، نظریه شکاف و آگاهی، ی شناختی پاترها هدر این مطالعه تالش شده است تا با تلفیق نظری 

ی اجتماع و ها هنظریه بازنمایی و نظریه کاشت از جورج گربنر در حوزة شبک، نظریه ارتباط جمعی خود انگیزهمگرایی و 
 . و مصرف کاالها موضوع به درستی مورد کنکاش قرار گیردنظریه پیر بوردیو در سبک زندگی 

باال رفتن سطح آگاهی و ( الف: کند که عبارتند از میرا تفکیک  ای هدر نظریه شناختی سه سطح سواد رسان 5پاتر 
: 74، رجمیز پاتای ) هی رسانها تجزیه وتحلیل پیام( ها ج نگاه نقادانه به رسانه( ی جمعی بها هدانش مخاطبان از رسان

2334 . ) 

به تفصیل سخن گفته و آن را  0از رهیافت نظری ارتباط جمعی خود انگیز، 2کاستلز در کتاب قدرت ارتباطات 
به )) این عمل، درتوضیح مفهوم کنشگری. ی کنشگران یا کاربران وب بر شمرده استها چارچوبی برای تفسیر فعالیت

، برای ایجاد ارتباط، ی خود در استفاده از ابزارهای ارتباطی اینترنتها مهارتشود که کاربر با تکیه بر  میفعالیتی اطالق 
خانیکی ( ( )دهد میی خود در فضای سایبر انجام ها در راستای هدف، مبادله و نشان دادن واکنش در خور به دیگران

 ( . 5035: 73، وبابایی
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روزنامه نگاری شهروندی وتوسعه ارتباط جمعی خود )) با عنوان ای هدر مقال، روزنامه نگار( 2337) 5استورات آلن 
که مخاطب حوادث  میی خود برانگیزنده مردها کنش؛ مفهوم اخیر را از کاستلز وام گرفته و اظهار کرده است( ( ، انگیز
به عنوان افراد مطلع  ها آن در روایت، گویای اجباری خودپذیرفته، در راستای پذیرش نقش یک روزنامه نگار، هستند

ی ها هتمایل به نشر و به اشتراک سپاری آن چیزی که شاید حتی فرصت انتشار آن برای رسان، است و به همین دلیل
 ( . 5035: 203، خانیکی وبابایی) در این افراد وجود دارد، اصلی فراهم نیست

ارتباط ، ))لحاظ تاریخیمن این شکل تازه از ارتباطات را به : ))دهد میکاستلز در معرفی این رویکرد چنین توضیح  
چنان ، تواند به مخاطب جهانی دست یابد میبه طور بالقوه ( ( ارتباط جمعی)) به این دلیل. نامم ( ( می2جمعی خودانگیز

اس یک بالگ با شماری از منابع وب و یا یک پیام . اس. پیوندهای آر، که با ارسال یک فیلم ویدئویی بر روی یوتیوب
چراکه به لحاظ ، شود میهم محسوب ( ( ارتباط خودانگیز)) همزمان. توان بهره گرفت ، میایمیلبه فهرستی گسترده از 

و در مقام بازیابی ، 8گردان-خود، از نگاه دریافت کننده/ دریافت کنندگان بالقوه اش، است 0تولید-خود، تولید پیام
، ی ارتباطی الکترونیک موجود هستندها هوشبک( اینترنت) ی خاصی که بر بستر شبکه گسترده جهانیها محتوای پیام

میان کنش و مکمل ، هم زیست( ، جمعی وخودانگیز، میان فردی) هر سه نوع ارتباطات. شود میتلقی  1گزین-خود
دارای تعاریف ، همگرایی در لغت( . 73: همان) تا اینکه جایگزینی برای هرکدام محسوب شوند، همدیگر هستند

در فرهنگ لغت . برای نخستین بار در علوم طبیعی و ریاضیات به کار برده شده استوکاربردهای مختلفی است که 
همگرایی وواگرایی )) از عبارت، برای نخستین بار در قرن هفدهم 1دانشمندی بریتانیایی به نام ویلیام درهام ، آکسفورد
هر چند . استفاده کرد( ( ی ارتباطیها ههمگرایی شیو)) از عبارت5340سوالپول در سال ؛ استفاده کرده است( ( پرتوها

بیشتر بر دو طبقه بندی شناخته ، در مقاله حاضر، ارائه کرد ای هتوان برای همگرایی رسان میی مختلفی را ها طبقه بندی
 ( . 73: همان) تأکید شده است 4و جنکینز 7ی گوردنها هبرگرفته از دیدگا، شده تر
همگرایی ، همگرایی مالکیت: کند میآمریکا طبقه بندی  ای هرسان گوردن پن  نوع مختلف همگرایی را در نظام 

جنکینز . ( 2330: 73، گوردن) و همگرایی در ارائه اخبار، همگرایی در گردآوری اطالعات، همگرایی ساختاری، تاکتیکی
و تبدیل واحد  ها ههمگرایی فناورانه با دیجیتالی شدن محتوای همه رسان. کند میهمگرایی را به پن  دسته تقسیم ، نیز

تصویر وکلمات به ، با تبدیل محتواهای مختلف مانند صوت. میسر شده است 3اطالعات به صورت ارقام دودودیی
 ای هی رسانها هدر پایگا ها آن امکان رابطه بین این محتواها نیز افزایش یافته است وارائه هر یک از، اطالعات دیجیتال

که اشاره به ادغام ، اقتصادی مانند همگرایی مالکیت در طبقه بندی گوردن استهمگرایی . مختلف میسر شده است
برای چندین عملکرد  ها هاشاره به راهبردهای کاربران رسان 53همگرایی اجتماعی یا عضوی. دارد میعمودی صنعت سرگر

جمعی مشارکت است همگرایی فرهنگی حاصل رواج فرهنگ . ی ارتباطی داردها هنگام استفاده از فناوری، 55همزمان
همگرایی جهانی اشاره به پیوند فرهنگی ، در نهایت. دهد میحاشیه نویسی و انتشار محتوا را به افراد ، که امکان بایگانی

 . ( 2333: 7، 50کاستلز) ستها همحتوای رسان دارد که منبعث از جریان بین المللی52
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ی تولید و ها هشیو، که طی آن، شود میمنجر به رنسانس دیجیتال  ها آن و مخاطبان ها هاین پن  نوع همگرایی دررسان
در واقع ای،  ههمگرایی رسان( . نقل از جنکینز 2334، 5مکنزی) دچار تحول شگرف خواهد شد ها همصرف محتوای رسان

: 30، نکینزج) شود میبا قدرت مصرف کنندگان رسانه یکی ، ی رسانهها هبه این معنی است که قدرت رسانه و تولید کنند
2331 . ) 
ترکل به عنوان یکی از نظریه پردازان دوره پست ، و هویت در فرهنگ تشابه سازی و وانمود کردن 2شری ترکل 

مدرن زمینه فرهنگی موجود دردنیای امروز را به شدت تحت تأثیر فضای پست مدرن و توسعه و تسلط دنیای مجازی 
، ترکل. )«وانمود کردن»یعنی فرهنگ ، دهد میکه از وجود فرهنگی جدید در این دنیای جدید خبر  ای هبه گون. داند می

در این فرهنگ . و معتقد است این فرهنگ جایگزین فرهنگ محاسبه و پیش بینی گردیده است( ، 243و238: 5333
بلکه به گفته ترکل و ، برو نیستیمدر این فضا با افراد رو( . 231: همان) کنیم میآن کسی هستیم که وانمود ، جدید

یی روبرو هستیم که میان ها هو نوشت« زندگی بر صفحه کامپیوتر»مطابق عنوانی که وی برای کتب خویش برگزیده با 
شیء ای که به خود دیگر تبدیل شده ؛ پردازند میخود و شیء با هم به تبادل ، از طریق کامپیوتر". شود میافراد ردوبدل 
 ( . 033: همان) "کند میرا به خود منتقل  ها هی احساس و اندیشاست و به راحت

 ها آن اما، آیند میواقعی و قابل باور به نظر  ای هبازنمایی تأکید دارد بر اینکه هرچند تصاویر رسان: نظریه بازنمایی 
بازنمایی کننده  ها هرسان، در قرن بیست و یک( 2330) 0و روی استفورد گیل. کنند میهرگز دنیای واقعی را معرفی ن

در اختیار  ها هتکنولوژی دیجیتالی یکی از امکاناتی است که رسان. ست ها از انسان ای هی پیچیدها هابهامات و جنب
، Second Lifeمای اسپیس و ، فیس بوک. دهند تا هر کسی خود را به طور مجازی بازنمایی کند میقرار  ها انسان

در واقع . کنند میخود را بازنمایی ، فراد با ارائه تصاویری از چهره و عقایدشانفضاهای آنالینی هستند که در آن ا
ی نرم افزاری خالق این ها هآید و برنام میدر « اطالعات صفر و یک»و « داده»موجودیت افراد در این فرایند به شکل 

« بازنمایی شده»و هم « واقعی»این فضا به طور همزمان هم ، جدای از ماهیت دیجیتال جهان اینترنت. تصاویر هستند
 ( . 2333، 8ژن وب) است
 دارند مشارکت واحد نظام اطالعاتی یک در دنیا مختلف نقاط در افراد که کنیم می زندگی ای هپیوست بهم عصر در ما 

 جوامع، أخیر دهه چند طول در. داند می مدرن ارتباطات المللی برد بین ظهور نتیجه در زیادی حد تا را وضعیت این گیدنز

 یها هرساناند.  هبود شاهد را اطالعات مصرف و توزیع، تولید همگرای فرآیند، مختلف یها میزان چندبا هر، مختلف
 ها آن افراد غالباً که است غیره و اینترنت، مجله، رادیو، روزنامه، تلویزیون مانند ها هرسان از ای هگسترد تنوع شامل گروهی

 چنین گیدنز. شود می محسوب ای هحاشی و فرعی نسبتاً ها آن اکثر زندگی در میدانند و مرتبط میسرگر و تفریحات با را

 فعالیت و زندگی یها هاز جنب بسیاری دربرگیرنده جمعی ارتباطات که است معتقد و میداند محدود و ناقص دیدگاهی را

 ( 5032: 110، گیدنز. )دارد های گسترد نفوذ تأثیر و میعمو افکار و افراد تجربة بر ها هرسان. است اجتماعی

 

 5نظریه کاشت
بر شکل گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای  به ویژه تلویزون ها هنظریة کاشت برآثار تدریجی و دراز مدت رسان 

تحقیقاتی  5313در دهة ، جرج گربنر واضع نظریة کاشت. کند میاطراف و مفهوم سازی آنان از واقعیت اجتماعی تأکید 
ی بینندگان درباره جهان ها هی فرهنگی شروع کرد تا تأثیر تماشای تلویزیون بر باورها و دیدگاها را با عنوان شاخص
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ی خشونت آمیز و سرگرم کننده تلویزیون تأثیرات عمیق و مداوم بر ها هاو معتقد است برنام. واقعی را بررسی کند
ی تلویزیونی همانند ها هبه عقیده او برنام. اص طبقه حاکم استدر جهت خ ها هگذارد و عموماً این برنام میمخاطبان 

آثاری دارد که  ها هگذارد و این برنام کند آثاری بر روی مخاطبان باقی می میشود و سپس رشد  میبذری که کاشته 
که بیشتر کسی ، دستگاه تلویزیون یک عضو اصلی خانواده شده استاند:  هگربنر و همکاران وی نوشت. عموما منفی است

به . شود میگربنر در مطالعات خود بین مخاطبان پر مصرف و کم مصرف تفاوت قائل . گوید میرا  ها اوقات بیشتر داستان
مک ) اعتقاد او تماشاگران پر مصرف تلویزیون اغلب تصویری از دنیا دارند که به دنیای تلویزیون نزدیک تر است

 (.5338: 33، 5کوایل

 

 ( 1935) 2بوردیو پیر 
، توان با توجه به منطق میویژگی خاص هر میدان را . میدان فضای روابط میان کنشگران است، درنظریه پیر بوردیو 
: کند میرا با چند محور ترسیم  0بوردیو فضای اجتماعی. درک کرد، شود میو راهبردهایی که در میدان اعمال  ها بازی

سرمایه اجتماعی از نظر ( . 5043: 18، ، چولی) 7سرمایه اجتماعی، 1سرمایه نمادین، 1سرمایه فرهنگی، 8سرمایه اقتصادی
 «آید میبه دست  ها است که در اثر عضویت در شبکه اجتماعی یا سازمان ای هبوردیو در مجموعه منابع واقعی و بالقو

وابط سلطه و قدرت بین کنشگران چگونه ر»او این مفهوم را برای فهم و تبیین این مسئله که . ( 5348: 284، بوردیو)
 ( . 2337: 517، بوردیو) به کار برد« شود میایجاد و باز تولید 

مفهوم سرمایه ( ( جامعه و فرهنگ، باز تولید در آموزش)) در کتاب 5377اولین بار در سال  4بوردیو همراه با پاسرون
باز تولید فرهنگی و اجتماعی نظام آموزشی فرانسه را ، ی خود بکار بردند تا به کمک این مفهومها هفرهنگی را در نوشت

و مشاغل پرمنزلت و ، ی برترها دسترسی به موقعیت، همانند پول، بوردیو معتقد بود که سرمایه فرهنگی. نمایان سازند
 : از که عبارتند؛ از دیدگاه پیر بوردیو سرمایه فرهنگی دارای سه بعد اصلی است. کند میکسب درآمد بیشتر را تسهیل 

این نوع سرمایه بیشتر از طریق جامعه پذیری از والدین به فرزندان منتقل : 3سرمایه فرهنگی تجسم یافته -5
که همراه با تولد در وجود ، کند میتعریف « تمایالت پایدار ذهن و جسم»بوردیو این نوع سرمایه را به عنوان . شود می

این نوع ، نظیر مهارتهای زبانی، یه به راحتی به دیگری انتقال دادتوان آن را مانند یک هد میگیرد و ن میفرد شکل 
 . و سالیق فرهنگی اشاره دارد ها روشها،  به سبک»سرمایه در اندیشه بوردیو 

این نوع سرمایه »، این نوع سرمایه نه در ذهن و جسم بلکه در کاالهای فرهنگی: 53سرمایه فرهنگی عینیت یافته -2
: کنند نظیر میرا مصرف  ها آن شود که گروههای اجتماعی مییافت ، در کاالهای فرهنگینه در ذهن و جسم بلکه 

نکته قابل توجه در مورد این نوع . ابزارآالت ماشین و خصوصاً نویسندگی، فرهنگ لغات، عکس، کاست، نقاشی، کتاب
توانند سرمایه فرهنگی عینیت  می ،سرمایه این است که تنها کسانی که سرمایه فرهنگی تجسم یافته را در اختیار دارند

سرمایه فرهنگی نوع اول شرط الزم برای تصاحب سرمایه فرهنگی نوع »به عبارت دیگر . یافته را نیز به دست آورند
 . دوم است
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این نوع سرمایه فرهنگی بیشترین رابطه را با فرآیندی که در نظام آموزش : 5سرمایه فرهنگی نهادی شده -0
این نوع سرمایه ، دارد نظیر داشتن مدرک تحصیلی از یک دانشگاه معتبر و گواهینامه معتبر ،دهد میوپرورش رخ 

 ( . 11: 5074نقل از موسوی ، 5341: 287، بوردیو) تواند موقعیت اجتماعی یا اقتصادی افراد و گروهها را باال ببرد می
 تواند سریعاً به سرمایه اجتماعی و میقابل تبدیل به یکدیگر هستند به این ترتیب که سرمایه اقتصادی  ها هسرمای

جایگاه وی ، نزد فرد ها هحجم و ترکیب انواع سرمای. دهد سرمایه است میآنچه که به میدان معنا . فرهنگی تبدیل شود
در اندیشه بوردیو ایفا  میسرمایه فرهنگی نقش بسیار مه، ایهدر میان انواع سرم. کند میرا در سلسله مراتب میدان تعیین 

: سرمایه فرهنگی. جامعه شناسی مصرف و تحلیل وی درباره سبک زندگی بر همین نوع سرمایه متکی است. کند می
و توانایی پذیرش محصوالت  شناخت، شیوه و راه و رسم پسندیده و پیچیده شناختی، ی خوبها هسلیق. . . . “شامل 

ی ها هبوردیو با تلفیق اید( . 04: 5042، فاضلی. . . )تئاتر و ادبیات، موسیقی کالسیک، هنگی مشروع از قبیل هنرفر
وی ابعاد اقتصادی و فرهنگی را در بحث طبقه . درکی کامل تر در باب طبقات اجتماعی ارائه کرده است، مارکس و وبر
عامل اقتصاد الیه بندی و همچون وبر درون هر طبقه را بر مبنای یعنی مانند مارکس طبقات را برمبنای ؛ لحاظ می کند

 ( . 2335: 573، ساترتون) ی زندگی مختلف از یکدیگر متمایز می کندها سبک

چرا که هر ، ی اجتماعی استها ی کشاکشها هیکی از نشان، ی خاص سرمایهها همیزان و نرخ تبدیل انواع و گون 
در پی تحمیل سلسله مراتب مربوط به ، خاص ای هطه بیشترین بهره مندی از سرمایبه واس، ی هر طبقهها طبقه یا بخش

طبقات مختلف . دارد ای هعنصر مصرف جایگاه ویژ، در بحث تحلیل طبقاتی بوردیو و تعریف او از طبقه. آید میآن بر 
اص طبقاتی و سرشت هر طبقه براساس ذائقه خ. ی مصرف گوناگون به ویژه مصرف فرهنگی گوناگونی دارندها هشیو

فیزیکی و ظاهری ندارد بلکه عملی  ای هکنند و این مصرف فقط جنب میطبقه خود نوع خاصی از کاالها را مصرف 
خود را در  ها هکنند و از طریق این عادات و ذائق مینمادین است که طی آن کنشگران جایگاه طبقاتی خود را باز تولید 

تواند ویژگی  میمفهوم سرشت ، در پدیده مصرف طبقاتی( . 5047: 057، رجالیی پو) دهند میطبقات مختلف جای 
بر کارکرد آنچه ، ی برآمده از سرشت طبقات دارای سرمایه فرهنگی اندکها هذائق. مصرف را در نزد هر طبقه تبیین کند

ذائقه طبقات پایین بر مقدار مصرف تأکید دارد و . اما ذائقه ناب بر فرم و شکل تکیه دارد. شود تأکید دارد میکه مصرف 
. و فقط در ذائقه ناب است که شیوه و راه و رسم مصرف اهمیت دارد؛ شود میذائقه ناب بر کیفیت آنچه که مصرف 

بررسی فرضیه تمایز یافتن ، تحلیل ترکیب انواع سرمایه برای تبیین الگوهای مصرف؛ میراث اندیشه بوردیو ترین عمده
از طرف دیگر تأکید بوردیو بر . و مصرف فرهنگی است ها هاز طریق الگوهای مصرف و مبنای طبقاتی ذائقطبقات 

تکنیکهای پژوهشی درباره سبک زندگی است که خود آن ، که نتیجه الزامات سرشت است، الگومند بدون اعمال مصرف
 ( . 5043: 552: بوردیو) را در کتاب تمایز به کار گرفته است

. مشروعیّت سازی و مبارزه در فضای اجتماعی است، صوصاً مصرف فرهنگی ابزاری برای تولید فرهنگیمصرف و خ
و نمادها فعاالنه درگیر تولید و باز تولید  ها هنشانها،  ارزش. ی زیستی استها همصرف چیزی بیش از برآوردن خواست

وه زیستن خود را به عنوان تعریف فرهیختگی طبقات مسلّط این قابلیت را دارند که شی. ساختارهای اجتماعی هستند
فرآیندی را توضیح می دهد که به واسطه « منش»با مفهوم ( 5348) بوردیو( . 88: 5042، فاضلی) بخشند مشروعیّت

از خلق و خوهای پایدار در افراد است که  ای همجموع، منش. کند میعملکردهای تغییر سبک زندگی را بازتولید ، آن
ناخودآگاه » کنند که بوردیو آن را  میعمل  ای هی درونی شدها افراد طبق چنین نظام. آورد میکردارهای خاصی پدید 

منش سازوکاری انتقالی است که به مدد آن ساختارهای ذهنی و اجتماعی در فعالیت ، ازاینرو. نامد می« فرهنگی
میراث اندیشه بوردیو برای جامعه شناسی مصرف و  ترین عمده( . 283: 5045، ایگلتون) یابد میه تجسم اجتماعی روزمر
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تحلیل ترکیب انواع سرمایه برای تبیین الگوهای مصرف و مبنای طبقاتی قرایح و مصرف ، ی زندگیها تحلیل سبک
الهام بخش ، ه نتیجه الزامات منش استتأکید بوردیو بر الگومند بودن اعمال مصرف ک، از سوی دیگر. فرهنگی است

ی مصرفی ها هاین شیو( . 81-81: 5042، فاضلی) ی پژوهش درباره الگوهای سبک زندگی نیز بوده استها تکنیک
دهد  میاما چنانچه بوردیو در کتاب تمایز بر حسب منطق دیالکتیکی نشان ؛ بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است

 (. 31: 5045، باکاک) بلکه خود راهی برای ایجاد تمایزات نیز است، نشان دادن تمایزات نیستمصرف صرفاً راهی برای 

 

 ی اجتماعی ها هانواع کاربران رسان
در انواع  ها آن ی اجتماعی را بر اساس سطح مشارکت آنالینها هدرکتاب خود کاربران رسان( 2355) 5لی برنف
و  ها فروم، ی اجتماعیها هشبکها،  ویکیها،  پادکستها،  میکرو بالگها،  ی اجتماعی از قبیل وبالگها همختلف رسان

منتقدان  -0خوش صحبتان -2تولیدکنندگان -5که عبارتند از اند.  هترسیم کرد ای هدر چارچوب نردبانی هفت پل، غیره
 ( . 2355: 03، لی برونف) غیرفعاالن -7تماشاگران -1پیوستگان  -1گردآورندگان  -8

 

 ی اجتماعیها هسانانواع ر
ارتباط و تبادل اطالعات افراد  ها آن ی اجتماعی در اشکال و عنواین مختلف وجود دارند اما هدف اصلی همهها هرسان

 . با یکدیگر است

 

 نینگ، مای اسپیس، توییتر، فیس بوک 2: ی اجتماعیها هشبک

وجود  ها آن کاربران اجازه دارند تا لیستی از دوستان خود داشته باشند و اجاز اضافه کردن یا کم کردن ها هدر این شبک
ارسال پیام و به اشتراک گذاری محتوا و اعالم موافق یا مخالف بودن با محتوا از طریق زدن عالمت الیک از . دارد

 . ی اجتماعی داردها هباالترین میزان رشد را نسبت به سایر رسان ها هاین شبک. باشد می ها هدیگر امکانات این شبک

عالقه  بالگهای آزاد برای ترین معروف، توان وبالگ ایجاد کرد میکه به کمک آن  میعامل و سیست، 0ها بالگ

و کند  میالبته این موضوع در ایران فرق ، تایپ پد و بالگر، ورود پرس: به وبالگ نویسی عبارت است از مندان
 . باشند میبالگ فا و پرشین بالگ ، مهمترین بالگها

ی ها ی مختلف و از مکانها اما در زمان، ویکی اشاره به محتوای ایجاد شده توسط کاربران مختلف، 8ها ویکی

 . مختلف

 . دهند میکه در آن کاربران به اخبار رای  ای هرسان، اخبار اجتماعی

 اندازه گیری اجتماعی
 کیفیت مطالب ارسال شده بررسی میگردد از قبیل بالگ پالسدر این رسانه ، 1

و سرچها و مواردی از این قبیل سازمان دهی و در جای ها به کمک این رسانه سایت، عالمت گذاری اجتماعی 

 . شوند و با ایجاد نشانه به راحتی قابل دسترس است میذخیره  ای هویژ

                                                           
1 li Bernoff  

2 Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, Ning Sites، Socail networking  

3 Wordpress, TypePad, Blogger ،Blogs 
4 Wikipedia Wikis  
5 Social Measuring 
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ارسال ویدئو یا ارائه نظر به صورت کتبی یا به صورت یک ویدئو در این رسانه امکان ، اشتراک گذاری ویدئو 

 . باشد میاین رسانه یوتیوپ و ویمو  ترین معروف. دیگر وجود دارد

گیرند و آلبومهای زیادی تشکیل  مییا سایت قرار  ها به کمک این رسانه عکسها در وبالگ، اشتراک عکس

وجود دارد که  ها هانواع بسیار زیاد دیگری از این شبک. حفظ حریم خصوصی افراد لحاظ شده است ها آن گردد که در می
: 1، 5سایت تخصصی رسانه جمعی) شود میدر ایران به آن اشاره ن ها آن و مشهور نبودن ها آن هم به دلیل اهمیت کمتر

 ( . 0/53/5030، س21

 : کند میاسایی ومعرفی ی جدیدرا شنها همک کوایل چهار مقوله اصلی رسان 
 . موبایل و ایمیل است، این مورد شامل تلفن: رسانه ارتباطات میان فردی .5
 . ی ویدئویی وکامپیوتری استها شامل بازی: رسانة ایفای نقش تعاملی .2
که منبع ، مورد از این نوع رسانه است ترین مهم، اینترنت یا تارنمای جهان گستر: رسانة جستجوی اطالعات  .0

 . شود و هم چنین مجرایی برای بازیابی و اصالح اطالعات است میبرای دسترسی تلقی  ای هگسترد
عقاید و ، این مقوله به ویژه شامل استفاده از اینترنت برای مشارکت و مبادله اطالعات: رسانة مشارکت جمعی  .8

 ( . 5044: 030، مهدی زاده) تجربه و توسعة روابط شخصی فعال است

ی دیگر گفته ها هاقتصادی یک گروه در مقایسه با گرو -به مرتبه اجتماعی، اجتماعی – پایگاه اقتصادی 

ی ها موقعیتی که یک فرد یا خانواده با ارجاع به استاندارهای میانگین رای  دربارة ویژگی، به بیان دیگر. شود می
: 283، 2کوئن) آورد میی گروهی اجتماعی بدست ها ی مادی و مشارکت در فعالیتها دارایی، درآمد مؤثر، فرهنگی
اقتصادی یک  -توان به متغیر پایگاه اجتماعی میبا هم  ها آن یی وجود دارد که از طریق بررسی و ادغامها همؤلف( . 5041

 ،میزان تحصیالت پدر ومادر، شغل، میزان تحصیالت: مؤلفه 1در این تحقیق از ؛ خانواده یا فرد در اجتماع دست یافت
 . وضعیت مالکیت محل سکونت و درآمدماهانه خانواده استفاده شده است

در این . است( 1رفتار، 8انگیزه، 0سه بعد عادت) نظریه مصرف گرایی، نظریه دیگر در بحث مصرف کاالهای فرهنگی 
که  ای هداد به گون رفتار مطابقت 7و ذهنی 1توان با دو بعد عینی میبخش مصرف گرایی از بعد عادت و رفتار و انگیزه را 
شود و در بخش رفتار از بعد عینی به مسأله مصرف پرداخته  میانگیزه در نگرش ذهنی افراد و در سطح خرد مطرح 

( 4انگیزه ذهنی) باشد و در قسمت عادت رفتار عملی تکراری هم بعد ذهنی مطرح است میشود و جنبه عملی مطرح  می
سه بعد ( . 3رفتار عینی) دهد میشود و آنچه را که در واقعیت رخ  میشامل  رفتاری همیشگی و مداوم را؛ بعد عینی؛ 

 ( 2330: 14، 53استال) انگیزه و عادت، رفتار: عبارتنداز، توانند در تجزیه و تحلیل مصرف گرایی مفید باشند می اصلی که

 

                                                           
1 http: //socialmedia. ir 
2 coen 

3 Habits 
4 Motivation 

5 Behavior 

6 Objective 
7 Subjective 

8 Mental motivation  
9 Objective behavior  
10 stole and hooghe 
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 دل نظری تحقیقم

 

 
 

 روش تحقیق 
؛ چون به یک برهه زمانی خاص مربوط است، به لحاظ زمانیتحقیق موجود به لحاظ هدف یک مطالعه کاربردی و  

روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد شده مصرف . مقطعی است
پرسشنامه استاندارد مصرف کاالهای فرهنگی با توجه به شرایط ؛ کاالهای فرهنگی و پرسشنامه محقق ساخته است

توسط گروه دکتر گودرزی و مجری طرح دکتر احمد رجب زاده با الفای کرونباخ  5074اخته شده در سال جامعه ایران س
در زمینه سنجش  میدرمورد استاندارد عمو( . شهرکرد میارشاداسال سازمان فرهنگ و) اجراشده است. /474

مخاطب نیز به همین ترتیب در  بدین دلیل که رفتار هر رسانه و رفتار؛ پرسشنامه تنظیم نشده است ای هسوادرسان
شود و جنبه فرهنگی و روانی افراد متفاوت است و سطح تفکر در  میبراساس الگوی ترکیبی تبیین  ای ههرکشور و منطق

ی آن ها و مهارت ای هاین امر مستلزم بررسی سطوح سواد رسان؛ کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته با هم تفاوت دارد
شناخت نسبت به ؛ را به عنوان معیارهای مجزا داشته باشیم ها و محلی دسته بندی شده و مالک ای هبه صورت منطق

شود و استاندارد  میمربوط  میو شاخص سازی به استراتژیک حوزة اقلی( واقعیت) رسانه و پیوستار اثرگذاری در جهان
و پرسشنامه محقق  ها ساختن شاخص توان اقدام به ( میمکان پژوهش) توان تهیه کرد و برحسب منطقه میجهانی ن

برخی سواالت مطرح شده در . پرسشنامه در سطوح مختلف سنجش طراحی شده استساخته داشت بر این مبنا 
که عالوه بر باال بردن میزان پاسخگوئی هم امکان ، مطرح شده است ای هی چند گویها پرسشنامه به صورت مقیاس
و در نتیجه امکان بکار گیری  ای همکان سنجش متغیرها در سطح فاصلکند و هم ا میشناخت مقاصد ذهنی فراهم 

 . سازد میآزمونهای پیشرفته آماری را فراهم 

عنوان جامعه مورد مطالعه برگزیده  به ( نفر03131) سال شهر شهرکرد 03تا  51زنان  میجامعه آماری شامل تما 
عمال در جریان یک  هایی است که مجموعه اندازه، جامعه آماری ای از یک در واقع نمونه: تعیین حجم نمونه. اند هشد

جمعیت ما . باشد میبه منظور تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران . شود تحقیق گردآوری می
 . مای هنفر رسید043باشد که بر اساس فرمول کوکران به حجم نمونه  مینفر  03131در این تحقیق
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n=    

  
  380=   

               

       
 

سیستماتیک  ای هچند مرحل ای هخوش گیری نمونهاز شیوه  گیری نمونهبر حسب پراکندگی نمونه در سطح شهر برای 
حوزه با شیوه  33از بین ، برحسب روش فوق با بهره گیری از نقشه منطقه بندی شده شهر؛ بهره گرفته شده است

انتخاب ؛ 337، 338، 341، 345، 327، 303، 377، 371؛ یها هحوزه شامل کد حوز 4تصادفی ساده تعداد  گیری نمونه
ی هر بلوک فهرست برداری گردید و بنا به ها از پالک، بلوک برگزیده شد 0تا  2شده و سپس از هر حوزه به تصادف 

دلیل جمعیت و تراکم خانوار نابرابر در هر بلوک  به. نیاز از خانوارها انتخاب و از زنان خانوار پرسشگری به عمل آمد
 . ی منتخب مساوی گرفته نشده استها ی توزیع شده در بلوکها هتعداد پرسشنام

در این تحقیق ما از اعتبار ، ازجمله اعتبار صوری واعتبار تجربی، آید میی مختلف به دست ها اعتبار به صورت 
ی ها هسنجد را با استفاده از گوی مییی که متغیرهای تحقیق را ها هگوی به همین جهت سعی شده. صوری استفاده کردیم

ها برای متغیرهای  استفاده کنیم و یا برای انتخاب بهترین گویه اند هتأیید شد، تحقیقات پیشین که زیر نظر اساتید مجرب
پرسشنامه تدوین شده را به اساتید و پس در نهایت یک بار دیگر . جدید از نظرات محققین و اساتید دیگر استفاده کنیم

بنابراین پرسشنامه این نوع تحقیق از . برای تصحیح پرسشنامه کمک گرفتیم ها آن متخصصان نشان داده و از نظرات
 . . نوع اعتبار صوری برخوردار است

 ( میزان الفای کرونباخ فرضیات1-1جدول )

 ضریب الفای کرونباخ فرضیات

 . /708 . سال شهر شهرکردرابطه وجود دارد03-51زنان  ی اجتماعی ومصرفکاالهای فرهنگیها استفاده از شبکهحوزة  ای هبین سوادرسان

 /. 752 . سالشهر شهرکرد رابطه وجود دارد03-51استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک ومصرف کاالی فرهنگی زنان ای  هبین سوادرسان

سال شهر شهرکرد رابطه  03-51ومصرف کاالی فرهنگی زنان وایبر واتس آپ والین شبکه اجتماعی استفاده ازای  هبین سوادرسان
 . وجود دارد

431/ . 

سال شهر 03-51وتوئتر واینستاگرام ومصرف کاالهای فرهنگی زنان( آپارات) استفاده از شبکه اجتماعی یتیوب ای هبین سوادرسان
 . شهرکرد رابطه وجود دارد

735/ . 

 . /753 . اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی زنان رابطه وجود دارد –بین سطح پایگاه اقتصادی 

 . /731 . زنان رابطه وجود دارد ای هاجتماعی و میزان سواد رسان -بین سطح پایگاه اقتصادی

 . /432 و مصرف عینی کاالهای فرهنگی زنان رابطه وجود دارد ای هبین سواد رسان

 . /482 پرسشنامهآلفای کل 

 
در این تحقیق با . پردازد میپایایی به بررسی قابلیت تکرارپذیری ابزار تحقیق ( 5-5) ی جدولها هبا توجه به یافت

ضریب آلفای کرونباخ هر چه به یک نزدیک باشد قابلیت . استفاده از آلفای کرونباخ به بررسی این امر پرداخته شده است
 ای هرسان درصد و متغیر مستقل سواد. /41( مصرف گرایی) آلفای پرسشنامه متغیر وابسته. اعتماد مقیاس بیشتر است

مربوط به  ها هبدست آمده که در جدول ذیل نتای  تحلیل روایی گوی درصد. /482درصد آلفای پرسشنامه بطور کلی . /48
 . متغییرها مطرح شده است

 ای هبرای توزیع فراوانی متغیرهای زمین؛ اند هها با استفاده از آمارهاى توصیفى و تحلیلى بررسى شد داده این مطالعه در
در بخش آمارهای استنباطی از آزمون . انحراف معیار و واریانس استفاده شده است، میانه، مد، از جداول فراوانی نمودارها

برای تحلیل ارتباط دو  ته شده و از آزمونهای سطح معنادداریکلمگروف اسمینروف جهت نرمال بودن آزمون بهره گرف
استفاده  fآزمون  anovaو آنالیز واریانس ( r) متغیری با توجه به سطوح سنجش متغیرها از آماره همبستگی پیرسون

 posthoc گردید و برحسب معناداربودن آزمون آنوا از آزمونهای پس تجربی توکی و برای کسب اطمینان بیشتر از نتای 
ی ایلیچ و بورن فورست استفاده شده برای تبیین رابطه متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل رگرسیون ها هازگزین
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به تحلیل مدل نظری تحقیق و ارائه مدل  amosچندمتغیره و تحلیل مسیر بهره گرفته شده و با استفاده از برنامه 
 . پرداخته شده است تجربی

 ها هوکسب بینش ودرک برای تشخیص رسان ها هی بهره وری موثر از رسانها از تکنیک ای هآمیز، 5ای هسواد رسان 

 ( . 5041: 27، شکر خواه) از یکدیگر است

نگاه انتقادانه به وسایل ارتباط : باشد که عبارتند از میداری سه سطح  ای هسواد رسان، 2ای هسطوح سواد رسان 

: 43، 0پاتر) باال رفتن سطح آگاهی و دانش مخاطبان در برابر انبوه اطالعاتای،  هی رسانها پردازش و تحلیل پیام، جمعی
2334 . ) 

یعنی مصرف با میل آمیخته ، مبتنی بر نیاز"نه صرفا، شود میمطرح ، مصرف مبتنی بر خواست، 1بودریار، 8مصرف 

 ( . 5044: 21، بودریار) گذارد میبر نوع آن تاثیر ، شود وسلیقه ومیل افراددر جامعه می

فیلم و ، مصرف کاالهای فرهنگی به مواردی چون کتاب اصغر مهاجری در بحث، مصرف کاالهای فرهنگی 

در طرح اصالح گزارش فرهنگی کشور در بخش ؛ کند میی تلویزیون و رادیو و ماهواره و غیره اشاره ها هبرنام، موسیقی
ی رادیو و ها نترنت و در بخش دیگر به موج افشانی کانالی ایها و سایت ها هکتابخان، نشریه، فرهنگ مکتب به کتاب

آثار تاریخی و همچنین ورزش و ، آموزش معارف اسالمی، موسیقی، تئاتر، سینما و ویدئو، ی تلویزویونها هشبک
 ( . 11، 5071: الگوی آمارنامه بخش فرهنگ) گردشگری و غیره اشاره دارد

دانند که امکان دستیابی به نحوه جدیدی از برقراری  اجتماعی می های ای از رسانه گونه، 6ی اجتماعیها هشبک 

  صدها میلیون نفر از کاربران اینترنت عضو صدها شبکه. اند گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده ارتباط و به اشتراک
، 7همشهری آنالینسایت ) گذرد ها می شان در این سایت اجتماعی مختلف هستند و بخشی از فعالیت آنالین روزانه

 ( . 58/53/30ت: 03: 52س
 

 ای( ومتغیر وابسته )مصرف کاالهای فرهنگی(  ( تعریف عملیاتی متغیر مستقل )سوادرسانه1-2جدول )
 

ف 
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ک
 

 تعریف عملیاتی ابعاد اصلی

 آثار هنری وادبی وشعر وموسیقی، روزنامه، مجله، کتاب، سی دی شخصی

 وسایل ورزشی، ی ماهواره وکانالهای رادیوها هشبک، تلویزیونبرنامه  عمومی

 ( خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) سایتهای اینترنتی ترکیبی

شبک
 ه

ها
ی

ی اجتماع
 

 وایبر وواتس آپ الین
ارتباط با ، اشتراک گذاری نظرات با چت دوستان گروه، ی تبلیغاتیها آگاهی نسبت به کاالها توسط پیامک

 برای گرفتن اخبار روزمرةدوستان 

 تلگرام واینستاگرام ویتوب
آشنایی با انتشارات ، ی تجاریها قابلیت به اشتراک گذاری عکس، اشتراک گذاری وامکان دانلود موسیقی وآهنگ

 ی کوتاهها و اشتراک گذاری کلیپ وفیلم ها کتاب

 ( ایجاد محیط مرفح) ارتباط با گروه دوستان( ، عقاید ونظرات) اشتراک گذاری مطالب، اشتراک گذاری عکس فیس بوک

ه 
گا

پای

ی
اد

ص
اقت

 
 

ی –
اع

تم
اج

 

 تحصیالت
فوق لیسانس و ( فوق دیپلم و لیسانس ه( متوسطه ودیپلم د( د راهنمایی( نهضت یا ابتدائی ج( بی سوادب( الف

 باالتر

 سه( د پنجاه هزار تومان دو تا سه میلیون( ج یک تا دو میلیون پنجاه هزار تومان( ب کمتر از یک میلیون( الف درآمد

                                                           
1 Media literacy 

2 Levels media literacy 

3 Potter & jemes 
4 consumed 
5 Baudrillard  
6 Network sociology 
7 http: //www. hamshahrionline. ir  

http://www.hamshahrionline.ir/
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 چهار میلیون به باال( و میلیون پنجاه هزار تومان تا چهار میلیون

 –پایگاه اقتصادی 

 اجتماعی

 شغل

بازاری ) مشاغل آزادغیر دولتی( ج( معلمی، دبیری) مشاغل خدماتی ودولتی( کارگر ساده یا صنعتی ب( الف
 خانه دار( ه ومدیریتیمشاغل مهندسی ( د( وکسبه

 

 ی پژوهشها هیافت

 : ی توصیفیها هآمار
 های توصیفی  های آماره ( یافته1-3جدول )

 متغیر
varibel 

 میانگین
mean 

 میانه
median 

 مد
mode 

انحراف معیار 
std. deviation 

 واریانس
var 

 دامنه تغییر
range 

 حداقل
min 

 حداکثر
max 

 جمع کل
sum 

 5325 1 5 8 131/5 218/5 2 1/2 13/2 سن

 1135 8 5 0 . /022 . /117 5 5 81/5 تاهل

 5873 1 2 8 . /130 . /733 8 8 43/0 سطح تحصیالت

 5024 1 5 1 118/5 214/5 8 8 83/0 تحصیالت پدر

 5515 1 5 1 158/5 20/5 2 0 31/0 تحصیالت مادر

 5311 1 5 8 017/5 511/5 2 0 4/2 رشته تحصیلی

 5132 1 5 1 325/0 704/5 1 8 31/0 نوع شغل

 873 1 3 1 12/2 144/5 3 3 21/5 نوع شغل همسر

 133 2 5 5  ./221 . /878 5 5 08/5 اتومبیل

 100 0 3 0 11/5 283/5 3 2 8/5 نوع اتومبیل

 5503 8 5 0 . /310 . /345 8 0 0 تعداد اعضای خانواده

 432 1 5 8 . /132 . /402 2 2 2/01 میزان درآمد

 130 1 5 8 . /718 . /478 5 5 11/5 سکونتمحل 

جامعه در مطالعه توزیع یک ، باشد می ها هی توصیفی متغیرها هکه نشان دهنده آمار( 5-0) ی جدولها هبر طبق یافت
نامند و هر معیار عددی را که معرف  اند را مقدار مرکزی می ها در اطراف آن توزیع شده مقدار نماینده که اندازه آماری

از متداولترین معیارهای گرایش به مرکز  میانهمیانگین و . نامند معیار گرایش به مرکز می، ها باشد مرکز مجموعه داده
دسته بندی شده است  ها هی مذکور بر اساس رتبها ی شاخصها در نتای  جدول فوق الزم به ذکر است میانگین، هستند

میانگین سنی افراد جامعه مورد مطالعه بر اساس سن اکثر افراد پاسخگو در اند هو با توجه به اینکه افراد طبقه بندی شد
توان گفت میانگین کل سنین افراد جامعه مورد مطالعه در این  میسال قراردارد و بر این اساس 28-23در طبقه دوم 
 و218/5وانحراف معیار43/0همچنین با توجه به نتای  بدست آمده از جدول فوق میانگین سطح تحصیالت ، طبقه است
و متغیر میزان  325/0و با میزان واریانس 704/5انحراف معیار  و31/0تغیر نوع شغل با میانگین و م 131/5واریانس 

به سنجش  ها باشد که ازمجموع این شاخص . می/132میزان واریانس  و. /402انحراف معیار و 2/10درآمد با میانگین 
 . سنجیده شده است 8/57اجتماعی با میانگین کل  –پایگاه اقتصادی 

 
 

 نرمال آزمون میزان توصیفی های آماره های یافته( 1-4) جدول

 متغیر
 varibel 

 میانگین
mean 

انحراف معیار 
std. deviation 

میزان آزمون 

 نرمال
normal (z) 

سطح 

 معناداری
sig 

 /. 23 /. 302 13172. 53 7. 14 ای رسانه سواد

 /. 18 /. 537 83. 2 8. 57 زنان واجتماعی اقتصادی پایگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_(%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1)
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 α=. /31اکثر موارد بیشتر از sig باشد با توجه به مینشان دهنده آزمون نرمال بودن متغیرها ( 5-8) ی جدولها هیافت 
متغیرهای سطوح پایگاه طبقات . باشند میباشد و نشان دهنده نرمال بودن آزمون و بهره گیری از آزمون پارامتریک  می

اجتماعی  -نفر از پاسخگویان میانگین طبقات اقتصادی  043با جمع کل  ای هاجتماعی و متغیر سوادرسان -اقتصادی 
الزم به ذکر است . باشد می 13/53با انحراف استاندار  7/14 ای هو میانگین سواد رسان 8/2با انحراف استاندارد  83/57

نتوانستیم در جامعه مورد ( مالک و معیار مشخص در تعیین طبقات جامعه) از قبل ها آن ی خام و نتای ها هبا توجه به داد
فرهنگی زنان را لذا از آنجا که الزم بود میزان مصرف کاالهای . مطالعه شهر شهرکرد طبقه اجتماعی را مشخص کنیم

اجتماعی جامعه آماری از یک  -بر همین مبنا برای سنجش پایگاه اقتصادی؛ بر حسب طبقات اجتماعی سنجیده شود
ین شده درچه یی تعها سری شاخصها بهره گیری شد تا میزان پاسخ گویی افراد در پاسخ گویی بر اساس شاخص

ی طبقه اجتماعی اقدام ها و شاخص ها ساخته نسبت به تعیین آیتماز طریق پرسشنامه محقق لذا ، گیرند میقرار  ای هطبق
به طبقات باال و متوسط و پایین تفکیک و بر حسب این  ها را بر حسب شاخص ها ها آن هو بعد از تجزیه و تحلیل داد

از جملة ، و طبقات مختلف اقدام کردیم ای هشاخصها به تعیین میزان مصرف کاالهای فرهنگی با توجه به سواد رسان
و حداکثر  01/ 2میزان درآمد با میانگین: اجتماعی عبارتند از -شاخصهای در نظر گرفته شده در سنجش پایگاه اقتصادی

و نوع شغل با  1با حداکثر 11/5و محل سکونت با میانگین 1و حداکثر  43/0و سطح تحصیالت با میانگین  1میزان 
اجتماعی اندازه گیری شده با میانگین  -ی فوق پایگاه اقتصادیها شاخصو از مجموع  1و حداکثر نمره  31/0میانگین 

 . باشد می8/57

 

 /. 85 /. 314 335. 1 7. 22 فرهنگی کاالهای مصرف میزان

 /. 05 /. 383 72. 3 0. 04 فرهنگی کاالهای از استفاده نوع

 /. 51 /. 377 2. 8 0. 51 فرهنگی کاالهای مصرف به گرایش

 /. 317 /. 384 1. 53 8. 71 فرهنگی کاالهای مصرف کل میزان

 /. 310 /. 310 2/53 4/23 زنان کاالفرهنگی ومصرف اجتماعی شبکه

 /. 13 /. 372 4/2 4/53 زنان فرهنگی کاالهای ومصرف بوک فیس اجتماعی شبکه

 /. 55 /. 333 8/2 4/53 زنان فرهنگی کاالهای ومصرف والین آپ واتس وایبر اجتماعی های شبکه

 /. 21 /. 314 13/0 8/58 زنان فرهنگی کاالهای ومصرف واینستاگرام یوتویوب، توئیتر اجتماعی های شبکه

 /. 53 /. 81 82/71 12/51 فرهنگی کاالهای عینی ومصرف ای سوادرسانه
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 ی استنباطی ها هیافت

 
 r( نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون 1-5جدول )

 متغیر

ضریب 

همبستگی 

 rپیرسون 

Sig سطح

 معناداری

N تعداد

 معتبر

 043 /.333 /.271 شبکه اجتماعی فیس بوک وگرایش به مصرف کاالهای فرهنگی

 043 /.333 /.257 شبکه اجتماعی فیس بوک و میزان مصرف کاالهای فرهنگی

 043 /.333 /.542 شبکه اجتماعی فیس بوک و نوع مصرف کاالهای فرهنگی

 043 /.333 /.543 شبکه اجتماعی وایبر واتس آپ و الین و میزان مصرف کاالهای فرهنگی

 043 /.357 /.520 الین و نوع مصرف کاالهای فرهنگیشبکه اجتماعی وایبر واتس آپ و 

 043 /.333 /.210 شبکه اجتماعی وایبرواتس آپ و الین وگرایش به مصرف کاالهای فرهنگی

 043 /.333 /.211 شبکه اجتماعی یوتیوب )آپارات( و توئیتر و اینستاگرام وگرایش به مصرف کاالهای فرهنگی

 043 /.333 /.024 توئیتر و اینستاگرام و نوع مصرف کاالهای فرهنگی شبکه اجتماعی یوتیوب )آپارات( و

 043 /.333 /.022 شبکه اجتماعی یوتیوب )آپارات( و توئیتر و اینستاگرام و میزان مصرف کاالهای فرهنگی

 043 /.333 /.210 حوزة شبکه اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی

 043 /.340 /.33 ای سوادرسانهپایگاه اقتصادی و اجتماعی و میزان 

 043 /.410 -/. 35 فرهنگی کاالهای مصرف و میزان و اجتماعی اقتصادی پایگاه

 043 /.333 /.130 فرهنگی کاالهای عینی مصرف و میزان ای میزان سوادرسانه

 
با توجه به ضریب ای،  هبین متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی و میزان سواد رسان( ، 5-1) ی جدولها هبراساس داد 

 گفت درصد31% اطمینان توان با ( میsig=. /340) و درسطح معناداری محاسبه شده( 33. 3) همبستگی به دست آمده
 . گردد میمبنی بر عدم معنی دار بودن رابطه تایید  H0لذا فرض . ندارد وجود ای هی مذکور رابطها متغیر بین
 حاصل شده همبستگی ضریب به توجه اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی بای ها ههمچنین بین متغیر حوزة شبک 
همبستگی  این ضریب. مثبت و مستقیم اما ضعیف وجود دارد، معنادار رابطه( sig=. /333) در سطح معناداری( 210. 3)

 . معنادار است 33در سطح اطمینان %
. 3) شده حاصل همبستگی ضریب به توجه با، و مصرف عینی کاالهای فرهنگی ای هبین متغیر میزان سواد رسان 
یعنی با افزایش سطح . دارد وجود نسبتا قوی اما مستقیم و مثبت، معنادار رابطه( sig =. /333) در سطح معناداری( 130

 . یابد میافزایش  ها آن زنان مصرف عینی کاالهای فرهنگی ای هسواد رسان
هستند بنابر  برخوردار ای هتوان نتیجه گرفت زنانی که از سطح باالی سوادرسان میباتوجه به توضیحات عنوان شده  

ایجاد شده و نسبت به زنانی که از سطح  ها آن شان انگیزه خرید و مصرف کاالهای فرهنگی در ای هسطح سوادرسان
یزه مصرف در زنان منجر به رفتار مصرف وگرایش و تنوع در انگ. دقت بیشتری دارند، کمتری برخوردارند ای هسواد رسان

 . شود می ها آن جاد عادت در مصرف کاالهای فرهنگیای هتکرار در اعمال مصرف منجر ب مصرف کاالهای فرهنگی و

 

 ی تحقیقها هرگرسیون و تحلیل چند متغیری فرضی
ی ها به عنوان متغیر ای هو سوادرسان اجتماعی-اقتصادی  پایگاه، اجتماعی یها هی شبکها در تحقیق حاضر متغیر 

متغیر ) بر مصرف کاالهای فرهنگی ها مستقل در نظر گرفته شده بودند لذا سعی شده تا تأثیر هر کدام از این متغیر
اجتماعی با  –همان گونه که در آزمون فرضیات مشخص گردید رابطه بین پایگاه اقتصادی . اندازه گیری شود( وابسته

 . یی که دارای روابط معنادار بودند مناسب استها لذا تحلیل رگرسیونی بین متغیر. ایی معنادار نبودمصرف گر
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 نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی( 1-6جدول )

 مدل

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندار 

 شده

 tآماره 
سطح 

 sigمعناداری 

  

ضرایب 

استاندار 

 Bنشده 

خطای 

 استاندارد

ضرایب استاندارد 

 Betaشده 

 

 /.33 73/1 /.115 /.807 31/2 فیس بوک

 /.33 21/7 /.137 /.881 20/0 الین، وایبر ، واتس آپ

 /.33 0/53 301/5 /.823 01/8 تویتر، اینستاگرام ، تلگرام

 /.33 -15/4 -07/5 /.823 -17/0 های اجتماعی شبکه

 /.325 02/2 /.37 /.382 /.337 فرهنگی کاالهای عینی و مصرف ای سوادرسانه

 

 نشان تفکیک را به( ی اجتماعیها هشبک) نتای  مربوط به ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل( ، 5-1) جدول 
مصرف کاالهای ) با متغیر وابسته( ی اجتماعیها هشبک) متغیرهای مستقل، با توجه به اوزان بتای بدست آمده. دهد می

بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته مربوط به متغیر . مانند میدار هستند و در مدل باقی دارای ارتباط معنی( فرهنگی
باشد بدین معنا که تغییر یک انحراف  ( می301/5) با ضریب بتای( اینستاگرام وتلگرام، توئیتر) ی اجتماعیها هشبک

انحراف استاندارد در متغیر ( 301/5) باعث تغییر( اینستاگرام وتلگرام، توئیتر) ی اجتماعیها هاستاندارد در متغیر شبک
 . گردد میوابسته 
دیگر ، اینستاگرام و تلگرام با مصرف کاالهای فرهنگی، ی اجتماعی توتیرها هعالوه بر تأثیر مستقیم و معنادار شبک 
در  ها آن هنگی دارد که نتای  رگرسیونیی اجتماعی بطور کلی با همبستگی نسبتا باالیی با مصرف کاالهای فرها هشبک
 . بازگو شده است( 1-5) جدول

 

 رگرسیون در تحلیل مسیر ولتحلیل جد
دوم غیر  5کنیم اول متغیربا تاثیر مستقیم میدر چیدمان تحلیل مسیر برحسب وزن بتا متغیرها را به سه صورت تنظیم 

 در نتای  خروجی. است( 0تأثیر کل) وسوم تأ ثیر توأمان مستقیم وغیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته 2مستقیم
spssاست 1واستفاده از ضرایب رگرسیون استاندارد شده بتا( 8همبستگی) رگرسیون جدول مناسب برای تحلیل مسیر . 

ر رابر متغیر وابسته مصرف گرایی داشته است با میزان تأ ثی ترین بیش. . /435 ای هسوادرسان درجدول اولی که
انحراف . . /435میزان مصرف کاالهای فرهنگی به میزان ای،  هافزایش یک انحراف استاندار در متغیر سوادرسان

. /435موجب کاهش ، برعکس کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر احساس مقبولیت. یابد میاستاندارد افزایش 
 . درمصرف کاالهای فرهنگی خواهد شد. انحراف استاندارد

 
 
 

                                                           
 تأثیر مستقیم در واقع همان ضریب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر وابسته است )میزان بتا(  5
این تأثیرات را باهم جمع  مسیرهای تاثیرات غیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را درهم ضرب وسپس ماحصل تمامی تأ ثیر غیر مستقیم ابتدا نمامی 2
 کنیم.  می
 محاسبه تأثیر کل =تأثیر مستقیم +تأثیر غیر مستقیم  0

4 Coefficents 
5 Beta 
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 ( میزان تأثیر مستقیم، غیر مستقیم وکل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مصرف کاالهای فرهنگی1-7جدول )

 متغیرها
 انواع تأ ثیرات

 تأثیر کل غیر مستقیم مستقیم

 237/5 /.831 /.435 ای سوادرسانه

 /.84 /.354 /.87 های اجتماعی شبکه

 28/5 /.871 /.77 های جمعی رسانه

  
 . نشان داده شده است( مدل تجربی تحقیق) باال در قالب نمودار( 5-7) نتای  جدول 

 

 تحلیل مسیر
ی رگرسیون ها در تحلیل مسیر از انواع تکنیک. تحلیل مسیر تکنیکی برای بررسی ارتباط وابستگی میان متغیرهاست

ر تحلیل مسیر د. شود میهمبستگی چند متغیره وتحلیل واریانس وکورایانس چندگانه استفاده ، تحلیل عامل، چندگانه
تحلیل مسیر فقط ( 2331: 00، جکسون وهمکاران. )مدل اندازه گیری موجود نیست وفقط شامل مدل علی ساختار است

برای ارزیابی ، ر تحلیل مسیرد. ( 5035: 81، بیب پوروصفری شالیح) برروی متغیرهای مشاهده شده قابل انجام است
دهد که متغیرهای مستقل در مدل  میاین آماره مقدار واریانس متغیر وابسته را نشان . شود میاستفاده    مدل از آماره 

ست بنابر این ها هاز داد ای هدهد که مدل تا چه اندازه برازنده مجموع مینشان    آن را تبیین کنند در واقع  اند هتوانست
 . مدل داردبودن قوی باالتر باشد مدل داللت بر    مقدار 

 

 مدل علی

 

  
 87 ./     
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 p=. /435 5دارای تاثیر مسقیم بر مصرف کاالهای فرهنگی با بتای ای هتحلیل مدل علی فوق سواد رسان در 
تاثیر مستقیم بر  دارای p=. /77ی جمعی با بتای ها هرسان و p=. /87ی اجتماعی با بتای ها هباشد همینطور شبک می

                                                           
شوند، پارامترهای آزاد پارامترهایی هستند که پژوهشگر با استفاده از داده های گردآوری شده وبر  دودسته پارامتر آزادوثابت تقسیم میپارامتراها در مدل های مسیر به  5

( ( Bل فوق پارامتر بتاه در مدمبنای مدل تدوین شده خواهان برآورد آنهاست. در مدل های مسیر چهار نوع پارامتر آزاد وجود دارد که عبارتند از: فی، گاما، بتا، سای ک
ا نیستیم وآنها رابرابر با یک بیانگراثر متغیر درونی بر متغیر درونی است. پارامترهای ثابت پارامترهایی هستند که به دالیل مختلف روشی یا نظری مایل به برآورد آنه

مصرف کاالهای 

 فرهنگی

شبکه های 

 اجتماعی 

 رسانه های جمعی

 سوادرسانه ای

E4 

E3 

E2 

E1 
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ی جمعی با سنجش متغیر ها هرسان ی اجتماعی وها هباشند در بخش تاثیر غیر مسقیم شبک میمصرف کاالهای فرهنگی 
در بخش تاثیر  و. بر متغیر مصرف کاالهای فرهنگی تاثیر غیر مستقیم دارند p=. /435با بتای ای همستقل سواد رسان

ی جمعی دارای تأثیر توأمان بر مصرف ها هی اجتماعی ورسانها هشبک 5توأمان مستقیم وغیر مستقیم دو متغیر بیرونی
 . باشند میهای فرهنگی کاال
 

 
 

 ( مدل معادالت ساختاری1-1) 

 
بار  ها آن ی پنهان به طور نسبتاً مناسب رویها بیشتر معرف، آید میگیری همچنان که از مدل بر در بخش اندازه 
بیشترین مقدار ( λ=14/3) و آگاهی( λ=13/3) بخش ساختاری مدل حاکی از آن است که متغیرهای پردازشاند.  هشد

( λ =. /45) وگرایش به مصرف( λ =. /17) همچنین متغیرهای نوع مصرفاند.  های را تبیین کردواریانس سواد رسانه
بعنوان متغییر  ای همیزان تأثیر متغیر سوادرسان. اند هبیشترین مقدار واریانس مصرف کاالهای فرهنگی را تبیین نمود

به  ای هو سوادرسان ها هان تأثیر متقابل بین استفاده از رساندرصد و میز.( /27) بر مصرف کاالهای فرهنگی مستقل
( -53/3( )ی اجتماعیها هشبک) درصد و رسانه مدرن.( /51) ی سنتیها هبا دو زیر مجموعه رسان ها هترتیب تأثیر رسان

نیز بر  ای هاثر داشته و تأثیر معکوس سوادرسان ای هدرصد بر روی سوادرسان.( /10ها ) هدرصد است و در مجموع کل رسان
معکوس و  ها هبر رسان ای هالزم به ذکر است در رابطة فوق هر چند تأثیر سوادرسان. باشد میدرصد ( -30/2ها ) هرسان

آزمون نیکویی ، ی مدلها شاخص. باشد اما از آنجا که دارای پشتوانه نظری قوی است در مدل حفظ شده است میمنفی 
وسیلة اندازه گیری مورد بحث را نشان  ای هی مشاهده شده و اعتبار سازها هزش ساختار نظری مطرح شده با دادبرا
 . دهد می
 
 

                                                                                                                                                                                     
همزمان دوپارامتر مربوط به متغیر خطا )شامل وزن رگرسیونی وواریانس( کنیم. این دلیل بیانگر آن است که امکان برآورد  مقدار مشخص )اغلب صفرتا یک( ثابت می

 ( 5032: 43وجود ندارد والزم است که یکی از آنها ثابت شود. )قاسمی، 
 ه است متغیرهای بیرونی، متغیرهایی هستند که به عنوان متغیر وابسته وارد معادله نشده وتأثیر رگرسیونی سایر متغیرها بر روی آن محاسبه نشد 5

 متغیر میانی، متغیرهایی هستند که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده وتأثیر سایر متغیرها بر روی آن ها محاسبه شده است. 
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 معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول( 1-3) جدول

DF P Chi-square AGFI RMSEA GFI IFI NFI TLI CMIN 

88 38/3 72/15 41/3 03/3 34/3 34/3 32/3 34/3 18/83 

 
ی مشاهده ها هآزمون نیکویی برازش ساختار نظری مطرح شده با داد، ی مدلها شاخص( 5-4) ی جدولها هطبق داد

 از باالتر مقادیر نیز مدل تطبیقی یها هشاخص کلیه. دهد میوسیلة اندازه گیری مورد بحث را نشان  ای هشده و اعتبار ساز
 اشباع مدل یک به شدن و نزدیک استقالل مدل ازیک گرفتن فاصله از مدل توان معنای به که دهند می نشان را 33/3
 IFI= 33/3و  GFI ،34/3= TLI=3/ 34معیارهای که ازآنجا. استها آن برای شده تعریف معیارهای برمبنای شده

 درها هماندباقی  ضعیف عملکرد از حاکی، RMSEA= 303/3 معیار و مدل زیاد برازش از حاکی، باشند می یک به نزدیک
ن میزان نشان دهنده تغییرات بین متغیرها و جدا ای هباشد ک می CMIN= 18/83میزان کای اسکوئر برابر با . است مدل

اولیه که برمبنای نظریه شناختی پاتر که اصل چارچوب نظری تحقیق را  میدر مدل مفهو. باشد میاز هم  ها هکننده متغیر
سه سطح آگاهی و دانش مخاطبان  ای هشناختی و با درنظر گرفتن سطوح سواد رساناصل  1دهد و بر مبنای  میتشکیل 
در رابطه  ای هی رسانه و مؤلفه مهارت سواد رسانها و پردازش و تحلیل پیام ها هی جمعی و نگاه نقادانه به رسانها هاز رسان

پرداخته شد و مسیرهای بررسی شده در ی اجتماعی به تدوین فرضیات ها هشبک ها آن و زیر مجموعه ها همتقابل با رسان
بر مصرف کاالهای فرهنگی  ای هدر قیاس نتای  با مدل تجربی میزان تأثیر مستقیم سوادرسان( مدل علی) تحلیل مسیر

تقلیل .( /27) باشد در حالی که در مدل نهایی تجربی این میزان به ( میP= . /435) ضریب رگرسیون( مدل علی) در
دهد که این مقدار کمتر از میزانی است که در مدل علی تفسیر شده  میتأثیر گذاری کاهش نشان  یافته است و میزان

 . است

 

 بحث و نتیجه گیری

 توان گفت که میی مرتبط با بررسی عوامل تاثیرگذار بر مصرف گرایی ها با توجه به مطالعات انجام گرفته و تحلیل 
اما در ، جهان سوم واز جمله در ایران کمتر به آن توجه شده است یها هیک بحث به روزاست در جامع ای هسوادرسان

طلبد که به مفهوم  میوفراگیر شدن آن درکانون خانواده  ها هحال حاضر به عنوان یک مبحث کلی با توجه به رشد رسان
ل بررسی رابطه توجه بیشتری شود در این پژوهش بر مبنای اهمیت مسئله فوق به دنبا ای هوآموزش رسان ای هسواد رسان

بر مصرف کاالهای فرهنگی هستیم لذا در این مطالعه از ها  هدر بعد پردازش و تحلیل پیامهای رسان ای هبین سوادرسان
پرداخته شده که نتای  حاصل از آزمون فرضیات  ها آن ها و تحلیل بررسی میانگین متغیرها به آزمون سواالت و فرضیه

وایبر واتس آپ ، فیس بوک) ی اجتماعی از قبیلها هرضیه تاثیر استفاده از شبکدر ف: در این تحقیق عبارت است از
نتای  بدست آمده از آزمون این . ومصرف کاالهای فرهنگی پرداخته شده است( والین وتوئیتر واینستاگرام وتلگرام
دارای ارتباط معناداری ی اجتماعی بر میزان مصرف کاالهای فرهنگی اثرگذار بوده وها هفرضیه نشان داده است که شبک

، نوع مصرف، در سه بخش میزان مصرف) ی اجتماعی با میزان مصرف کاالهای مورد مطالعهها هاست و متغیر شبک
دارای معناداری آماری بوده و شواهد وجود اثر اصلی تعامل بین این دو متغیر را با قاطعیت تأ یید ( گرایش به مصرف

 . نماید می
 ربیعی و صالحی، و زمانیان( 5035) میو قاس( 5033) ی انجام شده توسط خیریها ی پژوهشاه هکه این مهم با یافت

ی اجتماعی بر مصرف کاالهای فرهنگی تاثیر گذار ها ههمخوانی داشته و بیانگر این است که عضویت در شبک( 5035)
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ی اجتماعی نسبت به زنان ها هباالتر با انتخاب آگاهانه تری در برابر شبک ای هبدین معنا که زنان با سطح سوادرسان. است
 . پردازند میبه مصرف کاالهای فرهنگی  ای هبا سطوح پایین سوادرسان

زنان و در نهایت مصرف  ای هنتای  این مطالعه نشان داد که پایگاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان سطح سوادرسان 
ی انجام ها ی پژوهش حاضر با پژوهشها هیافت. باشد میبرقرار ن ها آن وده و ارتباط معناداری بینگرایی آنان اثر گذار نب

همخوانی دارد و نتای  ( 5033) ونیرومند( 5035) و شیرزادناصری( 5071) و محسنی فردو صداقت( 5033) شده شاهین
بر مصرف  اجتماعی زنان -تصادی دهد که پایگاه اق میی ذکر شده ی فوق نشان ها پژوهش حاضر همانند پژوهش

 . کاالهای فرهنگی تأثیر گذار نیست
با توجه به میزان ضریب همبستگی ، و مصرف عینی کاالهای فرهنگی رابطه وجود دارد ای هبین میزان سوادرسان

و مصرف عینی مخاطبان  ای هدر مورد سوادرسان. شود میمبنی بر وجود رابطه پذیرفته  H5فرض  r=. /130پیرسون 
توانسته است بر متغیر مصرف عینی کاالهای فرهنگی  %31در سطح اطمینان  sig=. /325و میزان 02/2میزان بتای 

و با بهره  ها هافتد توسط مخاطبان رسان میدر اصل مصرف عینی همان مصرفی است که در عمل اتفاق ، مؤثر واقع شود
وترکیبی از  نظریه شناختی جمیز پاتر و نظریه استفاده و رضامندی؛ نظری در چار چوب ها هگیری از تلفیق نظری

سطح سواد  ی اجتماعیها هو نظریه بازنمایی درحوزة شبکنظریه ارتباط جمعی خود انگیز همگرایی و ی ها هنظری
ر بوده به عبارتی زنان جامعه آماری مورد مطالعه بر میزان و نوع و گرایش به مصرف کاالهای فرهنگی اثر گذا ای هرسان

از تولید برنامه و  ها آن و اهداف( مدیران مسئولها ) همنجر به کسب آگاهی و شناخت از سازندگان رسان ای هسواد رسان
ی ها ی جمعی وکسب مهارتها هی رسانها تحلیل و پردازش پیامای،  هی رسانها نگاه نقادانه به پخش پیام، دانش

دهند را در  میی اجتماعی را تشکیل ها هو شبک ها هکاربران رسان، بیشترین مخاطبانشود و قشر زنان که  میشناختی 
ی جدی نظیر مصرف گرایی و محصور ها زنان از آسیب ای هبا داشتن سواد رسان؛ کند میایمن  ای هی رسانها برابر پیام

ساعت  28که در ها(  هیا در برابر رسانبعنوان مخاطب منفعل نه پو) ی اجتماعیها هو شبک ها هی رسانها شدن در برابر پیام
 . باشند میگردد در امان  میشبانه روز به صورت مستمر دریافت 

 بیگی، روحانی، محمود اغلی، رهبر قاضی، امام جمعه زاده: ی پژوهش حاضر با مطالعات محققاتی چونها هیافت
در یک راستا بوده و بیانگراین است ( 5035) و حیدر زاده وحسنی پارسا( 5035) فاریابی و فضل زاده، و حیدری( 5032)

با توجه به توضیحات . یابد میانگیزه وتنوع در مصرف کاالهای فرهنگی در زنان افزایش ای،  هکه با افزایش سوادرسان
نسبت به زنان که از سطوح ، برخوردار هستند ای هتوان گفت زنانی که از سطوح باالی سوادرسان میعنوان شده 

بیشتر  ها آن شان انگیزه خرید ومصرف کاالهای فرهنگی در ای هپایین تر برخوردارند بنابر سطح سوادرسان یا هسوادرسان
انگیزه مصرف در زنان مورد مطالعه منجر به رفتار مصرف وگرایش و تنوع در مصرف کاالهای ، لذا. شود میایجاد 

 . شود می ها آن های فرهنگیفرهنگی و تکرار در اعمال مصرف منجر به ایجاد عادت در مصرف کاال
در بخش سنتی  ای هباشد که به نوب میمصرف کاالهای فرهنگی در دو بخش مصرف سنتی و مدرن ، در بحث رفتار

ی ها مجالت وکتابها،  هروزنام شود شامل میتقسیم ( شنیداری ودیداری) ی چاپی وغیر چاپیها هنیز به دو بخش رسان
میزان استفاده از ، ی ماهوارهها هزیون وگوش کردن به رادیو وتماشای شبکی تلویها هغیردرسی وتماشای برنام

میزان استفاده از کامپیوتر ومیزان استفاده از ، د ی وی دی ومیزان گوش کردن به موسیقی، سی دی، دستگاههای ویدئو
هنری واستفاده از ی فرهنگی وها هوشمار رفتن به نمایشگا میی عموها هسایتهای اینترنت وشمار رفتن به کتابخان

، در اصل در بحث شناخت ذهنی، شود میی اجتماعی پرکاربر نظیر فیس بوک والین وتلگرام وایبر واتس آپ ها هشبک
ها واهداف سازندگان  کند ودست به تحلیل پیام میها است وچه میزان مقاومت  تا چه میزان درگیر صاحبان سانه مخاطب
ها به چه اندازه به کیفیت کاالها دقت  زند که از جنبه شناختی برخوردار باشند هنگام پخش تبلیغات در رسانه میها  برنامه
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با کنترل بعد  ای هبه طور کلی مخاطب آگاه و دارای سوادرسان. کند میشود اعتماد میها پخش  کند وبه آنچه در رسانه می
سنجد وسعی در شناخت مالک رسانه دارد و بر  میسانه را شود و درستی صحت پیام ر میاحساس وارد بحث شناختی 

و نهایتا خطوط قرمز اخالقی و معیارهای پسندیده جامعه را . تبلیغات و تاثیرات بعد اخالقی اشراف و تمرکز دارد
 . پردازد میشناسد و با آگاهی به مصرف کاالهای فرهنگی  می
یا ، و سپس درمان اساسی میاست که مستلزم شناخت عل مصرف گرایی نوین به شکل بی رویه یک آسیب اجتماعی 

تواند باب تحقیقی باشد برای دیگر محققان تا اهمیت تغییرات  میاین موضوع . به عبارت دیگر برنامه ریزی است
ی دیگر در میان ها فرهنگی به تصویر کشیده شوند و نمایان کننده اهمیت مصرف کاالهای فرهنگی و زمینه پژوهش

شایان ذکر است با . ی نوین سروکار دارندها هتران یا پسران جوان و نوجوانان که بیشتراز بزرگساالن بارساندخ، مردان
ی تحقیقاتی از سوی مسئولین و گذاشتن طرح درسی در اهمیت فراگیری ها پیشنهاد برنامه ریزی برای طرح

و ی مختلف ها هدر کتاب درسی دانشگاهی رشت ای هگنجاندن مفاهیم سواد رساندر نهادآموزش وپرورش و  ای هسوادرسان
با برگزاری مداوم و منظم  ها هشناخت صحیح و تحلیل درست پیام رسان ها هآگاهی بخشی در برابر انبوه اطالعات رسان

ی مرتبط همچون وزارت ها هتوسط دستگا ای هی تخصصی مرتبط با موضوعات سواد رسانها ی و همایشها نشست
روحی و روانی و  ها ی اجتماعی ازجمله آسیبها از آسیب وری و صدا و سیما به صورت سالیانهتحقیقات و فنا، علوم
 . آتی کاسته خواهد شد یها درنسل میجس
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 ها  های اجتماعی تلفن همراه در خانواده خانواده مجازی؛ چالش شبکه
 
 عباس زمانی

 شهرداری اصفهان فاواسازمان  ، کارشناس روابط عمومیکارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی

 

 چکیده:
دهد.  میای قرار  در شرایط اشباع رسانهما را خواه ناخواه که  سرشار از اطالعات است یفضای ما امروزدنیای زندگی 

 ها و انواع رسانه بردهسطح آگاهی خود را باال  آینده، پیش بینی وقایعضمن کند تا  ای کمک می سوادرسانهدر این میان 
 از های استفاده نامناسب حاضر با هدف شناسایی چالشدهیم. بر همین اساس پژوهش را از یکدیگر تمیز  و تأثیرات آن

 نیمه مصاحبه پژوهش، تکنیک و کیفی پژوهش انجام شد. روشها  خانواده در همراه تلفن مجازی اجتماعیهای  شبکه
 همراه در مقاطع تحصیلی تلفن های اجتماعی برنامهای  حرفه   کاربران از نفر 28 با به همین منظور. بود یافته ساختار

 معیار و هدفمند نوع از گیری نمونه. شد مصاحبه حضوری صورت به کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
 که داد نشان یافته. گردید استفاده کالیزیای  مرحله 7روش از اطالعات نیز تحلیل برای. بود نظری اشباع گیری، نمونه

« فرزندان زودبزرگسالی»، «خانوادگیهای  نقش شدن رنگ کم»، «خانوادگی پیوندهای تضعیف» اصلی؛ مفهوم 8
ها  استفاده از این نرم افزارهای اجتماعی در خانواده مخرب تاثیرات مهمترین از« اخالقی غیر روابط و خشونت تروی »و

 شده است. آگاهی« خانواده مجازی»که باعث تغییر سبک و محتوای ارتباطات خانوادگی و به وجود آمدن نوعی  بوده
 برنامه مسیر و فراهم را نوینهای  فناوری از بهینه استفاده امکان اجتماعی،های  آسیب کاهش ضمنها  چالش نای زا

 . نماید می هموارتر امر متولیان برای را کشور فرهنگی گذاریسیاست و ریزی

 های مجازی، تلفن همراه هوشمند، سواد رسانه ای، خانواده های اجتماعی، شبکه شبکه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه-1
 . دهد می قرار ای رسانه اشباع شرایط در را ما ناخواه خواه که است اطالعات از سرشار فضایی ما امروز زندگی دنیای

 جدیدی عصر رسد می نظر به که استای  گونه به امروز دنیای در دیجیتالیهای  رسانه توسعه ورشد بر همین اساس 
 توجهی قابل شکل به مکان و زمان مفاهیم آن در که عصری باشد؛ روی پیش انسانی روابط و شناسی جامعه حوزه در

 .است آمده وجود به انسانی ارتباطات عرصه در فراگیر انقالبی و کرده تغییر
 برای گسترده دسترسی و بودن دیجیتالی که بوده ارتباطات های فناوری از متمایزی مجموعة جدید های رسانه»

 (.053 ،ص5032زاده، مهدی) «باشد می آن مشترک های ویژگی از شخصی استفادة
 کارکردهای و رانیای جامعه در فراگیر حضور دهه دو از بیش در که است ارتباطات عصر نوظهور پدیده همراه، تلفن
 حتی و ارتباطی وسایلها،  رسانه سایر به نسبت متمایزی و ویژه جایگاه و نقش ارتباطی وسیله نای رفته رفته آن، متنوع
 .است گرفته خود به ما زندگی ابزارهای سایر

 سرعت بودن باال ،ای رسانه چند پیام و پیامک دریافت و ارسال  برداری، فیلم و عکاسی امکان همچون کارکردهایی
 امکانات  تلویزیون، و رادیو امواج دریافت صدا، ضبط امکان  فیلم، و تصویر ارسال امکانها،  پیام و اطالعات انتقال
 جذاب، وسیله نای که شد باعث جهانی نترنتای خدمات  کنار در( 82، ص 5033روجک،...)و شبکه به ای، اتصال رایانه
 نترنتای خدمات از استفاده با و ذخیره و تولید را متنی و تصویری صوتی، اطالعات از زیادی حجم زمانی محدودیت بدون
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 .نماید منتقل جهان از نقطه هر به دقیقه از کسری در مجازی اجتماعیهای  شبکه و
 را خود صفحات دهد می اجازهها  سازمان و افراد به اول مرحله در که است سایتی وب مجازی اجتماعی شبکه یک»
 متصل هم به گوناگون مشترکات اساس بر صفحات نای که دهد می را امکان نای دوم مرحله در و جادای آن روی
 (.7 ص ،5030همکاران، و پور عدلی)«شود

و... از رای  ترین نرم  5، الیناینستگرام، توییتر، دیدی، وایبر، اوو، واتس اپ، وی چت گوگل پالس، بوک، تانگو،فیس
که امکان ارتباط کاربران خود با یکدیگر را به عنوان یک شبکه اجتماعی مجازی بر روی تلفن همراه  هستندافزارهایی 
 د.نساز فراهم می

 دارای و و رسانه مناسب ارتباطی ابزار به نوبه خود یک مجازی اجتماعیهای  شبکه و همراه تلفن نکهای وجود با
 سنتی نهادهای دیگر سوی در ری از جوانان و روشنفکران است،باشد که مورد توجه بسیا می موثری و مفید کارکردهای

 واسطه به را آن وجود اصل و نموده نگرانی ابراز همراه تلفن روی برها  شبکه نای ظهور از مذهب وها  خانواده مانند
 به اخالقی، و های اسالمی ارزش کردن کمرنگ شبهات، القای و دینی ضد تبلیغات همچون؛ متعددی تهدیدهای
 (، نقض5043اکبری، ) متعارف غیر ادبیات کردن اعتیاد، حاکم آوردن بوجود جامعه، اجتماعی سالمت افتادن مخاطره
 استفاده سوء ملی، هویت افتادن خطر به هویت، بحران اجتماعی، انزوای ،(5043 پور، سلیمانی)افراد خصوصی حریم
 پرنده، و رحیمی)جوانان  میان نامتعارف ارتباطات گسترش کذب، اخبار و شایعات سریع تروی  و گیری شکل جنسی،
 (5044همکاران، و نژاد سبحانی)مجازی مزاحمت سایبری، تخلفات ظهور ،(5048زاده، زنجانی)ها  ارزش تعارض ،(5032

 نرم ظهور اخیر سال چند در آنکه ویژه داشته اند. به تاکید آن از استفاده کردن محدود و جلوگیری بر و دانسته و... زیانبار
 وب کنار درها  شبکه این از افراطی مواردای  پاره در و ناصحیحهای  استفاده و مجازی اجتماعیهای  شبکه و افزارها
 .است افزوده همراه تلفن فرهنگیهای  آسیب بر اینترنتی مخلتفهای  سایت

 طریق ها از شبکه نای آنکه  از پیش حتی تا شد باعث اجتماعی -فرهنگی تهدیدهای وها  آسیب همین وجود
 دولت طرف از آنها از برخی به دسترسی امکان گیرد، قرار کاربران عمومی دسترس در سادگی به همراه های تلفن برنامه
های  برنامه ارائه که است درحالی این  .شود گرفته پیش در آن تقاضای کاهش برای فرهنگیهای  سیاست و محدود
 که نموده عجین یکدیگر باای  گونه به را آنهای  شبکه و وسیله نای از استفاده همراه، تلفن بر مبتنی اجتماعیهای  شبکه
 .بود نخواهند برخودار توجهی قابل استقبال از و شده معنا بیها  برنامه نای بدون همراه هوشمند تلفنهای  دستگاه
 مجلس، و دولت میان کشمکش شاهد بارها کشورمان، جوانان میان در آن شدن فراگیر وها  شبکه نای ظهور طول در
ها  آسیب استناد به گروه یک که جایی تا بوده متولی نهادهای درون در حتی کاربران، مقابل در مخالف سنتیهای  گروه
 فرد هر مسلم حق جامعه مدنیهای  آزادی راستای در را رسانه نای از استفاده دیگر گروه و نفی را آن از استفاده شدت به

 .برخاسته اند به مخالفت آن از استفاده محدودیت و دولت دخالت با و دانسته
 نای از ییها  نگرانی احتمال کمترین در و مطلع آنهای  آسیب از خوبی به شده یاد دوگروه هر که است نای مسلم آنچه
 در مجازیهای  شبکه همچون آن ی ارتباطیها کانال ویژه به و همراه تلفن کاربردهای به پرداختن رو نای از. دارند دست
 .باشد می بسیاری اهمیت دارای نوین رسانه نای های قابلیت سایر کنار

ای  ای است. سوادرسانه های عنوان شده اما نکته مغفول مانده در این حوزه توجه به سوادرسانه با وجود تمام نگرانی
ای وارد شوند  شده و به معادله متقابل و فعاالنه ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج تواند به مخاطبان رسانه می

ای  ها به گونه کند تا از سفره رسانه ای کمک می که در نهایت به نفع خود آنان باشد. به دیگر سخن، سوادرسانه
 مند شد. هوشمندانه و مفید بهره

                                                           
1 Face book, Tango, Google+, Instagram, Twitter, DiDi, Viber, Oovoo, WhatsApp, Wechat & line 
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ایا بین محتوای یک رسانه  کهاین باشد که بر اساس آن بتوان دید  تواند ای می به دیگر سخن، هدف اصلی سوادرسانه
 بهتر ای رسانه مضمون یک شنونده یا بیننده یا خواننده بهتر، عبارت به ای وجود دارد یا خیر. با عدالت اجتماعی رابطه

 را عدالت از  رسانه یک محتوای دوری یا نزدیکی و گرفته نظر در را عدالت با رسانه یک محتوای نسبت و رابطه است
به جای تسلیم بودن و یا تسلیم شدن به رابطه یکسویه و انفعالی،   قرار دهد تا همیشه در ارتباط با رسانه توجه طرف
 (5041)شکرخواه،.باشد داشته تر وتعاملی تر ای فعال  رابطه

 تحقیق، پرسشگری، عادت بتوانند که آن برای است شهروندان به کمک ای سوادرسانه آموزش از هدف»همچنین 
 آگاهانه و متفکرانه ارتباطی برقراری جهت الزمهای  مهارت و کرده تقویت را خود بیانیهای  مهارت و تواناییو  پژوهش

 منظر نای از. آورد فراهم راای  رسانههای  پیام به تحلیلی و نقادانه دقیق، نگاهی آوردن وجود به حال عین و در رسانه با
با  را آموزش حوزه جویانه، مشارکت و سویه دو ارتباط جادای ضمن سازنده، نقد و هدفمند برخورد با تواند می ای سوادرسانه
نصیری و «) بود خواهد تعاملی و سویه دو ارتباط و نیست منفعل مخاطب دیگر زیرا سازد؛ مواجه جدید و جدی تحولی

  (518: 5038همکاران،
تواند در خدمت  ایی نمی چنین رسانه اگر یک محتوای یک رسانه عدالت اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد، بنابراین

عدالت اجتماعی عمل کند، بلکه در خدمت نیروهایی است که درصدد عدم تامین عدالت و یا سلب عدالت اجتماعی 
 هستند. 

وص ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر، تزلزل در یک نگاه کلی با توجه به اهم مسائل و مشکالت موجود در خص
هویت جوانان، تضعیف باورهای دینی و هویت ملی، وابستگی روانی و اعتیاد به استفاده، ارتباطات نابهنجار اجتماعی، 

های  اعتمادی در جامعه و... محقق در صدد است تا چالشنقض حریم خصوصی وایجاد مزاحمت برای دیگران، رواج بی
 را شناسایی نماید.ها  خانواده در همراه تلفن مجازی اجتماعیهای  شبکه از امناسبن استفاده

 

 چارچوب نظری-2

 های عصر جدید یا رسانه 1های نوین رسانه-2-1
 آورده، بوجود رسانه حوزه در که تحوالتی همراه به جدید عصر در ارتباطی نوینهای  رسانه وها  تکنولوژی ظهور

 . است کرده تغییر دچار را فرهنگی عناصر کارکردهای از بسیاری

 گرفته صورت هایپیشرفت از ایگسترده انواع معنای به مفهوم این که شود می گفته «نوین هایرسانه «تعریف در

 جدید هایهمگرایی بلکه است ایرسانه پخش گوناگون اشکال شامل تنها نه که است ارتباطات و هارسانه زمینه در اخیر

می تعامل هاآن با و گیرندمی کاربه را ایرسانه متون افراد طریق آن از که نوینی هایشیوه و ایرسانه هایفناوری میان
 در دیجیتال فناوری روزافزون یافتن اهمیت شامل روندها این در گرفته صورت تغییر ترینبنیادی. گیردبرمی در نیز کنند

 (. 553: 5047حسنی،  و است )کالنتری داده و صدا متن، تصاویر، انتقال و سازیذخیره تولید،
های  رسانه تکامل و ظهور و ارتباطاتهای  عرصه در نوآوری که دید توان میها  رسانه ظهور تاریخچه به نگاهی با
 . است نموده «ارتباطات عصرانقالب»وارد را بشر جدید،

 فن مهم جریان و حوزه دو در گرایی هم محصول ارتباطات انقالب»است:  معتقد مالباشی زاده مهدی زمینه این در

 روند. نماد می پیش هم موازات به جریان دو است. این اطالعات حوزه در تحول و ارتباطات حوزه در تحول: شامل آوری

5اطالعاتیهای  بزگراه و تلویزیون مخابرات، 0ارتباطات فناوری نماد و رایانه 2اطالعات آوری فن
 (. 0: 5030«)است 

                                                           
1 New Media 
2 Information Technology 
3 Communication Revolution 
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 تحلیل در. است جدید عصر در نوینهای  رسانههای  ویژگی فرهنگ، و رسانه حوزه مباحث ترین مهم از یکی

 «کی» اند؛ بوده مرتبط هم با مستقیم شکلی به تاریخی لحاظ به مکان و زمان گذشته در گفت، باید جدیدهای  رسانه
 که بودند خورده پیوند بالفصل محلی به مقارن، و متوالی همزمان، رویدادهای و است بوده مرتبط «کجا» با همواره تقریاً

 از زمان و دگرگون مکان و زمان رابطة بیستم، قرن اواخر از ویژه به مدرن جهان در اما. یافتند می آن در را خود افراد

 است شده ترکوچک مکان و ترکوتاه زمان که ایگونه به. اندشده فشرده شدیداً مکان و زمان. است شده جدا مکان

 (. 718 :2،5047)مونژ
 و مواد بیشتر و بیشتر هرچه مخاطبان حاضر، حال در که کند می اشاره نکته این به کاستلز مانوئل رابطه این در

 به اشاره با دهد. وی می شکل جهان باره در را آنها تصورات اطالعات، این و کنند می دریافت گوناگون اطالعات
ای  رسانه درون نظام چند انتقال نتیجه را تعاملی جامعه تعاملی؛ نه و سویه یک ارتباطات جهان و لوهان مک کهکشان

 اگرچه که گوید می کاستلز. باشد می دیجیتال وای  شبکه تعامل بر مبتنی و ارتباطات جدید نظام شیوه که داند می

-021 :5032زاده، است)مهدی افول حال در فزاینده طور به آن موقعیت اما دارد، وجود هنوز الکترونیک غیر ارتباطات

027 .) 

 تجدید واضع را الکترونیک ارتباطات وی که یابیم می درها  رسانه دوم عصر کتاب در 0پاستر مارک نظرات مطالعه با

 عصر دادن ربط با وی. دهد می قرار بنیاد خود سوژه الگوی حیطه از خارج را فرد که داند می زبان بنیادین بندی صورت

 و کند می در به میدان از را مدرن آشنای سوژه آن الکترونیک، ارتباطات شیوه» :نویسد می مدرنیسم پست و رسانه دوم
 آن جایگزین گیرد، می قرار استیضاح مورد دائماً ناپایدار هویتی مثابه به و است، نامتمرکز و سیال که را دیگری سوژه

 بر عمیقی اثرات الکترونیک، ارتباطات و اطالعات تکنولوژی گسترش که است این پاستر (. ادعای533: 5077«)کند می

 را اجتماعی روابط شبکه گسترش، این که چرا گذارد؛ می جای بر اطرافمان محیط و خود درباره ما تفکر و زندگی شیوه
 . کند می دگرگون

 

 4ای سوادرسانه-2-2
های  توان در چارچوب ای که می های رسانه انتقال اطالعات و پیام توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و

 (2: 5073)کانسیداین،گویند. ای می مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه نمود را سواد رسانه

لوهان اولین بار در کتاب خود تحت عنوان  گردد. مارشال مک باز می 5311ای، به سال  رسانهتاریخچه پیدایش سواد 
زمانی که دهکدة جهانی تحقیق یابد، الزم »، این واژه را بکار برد و نوشت: "درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان"

 . (00: 5041)بصیریان و بصیریان،«ای دست یابند ها به سواد جدیدی بنام سواد رسانه است انسان
ها، ضمن  ، جهان به مرحلة جدیدی گام نهاد، که در آن رسانه5343با پیدایش و انبساط انقالب تکنولوژی در دهة 

اند. بنابراین برای اینکه بتوان در  از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیل شده گام برداشتن در مسیر تکامل و تنوع، به یکی
ها، خود را  برداری آگاهانه و فعاالنه از این رسانه های متکثر موجود، مخاطبینی داشت که بتوانند در کنار بهره برابر رسانه

جاد کرد. فلذا نیازمند ارائه تعریف ای ی مخرّب آنها حفظ نمایند، باید سواد جدیدی ها و پیامدها در مقابل چالش
 آن هستیم؛ که معموالً به معنای توانایی خواندن و نوشتن صرف نیست. تری از سواد و افزایش فضای مفهومی گسترده

ای عالوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتی، که همان توان خواندن و نوشتن بود، توانایی تحلیل و  سواد رسانه
های مختلف و با ابزار گوناگون را در انسان پدید  قدرت تولید و انتقال اطالعات به دیگران در قالبها و  ارزشیابی پیام

                                                                                                                                                                                     
1 Information Super High Way 
2 Monge 

3 Mark Poster 
4 Media Literacy 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33145#_ftn1
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33145#_ftn2


 011 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

سازی آنها، ماهیت و اهداف  ها و نحوة معنی گونه از سواد؛ با توانمند کردن انسان بر درک نحوه کار رسانه آورد. این می
کنندگی صرف خارج کرده و در برابر  وناگون، او را از مصرفهای گ های رسانه ها و تأثیرات و تکنیک تولید پیام رسانه

 سازد. ها مقاوم می اثرات رسانه
 را چارچوبی که است؛ جمعیهای  رسانه منفی آثار برابر در شهروندان حمایت برای عنوان ابزاری به ای سوادرسانه

 . نماید می فراهم نترنت،ای تا گرفته چاپ از مختلف اشکال بهها  خلق پیام و ارزیابی تحلیل، دسترسی، جهت
ای از چشم اندازهاست که به طور فعاالنه برای قرار گرفتن در معرض رسانه از آن بهره  ای مجموعه سوادرسانه»

 (57: 5،5041پاتر«)شویم تفسیر کنیم هایی را که با آنها مواجه می کنیم تا معنای پیام برداری می
کوشد خواندن سطرهای  های مختلف، می ای از رسانه های رسانه اهر پیامای در کنار آموختن خواندن ظ سواد رسانه
های  نشده از رسانه های به نمایش درنیامده و یا شنیدن صداهای پخش های نوشتاری، تماشای پالن نانوشتة رسانه

 .الکترونیک را به مخاطبان بیاموزد

 

 ای شبکه فضای مجازی و ارتباط-2-3

 در است متصل اینترنت به کنندکه می فکر کامپیوتری به اغلب مردم آید، می میان به مجازی فضای از صحبت وقتی

 . دهد می تشکیل را مجازی فضای از کوچکی بسیار بخش فقط این حالیکه
 است نمادین تعاریف ازای  مجموعه بلکه نیست افزار سخت ازای  مجموعه فقط مجازی فضای (2335) 2بل نگاه از

 . کند می بدل و رد«بیت»ستد و داد قالب در را باورها و عقاید ازای  شبکه که

ای  شیوه به سرعت به پس آن از و مطرح شد 5318 سال در نخستین بار برای نیز اجتماعیهای  شبکه اصطالح
 تعریف صورت این به اجتماعی شبکه یک سنتی، اجتماعی شبکه تئوری در. گشت بدل مطالعات و تحقیقات در کلیدی

 دار معنی روابط ازای  مجموعه وسیله به کهها  سازمان و مردم شامل اجتماعی نهادهای ازای  مجموعه که شود می

 بر اجتماعی شبکه خدمات سنتی شکل. دارند تعاملها  ارزش گذاشتن اشتراک به در باهم و اند متصل هم به اجتماعی

 جامعه بر بیشتر امروزه اجتماعی شبکه خدمات. است متمرکز چهره به چهره روابط وها  دوستی همچون روابط انواع

 (. 517 :5035همکاران، و است)معمار متمرکز واسط کامپیوتر ارتباطات و آنالین مجازی
 از بخشی صورت به و بوده متنوعی و متکثر اطالعات حاوی آمده وجود بهها  فناوری این توسط که مجازی فضای

 شرایطی، چنین در. است گرفته اختیار در بیش و کم را اجتماعیهای  تعامل اصلی فضای جدید، عصر اجتماعی واقعیت

 ارتباطیهای  شبکه اساس بر که اجتماعی تعادل و ثبات شده، تحول و تغییر دچار پیش از بیش اجتماعی ارتباط الگوهای

 (. 54: 5043است)کاستلز، کشیده چالش به را بود آمده وجود به صنعتی عصر

. است شده تنیده هم به اجتماعی ارتباطات نامرئی تارهای وسیله به که هستند جامعههای  بافت اجتماعی، هایشبکه
 آنان از و دهندمی دیگران به را خود موبایل شمارهها،  وبالگ یا و گفتگوهای  اتاق در افراد از بسیاری حاضر، حال در

 اعضا، ارتباط موضوع به بسته اجتماعی، شبکه. بفرستند برایشان را جدیدهای  پیام که کنندمی درخواست

 آنها از نیز را خاصی کارکردهای توانمی ها،شبکه این تشکیل باشد. با و... ادبی مذهبی، اجتماعی، سیاسی، تواندمی  

 میان در و کشور سرتاسر در کوتاه، بسیار زمانی در را پیامی قادرند و هستند باال ظرفیتی دارای ها،شبکه این. داشت انتظار

 (. 57: 5041کند)عاملی،  پخش مردم مختلف هایالیه

3اجتماعی افزارهای نرم-2-4
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3 Social App 
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 تعاملی و ارتباطی ابزارهای دارای که شودمی گفتهای  رایانههای  از برنامه ایمجموعه به اجتماعی افزارهای نرم

 واقع در افزارها نرم این تعاملی ابزارهای. است تصویر و صوت متن، صورت به اطالعات ارائه و ذخیره گردآوری، همچون

 تسهیل را هاآن بین ارتباط برقراری و مرتبط هم به را کاربران ایفا، را کاربران از گروهی بین تعامل برای واسطه نقش

 . نمایند می

 اینترنتی ابزارهای از ایگسترده طیف اصطالح این چون است دشوار بسیار اجتماعی افزارهای نرم مفهوم دقیق تعریف

 . دانندمی اجتماعی افزار نرم یک را اینترنت خود حتی بسیاری. گیردمی بر در را
 هاابزار این همه مشترک ویژگی. است شده تأکید هاافزار نرم این دوسویه تعامل و ارتباط ویژگی بر تعاریف اکثر در 

 مانندای  رسانه ترقدیمی هایفناوری و هارسانه از برخی توان می نظر این از. است کاربران بین ارتباط برقراری امکان

 (85: 5038)زمانی،.  دانست اجتماعی رسانه یک نیز را الکترونیکی پست ارتباطات

 و هاوبالگ، هاویکی مثل جدیدتری اینترنتی هایفناوری برای فقط را اصطالح این کاربران از بسیاری همه این با
 چند یا یک به تنها نباید را اجتماعی افزارهای نرم اصطالح که معتقدند بسیاری اما. برند می کار به اجتماعی هایشبکه

 گروه یک گیری شکل باعث که کرد اطالق اینترنتی ایرایانه ارتباطات به را آن باید بلکه داد، تعمیم خاص افزار نرم

 . شود کاربران از مجازی اجتماعی

 

1مجازی اجتماعیهای  شبکه-2-5
 

. دانست حاضر حال در اجتماعی افزارهای نرم ترینپرطرفدار و ترینمهم از یکی توانمی را اجتماعی هایشبکه 
 شبکه یک یکدیگر با هاآن روابط مبنای بر و آوردمی گردهم مجازی فضای یک در را کاربران اجتماعی هایشبکه

 . دهدمی تشکیل را اجتماعی

 نگذاشته باقی اینترنت عرصه در دیگرهای  نوآوری برای جایی و است ارتباطات انقالب اوج اجتماعی،های  شبکه

 با بیشتر ارتباط برای محلی است، جدید دوستانههای  پیوند برقراری برای فضایی که حال درعینها  شبکه این. است
 . باشد می زندگی تحوالت جریان در تر قدیمی دوستان

 و عقاید کاربران آنها در که هستند نظر تبادل برای ییها  مکان نیز اجتماعیهای  شبکه توسط شده ایجادهای  گروه
 ظهور و تبادل برای مکانیها  شبکه این تا است شده باعث قابلیت این. گذارند می اشتراک به هم با را خود نظرات

 . باشد جدیدهای  ایده

 موتور مانند ساده سایت یک از که هستند ییها  سایت» گفت توان می مجازیهای  شبکه تعریف در کلی طور به

 ارائه خود کاربران به را گذاری اشتراک خاصیت دیگر امکانات و ایمیل و چت مانند امکاناتی شدن اضافه با جستجوگر

 و جنس زبان، مرز، به توجه بدون که است اینترنت کاربر میلیون صدها گردهمایی محل اجتماعیهای  شبکه. دهند می
 (. 10 :5043 فر، )سلطانی« پردازند می اطالعات تبادل و تعامل به فرهنگ

 گرایش وها  شبکه این ظهور رشد به رو روند به توجه با اما نیست طوالنی چندان ما کشور درها  شبکه این عمر اگرچه

 منفی پیامدهای و مثبت آثار دارای اجتماعی پدیده یک عنوان به جوان، نسل برای ویژه به آنها از استفاده افزون روز
 . باشد می

های  هویت آن دنبال به و آنیهای  فرهنگ ظهور منشاء بیشمار، و همزمان ارتباط برقراری امکان و مجازی جهان»
 صبوری«)روند می بین از جدیدهای  هویت ظهور با و گرفته شکل محدودی دوره در که است شده الساعه خلق

 (. 01: 5032آذرگون، و خسروشاهی

                                                           
1 Virtual Social Networks 
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 بر عالوه که هستند اینترنت بر مبتنیای  رایانه هوشمندهای  برنامه مجازی اجتماعیهای  شبکه»بندی  جمع یک در

 اشتراک و سازی ذخیره تولید، امکان اختصاصی، صفحات ایجاد و جستجو تصویری، و صوتی متنی، گفتگوی خدمات

 گروهی تعاملی، صورت به خود کاربران برای را افزارها نرم سایر و فیلم تصویر، صوت، متن، شامل اطالعات انواع گذاری

 یا شخص یک با تعاملی ارتباط برقراری ضمن توانند می کاربرانها  شبکه این است. در نموده فراهم برخط)آنالین( و

 اشتراک و تبادل به انتخابی و داوطلبانه صورت به و گرفته قرار ارتباط در نیز وی با مرتبطهای  گروه و افراد سایر با گروه،

 خصوصاً مجازی، اجتماعیهای  شبکه قدرت و قوت نقطه این و بپردازند خودهای  مندی عالقه و عقاید افکار، گذاری

 (. 87: 5038زمانی،«)است همراه تلفن بر مبتنیهای  شبکه

 یک انجام گفت توان می گرفته صورت مجازیهای  شبکه و همراه تلفن روی بر کنون تا که تحقیقاتی تمام با
 کشف به که چرا بوده ضروری و الزم امری همراه تلفن مجازیهای  شبکه نو ظهور پدیده روی بر جدید پژوهش
 تلفن از استفاده و کاربرد نوع بودن متفاوت واسطه به پیشین تحقیقات در که شده منجر جدیدی تهدیدهای وها  فرصت
 .است نداشته وجود مجازی اجتماعیهای  شبکه یا همراه
 آمده که نتای  حساب به فرهنگی خاص مطالعات در زمره همراه های مجازی تلفن شبکه فرهنگی مطالعات رو نای از
 کاربران وعمل اندیشه از تر جامع و صحیح درک ها به ن شبکهای هنجاری و ارزشی تهدیدهای وها  فرصت حوزه در آن
 .باشد نوینهای  رسانه مطالعه جدیدی در فصل گر آغاز تواند و می کرده کمک آن

 

 پیشینه پژوهش-3
نشان  «های نوین اطالعاتی ها و تهدیدات ناشی از ظهور فناوری مطالعه فرصت» در تحقیقی دیگر با( 5047امیری)

 ها و تهدیدات جدیدی در محیط راهبری ناجا به وجود آمده است. ها، فرصت فناوری این با ظهور که داد
های مختلف بوده  های نوین همواره مورد نقد و بررسی پژوهشگران حوزه های فرهنگی رسانه از طرف دیگر چالش
ها و کارکردهای فرهنگی و چالش»وضوعم( در پژوهشی با 5044سبحانی نژاد و همکاران)است و در این رابطه 

شامل: را ه گیری مناسب از تلفن همراه عمده ترین راهکارهای بهر« اجتماعی تلفن همراه و راهکارهای اصالح آن
افزایش بودجه فرهنگی کشور، اطالع رسانی و فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه جهت کاهش جرایم، آموزش و 

 عنوان کردند.ای و...  انتقال میراث فرهنگی، ارتقاء سوادرسانه
 نشان داد که جوانان( 5043خسروی)ز نی« تجارب جوانان از تلفن همراه در تغییر هنجارهای فرهنگی»در خصوص 

  رده ، خ ی ب ذه ، م کرده اند که بر هنجارهای ارتباطی  ب س ک همراه تجارب مثبت و منفی زیادی تلفناز   اده ف ت اس  در جریان
 ذار بوده است. ر گ ی اث ت آنها ی گ ن ره فهای  یار ج ن اه و ن  ن ادی م نو   ی گ ن ره ف

ای برای نقد و بررسی این موضوع باشد چنانکه  های نوین عامل تعیین کننده استفاده از رسانه شاید هدف کاربران در
های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه  بررسی نقش شبکه» پژوهش خود به( در 5035برات دستجردی)

سایبری و هویت فرهنگی های  بین میزان، انگیزش و اهداف استفاده از شبکه پرداخت و نشان داد که« اصفهان
های سایبری اهداف اجتماعی، ارتباطی،  مهمترین اهداف استفاده از شبکهداشته و داری وجود  ادانشجویان رابطه معن
 .ه استفردی و فرهنگی بود

 اجتماعیهای  شبکه از استفاده»های  چالش وها  ( فرصت5030این در حالی است که چراغ مالیی و همکاران)
 دنبال و مشخص کردند که در حوزه آموزش و یادگیریانجام شده های  ررسی پژوهشرا با ب« شآموز در مجازی

تواند به برانگیختن رویکرد تحقیق، تحلیل و خالقیت، قوه قضاوت مستقل و خودآگاهی انتقادی  استفاده از این ابزار می
 در دانشجویان منجر شود. 
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 ثابت تهرانی شهروندان از نفر 233 روی بر همراه تلفن شناسی آسیب با( 5038)بختیاری و نصیری دیگر پژوهشی در
 .دارد وجود رابطه معناداری های انسانی ارزش و همراه تلفن از استفاده بین که کردند

گروه مبتنی بر پیام »بر روی تاثیر گروهی تلفن همراه تحقیقاتی با عنوان ( 2337) 5کانتسدر ادامه تحقیقات پیشین، 
افزایش قابل  انجام داد و در نهایت عنوان کرد که« همراه در حمایت از جهت گیری اجتماعی اوقات فراغت رسانی تلفن

های سرگرم کننده گروهی، همچنین در کیفیت ارتباطات اجتماعی تلفن همراه در هنگام ارسال  توجهی در ارسال پیام
و  2یریکسها  های نوین در ادامه بررسی تاثیرات رسانهوجود داشت.  های نفر به نفر نسبت به پیام پیام گروهی
های  های اجتماعی و روش دسترسی کاربر در ارزیابی رسانه تاثیر شبکه»با موضوع  خود ( در تحقیق2333همکاران)
تواند بر رفتار کاربران و میزان استفاده از  های مجازی می های دسترسی به شبکه شیوهکه نشان دادند « اجتماعی
 های اجتماعی تاثیر گذار باشد.  شبکه

های اجتماعی مجازی موضوعی است که همواره  های نوین و به ویژه شبکه و استفاده مناسب از رسانه رویکرد علمی
اشکال جدیدی از روابط » با بررسی( 2352و همکاران) 0فریکه مورد تاکید برخی پژوهشگران قرار گرفته است، چنان

ایتالیا از فیس بوک  ای در ، نشان دادند که پژوهشگران حرفه«الی: مطالعه موردی فیس بوکای دیجیت اجتماعی و حرفه
 . کرده بودندای استفاده  برای مقاصد حرفه

های اجتماعی حفاظت از حریم خصوصی آنهاست که در این زمینه  از دیگر نکات مورد توجه اکثر کاربران شبکه 
های حریم خصوصی و اعتماد میان  نگرانی ؛های تصویری دیجیتال رسانهاشتراک گذاری ( »2358) 8و کی زیملز
در رابطه با حفظ حریم خصوصی و اعتماد به دیگران در اشتراک  1مقایسه نگرش دانشجویان کال را جهت « جوانان

اجتماعی، های  اینترنت در سه شکل فیس بوک، شبکه های مبتنی بر گذاری تصاویر دیجیتالی و ویدیویی از طریق رسانه
اعتماد به گیرنده تصاویر ارسال شده از طریق تلفن همراه به که  و نشان دادند مورد بررسی قرار دادهو تلفن همراه 

 های دیگر بود.  میزان قابل توجهی بیشتر از رسانه
 برای تهدیدی :اجتماعیهای  شبکه و مجازی واقعیت همگرایی( »2351و همکاران) 1در پژوهشی مشابه ابروچین

 واقعیت احتمالی همگرایی به مربوط اخالقی مسائل بر تمرکز را مورد بررسی قرار دادند و با« آزادی و خصوصی حریم
 در مجازی واقعیت همگرایی که مجازی مشخص کردند اجتماعیهای  شبکه نهایت در و اجتماعیهای  شبکه مجازی،
 همراه به را مخاطبان تهدید آزادی و صوصیخ حریم تهدید همچون اخالقی مشکالت مجازی اجتماعیهای  شبکه

 . داشته است

 

 هدف پژوهش -4
 "ها  خانواده در همراه تلفن مجازی اجتماعیهای  شبکه از نامناسب استفادههای  شناسایی چالش"هدف پژوهش 

 بوده است.

 

 روش پژوهش-5
شده استفاده « پدیدار شناسی»با رویکرد « تحقیق کیفی»این پژوهش با توجه به موضوع مورد مطالعه از روش  در
ای از تحقیقات با مختصات توصیفی، انعکاسی و  . پدیدار شناسی، برای استخراج عصاره ذات تجربه انسانی، شیوهاست
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شود. پدیدار شناسی به  کنند، ارائه می چه افراد تجربه میاین توصیف شیوه تجربه و آن کند. در تفسیری را پیشنهاد می
عنصر اساسی تجربه در زندگی روزمره مردم توجه دارد. لذا تجربه، نقطه مرکزی تمرکز پدیدار شناسی قرار گرفته است 

 . (5035)ایمان،

، روش بودکاربران  های اجتماعی مجازی تلفن همراه در زندگی های شبکه از آنجا که محقق در صدد شناسایی چالش
تا اشباع  نیمه ساختارمندمصاحبه  استفاده از با وانتخاب  تحقیق خود را از نوع کیفی بر اساس روش پدیدارشناسی

نفر در مقاطع مختلف  28تعداد واحد اصفهان)خوراسگان(،  دانشگاه آزاد اسالمیای  کاربران حرفهکل اطالعات، از 
سال را با روش نمونه گیری هدفمند ناهمگن  17تا 53کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با رده سنی 

 های اجتماعی مجازی تلفن همراه استفاده نمود.  انتخاب و از تجارب آنها در استفاده از شبکه
کرد که در صورت تمایل وی را  پژوهشگر، از مشارکت کننده تقاضا میدر این راستا نویسنده با معرفی خود به عنوان 
این اختیار را داشتند که به هر سوال در صورت تمایل پاسخ دهند و در  در انجام پژوهش یاری رساند. مصاحبه شوندگان 
 هر زمان از مصاحبه خارج شوند یا انصراف دهند. 

انجام گرفته  هفت مرحله در "ییزکال"روش پیشنهادی ده از ها با استفا در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده
 . (2330، 5است)استیفن

ثبت شد. در این زمینه کل  ناًیو ع هنداخو هاآن با نشد سحساا هم رمنظو به نشرکتکنندگا همه تتوصیفا ا،بتدا
ها بدون دخل و تصرف بازنویسی و تایپ گردید و سپس چندین مرتبه به دقت مطالعه و موارد جمالت و  مصاحبه
 های مهم عالمت گذاری شد.  پاراگراف
گذاری شده از متن هر مصاحبه استخراج و در یک جدول قرار گرفت به طوریکه برای تمام عبارات مهم عالمت دوم،

عبارت مهم و مرتبط با موضوع  233ر عبارت امکان اسخراج یک مفهوم ساده و اولیه وجود داشت که در این زمینه ه
 پژوهش به دست آمد. 

گرفت به طوریکه یک عبارت بلند به یک یا چند مفهوم  لشک محقق توسط مهم رتعبا هر ممفهو یا معنی م،سو
 مفهوم باقی ماند.  551تکراری تعداد  کوتاه و قابل فهم تبدیل شدکه پس از حذف کدهای

 دسته موضوعی 52شد که در این رابطه تعداد  هیندمازسا عیموضو یستههادرون د ه،شد تنظیم مفاهیم رم،چها
 . تشکیل شد مرتبط با موضوع پژوهش

 در این رابطهدسته بندی گردید که  وتلفیق  نظر ردمو هپدیداز  جامع توصیف یکدرون  به یافتهها ،پنجم
 به دست آمد.مفهوم کلی  8 

و در قالب گزاره اصلی پژوهش  تنظیم شنو رو صریح بیانیه یک شکل به تحقیق ردمو هپدیداز  جامع توصیف ششم،
 تلفن مجازی اجتماعیهای  شبکه از های استفاده نامناسب چالش"،ارائه شد که با توجه به موضوع و هدف پژوهش

 شد.  بیانبه عنوان گزاره اصلی پژوهش  "ها خانواده در همراه
ها را به  روایی و پایایی مطالب تایید شد، بدین ترتیب که محقق مفاهیم استخراج شده از مصاحبه خرآمرحله در 

مشارکت کنندگان نشان داد تا عالوه بر تایید آن در صورت نیاز اصالحات الزم انجام گیرد. همچنین محقق عالوه بر 
های مختلفی را با استفاده از رویکرد پدیدار شناسی کیفی  تخراج شده را به دو نفر از استادانی که پژوهشآن، مفاهیم اس

 ها اعمال گردید.  انجام داده بودند ارائه داده و نظرات اصالحی آنها جهت اعتبار و پایایی یافته

 های پژوهش یافته-6
های  نقش شدن رنگ کم-2 خانوادگی، پیوندهای تضعیف -5مفهوم اصلی شامل:  8های این پژوهش در  یافته

                                                           
1 Stephen 
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( دسته بندی 5اخالقی مطابق شکل) غیر روابط و خشونت تروی -8 و فرزندان زودبزرگسالی-0 والدین، خانوادگی
 شود. گردیده که در ادامه بدان پرداخته می

 

 
 های اجتماعی تلفن همراه های استفاده نامناسب از شبکه ( چالش1شکل)

 

 پیوندهای خانوادگیتضعیف  -6-1

 یهای خانوادگ ستگیکاهش واب-6-1-1
ای برخوردار بوده است چرا که  خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی بشری همواره در تمام جوامع از اهمیت ویژه

های اجتماعی شدن افراد در این نهاد صورت گرفته و در حقیقت شخصیت اولیه هر فرد در خانواده شکل  اولین آموزش
های مجازی باعث وابستگی استفاده  های اجتماعی و حضور بی وقفه در گروه گیرد. استفاده مداوم و بی رویه از شبکه می

دهد که این موضوع وقتی با یک  های آنها کاهش می کنندگان به دنیای مجازی شده و ارتباطات کاربران را با خانواده
 به خانواده را به دنبال دارد. رابطه احساسی و عاطفی همراه شود، کاهش وابستگی

 

 خانوادگی ارتباطات محتوای و سبک تغییر-6-1-2
ها دیده شده که افراد فقط موقع  ها یی در خانواده این مفهوم باید اشاره کرد که به دفعات زیاد جمع برای توضیح

رر والدین و اعضای بزرگتر اند، آن هم با اصرار و تذکرات مکهای همراه هوشمند خود کشیده صرف غذا دست از تلفن
 کند.  اینده را در حوزه ارتباطات انسانی دچار مشکل می این رفتارها نسل خانواده. مطمئناً ادامه یافتن 

این راستا اگر خانواده را به عنوان یکی از عوامل مهم اجتماعی شدن و تربیت فرزندان در نظر بگیریم، بر اساس  در
نسل جدید درک صحیحی از ارتباط، گفتگو، حل مساله به صورت جمعی، مشارکت،  5وراای باند نظریه یادگیری مشاهده

همکاری و حتی عشق ورزی و نوع دوستی نخواهد داشت چرا که اصوالً چنین چیزی را در درون خانواده تجربه یا 
 اینده به اجرا بگذارد. مشاهده نکرده تا بتواند در

ها درآینده باید شاهد فرزندانی کم حوصله،  ها و عادات اجتماعی در خانوادهبرهمین اساس با ادامه یافتن چنین رفتار

                                                           
1 Bandura Albert  
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 گر و دارای کمترین مهارت در حل تعارضات اجتماعی باشیم.عجول، پرخاش

 

 خانوادگی چهره به چهره ارتباطات کاهش-6-1-3
ویژه در میان اعضای های ارتباطی به  های نوین تغییر شیوه یکی از معضالت امروز جامعه ما در خصوص رسانه

 خانواده است.
در گذشته که چنین ابزارهایی در دسترس افراد نبود اعضای خانواده در کنار هم ارتباطات چهره به چهره بیشتری 

ترین فرد به شکل معناداری در جریان بود، گفتگوها ترین عضو خانواده تا کوچکاین ارتباطات از بزرگ کردند.  برقرار می
های خانوادگی، حل مسائل و مشکالت اعضای  های گذشتگان در جمع ها و داستان انوادگی، بیان قصههای خو نشست

 خانواده به واسطه گفتگوهای چهره به چهره و ... از جمله مزایای ارتباطات سنتی گذشته بود.
ها و  یژه در زمان میهمانیتنها ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و به وهای اجتماعی مجازی نه امروزه با وجود شبکه 
ها  این شبکه گویی معدود اطالعات رد و بدل شده میان آنها نیز محدود به محتوایهای خانوادگی کمتر شده، بلکه جمع

این امر به نوبه خود عدم امکان درک متقابل میان اعضای خانواده و اجتماع، عدم توانایی برقراری ارتباط  است که
ای احترام و کاهش آستانه تحمل افراد در مواجه با شرایط مختلف و در مجموع شکاف نسلی صحیح اجتماعی و بر مبن

 را به دنبال دارد.

 

 ی با دیگرانواقع یرغ یارتباطات احساس یریشکل گ-6-1-4
گردد. از  های اجتماعی مجازی گاهاً منجر به شکل گیری روابط عاطفی و احساسی بین کاربران می تعامل در شبکه

و هویت مجازی همراه است. بسیاری از جوانان و به ویژه   نامیضور در فضای مجازی غالباً با گمنامی، بیطرفی ح
کارانه و غیر واقعی کاربر دیگر شده و به تدری  این ارتباط دختران جوان به واسطه ناآگاهی مجذوب سخنان فریب

و غیر واقعی است، در صورت ادامه یافتن  گردد و چون هویت طرف مقابل کاذب تبدیل به یک ارتباط عاطفی می
 تهدیدی برای کاربر دلباخته است.

 

 های خانوادگی والدین کم رنگ شدن نقش-6-2

 یهای خانوادگ یتبه مسئول یتوجه یب-6-2-1
ها باعث اتالف وقت  های اجتماعی مجازی این بود که استفاده مداوم از این نرم افزارها و شبکه تجربه کاربران شبکه

نماید.  های خانوادگی و اجتماعی دچار بی تفاوتی می ید استفاده کنندگان شده و به تدری  ایشان را نسبت به مسئولیتمف
این وضعیت درروابط زناشویی به وضوح قابل مشاهده است چرا که زمان مفید زن یا مرد و یا هردو به جای گفتگوی 

 ردد.گ ها سپری می چهره به چهره به وب گردی در این شبکه

 

 فرزندان تربیتی یتکمتر به وضع یدگیتوجه و رس-6-2-2

های اجتماعی مجازی تلفن  همانند آنچه در مفهوم قبلی بیان گردید، وقت گذرانی و اعتیاد بیش از حد به شبکه
توجهی به همراه باعث کمرنگ شدن حضور موثر والدین در خانواده شده و بر همین اساس این کاستی موجب بی

 گردد. فرزندان در تعلیم، تربیت و تحصیل آنها میوضعیت 
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 زودبزرگسالی فرزندان-6-3

 جوانان و نوجوانان برای بزرگسالی هنگام زود تجربیات-6-3-1
شوند که در آن مطالبی با  هایی می ها عضو گروه این شبکه فرزندان یک خانواده به واسطه ناآگهی از پیامدهای منفی

 ایشان فاصله دارد. گردد که در برخی موارد نزدیک به یک دهه با سن غیر اخالقی تبادل می محتوای مختلف و نه الزماً
های خود را به فرد  این عدم آگاهی استفاده کرده و افکار و اندیشه اینکه افرادی سود جو و فرصت طلب از خصوصا ً

صورت کاربر نوجوان تجربیاتی غیر  این دهند که در  کوچکتر القا نموده و وی را تحت تاثیر فکری و عاطفی قرار می
شود که اصالً مناسب سن او نیست و به نوعی دچار  آشنا می متناسب با سن خود را کسب کرده و با مفاهیمی

 شود. می "زودبزرگسالی"
ها نیز افراد بزرگسال مطالب مختلف احساسی، عاشقانه، عاطفی، جنسی و... را رد و بدل  این گروه در بسیاری از

 تواند تهدیدی اساسی برای کاربران نوجوان خانواده باشد. نمایند که می می

 

 گروه یک در ناهمگون سنیهای  رده حضور-6-3-2
های سنی مختلف به ویژه  ها، امکان حضور اعضای کوچکتر خانواده در گروه این شبکه  های جدی یکی از آسیب

 باشد. ها یی با سن بیشتر می سنین کمتر در گروه
افزارهای اجتماعی بدون هیچ محدودیتی پذیرای کاربران به شکل داوطلبانه یا انتخابی)توسط های مجازی نرم گروه

باشد و در ورود یک کاربر به گروهی دیگر اغلب مالحظات سنی و جنسی در نظر گرفته  مدیر و اعضای گروه( می
 ادن معنای اصلی خود است.ها در حال از دست د این شبکه شود. به طوریکه گروه همساالن در نمی

های حقیقی و چهره به چهره به واسطه مشخص بودن سن و جنس افراد معوالً با  این درحالی است که در گروه
 آید. های سنی همگن در تعامل بوده و از ورود افراد خارج از مشخصات کلی گروه ممانعت به عمل می رده

 

 والدین گوشی نامناسب اطالعات به فرزندان اتفاقی دسترسی-6-3-3
این است که اعضای بزرگتر خانواده و به ویژه پدر و مادر در برخی  توان بیان کرد این زمینه می مفهوم دیگری که در

اینکه  ها و مطالب جنسی و بعضاً غیر اخالقی است و با توجه به ها یی هستند که حاوی تصاویر، فیلم موارد عضو گروه
این امکان وجود دارد که به  نمایند از دستگاه تلفن همراه والدین خود استفاده می سرگرمی اغلب فرزندان برای بازی و

ها یی مواجه شوند که نه تنها مناسب با سن آنها نیست بلکه در سنین  طور اتفاقی وارد صفحات مذکور شده و با صحنه
 باشد. بزرگسالی نیز مضمون و ناپسند می

 

 

 

 اخالقی ترویج خشونت و روابط غیر-6-4

 خشونت سازی عادی-6-4-1
های روز دنیای امروز است که در دنیای مجازی نیز نفوذ کرده  جرم، جنایت و خشونت یکی از مسائل مهم و واقعیت

های فضای مجازی  های مختلف از اعمال خشونت آمیز یکی از آسیب و منعکس شده است. تهیه و انتشار تصاویر و فیلم
شود، اگرچه در ابتدای امر ممکن است دچار دگرگونی و ناراحتی  ها مواجه می ر با این صحنهاست چرا که وقتی یک کارب
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گردد اما با تکرار این تصاویر، خشونت برای وی امری عادی شده و حتی ممکن است خود او نیز به اعمال خشونت بار 
 دست بزند.

 

 یو مسائل جنس ینتوه یساز یعاد-6-4-2
تواند با هویت مجازی و  همراه است چنانچه فرد می و بی نامی  ای موارد با گمنامی پارهحضور در فضای مجازی در 

های  ها و معذوریت های مجازی حضور یافته و به تبادل اطالعات بپردازد. به همین دلیل محدودیت غیر واقعی در گروه
فتار خود، به توهین و اشائه مطاب تواند بدون ترس از عواقب ر گفتگوهای فیزیکی از میان برداشته شده و فرد می

 های آن قرار خواهند گرفت. جنسی نامناسب بپردازد که بالتبع دیگر کاربران نیز در معرض آسیب
 

 نامشروع ارتباطات تسهیل-6-4-3
باشد و بر همین  ساعته است با کمترین هزینه می 28ها، قابلیت ارتباط مجازی آنالین و  از دیگر امکانات این شبکه

توانند به راحتی با جنس مخالف ارتباط برقرار کرده و به واسطه هویت مجازی مطالبات خود را به َآسانی  س افراد میاسا
های ساده آغاز شده و در صورت ادامه به روابط چهره به چهره و در نهایت  مطرح نمایند. این روابط ابتدا با دوستی

های زیان بار فضای مجازی است که کاربران دختران و  جمله آسیبتواند به رابطه جنسی ختم گردد. این مورد از  می
 نماید. ها را تهدید می های جوان این شبکه خانم
آن بر  یرو تاث نترنتای و نوع استفاده از یزانم ی( در خصوص بررس5048)زنجانی زادههای  ها با پژهش یافته این
 خصوص در( 5043)خسروی ی،اطالعات ینهای نو یفناور یدجد یداتتهد یرامون( پ5047)یریهای خانواده، ام ارزش
و  های اسالمی ( در خصوص کمرنگ کردن ارزش5043)یاکبرهمراه،  تلفن از استفاده در فرهنگی هنجارهای تغییر

 .دارد همسوییخطر  معرض در کاربران نفس عزت بودن پایین خصوص در( 5032)همکاران و ی و خزاعیاخالق

 

 گیریجمع بندی و نتیجه -7
 برای شهروندان سازی آماده نیاز به ملی، زندگی در یک جامعه برای شهروندی تربیت بر آموزش و عالوه امروزه
 تکنولوژیکی و سیاسی تاریخی، اجتماعی، ای، فرهنگی،رسانه مطالعات به است و این آموزش، جهانی جامعه در زندگی
 گردد. می ارتباطات و عصر اطالعات در زندگی بهترهای  شیوه است که باعث ارائه وابسته
کند تا وقایع را پیش بینی  ای به مخاطب کمک می سوادرسانهای در عصر حاضر این است که  علت اهمیت سوادرسانه 

ای همچنین به او  آگاهی خود را باال ببرد و در نتیجه به موقعیت پیشرو یا رهبری دست یابد. سوادرسانه کند و سطح
 تعبیر و تفسیر رسانه برآید. کمک منتقدان از پس کند تا بدون کمک می
 از صحیحی و مناسب استفاده همراه تلفن مجازی اجتماعیهای  شبکه کاربران عمده که داد نشان پژهش نای نتای 
 در و طبیعی غیر استفاده آنکه ضمن نمایند، می استفاده آن از گذارنی وقت برای بیشتر و نداشتهها  شبکه نای امکانات

 است. داشته کاربران روان و روح بر زیادی منفی تاثیراتها  شبکه نای از استفاده به روانی اعتیاد مواردای  پاره
این  های جدید به انحاء مختلف در حال رسوخ در زندگی بشر است و سرعت تغییر و تحوالت از طرف دیگر تکنولوژی

ای از موارد حتی فرصت برنامه ریزی و تفکر  ای است که در پاره ای به گونه های رسانه ها و به ویژه تکنولوژیتکنولوژی
 نماید.  در مقابل آن را از همگان سلب می

ای که تا یک دهه پیش باالترین توانش  این مهم در حوزه تلفن همراه به وضوح قابل مشاهده است چرا که وسیله
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ر آن هم با کیفیتی بسیار پایین بود، در کمتر از ای و یا یک تصوی ضبط و پخش یک موسیقی ساده، یک فیلم چند دقیقه
های انسانی به  نیازمندی ای که گویی ارضای تمامی ای همه کار در دستان کاربران تبدیل شده به گونه دو سال به وسیله

 دستان آن سپرده شده است.
به چهره و گفتگوهای ها است که به جای تعامل چهره این موضوع وجود کاربران متعدد در خانوده شاهد عینی 

 نمایند. ها سپری می این شبکه خانوادگی زمان بسیاری را در
از استفاده مداوم و مستمر در  یبا اذعان و ابراز ناراحت ینمتاهل یژهاز مشارکت کننده گان به و در این پژوهش بسیاری

 یتکنولوژ نای ها اوقات فراغت خود را در کنار خانواده و به دور از شبکه نای تالش بودند که با کاهش زمان استفاده از
 کنند. یسپر
های  شبکه از استفاده یی که درها  چالش وها  فرصت تمام با رسد می نظر به که است این حاضر مقاله پایانی نکته اما

 عنوان با کاربران ای از ارتباط شبکه شکل گیری شیوه و حال در حاضر حال تعامالت وجود دارد، اجتماعی تلفن همراه

 .است "مجازی خانواده"

 نرم این شدن گیر همه سرعت به توجه با اما برسد نظر به بزرگنمایی کمی امر ابتدای در اصطالح این از استفاده شاید

 .رسید خواهیم مفهومی چنین به زود یا دیر جامعه، سنیهای  رده و اقشار تمامی میان در افزارها

 یک درجه اقوام از خانواده یک اعضای آن در که است مجازیای  شبکه ارتباط نوعی مجازی خانواده نگارنده اعتقاد به

 بوده ارتباط در یکدیگر با مجازیهای  گروه صورت به نسبی و سببی وابستگان و خویشان تا گرفته خونی پیوندهای شامل

 .نمایند می اطالعات تبادل و

 یابد، می افزایش مجازی محیط در فعالیتشان هرچه اما دارند زیادی ارتباط یکدیگر با مجازی محیط در اگرچه افراد این

 مجازی ارتباطات گیری شکل با که صورت بدین یافته، کاهش یکدیگر با شان چهره به چهره ارتباط مواردای  پاره در

 افزایش ارتباطات این وسعت عوض در و شده کاسته خویشاوندی و خانوادگی چهره به چهره ارتباطات عمق از خانوادگی،

 .یابد می

 در اینکه رغم علی و شود می اجتماعی سطحی و عمق کم ارتباطات از وسیعی سطح دارای کاربر یک مفهوم، این در

 برخطصورت آنالین و  به جهان سرتاسر در خود خانواده اعضای و خویشان فامیل، اقوام، از زیادی تعداد با واحد زمان یک

 نرم عمومی و خصوصیهای  پیام طریق از را خودهای  صحبت دارد قرار خانواده اعضای دیگر کنار در وقتی است، ارتباط در

 خصلت این و نموده منتقل مشابههای  دستگاه و همراه تلفن طریق ازها  برنامه این مجازیهای  گروه و اجتماعی افزارهای

 .است رخداد حال در یا داشته وجود نیز خانواده آن دیگر کاربران در

 استفادهها  شبکه این نمادهای و تصاویر مطالب، از خانواده دیگر عضو به احساسات ابراز برای عضو یک مثال طور به

 .دارد حضور منزل سوی آن در اندک بسیارای  فاصله در نظر مورد فرد حالیکه در نماید می

 برخورد و قضاوت از ترس بدون را خود واقعی احساسات تا دهد می را امکان این کاربران به ارتباطی شیوه این البته

 ارتباط وجود این با بگذارند، نمایش به را خود واقعی "خود"حقیقت در و نمایند منتقل دیگران به و داده بروز دیگران

 .گرفت نخواهد را واقعی چهره به چهره ارتباط جای شکلی هیچ به و هرگز مجازی

 حل و عادی گفتگوی جای به افراد و شده عادت به تبدیل مرور به خانواده اعضای برای مکرر استفاده این آنکه ویژه به

 وها  فیلم جمعی دسته تماشای خانوادگی، تفریحات انجام چهره، به چهره صورت به خانوادگی تعارضات و مسائل
 دسته و خانوادگیهای  بازی و تفریحات انجام یکدیگر، به نسبت حقیقی احساسات و محبت ابراز تلویزیونی،های  سریال

 با را کالمی و فیزیکی ارتباطات و مکالمات ترینکوتاه و کرده سپری مجازی فضای این در را زیادی زمان مدت ...و جمعی

 و گرفته قرار الگو نیز ترکوچک اعضای برای آهستگی و آرامی به ارتباطی شیوه تغییر این .نمایند می برقرار یکدیگر
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 .کنند رفتار گونهاین که آموزند می بزرگترها از تقلید به خانواده خردسال و کودک فرزندان

 در را اطالعاتمان باید داریم که خانوادگی و شغلی اجتماعی، موقعیت به توجه با ما شود، همه در پایان یاد آور می

 این برای منابع بهترین مجازی اجتماعی هایشبکه و هاخبرگزاری اینترنتی،های  سایت و دهیم افزایش مختلفهای  حوزه

 نداشته حضور هاشبکه این در ساعت 24 صورت به و بدانیم را آنها از استفاده طرز که است کافی فقط اما هستند منظور

 نسل تا داده آموزش نیز فرزندانمان به را آن از صحیح استفاده طرفی از و نگیریم فاصله واقعی دنیای از مرور به تا باشیم

 .باشد داشته نوینهای  رسانه ازای  بهینه استفاده جدید
 چه و هستند مناسب موادی چه که است مراقب هوشمندانه غذایی است که ای مثل یک رژیم سوادرسانهدر این راستا 

ماده بر چه مبنایی باید استوار  که میزان مصرف هر این  مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و یا موادی
 باشد. 

و  ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل رسانه تواند به مخاطبان ای می سوادرسانه
 ای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد. فعاالنه
 و آموزش جهت سراسری و مدونای  و برنامه بنمایند جدیای  اندیشه زمینه نای در امر مسئولین است الزم رو این از 
 خطرات از کاربران سازی آگاه ضمن تا آید در اجرا مرحله به و چالش تهیه این ازها  خانواده و جوانان والدین، سازی آگاه
 نهاد صورتنای غیر در که بماند، چرا مصون تهدیدات این از خانواده بنیان و شده داده آموزش آن مقابلههای  راه آن،

 ارتباطی شبکه و اجتماعی و هنجارهایها  ارزش بعدی باورها، گام در و بودهها  شبکه نای از استفاده قربانی اولین خانواده
 .گرفت خواهد قرار هجمه مورد افراد

 

 منابع
 ،523-552 صص ،20 شماره حصون، مجله ،«اجتماعی شناسی آسیب(: 2) همراه تلفن( »5043)فیروز اکبری، -
 . 53/2/38: مشاهده ، تاریخ/http://www. noormags. ir/view/fa/articlepage 323021: در دسترس قابل

 سوی به گامی: اطالعاتی نوینهای  فناوری ظهور از ناشی تهدیدات وها  فرصت مطالعه( »5047) عبدالرضا امیری، -
 . 154-135 صص: 8 شماره ،8 سال انتظامی، مدیریت مطالعات فصلنامه ،«ناجا در راهبرد تدوین

 . دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: اول چاپ کیفی، تحقیقات شناسی روش( 5035)تقی محمد ایمان، -

 اصفهان دانشگاه دانشجویان فرهنگی هویت بر سایبریهای  شبکه نقش بررسی( »5030)نگین دستجردی، برات -
 . 573-513 صص:18 شماره ،21 کاربردی،سال شناسی جامعه ،نشریه«35-5033 تحصیلی سال

 نشریه. «مشهد شهر جوانان دینیهای  فرهنگ خرده شناسی سنخ( »5043)آرش قهرمان، و محمدرضا نژاد، برات -
 . 04-3 صص:5شماره ،5 دوره، جوانان مطالعات شناسی جامعه

 فصلنامة انتقادی، تفکر و ای رسانه سواد به آمدی در( 5041)رضا جهرمی، بصیریان و حسین جهرمی، بصیریان -
 00-13 صص: 14 پیاپی شماره ،8 شماره هفدهم، سال رسانه،

: 14 پیاپی شماره ،8 شماره هفدهم، سال رسانه، فصلنامه کاووسی، لیال ای، رسانه سواد تعریف( 5041)جیمز پاتر، -
 7-21صص

 . 533ص ایران، موسسه انتشارات: تهران. صالحیار غالمحسین ترجمهها،  رسانه دوم عصر( 5077)مارک پاستر، -

 کاربران برای آن کارکردهای و همراه تلفن(»5035)طاهره خیرخواه، و مسعود، کوثری محمدرضا، یگانه، جوادی -
 . 81-20صص: 2 شماره اول، دوره اجتماعی، تحقیقات و مطالعات فصلنامه ،«جنسیتیهای  تفاوت بر تأکید با ایرانی

 -آموزش در مجازی اجتماعیهای  شبکه از استفاده(» 5030)غالمرضا صرامی، و پروین کدیور، لیال، مالیی، چراغ -



 فصل دوم  012

 . 15-23 صص: 03 شماره تربیتی، نوینهای  اندیشه فصلنامه ،«ها  چالش وها  فرصت

-1صص: 02 شماره نور، آورد ره مجله ،«سایبر فضای در مجازی هویت شناسی مفهوم( »5043)آرش، خسروی -
55 . 

 ارشد، کارشناسی نامه پایان ،«فرهنگی هنجارهای تغییر در همراه تلفن ار جوانان تجارب( »5043) زهرا خسروی، -
 (. اصفهان)خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه: تربیتی علوم دانشکده

 . 80-85 ص ثانیه، انتشارات: تهران اول، علوی،چاپ پرویز ترجمه فرهنگی، مطالعات( 5033)کریس روجک، -

 مجازی اجتماعیهای  شبکه از استفادههای  چالش وها  فرصت بر مروری مجازی؛ خانواده( 5038)عباس زمانی، -
 مولف ناشر: اصفهان همراه، تلفن

 جامعه انجمن مجله ،«آموزان دانش بین در های خانواده ارزش بر اینترنت تأثیر بررسی( »5048)هما زاده، زنجانی -
 . 581-525صص: 2 شماره. ششم دوره. ایران شناسی

 اجتماعی و فرهنگی کارکردهای وها  چالش(» 5044) آذر تاجور، و سیاوش پورطهماسبی،، مهدی نژاد، سبحانی -
 . 54 - 24صص:02 و 05 شماره سوم، سال فرهنگی، مهندسی ماهنامه ،«آن اصالح راهکارهای و همراه تلفن

 . شرق سیمای: تهران الکترونیک، عمومی روابط و نوین عمومی دیپلماسی( 5043) محمد فر، سلطانی -

 تابستان ،05 شماره آورد، ره فصلنامه ،«تهدیدها وها  فرصت اجتماعی؛های  شبکه( »5043)اهلل روح پور، سلیمانی -
 53-58صص:5043

 پیاپی شماره ،8 شماره هفدهم، سال رسانه، فصلنامه ای، عقیده مقالة یک ای رسانه سواد( 5041)یونس شکرخواه، -
 27-02 صص:14

 مطالعات فصلنامه ،«جهانی هویت و مجازی فضای(»5032)آذرگون،نسرین و حبیب، شاهی خسرو صبوری -
 . 24-5 صص: 8 شماره راهبردی،

 جهانی مجله ،«هویت و فردگرایی تکنولوژی:همراه تلفن و جدید فردگرایی( »5041) رضا سعید عاملی، -
 مشاهده تاریخ، http://gmj.ut.ac.irدر دسترس قابل ،5شماره تهران، دانشگاه انتشارات ،ISSN 2008-0468رسانه
51/5/38 . 

 فصل ،«مجازی شهر جامع طرح ضرورت: مجازی کار مفهوم و مجازی شهرهای منطق(»5032)سعیدرضا عاملی، -
 . 21-7 صص: 33 پیاپی شماره ،5 شمارة ،28 سال رسانه، نامه

 فرهنگی هویت بر بوک فیس اجتماعی شبکه تاثیر(»5030)احمد سید میرتبار، و وحید قاسمی صمد، پور، عدلی -
 . 24-5 صص: 5 شماره هفتم، دوره ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه ،«اصفهان شهر جوانان

 شماره ،8 شماره هفدهم، سال رسانه، فصلنامه نظارت، به جدید رویکردی ای رسانه سواد( 5041)طهمورث قاسمی، -
  41-531صص:14 پیاپی

 خاکباز، افشین و علیقلیان احد ترجمه اول، جلد ای، شبکه جامعه ظهور: اطالعات عصر( 5043)مانوئل کاستلز، -
 . 188-1 صص نو، طرح انتشارات: تهران

 و هویت بر همراه تلفن تأثیر: روزمره زندگی و نوین های رسانه(»5047)حسین حسنی، و عبدالحسین کالنتری، -
 . 501-553 صص: 71 شماره رسانه، ،نشریه«جوانان زندگی سبک

 صدا توسعه و تحقیق کل اداره: تهران بلیغ، ناصر ترجمه ای، رسانه سواد بر درآمدی( 5073)دیوید کانسیداین، -

 بر تاکید با)هویت بحران و مجازی اجتماعیهای  شبکه(»5035)فائزه خاکسار، و صمد پور، عدلی ثریا، معمار، -
-511صص: 8 شماره اول، دوره ایران، در اجتماعی تحقیقات و مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه ،(«ایران هویت بحران



 014 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

571 . 

 میرانی، گودرز ترجمه ارتباطات،های  نظریه در شدن جهانی در ارتباطات فرایندهای و ساختارها(5047) پتر مونژ، -
 . فناوری و تحقیقات علوم، وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده: تهران چهارم، جلد

 . 0ص: اول چاپ ای، رسانه نوینهای  فناوری وها  تکنولوژی( 5035) تورج مالباشی، زاده مهدی -

. سوم انتقادی،چاپهای  دیدگاه و رای های  اندیشه رسانههای  نظریه( 5032) محمد سید زاده، مهدی -
 . تهران،همشهری

 یکم، و بیست قرن در ای سوادرسانه آموزش اهمیت( 5035)محمود سید شمی،ها  و بهاره بخشی، بهاره، نصیری، -
 583-514 صص: هجدهم شماره هفتم، سال ای، رسانه مطالعات فصلنامه

Bandura A. 2002. Social Cognitive Theory of Mass Communication,in J. Bryant and D. 

Zillman(eds),Media Effects:Advances in Theory and Research,Hills,NJ: Erlbaum,page 140 . 
Bell D. 2001. An introduction to cyberculturse, USA, Routledge . 
Counts S. 2007. Group-Based Mobile Messaging in Support of the Social Side of Leisure. 

Computer Supported Cooperative Work (CSCW)April 2007, Volume 16, Issue 1-2, pp 75-97 . 
Ferri F, Grifoni P , Guzzo T (2012) New forms of social and professional digital 

relationships: the case of Facebook. Social Network Analysis and Mining. June 2012, 

Volume 2, Issue 2, pp 121-13 . 
Heinrichs J H, Lim J S , Lim K S(2009)Influence of social networking site and user access 

method on social media evaluation. Journal of Consumer Behavior . Volume 10, Issue 6, 

pages 347–355, November/December 2011 . 
Mcquail D(2006) Mcquail's Mass Communication Theory,Sage Publications. pages 7-97 . 
O’Brolcháin F, Jacquemard T ,Monaghan D ,Connor . N O,Novitzky P ,Gordijn B . 2015. 

The Convergence of Virtual Reality and Social Networks: Threats to Privacy and 

Autonomy,ISSN: 1353-3452 (Print) 1471-5546 (Online .) 
Stephen G(2003)Transformations: A world of home hemodialysis. Health Care . 2003 ; 38 

(2) :29-50 . 
Zemmels D R , Khey D N. 2014. Sharing of Digital Visual Media: Privacy Concerns and 

Trust Among Young People. American Journal of Criminal Justice May 2014 (Online),Link: 

http://link. springer. com/article/10. 1007/s12103-014-9245-7. 
 

  



 فصل دوم  010

  



 012 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم:
 

 

 

 

 

 توانمندسازی
 

  



 فصل سوم  011

 

 ای و دیجیتال سازی سواد رسانه ها در گفتمان نقش رسانه
 

 ارشد علوم ارتباطات اجتماعیعلی قشمی، کارشناس 

 

 چکیده:
ای که تمامی وجوه جامعه تحت حاکمیت رسانه قرار گرفته  گونه اند به ها شدهها، محیط بر زندگی انسان امروزه رسانه

ای شده است که اثرات خودآگاه و یا ناخودآگاه زیادی را به دنبال دارد.  ای رسانه است و بسیاری از تجربیات مردم، تجربه
های متعددی  ها در راستای رشد شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، نیازمند توانایی تفاده بهینه و متناسب از رسانهاس

 5«ای و دیجیتال سواد رسانه»های متکثر،  گیری از رسانه جهت مواجهه هوشمندانه است که این توانایی مواجهه و بهره
مرحله اول، به طور ساده، شود که  یک پیوستاری را شامل می، و دیجیتال ای رسانهسواد آموزش نامیده شده است؛ 

و های ویژه مشاهده  مرحله دوم، آموختن مهارتو است  2«ای رسانه برنامه مصرف»شدن از اهمیت مدیریت یک  آگاه
 .ش قرار گیردمورد کنکاتری  تا موضوعات عمیق معمول استچارچوب گذر از مرحله سوم، و در نهایت انتقادی مطالعه 

دسترسی به  ،ها ای ابزاری برای توانمند ساختن شهروندان در تحلیل انتقادی و ارزیابی رسانه واد رسانهدر واقع س
 .انتقادی است نگرههای مختلف و ایجاد  ها، برقراری اشکال متعدد ارتباط به شکل رسانه

اید بهترین مسیر آموزش عمومی و گسترش ها، ش آنچه ضرورت دارد این نکته است که به دلیل فراگیری رسانه
را  0«ای گفتمان سواد رسانه»ها،  اصطالح، رسانه پذیر باشد و به ها امکان ای از سوی همین رسانه مهارتهای سواد رسانه

ها و نحوه مواجهه با آن، آگاه سازند و به  گسترش دهند و با تولید ادبیات نظری الزم، عموم مردم را نسبت به رسانه
ای  سازی رسانه مدت و بلندمدت این جریان ن مدت، میا ان یک مسئله اجتماعی با آن مواجه شوند تا شاهد اثرات کوتاهعنو

ای و دیجیتال  ای، ماهیت و ابعاد سواد رسانه باشیم. بر همین اساس در این پژوهش ابتدا با بررسی اسنادی و کتابخانه
نظران و متخصصان نفر از صاحب 53با « مصاحبه عمیق»یق کیفیم گیری از روش تحق تدوین شده است. سپس با بهره

ای و دیجیتال  ها، محورها و راهکارهای تحقق گفتمان سواد رسانه ها، تالش شده است تا مولفه حوزه ارتباطات و رسانه
، «خانواده»، «شآموز»، «سیاست»توانند برای سازمانهایم نهادهای  ها می ها، احصا گردد و نقشی که رسانه توسط رسانه

 تعیین و تبلیغ نمایند را طراحی و ارائه کند.« فرانهاد ارتباطات»و حتی « اقتصاد»، «دین»

 نهادها. -آموزش -ها رسانه -گفتمان -فرانهاد ارتباطات -ای سواد رسانهها:  کلیدواژه

 

 مقدمه
تقریبا ناممکن است و این گستردگی، تعدد، اند و تصور زندگی بدون رسانه،  ها در بطن زندگی امروز قرار گرفته رسانه

ها، تصاویر،  بودن و امکان تبادل داده ها، تحوالت بسیاری را فراروی زندگی بشر بنا نهاده است؛ تعاملی تکثر و تنوع رسانه
های مالی و اعتباری و درکل پیوند ناگسستنی  یابی از تحوالت مناطق مختلف جهان، انجام بسیاری از تراکنش اطالع

ایم و امروزه شاهد  ای است که دیگر از عصر اطالعات و ارتباطات عبور کرده گونه رسانه با ابعاد مختلف زندگی ما، به
آلود و سریع در  ای شتاب گونه شدن ارتباطات، اقتصاد و سیاست در زندگی مردم جهان هستیم. این تحوالت به جهانی

کند و انسان امروز با دریایی از اطالعات  دی از شهروندان دریغ میحال رخ داد است که فرصت تفکر و تأمل را در موار

                                                           
1 - Digital and media literacy 
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 و داده مواجه و به دنبال راهی برای عبور از این گستره نامتناهی است.
هایی است که به  کند پیامدها و آسیب ای و دیجیتال را دو چندان می آنچه که اهمیت پرداختن به موضوع سواد رسانه

تواند موجب بهبود شرایط زندگی و  هایی که می دهد و امکانات و تکنولوژی باطی رخ میدلیل نبود یک توانایی ارت
 گردد که البته قابل پیشگیری است.  مدیریت آن گردد، منجر به مشکالت و خطراتی می

ترین و  ها هستند چراکه گسترده ای و دیجیتال، بهترین مسیر همین رسانه سازی در خصوص سواد رسانه برای گفتمان
ها و نهادهای دیگر زندگی اجتماعی را نیز تحت تأثیر خود  بیشترین نفوذ ارتباطی را در بین شهروندان دارا هستند و حوزه

های برآمده از این نهادها نیز راه رسیدن به  کنند که نهادهای جامعه و سازمان قرار داده و این امکان را فراهم می
بهترین ابزار برای تروی  و آموزش سواد  5«قدرت ارتباطات»رار دهند و ها ق عملکرد مطلوب خود را از مسیر رسانه

ای و دیجیتال است؛ سوادی که توانایی انتخاب رسانه، مدیریت مصرف، تفکر انتقادی، تحلیل و ارزیابی و اقدام را  رسانه
باشند و در تعاملی متوازن، به  ای نیز شریک سازد تا در تولید پیام رسانه دهد و حتی آنان را توانمند می به مخاطبان می

ای وجود دارد مصون  ها و مخاطراتی که در برخی پیامهای رسانه یک گیرنده و فرستنده فعال تبدیل شوند و از آسیب
 بمانند.
 

 طرح مسئله
ها و تحلیل منتقدانه  ای و دیجیتال، مهارت و توانایی مواجهه گزینشی و فعاالنه مخاطبان با رسانه سواد رسانه

ترین شکل ممکن دریافت و تحلیل کنند. در  ها را به مطلوب گیرد تا بتوانند پیامهای رسانه ها را در بر می توای رسانهمح
ای است که بتوانند آنچه را که  ای، آموزش و توانمندسازی مخاطبان در مواجهه با پیامهای رسانه حقیقت، سواد رسانه

 د و یا اطالعات صحیح و ناصحیح را از هم متمایز کنند.بازنمود واقعیت از واقعیت است را تشخیص دهن
ها نهفته است چراکه  های ناشی از رسانه ای و دیجیتال، در تبعات و آسیب دلیل اهمیت آموزش و تروی  سواد رسانه

ها و عدم تمیز بین واقعیت و مجاز و نیز عدم درک صحیح از  نبود یک ذهن کنشگر فعال در مواجهه با رسانه
شود که مخاطبان نتوانند تعادل را در زندگی خود رعایت کنند. سطح حداقلی از سواد  ها، موجب می دگری رسانهبازنمو
هاست که  ای بر اساس سن و جنس و دیگر مولفه بندی مصرف رسانه ای و نیز سطح ای، مدیریت مصرف رسانه رسانه

 دنبال داشته باشد. به تواند شماری را می های بی عدم رعایت همین سطح حداقلی نیز آسیب
باشد  ای و دیجیتال می ها در گسترش و تروی  آموزش سواد رسانه گیری از ظرفیت رسانه مراد از این پژوهش، بهره

ای، حساسیت افکار عمومی و بخصوص نخبگان و نهادهای مسئول را در زمینه لزوم  سازی رسانه که بتوانند با گفتمان
برانگیزند و بتوانند آنان را در اجرای یک برنامه ملی مبتنی بر توانمندسازی شهروندان  ای و دیجیتال آموزش سواد رسانه

 ای و دیجیتال، راهبری و هدایت نمایند. ایرانی به مهارت سواد رسانه
تواند مورد توجه قرار گیرد، نگاه فراگیر و مبتنی بر ضریب  ای و دیجیتال می سازی رسانه آنچه که در زمینه گفتمان

ها امروزه در تمامی وجوه زندگی بشر، اعم از سیاست، اقتصاد، آموزش،  باشد به این معنا که رسانه ها می رسانه نفوذ
ای و دیجیتال نیز باید نقش و  سازی سواد رسانه خانواده و دین حضوری فعال و موثر دارند و با این نگاه، در گفتمان

وعه آن دیده شود تا یک جنبش فراگیر، اثرگذار و دارای یک کارکرد هر یک از این نهادها و سازمانهای زیر مجم
 چارچوب مدون و مبتنی بر یک داده و ستانده مطلوب ایجاد گردد.

بر همین اساس در مقاله حاضر تالش شده است با دستیابی به نگرش کارشناسان متخصص در حوزه علوم ارتباطات 
ای و دیجیتال احصا شده و به یک نگرش  خصوص سواد رسانه ها در سازی رسانه اجتماعی، راهکارهای تحقق گفتمان

                                                           
1 - Communication power 
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های  ها و برنامه ای و دیجیتال با تعیین سیاست ای در زمینه سواد رسانه سازی رسانه کالن و راهبردی در تحقق گفتمان
سازی  مانآفرینی در گفت ها عالوه بر نقش های مرتبط با نهادهای اصلی جامعه دست یابیم تا رسانه هر یک از سازمان

 ای و دیجیتال باشند. های متولی امر آموزش سواد رسانه ای خود، پیگیر نقش و کارکردهای دیگر سازمان رسانه

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ها در زندگی امروز ما مستتر است. چراکه توانمندسازی مردم برای  اهمیت این پژوهش در میزان اهمیت رسانه

های گوناگون، در راستای انتخاب، تحلیل و ارزیابی بهتر دنیای پیرامون بسیار حیاتی است و  مواجهه با محتوای رسانه
نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی کشورهای پیشرفته تبدیل  ای و دیجیتال، امروزه به یک گفتمان غالب در سواد رسانه

ها در جامعه ایران را باید در عدم آموزش  ها و مشکالت ناشی از استفاده نامطلوب از رسانه شده است و برخی از کاستی
تال از ای و دیجی سازی در حوزه سواد رسانه ای و دیجیتال دانست و شروع گفتمان گسترده، جامع و کامل سواد رسانه

 شدن اطالعات پرداخته شود.  تر به این مقوله بسیار مهم در عصر جهانی اکنون نیز دیر است و باید هر چه سریع هم

 

 الف( چارچوب مفهومی پژوهش

 تعریف مفاهیم

اندازهاست که ما به طور فعاالنه برای قرار  ای از چشم ای مجموعه سواد رسانه :1ای و دیجیتال سواد رسانه

شویم تفسیر کنیم.  کنیم تا معنای پیامهایی را که با آنها مواجه می برداری می معرض رسانه از آن بهره گرفتن در
(potter,2005)  باشد که برای مشارکت  های زندگی میای از مهارت به عنوان منظومه« ای و دیجیتال سواد رسانه»و

 (.hobbs,2010: viiزم است)شده و جامعه غنی از اطالعات ال ای اشباع کامل در فضای رسانه
های انسانی را در اجتماعات معین  که رفتار گروه استساختارها و سازوکارهای نظم و همکاری دربرگیرنده : 2نهاد

باشد. نهادها برای  ترین نهادها شامل ارتباطات، قدرت، آموزش، خانواده، دین و اقتصاد می اصلیکند و  راهبری می
 ن هستند.شدن نیازمند سازما عملیاتی

 غیرانتفاعییا  انتفاعی هدفتواند با  و می استمأموریت خاص  دارایمستقل  نظامیک سازمان، یک  :3سازمان

از نظر  .تأسیس شده باشد. یک سازمان، یک ماهیت اجتماعی است که دارای ساختار، اهداف و مرز مشخصی است
اند و در آن  هایش مشخص شده و اجزای آن با یکدیگر در ارتباط که محدودهاست یده نوعی واحد پیچ»پارسونز، سیستم 

 (.Adams and Sydie, 2001: 350)افتد اتفاقاتی می

ویژه در بیان غیر فنی، صرفاً با مفهوم صحبت، مکالمه یا گفتگو است  گفتمان در گستره مفهومی خود، به: 4گفتمان

رو خطابه، موعظه، سمینار، سخنرانی و  عی هدف آموزشی و تعلیمی نیز هست. از اینگر نوصورت تلویحی بیان که گاه به
گفتمان را شکلی از کاربرد  «دایک ون» .(13: 5042)فرقانی، معنای عام کلمه دانست توان نوعی گفتمان به رساله را می

. (4-7: 5040)میرفخرایی، داند ن میگفت تر زبان گفتاری یا شیوه سخن طور کلی زبان مثالً در یک سخنرانی و یا حتی به
هایی که آنان مبلغ آن هستند  ها و فلسفه بلکه به اندیشه تعبیر دیگر گفتمان که غیر رسمی است تنها نگاه زبانی ندارد،

-هایی است که فرد یا افرادی مانند سیاست ها و فلسفه طور خالصه گفتمان، همان اندیشه نیز نظر دارد؛ بنابراین معنا، به

ادبیات نظری حاکم بر »دربرگیرنده « گفتمان»به عبارت بهتر،  .(51:  5042دایک،  )ونمداران یک کشور، دارا هستند
 باشد. می« یک موضوع و یا یک دوره زمانی خاص
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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رسانه یک واسطه عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط است. و دو نوع کارکرد آشکار و نهان برای آن :  رسانه

 ای است. . درک پیام پنهان و آشکار نیازمند سواد رسانهدوجود دار

 برای جمعی ارتباط وسایل از آزادانه و فعاالنه، هدفمند شکلی به فرد آن طی که هاییفعالیتای:  مصرف رسانه

 (.kalar,2004: 45کند) می استفاده غیره و سرگرمی موضوعی خاص، درباره کردن پیدا آگاهی

 

 ب( چارچوب نظری پژوهش

 ای و دیجیتال سواد رسانه
به آن اشاره « درک رسانه»به کار برد و کتاب خود با عنوان  5311ای در سال  بار عبارت سواد رسانه لوهان اولین مک

ای دست  ها به سواد جدیدی به نام سواد رسانهزمانی که دهکده جهانی تحقق یابد، الزم است انسان»داشت و نوشت: 
اکنون نیز  ای، تعاریف متعدد و متکثری بیان شده است و حتی هم . در خصوص سواد رسانه(5041بنای،  صدیق«)یابند

گذار، تعاریف خود را در زمینه  شده وجود ندارد و اندیشمندان و نهادهای مختلف سیاست یک تعریف مشخص پذیرفته
سواد بصری، و سواد کامپیوتری نیز  اند. حتی در تعاریف اولیه مفاهیمی همچون سواد خواندن، ای ارائه داده سواد رسانه

ای همه اینهاست و تک تک اینها نیست. همانگونه  شدند اما در واقع سواد رسانه ای در نظر گرفته می معادل سواد رسانه
نیستند؛ در « ای سواد رسانه»معادل « سواد کامپیوتری»و « سواد بصری»، «سواد خواندن» »نویسد:  که جیمز پاتر می

های ویژه و نیز چیزهای دیگر است. اگر شامل تمام این توانایی« ای سواد رسانه»اجزای سازنده آنند.  مقابل، صرفاً
شود. اگر در درک آداب بصری و روایی مشکل  های چاپی چیز زیادی دستگریمان نمی خواندن بلد نباشیم، از رسانه

و اگر نتوانیم از کامپیوتر استفاده کنیم، از آن چه به مرور  توانیم از تلویزیون یا فیلم چیز زیادی بفهمیم. داشته باشیم، نمی
ای فراتر از این تواناییهای ویژه است. چیزی است  مانیم. سواد رسانه خبر می دهد بی ترین رسانه رخ می زمان در مهم

 (. 51: 5041پاتر، «)تر عمومی
اندازهاست که ما به طور  ای از چشم ی مجموعها سواد رسانه»کند:  ای را چنین تعریف می پاتر در ادامه سواد رسانه

شویم  هایی را که با آنها مواجه میکنیم تا معنای پیام  برداری می فعاالنه برای قرار گرفتن در معرض رسانه از آن بهره
سواد »کند که دربرگیرنده این مفاهیم است که  ای دو ویژگی اصلی تعریف می وی برای سواد رسانه«. تفسیر کنیم

 «.ای چند بعدی است سواد رسانه»و نیز اینکه « ای یک پیوستار است و نه یک مقوله رسانه
تواند از یک دانش حداقلی  ای که می ای به این معناست که یک طیفی از سواد رسانه مفهوم پیوستار بودن سواد رسانه

ه در این پیوستار حضور نداشته شروع شده و به سر دیگر طیف که حداکثری است برسد و در این میان کسی نیست ک
هیچ »ای نداریم. همچنین  سواد رسانه باشد به این معنا که همه افراد در جایی از این طیف قرار دارند و مطلق بی

ای کامل باشد؛ همیشه جا برای پیشرفت  ای نیز در باالترین سطح این پیوستار نیست که موید سواد رسانه نقطه
 (.54: 5041پاتر، «)هست
شناختی و  ای نیز در توجه به چهار بُعد اطالعات شناختی، احساسی، زیبایی چنین چندبُعدی بودن سواد رسانههم

داند که در مغز مستقر است. اطالعات احساسی همچون عشق،  اخالقی است. پاتر اطالعات شناختی را اطالعاتی می
شناختی را حاوی اطالعاتی درباره روش  وزه زیباییداند که در قلب مستقر است. ح نفرت، خشم و شادی را اطالعاتی می

ها و  شناختی را اطالعاتی تلقی کنید که در چشم داند و در نهایت معتقد است که اطالعات زیبایی تولید پیام می
اطالعات اخالقی را »گوید:  داند و می ها میهایمان قرار دارند و حوزه اخالقی را شامل اطالعاتی درباره ارزش گوش
ساختارهای قدرتمند دانش حاوی اطالعاتی »نویسد:  وی می« العاتی تلقی کنید که در ضمیر و روحتان مستقر است.اط

از هر چهار گروه مذکور است ... وقتی از ساختارهای دانش قدرتمندی برخوردار باشید که شامل اطالعاتی از هر چهار 
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 «ای منتقل کنید. د به پیامهای رسانهتوانید نقاط تمرکز نارسایی را از خو حوزه فوق است، می
ای اضافه کرده است تحوالت بسیار گسترده در فضای  های اخیر مفهومی را به سواد رسانهالبته آنچه که طی سال
ای و دیجیتال در کنار هم به کار رفته است  های اخیر عبارت سواد رسانهای در پژوهش گونه مجازی و دیجیتال است به

ای، به مفهوم سواد  ترین و در عین حال مهمترین بخش تحوالت رسانه دیجیتال به عنوان گسترده و در حقیقت فضای
اضافه شده است. اهمیت موضوع دیجیتال در تعاملی و دوسویه شدن فضای ارتباطی  -جهت تأکید بیشتر –ای  رسانه

گیری در  بری که عالوه بر تصمیماست که مفهوم مخاطب را دچار دگرگونی و آن را تبدیل به کاربر کرده است؛ کار
 انتخاب محتوا، به سمت تولید محتوا و مواجهه فعاالنه با رسانه پیش رفته است.

های زندگی که برای مشارکت کامل در ای از مهارت منظومه»را به عنوان « ای و دیجیتال سواد رسانه( »2010هابز)
ای و دیجیتال را شامل  دهد و سواد رسانه توضیح می« است شده و جامعه غنی از اطالعات الزم ای اشباع فضای رسانه

 داند: های زیر می توانایی
 گذاری مواد و درک اطالعات  یابی و اشتراک ساختن تصمیم مسئوالنه و دسترسی به اطالعات به وسیله مکان
 ها و ایده

 ارزیابی کیفیت و اعتبار های مختلف با شناسایی نویسنده، هدف، دیدگاه، و  ها در شکل تجزیه و تحلیل پیام
 محتوا

 انعکاس اعمال و رفتار ارتباطی افراد به وسیله اعمال مسئولیت اجتماعی و اصول اخالقی 

 گذاشتن دانش و حل مشکالت در  انجام کنش اجتماعی به وسیله فعالیت انفرادی و مشترک برای به اشتراک
 (.hobbs,2010: viiiو جامعه )خانواده، محل کار و جامعه با مشارکت داشتن به عنوان یک عض

ای و دیجیتال را شامل شش مقوله اساسی دسترسی، تحلیل و ارزیابی، ایجاد، انعکاس و عمل  هابز سواد رسانه
ای و دیجیتال هستند و رابطه دَوَرانی با یکدیگر دارند. این موارد در  های ضروری سواد رسانه داند که از جمله توانایی می

 ده است:نشان داده ش 5شکل 
 

 
 ای و دیجیتال های ضروری سواد رسانه : توانایی1شکل
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 ای و دیجیتال را اینچنین مورد اشاره قرار داده است: های ضروری سواد رسانه ( توانایی12 :2011همچنین هابز)
 ای و دیجیتال های ضروری سواد رسانه : توانایی1جدول

 گذاری مناسب و مرتبط اطالعات با دیگران ابزارهای فناوری به طرز ماهرانه و به اشتراکها و  به یافتن و استفاده از رسانهدسترسی  .1

نظر در حالی که به  گیری از تفکر انتقادی برای تحلیل کیفیت پیام، صحت، اعتبار و نقطه پیامهای درک شده و بهرهتحلیل و ارزیابی  .2

 اثرات بالقوه یا عواقب پیام توجه شود.

های  نفس در خودبیانگری با آگاهی از هدف، مخاطبان و تکنیک گردآوری محتوا با استفاده از خالقیت و اعتماد به هماهنگی یاایجاد  .3

 بندی ترکیب

 به کارگیری مسئولیت اجتماعی و اصول اخالقی در هویت خود و تجربه زندگی، تماس و رفتار ارتباطیانعکاس  .4

دانش و حل مشکالت در خانواده، محل کار و جامعه و شرکت به عنوان یک عضو  گذاشتن به صورت جداگانه و مشترک در اشتراکعمل  .5

 المللی ای، ملی و بین از جامعه در سطوح محلی، منطقه

 

 ای و دیجیتال هدف سواد رسانه
ای قرار داریم و فضای پیرامون زندگی ما با فوران اطالعات مواجه است و چگونگی  ما در فضای اشباع رسانه

 ای و دیجیتال است.  مدیریت خود در این جریان اطالعات، در واقع هدف اصلی سواد رسانه
ای باال،  از کسب سواد رسانههای رسانه به افراد است. در حقیقت هدف  ای دادنم قدرت کنترل برنامه هدف سواد رسانه

های رسانه و ایجاد معانی خاص مورد نظر از آنهاست. در ریزیم روش تعامل با پیام به دست آوردن کنترل بیشتر بر برنامه
مند از  ای این است که یک نوع استفاده مبتنی بر آگاهی و فایده ترین هدف سواد رسانه شاید بتوان گفت اصلی»واقع 

 (.23: 5041شکرخواه، «)اطراف داشته باشیمسپهر اطالعاتی 
داند. به نظر وی تک تک افراد  های رسانه به افراد می ای را، دادنم قدرت کنترل برنامه پاتر، هدف سواد رسانهجیمز 

ها هرگز  آن. هایشان داشته باشند های جمعی در ساخت پیام توانند به خودی خود تأثیر زیادی بر تغییر روش رسانه نمی
ریزی  توانند اِعمال کنترل بر روش برنامه شود کنترل زیادی داشته باشند، اما می توانند بر آنچه به علوم عرضه می نمی

ای این است که به مردم نشان دهد چگونه کنترل را از  ذهن خود را بیاموزند بنابراین پاتر معتقد است هدف سواد رسانه
ها  تغییر کنترل از رسانه به شخص این است که افراد دریابند چگونه رسانهها به خود معطوف کنند. اولین گام در  رسانه

تحکیم »و « هامحدود کردن انتخاب»ای  ای دو مرحله ای در قالب چرخه سازی رسانه کنند. برنامه ریزی می آنان را برنامه
 :گیرد شود انجام می که مدام تکرار می« تجربه

های زیادی پیش رو  اند که باور کنیم انتخاب ریزی کرده برای ما برنامه ها چنان ها: رسانه دود کردن انتخابمح -5
ها وجود دارد،  های پیام هایی میان انتخاب ها محدود است. با آن که ظاهراً تفاوت داریم اما در واقع گستره این انتخاب

 .(22: 5041)پاتر، اهمیت است ها بی ها در مقایسه با شباهت این تفاوت

گیرد به تدری ، در جریان تجارب  ها در معرض رسانه قرار می الگوهایی که انسان بر اساس آنیم تجربه: تحک -2
بخش و عاری از احساسات منفی شکست یا  شود. تا وقتی که تجارب مذکور رضایت ریزی می گذشته وی با رسانه، برنامه

کند و مطمئن  ها رجوع می به همان نوع پیام دائماً نانسا. شود می ها تقویت نفرت بوده باشند، قرارگیری در معرض رسانه
شود به وضعیت غیر ارادی  راحتی می اش، خواهد داشت. به بخشی، مشابه تجارب گذشته است که باز هم تجارب رضایت

هایی قابل قبول هستند. با گذشت زمان، عادات  شده، انتخاب های از پیش تعیین لغزید و به این اطمینان رسید که انتخاب
 (.28:  5041شود)پاتر،  ر و آزمودن چیزهای تازه بسیار دشوارتر میت قوی

مردم نیازمند داشتن توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل و درگیر شدن در تفکر انتقادی در مورد »در حقیقت 
درباره مسائل روزمره سالمت،  ای گیری آگاهانه کنند هستند تا تصمیم هایی که دریافت و ارسال می ای از پیام مجموعه

 (.hobbs,2010: vii« )کار، سیاست و اوقات فراغت داشته باشند
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ای به  تواند قابل ارائه باشد ابتدا ارتقای آگاهی نسبت به برنامه مصرف رسانه ای در سه سطح می اهداف سواد رسانه
ها و در سطح سوم تجزیه و تحلیل  ه رسانهصورت کمی و کیفی، دوم یادگیری قرائت انتقادی اعم از مطالعه یا مشاهد

ای و رسیدن به یک برداشت گشتالتی از مجموع  های پیدا و پنهان ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تولیدات رسانه الیه
 گردد.  های مختلف که موجب شناخت بیشتر از جامعه پیرامون می تحوالت و تولیدات رسانه

 ای باید قادر به انجام موارد زیر باشند: ( نیز ارتباطگران دارای سواد رسانهNCA«)انجمن ارتباطات ملی»از منظر 
 ها در زندگی شخصی و عمومی مردم درک چگونگی استفاده از رسانه 

 تشخیص روابط پیچیده میان مخاطبان و محتوای رسانه 

 شود. میهای اجتماعی و فرهنگی ساخته  ای که در داخل زمینه گذاری محتوای رسانه ارزش 

 درک ماهیت تجاری رسانه 

 (استفاده از رسانه برای برقراری ارتباط با مخاطبان خاصhobbs,2010: 19.) 

است که نیازمند یک نهضت « اعتبار اطالعات»ای و دیجیتال، ارزیابی  ترین سطح سواد رسانه در همین راستا، ابتدایی
ان از عدم دقت در کنترل اعتبار اطالعات دریافتی باشد؛ تواند نش ها می همگانی است چراکه مبنای بسیاری از آسیب

 برای قضاوت در مورد اعتبار اطالعات، پاسخ به این سه سوال اساسی اهمیت بسیاری دارد. 
 کسی نویسنده است؟  چه

 هدف از این پیام چیست؟ 
 چگونه این پیام ارسال شد؟ 

سازد. در واقع برای کاربر زرنگ  ای قادر می ی یک پیام رسانهاین سواالت ساده اما قوی مردم را به ارزیابی اعتبار نسب
 تواند موجب افزایش روند کنترل حقایق و مقایسه منابع باشد.  و دانا، استفاده ماهرانه از اطالعات دیجیتال می

 
 (hobbs,2010: 33: سواالت عمومی برای ارزیابی اعتبار اطالعات)2شکل

 

 و دیجیتال ای لزوم آموزش سواد رسانه

هـا  را پاسخی به حل مشکالت ناشی از رسانه ای رسـانهای کانـادا، سـواد  باری دونکان عضو انجمـن سـواد رسـانه
 شمرد: کنـد. دونکـان در ضرورت این آموزش، دالیل زیر را بر می معرفـی مـی

 سیاسی ما سلطه دارند؛ ها بر حیات فرهنگی و . رسانه5
 شده هستند  ای کنیم رسانه اطالعات جز مواردی که آنها را به طور مـستقیم تجربه می. تقریباً همه 2
 گذارند؛ ها بدون آنکه خـودآگـاه را فعـال کننـد بـر مـا تـأثیر می . رسانه0
تبدیل تـر کند و یک رابطه انفعالی رابطه را به یک فعال  بخـش ای ما را لذت تواند مصرف رسانه ای می . سواد رسانه8
 کند؛
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 .(42: 5043)شکرخواه، های ارزشـی و رفتـاری قدرتمنـد خلـق کنندها قادرند مدل . رسانه1
تواند موجب مشکالتی گردد و  ای که مردم به آن دسترسی دارند در مواردی می باید اضافه کرد که اطالعات فزاینده

ها نفر از مردم به صورت آنالین  اکه امروزه میلیونها برای مثال، موضوعات مرتبط با سالمت است چر یکی از این حوزه
درصد از این  71دهد که  یک بررسی نشان می»کنند و این در حالی است که  از اطالعات سالمت استفاده می

درصد گزارش شده که آنها از اطالعاتی که پیدا  21کنند و  یابند توجهی نمی جستجوگران به کیفیت اطالعاتی که می
 (. fox, 2006«)اند اند قرار گرفته ار ناامیدی، سردرگمی و یا تحت تأثیر آنچه یافتهاند دچ کرده

( 2353توان خطراتی را برای کاربران متوجه دانست. هابز) بر مبنای همین افزایش قدرت دسترسی به اطالعات، می
ات محتوا، تماس و رفتار این خطرات را در سه بخش مجزا مورد اشاره قرار داده است خطراتی که دربرگیرنده خطر

 باشد. می

آمیز متن، از جمله خشونت، جنسی، جنسیت، نژادپرستانه  این شامل محتوای بالقوه مضر و اهانت -خطرات محتوا

 باشد. و یا موارد تنفرآمیز می
های آزار و اذیت، قلدری سایبری و تعقیب و این شامل مواردی است که در آن مردم با فعالیت -خطرات تماس

 شوند. ها و یا نقض حریم خصوصی مواجه می مزاحمت سایبری، صحبت با غریبه
کردن مردم، دادن اطالعات شخصی، دانلود غیر  این شامل دروغ گفتن و یا به طور عامدانه گمراه -خطرات رفتار

 باشد. قانونی، قمار، هک و نظایر آن می

 
 (hobbs,2010: 29های دیجیتال) های جمعی، فرهنگ عامه و رسانه بندی خطر در ارتباط با استفاده از رسانه : دسته3شکل 

 
ای و دیجیتال، مصون ماندن کاربران/ مخاطبان در مواجهه با خطرات احتمالی محتوا، تماس و  هدف سواد رسانه

 کند. باشد و همین امر، اهمیت آن را خاطرنشان می رفتار می

 

 یتالای و دیج های آموزشی در آموزش سواد رسانه شیوه
( دارای اهمیت 23 :2010ای و دیجیتال نیز داشتن هفت رویکرد از منظر هابز) های آموزش سواد رسانه در شیوه

، «ها استفاده از اطالعات، پژوهش و ارزیابی استراتژی»، «ای روزانه ثبت استفاده رسانه»بسیار است از جمله این موارد 
سازی و  بازی، شبیه»، «ای رسانه مقایسه بین»، «و تحلیل نزدیک تجزیه»، «دادن و مباحثه خواندن، مشاهده، گوش»

 آمده است: 2باشد که توضیحات آن در جدول  می« ای ترکیب چندرسانه»و در نهایت « بازی کردن نقش
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 ای و دیجیتال های آموزشی در آموزش سواد رسانه : شیوه2جدول

ای  ثبت استفاده رسانه

 روزانه

گذاری، مشارکت و تعمیق آگاهی  اشان درباره به اشتراک گیری ها و انعکاس تصمیم نگهداری به مردم برای پیگیری انتخاب رسانههای ثبت و  فعالیت
 کند. های شخصی کمک می از عادت

استفاده از اطالعات، 

پژوهش و ارزیابی 

 ها استراتژی

گیری از  تا مردم کشف منابع متنوع اطالعات را تجربه کنند. بهره کند گذاری محتوا از منابع مختلف کمک می یافتن، ارزیابی و به اشتراک
 کند. بودن کمک می ها در مورد کیفیت و مرتبط های جستجو که متناسب با نیازهای افراد باشد به مردم در ایجاد تمایز انتخاب استراتژی

خواندن، مشاهده، گوش 

 دادن و مباحثه

ها و دانش و ایجاد حس از آن را در رابطه با تجربه زندگی به دست آورند. گفتگو و  های جدید، دیدگاه ایده کند تا مردم تفسیر فعال از متون کمک می
 کند. گذاری به تعمیق درک و قدردانی کمک می به اشتراک

ی قصد نویسنده و موضوعات متن وی، تشویق بررسی دقیق ماهیت ساخته شده از متون خاص مردم را به استفاده از پرسشگری انتقادی جهت بررس تجزیه و تحلیل نزدیک
 کند. می

کند. با بررسی سبک، هدف، فرم و محتوا،  های تفکر انتقادی کمک می دهد و به توسعه مهارت مقایسه و تقابل دو متن است که موضوع را نشان می ای رسانه مقایسه بین
 دهند. ها را تشخیص می و دیدگاه، مردم چگونگی ساخت شکل محتوا در رسانه

سازی و  بازی، شبیه

 بازی کردن نقش

ها و نتای  تصمیمات و عواقب آن را ها، حمایت از تفکرات انعکاسی مردم درباره انتخاب گیری های بازیگرانه، تخیل، خالقیت و مهارت تصمیم فعالیت
 دهد. توسعه می

کند که در آن یک  های ویژه و تعامل تجربه دنیای واقعی را فراهم می ، صدا، موسیقی، جلوهکردن زبان، تصاویر گیری از سرهم ترکیب پیام با بهره ای ترکیب چند رسانه
گذاری دانش، خالقیت و  شود. کار گروهی، همکاری و به اشتراک مخاطب خاص در یک زمینه خاص برای انجام یک هدف اظهارشده راهنمایی می

 د.ده تعمیق احترام، استعدادهای متنوع افراد را افزایش می

 

 ها رسانهسازی  گفتمانای و  نظریه اجتماعی سواد رسانه
ای متمرکز بر یک دوره  آنچه که نظریه سواد اجتماعی بر آن متمرکز است این نکته است که آموزش سواد رسانه

افتد  میروز است که هر روز برای مخاطبان اتفاق  مشخص نیست بلکه دارای یک بازه زمانی بلندمدت، مستمر، پویا و به
 کنند. ای و دیجیتال مهیا می سازی خود، زمینه را برای فراگیری سواد رسانه ها با گفتمان و رسانه

توان از ساختارهای اجتماعی جامعه از جمله نهاد  ای را نمی سواد رسانه»نویسد:  ( می5043در این زمینه باکینگهام)
آموزش، انتشار، اشاعه، القا، ترغیب و تشویق در زندگی  رایندف یند در قالبآاجتماعی رسانه جمعی جدا نمود، و این فر

ای، عمال تعبیر یگانة سواد را کنار زده  ها تثبیت گردیده است. در این نظریه اجتماعی سواد رسانه روزمره مخاطبان رسانه
نافع اجتماعی که ارائه کنند و م کند؛ سوادهایی که با معانی که تولید می و برداشتی از سوادهای متکثر را جایگزین می

شود. این نظریه مستلزم آن است که افراد به تنهایی یا در  دهند، در جامعه به صورت متنوع و پراکنده شناخته می می
های  های اجتماعی یا جماعت ها به واسطه قرار داشتن در شبکه کنند، بلکه تولید معانی آن خلوت معنا تولید نمی

 .«کنند گذاری می های خاصی از سواد را تروی  و ارزش که گونه شود؛ ایجاد می تفسیرگرایانه
ها و سنین مختلف به  ای و دیجیتال، سطوح دسترسی مردم در طبقات، جنسیت دقت نظر در ابعاد مختلف سواد رسانه

ای و دیجیتال، درک چگونگی آموزش طبقات مختلف اجتماعی و در حقیقت توجه به همه  مباحث آموزشی سواد رسانه
نهادهای موثر در زندگی اجتماعی اعم از اقتصاد، سیاست، آموزش، دین، خانواده و حتی خود نهاد ارتباطات، مقوالتی 

 ای باید مورد توجه قرار گیرد.  سازی رسانه است که در گفتمان
اختی بدانیم به های شن ای از توانایی توانیم سواد را به عنوان مجموعه ما نمی»نویسد:  باکینگهام در همین رابطه می

جمعی به  یها طوری که افراد یکبار برای همیشه آن را فرا گیرند؛ بلکه ما نیازمند تصدیق این نکته هستیم که رسانه
اند. محتاج به  ها تعبیه شده افراد هستند و درون روابط اجتماعی آن ناپذیر تار و پود زندگی روزانة عنوان بخش جدایی

های  ها، به طور اجتماعی فراگیر است و این که گروه های الزم برای درک و فهم رسانه دیایم که توانمن فهم این نکته
برند. با توجه  کار میه ها را به طرق متنوعی ب ها داشته و آن های متفاوتی به رسانه اجتماعی مختلف تمایالت و گرایش
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های متفاوت اجتماعی که با  باشند که در موقعیت ای متفاوتی داشته افراد سوادهای رسانه که رود به این نکات، انتظار می
گیرند و این امر به مراتب دارای نتای  و کارکردهای اجتماعی متفاوتی هم هست. ما باید  کار میه شوند، ب آن مواجه می

اجتماعی ممکن است به طرق خاص و در زمینة  که هایی دارند ای خویش، پیشینه های رسانه باور کنیم که افراد از تجربه
 (.44: 5043)باکینگهام، ای، یا توسط رخدادهای سواد فعال شود ویژه

 

 شناسی پژوهش روش
های تحقیق  روش زمره عمیق در مصاحبه است. روش شده انجام عمیق مصاحبه روش از استفاده با پژوهش این
 پژوهش آغاز به مربوط اطالعاتکسب  منظور به گر مصاحبه سوی از که است نفره دو گفتگویی مصاحبه، است. کیفی

 بینی یا پیش توصیف، شامل های پژوهش؛ داده به دستیابی او برای که است متمرکز موضوعاتی بر اغلب و شود می

 (.1381دالور،( دارد نیاز آنها به منظم توضیح
مصاحبه های انجام تحقیق، مصاحبه است.  ترین روش در رویکردهای کیفی تحقیق، یکی از متعارف»همچنین 
هاست، اطالعات ارزشمندی را  آوری داده نسبت ساده به جمع است که هر چند رویکردی به« دهی خودگزارش»شکلی از 
 (.270: 5032()به نقل از عاملی، maczyk, 2005: 117«)کند تولید می

 مورد در آن، که نددا مند می ساخت کمتر روشی و روزمره زندگی در متداول الگویی را عمیق مصاحبه (5043ارل بَبی)

اطالعات  منظور استخراج به اغلب عمقی، یا عمیق مصاحبه دارد. بیشتری آزادی گفتگو جریان هدایت برای مصاحبه
 آورده مختلفی کارکردهای برای مصاحبه کلی، طور رود. به می کار به توصیفی و خرد های پژوهش برای و متخص افراد

 و فردی وضعیت خصوص در اطالعات ها، کسب انگیزه و ها عقاید، ارزش درباره بیشتر اطالعات دریافت است: شده
 همچنین کسب و پاسخگویان احساسات و تجارب شونده، آگاهی از مصاحبه افراد شناختی و روان شخصی احواالت

 زمینه موضوع یا درباره مختلف های صاحبنظران عرصه های تخصصی و دیدگاه موضوعات درباره تخصصی اطالعات

 بهترین عمیق، مصاحبه در شونده هدایت  نیمه یا بسته های مصاحبه استفاده از انواع جای شونده. به مصاحبه تخصصی

 شده، یاد نوع با دو مقایسه در رویکرد است. این شونده مصاحبه با آزاد گفتگوی به نوعی یا باز سؤاالت استفاده از رویکرد،

 دهد.  می قرار پژوهشگر اختیار در تری و عمیق کیفی اطالعات
-که پاسخ هاییپاسخ دلیل طور مفصل، به و کنند  می استفاده کوچک های نمونه از معمول، طور به عمیق مصاحبه در

 ها، عقاید، ارزش درباره ای گسترده های داده طریق این شود؛ از می روشن دهند، مشخص می های سؤال به گویان

 تعداد کمترین که در (.5048آید)ویمر و دومینیک،  می دست به پاسخگویان و احساسات ها تجربه ها، خاطره ها، انگیزه

 (.Simon,1999است) نفر پن  عمیق مصاحبه در کنندگان مشارکت
ماهیت این پژوهش، مبتنی بر تحلیل نگرش کارشناسان به این موضوع بود که بر همین اساس با روش مصاحبه 

شدن زوایای متنوع موضوع،  دست یابیم و با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت مشخص توانستیم به آن عمیق می
 اند. مصاحبه عمیق صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، صاحبنظران و کارشناسان ارتباطات بوده

 ها این موارد بودند: ترین سوال در این تحقیق، محوری
 مروز تا چه حد و به چه دالیلی ضروری است؟ای در جامعه ا ها به موضوع سواد رسانه پرداختن رسانه -5

سازی برای سواد  تواند بیشترین تأثیر را در گفتمان های سنتی، مدرن و نوین( می کدام رسانه)تمامی انواع رسانه -2
 ای داشته باشد؟  رسانه

ظری و سازی)تولید ادبیات ن ای، گفتمان اند در خصوص سواد رسانه ها در ایران تاکنون توانسته کدام رسانه -0
 های ایران را در این زمینه چگونه است؟ افزایش حساسیت افکار عمومی( بکنند و وضعیت فعلی رسانه
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ای در جامعه موثرتر باشد و با چه  تواند در گسترش سواد رسانه گیری از ظرفیت کدام افراد می مشارکت -8
 توان به این مهم دست یافت؟ تمهیداتی می

 ای چیست؟ ی مربوط به هر کدام را در تحقق گفتمان سواد رسانهنقش و کارکرد نهادها و سازمانها -1

نفر از آنان که اعالم آمادگی  53برای انجام مصاحبه فهرستی از اساتید و کارشناسان رسانه تنظیم شد و در نهایت 
آن، موارد سازی  سوال اصلی متمرکز شده بود که پس از مصاحبه و پیاده 1کرده بودند انتخاب شدند. اساس مصاحبه بر 

 ها گردآوری شد. پاسخ
های آماری و کمی استفاده  توان از شیوه شوند، نمی هایی که به صورت کیفی انجام می های روش در تحلیل یافته

( مطرح شده است به کار برده شد. به 5044)لیندوف، اشتراوسکرد؛ بنابراین فن مقایسه دائمی که از سوی گلیزر و 
ها  شوندگان پرسیده شد و پاسخ های اساسی پژوهش به دفعات از مصاحبه دائمی، پرسش عبارت بهتر، در فن مقایسه

شوندگان است به دست آید و اعتبار معنایی  پاالیش و مضامین مشترک احصا گردید تا به پاسخی که مورد وثوق پرسش
 حاصل گردد.

 

 های پژوهش یافته
ها بود  های مشترکی که بین سوال مضامین و مولفههای محوری پژوهش، در خصوص هر سوال،  با توجه به پرسش

 بندی شده است. استخراج و به شرح زیر در پاسخ به هر سوال، جمع

ای، رقابت  های نوین و فراوانی و تعدد منابع رسانه های متکثر، رواج فزاینده رسانه دسترسی مخاطبان به رسانه -5
های متنوع و متکثر ارتباطی به سوی/ از سوی  سال پیامها در جهت جذب مخاطبان و دریافت و ار شدید بین رسانه
ای صحیح و مفید از اطالعات ناصحیح بسیار مهم بوده  های رسانهای است که تشخیص مطالب و پیام مخاطبان به گونه

ای است تا مخاطبان با مواجهه هوشمندانه بتوانند بین تبلیغ و اقناع از  و نیازمند آموزش و ارتقای سواد رسانه
ای را تشخیص دهند و در نهایت به قدرت  های رسانه بخشی تمایز قائل شده و مضرات و خطرات احتمالی برنامه آگاهی

 های ارتباطی دست یابند.استدالل، خودرهبری و مهارت
شود  ای است که این امر، نیازمند آموزش است که موجب می های سواد رسانه داشتن تفکر انتقادی، یکی از مولفه

ها به عنوان  ای تبدیل شود. در همین راستا رسانه گر در فضای نوین رسانه ب منفعل به مخاطب فعال و مشارکتمخاط
رسانی هستند که باید  بخشی و اطالع های فرانهاد ارتباطات، مکمل نهاد خانواده، سیاست و آموزش در امر آگاهی سازمان

 به این موضوعات بپردازند.
دیگر و   یتلویزیونهای  برنامهخشونت در  اثراتاز جمله  تواند بسیاری از مشکالت، می  ای  آموزش سواد رسانه

 تقلیل داده و پیامدهای آن را کاهش دهد.را  های نوین رسانه
ای که سیاست، اقتصاد، آموزش، دین،  گونه یابد؛ به ها جریان می در دنیای امروز، همه ابعاد زندگی بشر در بستر رسانه

ها  شده قابل مالحظه و مشاهده است و این رسانه ای های رسانه ارتباطات از نگاه رسانه و با بازنماییخانواده و حتی 
کنند و همین موضوع،  دهی می هستند که ابعادی از این نهادهای زندگی اجتماعی را بازنمایی و حتی راهبری و جهت

ای که در چارچوب فرانهاد ارتباطات  سازی دهد گفتمان ای را افزایش می سازی رسانه ها در گفتمان اهمیت توجه به رسانه
 گیرد. محدود نیست بلکه تمامی نهادهای زندگی اجتماعی انسان را نیز در بر می

ای، یک موضوع چندبعدی است و باید دانش و قدرت تحلیل مخاطبان و شهروندان  بر همین اساس بحث سواد رسانه
شناختی،  ادی، فرهنگی و نظایر آن و همچنین در ابعاد احساسی، زیباییهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتص در حوزه

 اخالقی و شناختی ارتقا داده شود.
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توان به این  تواند به عنوان یک تهدید و یا یک فرصت مطرح باشد و زمانی می ها می درکل فضای رقابتی بین رسانه
ها  باید آموزش ببیند و درک کند که رسانه ای باشد. مخاطب ها دست یافت که مخاطب دارای سواد رسانه فرصت

گر و تفسیرگر  کنند و مخاطب باید بداند که تحلیل کنند و تکثری از حقیقت را برای آنها ارایه می برساختی عمل می
 نهایی خود اوست و این فرایندی است که نیاز به آموزش مستمر و گسترده دارد. 

توانند بیشترین تاثیر را بر جامعه ایران داشته باشد تا  ها می ام رسانهبندی نوع آموزش باید دید که کد در اولویت -2
ها قرار داد. طبیعتا در این زمینه باید چند متغیر مد نظر قرار گیرد. برای نمونه از  اولویت آموزشی را در راستای این رسانه

رود از این رو تاثیرگذاری این  مار میای به ش ای پرمخاطب و توده منظر میزان مخاطب، رسانه تلویزیون همچنان رسانه
رسانه از نظر شمولیت مخاطب بیشتر است. نکته دیگر اعتبار رسانه است که خود متاثر از عواملی چون مالکیت، اقتصاد 

های نوین همانند  گری رسانه و امثالهم است. در همین زمینه قدرت رسانه ای سیاسی، سابقه عملکرد و سطح حرفه
ارتباطات »های موبایلی( به دلیل ارتباطات افقی حاکم بر آنها و به تعبیر کستلز  رسان عی موبایلی)پیامهای اجتما شبکه

ای و دیجیتال ممکن است دارای قابلیت اشاعه  های مربوط به سواد رسانه، تولید، توزیع و دریافت پیام«جمعی خودانگیز
های جریان مسلط سیاسی و تجاری  نسبت به عملکرد رسانهای بویژه نوع انتقادی آن  بیشتر در زمینه سواد رسانه

های اجتماعی  رسد تلویزیون به دلیل میزان زیاد مخاطب و محبوبیت آن و شبکه برخوردار شود. بنابراین به نظر می
وردار یابی کاربران در آنها و نوع ارتباطات حاکم بر آنها از قابلیت بیشتری در این زمینه برخ موبایلی به دلیل قدرت

 هستند.
ها متناسب با مخاطبان خود  توان صرفا یک رسانه را در این حوزه در نظر گرفت بلکه هر یک از رسانه البته نمی

ها  های هر یک از مخاطبان انواع رسانهتوانند در این زمینه موثر باشند و باید متناسب با حجم، درک و ویژگی می
کنندگان  هایی که تعداد مخاطبان و دریافت ریزی بر روی رسانه رفت البته برنامهریزی کرد و همه آنها را در نظر گ برنامه

ای که از قدرت نفوذ بیشتری  بیشتری دارند میزان پوشش و گستره انتشار پیام را بیشتر خواهد بود چراکه هر رسانه
سازی  شتری را در این گفتمانبرخوردار بوده و در صحنه اجتماعی حضور دائمی و پایداری داشته باشد، تاثیرگذاری بی

های اجتماعی در کشور ما زیاد  ای، اینترنت و شبکه های ماهواره خواهد داشت. امروزه گستره استفاده از تلویزیون و شبکه
بسا رسانه منبر به  شود. چه ای و دیجیتال احساس می ها نیاز شدید به فراگیری سواد رسانه بوده و در تمامی این حوزه

ها  ای و نگاه انتقادی به محتوای رسانه ای را در ارتقای سواد رسانه سانه در ارتباطات سنتی بتواند اثرات ویژهعنوان یک ر
 از منظر دین داشته باشد چراکه ارتباطات حضوری و چهره به چهره و رو در رو، امیتاز برجسته این رسانه سنتی است.

دار قطعا  باشد. از لحاظ آموزش مدت دار بودن آن می ار داد مدتسازی باید مدنظر قر ای که در گفتمان مهمترین نکته
ای جامعه ایران  دار تالش نمود تا سواد رسانه توان با آموزش مدت های برگزیده هستند و می رادیو و تلویزیون رسانه

بودن را به  املیافزایش یابد در مقابل نیز اگر در دسترس بودن، تولید محتوای متنوع برای اقشار مختلف جامعه و تع
هایی مانند رادیو،  های مبتنی بر موبایل، گوی سبقت را از رسانه عنوان سه معیار تاثیرگذاری در نظر بگیریم رسانه

 ربایند. های ماهواره می تلویزیون و شبکه
 سازی مناسبی در این زمینه صورت های پراکنده و مقطعی اجرا شده است اما در مجموع گفتمان هرچند فعالیت -0

ای و تاثیرات منفی  های ماهواره شناسی درباره شبکه هایی چون آسیب ها هر چند در حوزه نگرفته است. این رسانه
سازی الزم صورت نگرفته است.  کنند اما به طور کلی در این زمینه گفتمان دهی کرده و می های اجتماعی آگاهی شبکه

های حاکمیتی بویژه صدا و سیما مطالبی به اشتراک به گذاشته  ههای اجتماعی، درباره نقد عملکرد رسان البته در شبکه
ها از صحت و سطح علمی الزم برخوردار  شده در این شبکه های توزیعشود که این مطالب نیز همانند اغلب پیام می

و تلویزیون  پراکنی هستند. در مجموع گفتمان حاکم بر رادیو نبوده و بیشتر مبتنی بر مواجهه حساسی و هیجانی و شایعه
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های اجتماعی  هراسی درباره شبکه ای و گفتمان عمدتا رسانه های ماهواره نمایی افراطی درباره شبکه کشور گفتمان سیاه
های اجتماعی  ای در این زمینه نیستیم. گفتمان حاکم بر بخشی از شبکه ای حرفه سازی رسانه است و شاهد یک گفتمان

ها نیز  صدا و سیما و البته در مواردی شاهد گفتمان انتقادی درباره خود این شبکه نیز گفتمان انتقادی درباره سازمان
 باشد.  می

ریزی بیشتر و  رسد که در این حوزه باید برنامه در هر حال اقدامات و تالشها، وضعیت قابل قبولی ندارد و به نظر می
 تری صورت گیرد. ای تالشهای حرفه

فرهیخته بسیار مهم است؛ چراکه هم از تنوع و تعدد و هم از قدمت طوالنی  نقش مطبوعات برای مخاطبان نخبه و
ها و افکار گوناگونی را در  برخوردار هستند و به دلیل انتشار از سوی موسسات عمومی و خصوصی )نه انحصاری(، ایده

ر ایران، این رسانه از کنند. اما به دلیل حضور برجسته فرهنگ شفاهی و کمبود فرهنگ مطالعه د سطح جامعه منتشر می
 تواند در این زمینه تاثیرگذاری چندانی داشته باشد.  گستردگی الزم در بین عامه مردم برخوردار نیست و به تنهایی نمی

تواند به رسانه درجه نخست مردم تبدیل  ای به مالحظات و مطالبات عمومی، می رسانه ملی در صورت نگاه حرفه
یابد  ای مردم به مرور افزایش می ای بیشتر باشد به همان میزان سواد رسانه و تکثر رسانه گردد. در واقع هر چقدر تنوع

 بر است. البته در مرحله ابتدایی، این کار هزینه
ای و دیجیتال از سنین کودکی و از آموزش و پرورش موضوع سواد  کشورهای موفق دنیا در حوزه ارتقای سواد رسانه

های ارتباطی و موجهه هوشمندانه با آن را در دستور کار خود دارند. ژاپن و کانادا از  لیل پیامای و افزایش توان تح رسانه
این دسته کشورها هستند و مهمترین زمان آموزش و بیشترین بازه سنی آموزش رسمی در آموزش و پرورش قرار دارد 

 ریزی گردد. که باید به طور ویژه طراحی و برنامه
های نظری در مراکز علمی و دانشگاهی است که به جز  های نیازمند تالش زه توسط رسانهسازی در این حو گفتمان

 های پراکنده شاهد فعالیت منسجم و هدفمندی در این زمینه نیستیم. معدود فعالیت

نهایت اینکه، تلویزیون با گستردگی مخاطب خود و تولید محتوا به صورت سریالی، نقش بیشتری را در گسترش 
های اجتماعی رخ داده است به نظر  تواند ایفا کند. البته با توجه به حوزه عمومی که در شبکه ای می واد رسانهگفتمان س

ها بیشتر به تنوع مخاطب و نیازهای مخاطبان نوجوان و جوان و همچنین پرورش تفکر انتقادی در  رسد این شبکه می
 توانند تمرکز کنند.  آنها می
مقبولیت و مشروعیت بیشتری در بین اقشار مختلف جامعه دارند. توجه به افزایش های که استفاده از گروه -8

ای و دیجیتال،  های حاوی سواد رسانههای مختلف و به دنبال آن ارائه مطالب و پیام سطح اعتماد جامعه به رسانه
یق وضعیت فعلی جامعه از های جدید و تحلیل کارشناسانه و دقروزسازی اطالعات مربوط به مخاطبان، انجام پژوهش به

گیری از طیف مخاطبان به ترتیب شامل اساتید دانشگاه، هنرمندان،  باشد و از نظر کارشناسان، مشارکت جمله موارد می
ای  سازی رسانه باشد. البته نکته بسیار مهم این است که گفتمان آموزان می نگاران، دانشجویان، روحانیون و دانش روزنامه

گرفته بر مبنای نهادهای جامعه اعم از اقتصاد،  های شکلنتیجه خواهد شد که تمامی سازمانزمانی معطوف به 
ای  ای در امر آموزش و تروی  سواد رسانه قدرت)سیاست(، آموزش، دین و خانواده نیز همپای نهاد ارتباطات نقش فعاالنه

ها را گوشزد کرده و نیز عملکرد آنها را  ن سازمانسازی خود باید وظایف ای ها در گفتمان و دیجیتال داشته باشند و رسانه
 پایش کنند.

های اصلی در پاسخ کارشناسان بوده است  جانبه یکی از مولفه نظر در طراحی یک برنامه همه تأکید بر دقت -1
های مختلف، ناممکن به نظر  ای نیز بدون نظرداشت به وظیفه نهادها و سازمان سازی رسانه ای که گفتمان گونه به
ای و دیجیتال که در بخش  های خود در آموزش سواد رسانه ها عالوه بر توجه به ظرفیت رسد؛ بر همین مبنا، رسانه یم
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تواند در ارتقای سطح  های مرتبط با هر نهاد و سازمان را که می ها و برنامه آورده شده است، باید سیاست 0اول جدول 
گرفته،  ای شکل ، پیگیری و پایش نماید تا عالوه بر گفتمان رسانهای و دیجیتال مردم ایران موثر باشد سواد رسانه

ای و دیجیتال برای تک تک شهروندان قابل دسترس و یادگیری باشد تا  های عملیاتی و ملموس سواد رسانه برنامه
های  امهها و برن ، سیاست0ای و دیجیتال را در ایران شاهد بود. جدول  بتوان یک نهضت و جنبش آموزش سواد رسانه

گانه ارتباطات، آموزش، قدرت)سیاست(، خانواده، دین و اقتصاد را نشان  های برآمده از نهادهای شش مرتبط با سازمان
 دهد. می

 
 های برآمده از نهادهای اجتماعی های مرتبط با سازمان ها و برنامه سیاست -3جدول

 ای رسانهنقش و وظایف در تحقق آموزش سواد   سازمانها نهادها ردیف
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 ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 رادیو

 ها سیاست

 سواد سواد و بی گذاری تمرکز بیشتر برای پوشش مخاطبان روستایی، کم هدف -

 ای های مربوط به رژیم مصرف رسانهرسانی درباره مهارت اطالع -

 ها های مختلف رسانه دهی انتقادی درباره جنبه آگاهی -

 بخش برای یادگیری بهتر آموزشی و آگاهیهای  رعایت توالی برنامه -

 های ارتباطی های تحلیل پیام رسانی درخصوص آموزش شیوه اطالع -

های مختلف  فهم در بین گروه ای با زبان ساده و همه تروی  مبانی سواد رسانه -
 جامعه

 ای به مردم استفاده از زبان محلی در آموزش سواد رسانه -

 ها برنامه

های  ای)در شبکه های رادیویی در حوزه سواد رسانه برنامهتولید و پخش  -
 استانی به زبان محلی(

های نمایش رادیویی  زایی رادیو بخصوص در برنامه گیری از عنصر تخیل بهره -
های حاصل از فقدان آن به  ای و آسیب به منظور انتقال مفاهیم سواد رسانه

 مخاطب

سواد  وجه به میزان زیاد مخاطب کمسواد با ت تولید پیامهایی ویژه مخاطبان کم -
 رادیو در ایران) بویژه رادیوهای استانی(

ای و  تولید و پخش روزانه یک برنامه اختصاصی درباره آموزش سواد رسانه -
 دیجیتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلویزیون

 ها سیاست

 ای و دیجیتال در جامعه ایران مدیریت گفتمان سواد رسانه -

سواد/ با  تمامی مخاطبان در کشور اعم از بیگذاری برای پوشش فراگیر  هدف -
 سواد، نخبگان/ عامه مردم، شهری / روستایی

ای  های تلویزیون با توجه به افزایش سواد رسانه مدیریت کیفی و کمی برنامه -
 و دیجیتال مردم و افزایش انتظارات

 هایی با هدف افزایش قدرت تحلیلی و استنباطی مخاطب پخش برنامه -

 هایی در راستای افزایش قدرت تفکر انتقادی رنامهتولید و پخش ب -

ای به ویژه بحث تفکر انتقادی به صورت  بیان اصول و مبانی سواد رسانه -
 گسترده

 ها برنامه

شناختی مخاطبان به  های متنوع برای تحریک بعد زیبایی کارگیری شیوه به -
 های بیگانه منظور عدم مراجعه به شبکه

 سازی ای در امر آگاه مجرب رسانهاستفاده از کارشناسان  -

ای تولید و پشتیبانی از تولید برنامه و اختصاص  کارگیری نیروهای حرفه به -
 بخش به عموم های آگاهی بودجه مناسب جهت تولید برنامه

ای و دیجیتال  تولیدات نمایشی و ترکیبی جذاب با موضوع ارتقای سواد رسانه -
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جوان/ جوان/ میانسال/ کهنسال، های مخاطب هدف)کودک/ نو به تفکیک گروه
 زن/مرد(

 ها طلبی از مخاطبان در تولید برنامه افزایش مشارکت -

 ها ای و دیجیتال در بین برنامه تبلیغات کوتاه آموزش سواد رسانه -

 ها های تلویزیونی/ رادیویی و دیگر رسانه تحلیل و نقد برنامه -

 ها برگزاری مسابقات در خصوص تحلیل مخاطب از برنامه -

هایی ویژه آشنایی با ژانرهای جدید تلویزیونی و نیز  لید و پخش برنامهتو -
 ای صحنه تولیدات رسانه پخش پشت

ای و  تولید و پخش روزانه یک برنامه اختصاصی درباره آموزش سواد رسانه -
 دیجیتال

 

 

 

 

 

 مطبوعات

 ها سیاست

ارتباط ها)ایجاد ها بخصوص مدارس و دانشگاه بودن برای سایر حوزه مکمل -
 ای( بین مدرسه و دانشگاه با مطبوعات در راستای تولید محتوای سواد رسانه

ها و افراد مرجع در زمینه یادگیری و یاددهی سواد  هدف قرار دادن گروه -
 ای رسانه

 ای در بین نخبگان و مدیران بسط و تعمیق مبانی سواد رسانه -

دن گفتمان سواد ش ها و مشکالت فراروی اجرایی ها، چالش انعکاس فعالیت -
 ای در ایران رسانه

 ها برنامه

ای و دیجیتال برای مخاطب عام در  چاپ و انتشار مطالب عمومی سواد رسانه -
 نشریات عمومی

های کارشناسان و اساتید دانشگاهی  ها، تجارب و یافته چاپ و انتشار اندیشه -
 ای سازی رسانه ای و دیجیتال و جریان در حوزه سواد رسانه

 های کثیراالنتشار ای در روزنامه اختصاص ستونی به آموزش سواد رسانه -

 ها ای در سرمقاله توجه به سواد رسانه -

 ای و دیجتال معرفی کتب و محصوالت فرهنگی جدید مرتبط با سواد رسانه -

 

 

 

متولیان 

فضای 

مجازی و 

 اینترنت

 ها سیاست

 های مختلف رسانههای عام استفاده از آموزش رژیم مصرف و مهارت -

 اشاعه سواد دیجیتال -

های آموزش تولید، توزیع و دریافت مناسب پیام از طریق اینترنت و شبکه -
 اجتماعی

ها اعم از خبر و سرگرمی و ... به منظور تقویت  گسترش ارزیابی انتقادی پیام -
 توانایی مستقل کاربران

 ای در جوانان و نوجوانان بسط و تعمیق مبانی سواد رسانه -

 ها برنامه

 های تخصصی و ارائه آموزش برای مخاطبان گاه ایجاد وب -

های مفید از اطالعات سایت معرفی و تفکیک مشخصات اطالعات و وب -
 آور زیان

 ای و دیجیتال وجود سایتهای تخصصی در خصوص آموزش سواد رسانه -

 ای و دیجیتال های کوتاه در خصوص سواد رسانه ساخت فیلم و کلیپ -

 

 

 

 های شبکه

 اجتماعی

 ها سیاست

 های اجتماعی آموزش تولید، توزیع و دریافت مناسب پیام از طریق شبکه -

 گرا ای توده جنبش سواد رسانهکمک به اشاعه  -

 های اجتماعی و موبایل افزارهای بومی در حوزه شبکه حمایت از تولید نرم -

سیاست  افزاری در این حوزه و اتخاذ افزاری و نرم توجه به تحوالت سخت -
 فعاالنه

 ها برنامه  
 های اجتماعی بومی و ملی اندازی/ تقویت شبکه راه -

 ای های اختصاصی آموزش سواد رسانه ها و شبکه ایجادکانال -

های  سازی در خصوص نحوه مواجهه با فناوری های گفتمان ایجاد کمپین -
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 ای و ارتباطی رسانه

 ای رسانههای کوتاه در خصوص سواد  تولید فیلم و کلیپ -

 های اجتماعی تولید محتوای متناسب با فرمت شبکه -

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش

 

 

 

 

 

 

 

آموزش و 

 پرورش

 ها سیاست

 ای در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تعیین جایگاه آموزش سواد رسانه -

 ای و دیجیتال آموزان در زمینه آموزش سواد رسانه پوشش حداکثری دانش -

ای، مصرف بهینه و  درخصوص میزان مصرف رسانهآموزان  آموزش دانش -
های  ای، اینترنت، شبکه های رایانههای مختلف بویژه بازی هدفمند از رسانه

 اجتماعی و تلویزیون

 هایی چون کتاب و نشریات های رسانه تبلیغ مزیت -

 های مختلف های نامناسب از رسانه دهی درباره مضرات استفاده آگاهی -

آموزان در استفاده از  یاز به توانمندسازی دانشهوشمندسازی مدارس و ن -
 های اطالعات و ارتباطات فناوری

 ها برنامه

های  بخشی از آسیب های اولیا و مربیان در زمینه آگاهی فعال نمودن انجمن -
 ها و تهیه جزواتی در این زمینه برای والدین نوظهور رسانه

های تحصیلی  پایهای در  طراحی برنامه در خصوص میزان مصرف رسانه -
 مختلف

ای در آموزش و پرورش و تجهیز آموزگاران و  وجود یک پایگاه سواد رسانه -
آموزان به صورت یک  ای و انتقال این دانش به دانش مربیان به سواد رسانه

 دار موضوع اولویت

آموزش شیوه ارتباط برقرار کردن با جامعه، مدیریت زمان، مدیریت بر خود و  -
 ای و نظایر آن ای رسانهمدیریت بر محتو

ای به صورت  ایجاد واحد درس تخصصی و تداوم موضوع ارتقای سواد رسانه -
اکنون فقط برا یک مقطع تحصیلی دبیرستان  هدفمند در آموزش و پرورش)هم

 ای تألیف و تدریس آن آغاز شده است( کتاب سواد رسانه

 آموزان های آموزشی در بین معلمان و دانشبرگزاری کارگاه -

 

 

 

 

 

 

 

آموزش 

عالی و 

 دانشگاهها

 ها سیاست

های مختلف بویژه  آموزش دانشجویان درباره مصرف بهینه و هدفمند از رسانه -
 های اجتماعی و تلویزیون ای، اینترنت، شبکه های رایانهبازی

های علمی و پژوهشی مناسب از ظرفیتهای فضای  برداری آموزش بهره -
 مجازی

های بسیار مهم در تحقق  مدرسه یکی از حوزهتوجه به عنوان مکمل بخش  -
 ای ارتقای سواد رسانه

ها از منظر روانشناختی، تبادالت فرهنگی و  طرح مباحث تحلیل رسانه -
 شناختی جامعه

طراحی و همکاری با شورای عالی انقالب فرهنگی در تدوین سند ملی  -
ه صورت ای و دیجیتال در ایران)در اسناد دیگر موضوع ب آموزش سواد رسانه

 ای مطرح شده است( حاشیه

 الشعاع خود قرار دهد ها را تحتتواند سایر بخش مدیریت صحیح می -

 ها برنامه  

های  ای و دیجیتال برای تمامی رشته ایجاد واحد درس عمومی سواد رسانه -
 دانشگاهی

 ای های خوانش متون رسانههای آموزشی و آموزش تکنیکبرگزاری کارگاه -

 ای و دیجیتال های تخصصی سواد رسانه سمینارها و همایشبرگزاری  -

های مربوطه و یا تولید مقاالت علمی و  اختصاص مجالت تخصصی در رشته -
 پژوهشی در این حوزه

 ای و دیجیتال حمایت از تالیف و ترجمه در زمینه سواد رسانه -
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 ای و دیجیتال های علمی سواد رسانه تشکیل انجمن -

 های مرتبط های جنبی و کارگاه وره و برگزاری فعالیتاندازی واحدهای مشا راه -

 ای پیشرفته به دانشجویان و اساتید و عموم مردم ارائه آموزش رسانه -

 های ویژه استفاده مناسب و نقادانه از اطالعاتتدوین و انتشار جزوات وکتاب -

0 

 

 

 

 

 

 

 قدرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهادهای

 حاکمیتی

 ها سیاست

ای  سازی رسانه نظارت بر روند گفتمان ریزی و گذاری، برنامهسیاست -
 ای درخصوص سواد رسانه

ای مناسب برای  ای و اختصاص بودجه سازی برای آموزش سواد رسانه زمینه -
ها و  آن )به همراه نظارت بر استفاده صحیح و اصولی آن( در تمامی وزارتخانه

ار جامعه از ها و تمامی اقش ریزی برای آموزش آن به خانواده ها و برنامه دستگاه
 داخل خانواده تا سطوح باالی اجتماعی

 باشد سازی می سازی و فرهنگ تامین معیشت مردم که زیربنای آگاه -

شده و مقابله با نفوذ و تخریب فرهنگی  رصد حرکتهای ضد فرهنگی مدیریت -
 ای شدن این حرکتها در فضای رسانه و گسترده

نفع در  مامی نهادهای ذیمدت و بلندمدت ت ارائه برنامه کوتاه مدت، میان -
 ای آموزش سواد رسانه

 ای های مالی و معنوی از نهادها و مراکز فعال تروی  سواد رسانهحمایت -

 ها برنامه

ای و دیجیتال در ایران)با همکاری  تدوین سند ملی آموزش سواد رسانه -
 شورای عالی انقالب فرهنگی(

فرهنگی جهت آموزش سواد های اختصاص مبلغ مشخصی از اعتبارات دستگاه -
 ای و دیجیتال رسانه

سازی برنامه سند ملی  برگزاری یک کنفرانس با موضوع چگونگی عملیاتی -
 ای و دیجیتال در ایران با استفاده از تجریبات دیگر کشورها آموزش سواد رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس

 هاسیاست

ای به  رسانهتصویب قوانین مربوط به این حوزه همانند لزوم آموزش سواد  -
ها به سواد  های مختلف همانند اختصاص درصدی از محتویات رسانهشکل

 ای در مدارس و دانشگاهها و نظایر آن ای، آموزش سواد رسانه رسانه

های اجتماعی، فرهنگی،  تصویب قوانین حفاظتی شهروندان در برابر آسیب -
 ای و بسط آن در تمامی سطوح جامعه رسانه

 های فرهنگی ای در بحث موضوع سواد رسانهدهی به  اولویت -

 تصویب قوانین مرتبط با زیرساخت قانونی مورد نیاز -

 ربط تصویب لوایح حمایت از نهادهای ذی -

 ها برنامه

سازی  های مدنی مستقل در امر آموزش و فرهنگ ارائه مجوز تاسیس سازمان -
 ای و دیجیتال سواد رسانه

ای و ایجاد پشتوانه  به محتوای رسانهتعریف قانونی بازه سنی در دسترسی  -
 اجرایی برای آن

ای و نقض حریم  های سنگین برای متخلفان حوزه رسانه تعیین جریمه -
 خصوصی افراد

ای و دیجیتال برای نمایندگان  برگزاری کارگاه آموزشی اجباری سواد رسانه -
 سازی آنان به موضوع مجلس در هر دوره نمایندگی و حساس

 

 

 

 

 

 هاسیاست

ها با مدیریت افراد متخصص  نظارت قانونی و سریع به جریان حوزه رسانه -
 ای رسانه

های مختلف و تالش در جهت افزایش  نظارت مناسب درباره عملکرد رسانه -
 ای به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم های حقوقی کنشگران رسانهآموزش

 نتالش در جهت ضمانت اجرایی تحقق قوانی -

کردن فرهنگ نقد و  بسط و اجرای عادالنه قوانین و مقررات مربوطه و نهادینه -
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 قضائیهقوه 

 آمیز  تحمل عقاید مخالف به طور مسالمت

زا در تعامل  های قانونی آسیب شده باشد و رفع خال ضمانت اجرایی قوانین وضع -
 با مجلس و دولت

 ها برنامه

اعم از اقتصادی، فرهنگی ای  های رسانه های تخصصی آسیباندازی دادگاه راه -
و نظایر آن و انعکاس مشکالت ایجاد شده برای عموم مردم در راستای 

 بخشی آگاهی

های اجتماعی جهت دسترسی به  گران حوزهتسهیل ارتباط پژوهش -
 ای و دیجیتال های رسانه دیدگان فناوری آسیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولت

 سیاستها

های اجرایی در حوزه سواد  روند برنامهریزی و نظارت بر  گذاری، برنامهسیاست -
 ای و دیجیتال رسانه

 های دولتی مدیریت و هدایت همه بخش -

 ارائه پیشنهاد موارد اصالحی در قالب لوایح -

ای و دیجیتال در  اختصاص ردیف بودجه مناسب برای آموزش سواد رسانه -
 های مختلف حوزه

از عرضه محتوای ایجاد اینترنت امن و فیلتر محتوای نامناسب، جلوگیری  -
 نامناسب در فضای مجازی بخصوص برای کودکان و نوجوانان

افزاری مورد نیاز متناسب با هر بخش  افزاری و نرم های سخت تأمین زیرساخت -
 تدوین یک سند راهبردی دارای ضمانت اجرایی

ای فعال در زمینه  های رسانهاختصاص بودجه به نهادها و سازمان -
 ای سازی رسانه گفتمان

 شود. مواردی که در نهادهای حاکمیتی گفته شد مربوط به دولت هم می -

 ها برنامه

ای و دیجیتال در ایران)با همکاری  تدوین سند ملی آموزش سواد رسانه -
 شورای عالی انقالب فرهنگی(

سازی قانون تعیین بازه سنی استفاده از محصوالت فرهنگی در تمامی  اجرایی -
 وارداتیتولیدات و محصوالت 

ای و دیجیتال و برگزاری  تعیین جایزه ویژه برای فعاالن منتخب سواد رسانه -
 جشنواره ساالنه

های سنی  حمایت از تولیدات کتاب و سایر محصوالت فرهنگی برای رده -
 خردساالن، کودکان، نوجوانان، جوانان، عامه مردم

 

 

 

 هایسازمان

 مردمی

 سیاستها

 عمومی هایمشارکت در ارتقای آموزش -

 گرا ای توده جنبش سواد رسانهکمک به اشاعه  -

 ها کننده به عنوان یکی از بازوان مهم و اصلی سایر حوزه عمل -

حضور مستمر و دائمی برای بسط فرهنگ آموزش و نقادی به تمام آحاد  -
 کشور

 ها برنامه  
نهاد( تخصصی در زمینه  های مردمهای)سازمان گیری/تقویت سمن شکل -

 ای و دیجیتال سوادرسانه

 های مردمیگیری از پتانسیل بهره -

8 

 

 

 

 خانواده

 )تولید

 مثل (

 

 

 

 

 

 خانواده

 هاسیاست

 ای آنان دهی مستمر به فرزندان و نظارت بر مصرف رسانه آموزش -

های مهم  ای و الگوی مصرف مطلوب به عنوان شاخص مدیریت مصرف رسانه -
 فرزندانای در خانواده برای  در سواد رسانه

 های کودکان و نوجوانان نظارت خانواده بر کودکان و کنترل محتوای برنامه -

 سازی والدین در درجه اول آموزش و آگاه -

 ها برنامه
 های کانون اولیا و مربیان مدارس مشارکت فعاالنه در برنامه -

آموزش چگونگی وساطت همراهی به جای وساطت محدودکننده برای والدین  -
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 مواجهه با نوجوانان و جوانان در راستای کاهش شکاف نسلیبخصوص در 

 ها بندی محصوالت فرهنگی بر مبنای سن به خانواده آموزش درجه -

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دین

 

 

 

 

 

 

 

 های حوزه

 علمیه،

 مساجد و

 منابر

 

 سیاستها

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  رسانی در تمامی حوزه یابی و آگاهی آگاهی -
زندگی مردم منطبق با شرایط روز دنیا )در کنار پرداختن به جامعه و وضعیت 

 مسائل اعتقادی وعبادی(

شدن و بازگویی نیازها و مطالبات نسل جوان و تالش برای حل آنها از  آگاه -
 طریق نهادهای حاکمیتی

فرهنگی مذهبی در حوزه رسانه و پرهیز از  های میان پرداختن به حساسیت -
 نیافکن دی اشاعه مطالب تفرقه

 ها ها و معضالت( در حوزه رسانهطرح مسئله )آسیب -

 های دینی پرهیز از توصیه به برخوردهای سلبی و استفاده از آموزه -

 گیری از ظرفیت ارشادی و تبلیغی مساجد و منابر بهره -

 ها برنامه

دهی به روحانیون در حوزه کلی و خاص) رسانه دینی، رسانه غیردینی،  آموزش -
 دین رسانه ای(دین در رسانه، 

 های نوظهور برای تروی  دین های رسانهبرداری از ظرفیت آموزش بهره -

های دینی  گری درباره رسانهآموزش عمومی به مردم و آموزش ویژه و روشن -
ای نوظهور برای  های رسانههای دینی و استفاده بهینه از ظرفیتمغایر با ارزش

 تروی  دین

 های ضاله دینی و افراطی دینی و فرقهای ضد  های ماهواره معرفی شبکه -

ها و  تولید محتوا از نظر تعالیم قرانی و احادیث در چگونگی تعامل با رسانه -
ها و مدریریت مصرف  های کاربردی دینی در رابطه با مدیریت رسانه دستورالعمل

 ای رسانه

ای و استفاده از  های جدید رسانه استفاده از ظرفیت مبلغان مسلط به حوزه -
 های تبلیغی صتفر

ای و دیجیتال در ارتباطات چهره به چهره و در  تشریح پیامدهای سواد رسانه -
 منابر

1  

 

 

 

 

 اقتصاد

 

 

 

 

 هایبنگاه

 اقتصادی

 سیاستها

های مختلف همانند فضای  های رسانهبرداری اقتصادی و مولد از ظرفیت بهره -
 مجازی و ارائه آموزشهای مربوط به فعاالن اقتصادی

 های جامعهافزاری سایر بخش مادی و سختحمایت  -

های مالی در زمینه بسط جامعه مدنی و حضور گسترده در  گذاری سرمایه -
گذاری بر افکار و  بخشی از طریق سرمایه سازی و آگاهی های فرهنگ عرصه

 های نخبگان اندیشه

 ها برنامه

بندی سنی بندی شده از لحاظ رده  افزارهای طبقه افزار و نرم تولید سخت -
 همانند کشورهای صنعتی

 ای و دیجیتال های مالی به مراکز فعال سواد رسانه کمک -

گذاری و مشارکت در بحث اینترنت ملی و تولید محتواهای متناسب با  سرمایه -
 فرهنگ ایرانی و اسالمی

 
 

 ها خیریه

 سیاستها
های مختلف با آموزش سواد  های رسانهایجاد جنبش پیشگیری از آسیب -

ای و دیجیتال و تبلیغ امر وقف و انفاق در زمینه محصوالت فرهنگی و  رسانه
 اسالمی -مذهبی ایرانی

 ها برنامه
 افزارهای مناسب رایگان همسو با فرهنگ ایرانی اسالمی ارائه منابع و نرم -

 ای و دیجیتال های کمک فرهنگی به گسترش سواد رسانه ارائه مصداق -
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 پیشنهادها گیری و بندی، نتیجه جمع
بندی نگرش  ای و دیجیتال، پرسش اصلی این پژوهش بود که جمع سازی سواد رسانه ها در گفتمان نقش رسانه

ای را خود رعایت کنند و سپس  ها، ابتدا باید مسئولیت اجتماعی و اخالق رسانه کارشناسان بیانگر آن است که رسانه
ای و دیجیتال را مبتنی بر استراتژی مشخص)یعنی  خاص سواد رسانههای مختلف باید اصول عام و  آموزش دهند. رسانه

ها و راهبردها و راهکارها( در دستور ها و چالشبر اساس تحلیل وضعیت موجود، شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصت
های  جنبهای و دیجیتال اعم از مهارتهای استفاده، رژیم مصرف،  کار خود قرار دهند. باید ابعاد مختلف سواد رسانه

ای،  ای، دیپلماسی رسانه های رسانهای، سطح ایدئولوژیک پیام های رسانه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پیام
برداری صحیح از  های بهره شناختی، احساسی، عقالنی، اخالقی، شیوه های مختلف، ابعاد زیبایی های رسانهآسیب
ای و همانند آن توسط  قانه، توانایی مشارکت در تولید محتوای رسانههای مختلف و تقویت تفکر انتقادی و خال رسانه
 ها به مردم آموزش داده شود. رسانه

بندی صحیح مخاطبان باید مد نظر بوده و بر اساس  بندی یا خوشه شناسی و طبقه طبیعی است در این میان مخاطب
های عالوه بر  طالعات الزم پرداخته شود. رسانهنیازهای اطالعاتی و اقتضائات هر کدام از طبقات مخاطب به ارائه ا

گذاری عمومی در این زمینه بوده و به اعمال فشار بر دولت و ای مستقیم خود، باید بخشی از سیاست پرداخت رسانه
های مناسب،  بانی الزم در این زمینه را ایفا نمایند. باید با کمپین نهادهای حاکمیتی پرداخته و نقش نظارتی و دیده

های  ها و افراد بویژه درباره تضادهای فرهنگی و تخاصم ای و دیجیتال برجسته شده و خانواده وضوع سواد رسانهم
های اجتماعی نوظهور، آگاهی  های تلویزیونی و فیلمهای سینمایی و تبعات شبکه های زندگی اشاعه شده در شبکهسبک

 به همدیگر مسئولیت اجتماعی خود را یادآور شوند. صنفی توجه داشته و ها باید به نظارت درون یابند. رسانه
ای و دیجیتال در پرهیز از متمرکز شدن به یک یا چند بخش خاص،  ضرورت توجه به مدیریت و افزایش سواد رسانه

ها، حوزه دین، حاکمیت و دولت، انجام های بنیادین و اصلی جامعه همانند خانواده، مدارس، دانشگاهتوجه ویژه به بخش
های علمی و دانشگاهی جدید  ای، انجام تحقیقات و پژوهش رهای علمی و کارشناسی شده و پرهیز از اقدامات کلیشهکا

ریزی بر اساس نتای  این  های مختلف جامعه و برنامهجهت کسب دانش و اطالعات دقیق و واقعی درباره وضعیت بخش
 باشد.  ای و دیجیتال می رسانهسازی سواد  ها از جمله مباحث محوری در تحقق گفتمانپژوهش

 

 پیشنهادها
 و ای رسانه سواد ای در خصوص سازی رسانه پیشنهادهای این پژوهش در خصوص راهکارهای تحقق گفتمان

 توان مطرح کرد: موارد زیر می در را دیجیتال
جامعه، های اجتماعی  های جمعی به گروه از سوی رسانه ای و دیجیتال سواد رسانهآموزش مستمر مهارت  -5

 اه رسانه مخاطبانو  فرهیختگان

تماعی از درون خانواده تا ها در اشاعه و گسترش آموزش این مهارت اج رسانهدولت،  بسترسازی حاکمیت، -2
 باالترین سطوح اجتماعی

های جمعی به ایجاد تفکر انتقادی، استداللی در نگرش مخاطبان نسبت به مسائل حیات  بسترسازی رسانه -0
 روزمره زندگی

 ها برای مخاطبان های اجتماعی، ارتباطی و فناوری در تولیدات انتقادی رسانه مندی از تخصص رهبه -8

توأم با  مندی از خدمات فناوری اطالعات بسترسازی، تشویق و ترغیب، افکار عمومی و افراد جامعه به بهره -1
 آموزش سواد مرتبط
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عمیق نسبت به فرهنگ محلی، ملی  بخشی گاهیآهای جمعی در جهت  تولیدات رسانهروزرسانی  افزایش و به -1
 و جهانی

 های جمعی ساالری در میان شهروندان از طریق رسانه مداری نسبت به حاکمیت مردم سازی و آگاهی فراهم -7

افزاری در مراکز علمی و دانشگاهی و تولید علم  افزایش تحرک علمی بخصوص در زمینه زیرساختی و نرم -4
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 ای و توانمندی زنان با نگاهی به پوشش اخبار زنان  سواد رسانه

 درسیمای جمهوری اسالمی ایران
 

 2فروغ یزدخواستی ،5اکبر نصرالهی

 

 چکیده
 به توجه به عنوان نیمی از جمعیت کشور در توسعه جامعه واقعیتی اجتناب ناپذیر است. با نقش توانمندسازی زنان

تواند الگویی مناسب را برای معرفی شخصیت زن و  تلویزیون، این رسانه می چون هایی رسانه تاثیرگذار نقش
توانمندسازی ایشان در راستای اهداف توسعه ارائه کند و بی تردید خبر سیمای جمهوری اسالمی ایران نقشی ویژه در 

رویکرد پوشش اخبار ای در توسعه با  حاضر سواد رسانهپژوهش های این قشرعظیم جامعه برعهده دارد.  معرفی فعالیت
مورد به روش تحلیل محتوا سازی، بازنمایی، استفاده و رضامندی و توانمندسازی  های برجسته زنان را با استفاده از نظریه
پژوهش از نوع توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه اخبار سیمای جمهوری اسالمی ایران، نمونه بررسی قرار داده است. 

شبکه یک در زمستان  58و ساعت  0شبکه  22، 50:51های  ه بخش خبری ساعتمورد پژوهش تمام شماری س
های پژوهش اگر چه معناداری را میان  کدگذاری مطالب منتشر شده در اخبار بود. یافته با استفاده از 5038و بهار5030

نشان داد اما میانگین دوشبکه در میزان زمان اختصاص یافته، مکان وقوع خبر، وجود هدالین و چینش )اولویت( اخبار 
های  درصد، وقوع اخبار درمیدان 4/5درصد و شبکه اول با 3/53پرداختن به اخبار زنان در شبکه سه به میزان  درصد

درصد برای اخبار زنان در 2/30درصد و اولویت پنجم به بعد با 3/2درصد، وجودهدالین تنها برای 7/14ورزشی با
ش اخبار زنان در سیمای جمهوری اسالمی ایران نیازمند بازنگری و های مورد بررسی نشان داد، پوش شبکه

 های این قشر عظیم جامعه است.  های سازنده و فعالیت ها، نقش تری متناسب با منزلت، توانایی گذاری عمیق سیاست

 اخبار زنان. ، اخبار توانمندسازی، پوشش، ای رسانه سواد کلید واژگان: 

 

 مقدمه 
های اخیر موضوع زنان از موضوعات مهم و چالش  دهند. در دهه می را تشکیل جامعه انسانی جمعیت از نیمی زنان

شاهد  زنان گذشته، جامعه دهه چند عالی طی آموزش گسترش و آگاهی افزایش برانگیز در سطوح مختلف بوده است. با
 اجتماعی - مناسبات سیاسی حاشیه در را ایشان توان نمی درسطوح مختلف دیگر ها توانمندی تحوالتی بوده و با ارتقای

 نظر ایرانی، از زنان»اند.  کرده تجربه گیری را چشم تحوالت گذشته دهه چند در ایران نیز جامعه در محصور کرد. زنان

 و منطقه زنان بسیاری از از ویژه به و دارند قرار انسانی توسعه جهانی یها شاخص درحد آموختگی دانش و سواد سطح
 نفوس سرشماری آخرین ( . مطابق5044، 13)رضوی الهاشم، « اند گرفته پیشی زمینه این در همسایه کشورهای
شوند. از  می را شامل نفری ایران 71583113نفر از جمعیت  07288333 شد، زنان انجام 5033 در سال که ومسکن
. باشند می عالی تحصیالت دارای ایشان از نفر5023718 و سواد نفردارای 2042882شاغل،  زنان 2755117مجموع

 رشته  عمده های گـروه حسب هستند. بر عـالی تحصیالت نفر زنان کشور شاغل و دارای 5023718براساس آمار 
 نفر، علوم 211581وهنر انسانی نفر، علوم 577831تربیتی های علوم شغلی نیز در رشته عمده های وگروه تحصیلی

                                                           
اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات ومطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیعلوم ارتباطات ستادیار ا. 5   
المی واحد تهران مرکزنویسنده مسئول، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روز نامه نگاری، دانشکده علوم ارتباطات ومطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اس. 2  
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نفر،  503274نفر، مهندسی، تولید وساخت  585053کامپیوتر  و فر، علوم، ریاضین 083071حقوق اجتماعی، بازرگانی و
باشند  در حال فعالیت می 01773نفر وخدمات  515871( بهزیستی) رفاه و نفر، بهداشت 23857 دامپزشکی کشاورزی و

 . (5033)مرکزآمار ایران، 
 موضوع است شده واگذار حمایتی یها سازمانبه  که وظایفی ینتر مهم از یکی ما کشور توسعة چهارم برنامة در

 منظور به اساسی قانون 31 مادة در همچنین. است شده اشاره بدان مستقیما552ً و 532 ماده در که است توانمندسازی

 بر طراحی»، « متناسب توانمندسازی های برنامه تبیین و فقر خط تعیین »بر عدالت استقرار و فقرمحرومیت کاهش

 توانمندسازی رویکرد اتخاذ »و« ی زندگیها مهارت و شغلی یها مهارت اشتغال، توانمندسازی، آموزش ویژه های نامه

 در که است سازی، اصطالحی ( . توانمند5033، 11تاکید شده است )کیمیایی،  «توسعه اساسی نیازهای الگوی براساس

مستمر، ارتقای  بهبود با را تنگاتنگی ارتباط واژه این واقع داشته است و در یها و فزایند سریع اخیر، پذیرش سالهای
 سهمی و افراد شناخت ارزش معنای به سازی توانمند. می دهد نشان زنان عملکرد در بهبود و رفتار در صالحیت، تغییر

 ( . 5030، 521)تاج الدین و رحمتی واال، . باشند، است داشته امور دادن انجام در می توانندها  آن که
چهره  و کرده پیشرفت نکردنی تصور باسرعتی ارتباطی های جهانی، فناوری توسعه ی پرشتاب روند دیگردرازسوی 

 و پیدایش درحال دیگری نوین جامعه ی که است حدی به دگرگونی این ژرفای و گستره. اند ساخته دگرگون را جهان ی
 و تحول روند این در تأثیرگذار و شاخص عنصر. است شده بشرآغاز حیات در مرحله ی جدیدی گویی و بوده شکل گیری

 انتقال وسیله ی ها رسانه. کند پیدامی تری بدیع و تر تازه جلوه ی روز ها، هر رسانه عرصه ی در که است دگرگونی فناوری

. دهند می قرار خود سیطره ی تحت سرزمین همه ی در را اجتماعی فناوری، تمام سطوح کمک به و اطالعات اند و پیام
 زمره ی معمولی، در مردم روزمره ی درزندگی و نیست متخصص اختیار در تنها ارتباطات فناوری گذشته برخالف

 واقتصادی سیاسی - اجتماعی اوضاع از افراد کردن آگاه برای اطالعات و اخبار پخش. است درآمده اساسی نیازهای

 فرهنگ تحول و پیشرفت در مهمی نقش ها رسانه بیناین  در که است جمعی ارتباط وسایل اصلی کارکردهای از جوامع

 در و گرفته نها جای انسا زندگی پود و تار در اطالعاتی مهم ابزار یک عنوان به رسانه. عهده دارند بر بشری تمدن و

 و حقوق بهها  آن سازی آگاه فرآیند در تواند می جمله دارد؛ از عهده بر را متعددی های نقشها  آن اجتماعی حیات
 دارند. این گوناگونی وسیع و اثرات ها رسانه برلسون نظر کند. از اند، تالش گرفته قرار مورد بی توجهی که هایی آزادی

، 5گذارند )کاستلز می اثر ها سلیقه و ها ها، مهارت عقاید، اندیشه بر که :هستند فرهنگی و روانی، سیاسی، اقتصادی تأثیرات
571 ،5043 . ) 

 فعاالنه و آگاهانه گیری بهره کنار در بتوانند که داشت مخاطبانی موجود متکثر های رسانه برابر در بتوان که این برای

کرد.  ایجاد جدید سوادی باید کنند محافظت زندگی ها در مخرب آن پیامدهای و ها چالش برابر در را خود ها رسانه این از
 نوشتن و خواندن توانایی معنی به دیگر که نیازمندیم آن مفهومی فضای افزایش و سواد از تر گسترده تعریفی به ابتدا پس

 صرف

 مبحثی ای رسانه سواد( » 5030، 512. )فلسفی، شود می یاد ای رسانه سواد نام با آن از که است مفهومی بلکه نیست

 نمایش به های پالن نوشتاری، تماشای های رسانه نانوشته سطرهای خواندن کوشد می که است ارتباطات در جذاب

 ( . 73، 5043شکرخواه، ) «بیاموزد مخاطبان به را الکترونیک های رسانه از نشده پخش صداهای شنیدن یا درنیامده

( . از آنجایی که تغییرات McCombs,1986:2« )دهند های خبری بسیاری از تصورات ذهنی ما را شکل می رسانه»
هاى صدا و  در برنامه زنانتصویر ارائه شده از موثر بوده است لذا  چند دهه اخیر به طور فراگیری بر زندگی زنان ایران

 این زندگی بر مستقیمی تأثیر جنگ و انقالب از پس سیاسی قابل بررسی است. تحوالت هاى متفاوت سیما در قالب

                                                           
1 Manuel Castells 
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رود زنان به ها با تاثیر مستقیم بر افزایش سطح سواد و و گذاشت وعواملی چون تغییر دیدگاه خانواده از کشور جمعیت
له زنان و خانواده، یکی از أمسگردید.  کشور اقتصاد و دانشگاه و بازار کار منشا تغییراتی عمیق در فرهنگ، سیاست

 تر اجتماع، فعال در زنان حضور هرچهشود.  ترین مسایل جامعه در سه سطح اقتصاد، سیاست و اجتماع محسوب می مهم
 های زمینه در به ویژه جامعه در زنان مشارکت و نقش میزان. شد خواهدتر  یافته توسعه وتر  پیشرفته کشور باشد مؤثرتر و

 باشد از این روی در می زن به نسبت جامعه آن نگرش و برخورد به وابسته زیادی حد تا فرهنگی و اعتقادی، اجتماعی
 مشارکت جهت در مردم به دهی آگاهی زمینه کردن فراهم و زنان به مربوط رویدادهای از کامل و دقیق رسانی اطالع 
بخشی از حاکمیت به عنوان رسانه دولتی صدا و سیما های مختلف ضرورتی انکارناپذیر است.  جنبه در زنان بیشتر هرچه

. درحوزه اطالع شود های آن در نسبت و مقایسه با سایر اجزاء حاکمیت سنجیده می آفرینی است که تأثیرات و نقش
 ویژه به ها رسانه کار ترین جنجالی و ترین ترین، پیچیده ترین، مهم ترین، متنوع ترین، جذاب ای ر 5خبری پوشش»رسانی
 جدید آرایش و ها تکنولوژی و کارها ها، گستره رسانه کثرت و تعدد با ها ویژگی این اهمیت. است خبری های رسانه

 مختلف های رسانه به مخاطبان های دسترسی افزایش این بر عالوه. است شده نیز بیشتر بلکه نشده کم تنها  ارتباطی، نه
 . ( 5030، 50نصراللهی، . )است افزوده کار اهمیت و حساسیت بر نیزها  آن سواد بردن باال و

و عملکردهای این قشر  ها برای بازتاب ارزشلذا پوشش اخبار زنان در سیمای جمهوری اسالمی ایران ابزاری مناسب 
های ایشان در  فعالیتبه نسبت اهمیت به اخبار حوزه زنان ته است تا سبای وراستای توسعه بوده در مهم وعظیم جامعه 

 د. داده شو یبهای بیشتر یو تربیتجتماعی، سیاسی، فرهنگی قتصادی، اا های عرصه

 

  2سازی نظریه برجسته
قق، این تئوری را در مطرح شد که این دومح 8و شاو 0زتوسط مک کومب 5372نظریه برجسته سازی نیز در سال 

در  1در ایالت کارولینای شمالی 5314بررسی نقش رسانه در انتخابات ریاست جمهوری  ه یای که دربار چارچوب مطالعه
 های رسانه آن طریق از که است ییها ازتئوری یکی سازی برجسته. »انجام داده بودند مطرح کردند 1شهر چپل هیل

خبرها،  ارائه با خبری های رسانه که اندیشه این یعنی سازی برجسته. تأثیر بگذارند مردم عامه بر توانند می جمعی ارتباط
ظریه ن( . »5041، 021تانکارد،  و سورین)« نمایند می تعیین می کنند فکر آن به راجع عامه را که موضوعاتی
ها با برجسته ساختن بعضی  رسانه. »هاست ای بسیار مناسب برای فهم نقش نافذ و فراگیر رسانه سازی نظریه برجسته
توانند تعیین کنندکه مردم چگونه بیندیشند،  گذارند، اگرچه نمی ها و رویدادها بر آگاهی و اطالعات مردم تاثیر می موضوع
 ( . 5043، 13)مهدی زاده« توانند تعیین کنند که درباره چه بیندیشند اما می
سعی می کنند که  ها بندی موضوعات در رسانه درجهایی رویدادها و یند برجسته سازی با بزرگ و کوچک نمآفردر »

)شُکرخواه، « برجسته سازند که این امر در راستای القای دیدگاه رسانه به مخاطب نیز هست رویداد را در ذهن مخاطب
ت مربوط کند که فرآیند برجسته سازی به سه اولویت متفاو ( خاطرنشان می5347) 7دنیس مک کوئیل. »( 38، 5078
ها است که ارزشهای  دوم رسانه گیرد. اولویت نفع جای می های ذی شود. اولویت اول در گروه سیاسی یا سایر گروه می

دهد. اولویت سوم از آنم همگان است که  گذارد و به آن شکل می های ملموس مخاطبان در آن تأثیر می خبری و سلیقه
 ( . 010ص 5071 4یندال)و «ها هستند شود تحت تأثیر رسانه تصور می
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 های مستند، این قدرت را دارند که توجه عموم را  های خبری و برنامه ها، به ویژه در اخبار و گزارش رسانه
به مجموعه ای از مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات دیگر چشم پوشی کنند. 

ها به  و خارج از قلمرو رسانه  اص توسط بسیاری از مردم در سپهر عمومیشود که بعضی از مسائل خ حاصل کار این می
هرچه یک ( . »5043، 13)مهدی زاده،  شود شود، درحالی که به مسائل و موضوعات دیگر توجه نمی بحث گذاشته می
ند و این اولویت ک ها بیشتر تکرار شده و پوشش بیشتری بگیرد، اولویت باالتری در ذهن عموم پیدا می موضوع در رسانه

 ( . Edy& Meirick,2007 :120« )شود  ذهنی، معیار تصمیم گیری مردم می

 

 1ای نظریه بازنمایی رسانه
ها، شکل گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف  ی آن ی محیط نمادینی است که تأثیر عمده رسانه سازنده»
. قدرت عظیمی در وسایل پردازند یها م و گفتمان ها یدئولوژیباورها و ا ایامور پنهان و نهفته  ییها به بازنما رسانهاست. 

تی که روز به روز بر آن کانااهداف بسیار متنوع و ام ارتباط جمعی نهفته است و منابع معنی موجود در این وسایل با
 عمل واقعیت انعکاس برای آیینه همچون ها رسانه( . »4، 5042عباسی، . « )افزوده می شود، در حال تولید پیام هستند

است.  واقعیت ای رسانه اساس، بازنمایی، ساخت براین. گذارند می واقعیت تأثیر اجتماعی برساخت کنند؛ بلکه نمی
ها  آن محتوای جدیدند، می توان جهان در آگاهی و معرفت توزیع و تولید، بازتولید نهاد فراگیرترین ها رسانه که ازآنجایی

 هایی متون تلویزیونی، برساخته»( . 53، 5043زاده،  مهدی) «دانست اجتماعی جهان درباره دیقدرتمن معنی منبع را

 خاصی های جنبه همواره که است فرایند گزینش نتیجه کنند. بازنمایی نیز می عمل سازوکار بازنمایی برمبنای که هستند

 ای جنسیتی برساخته هویت( . »515 5042)ضمیران، « گیرد می نادیده را دیگر های جنبه کند و را برجسته می واقعیت از

 و قطعی که جنس دهد؛ برخالف نشان می خود را زن، زنانگی آن، یک طریق از که مشخصی های است؛ شیوه فرهنگی
 طیبر ساخته از شرا تیجنس( . wood,1994:34« )برخاسته است عمومی و باورهای ها فرهنگ از جنسیت. است دایم

 گرید یتا دوره  یمتفاوت است و از دوره ا گرید ی تا جامعه یا جامعه است و از جامعه یو فرهنگ یاسیو س یاجتماع
شود،  یم دیدر طول زمان بازتول تیگفتمان معطوف به جنس نیآن ا ی چهیکه از در ییاز راهها یکی. کند یم رییتغ زین

. کند یگفتمان هموار م نیا دیتول یزنانه و مردانه راه را برا یاصل یها با نشان دادن الگوها ها هستند. رسانه رسانه
، فعاالنه یومردانگ یزنانگ از یاصل یماژهایبا ساخت وارائه ا ونیزیتلو ژهیو به و ها که رسانه باورند نیبرا ها ستینیفم

 زنان و مردان عمل در. ( 5047، 501زاده،  مهدیهستند ) میدرروابط قدرت داردسه شهیکه ر تیجنس نیدرگفتمان نماد

 یها نقش بازسازی درجهت که فرهنگی ای کلیشه یها نقش با که اند شده بازنمایی صورتی به جمعی های دررسانه
 . دارند روند، سازگاری می کار به سنتی جنسیتی
 

 2رضامندی و استفاده نظریه
 مخاطب، جهت گیری مفهوم فعالیت. است استوار «مخاطب فعالیت»محوری  مفهوم بر خشنودی و استفاده نظریه» 

 و نیازها پایه بر استفاده انگیزه به اشاره و میدهد نشان از رسانه استفاده در مخاطبان سوی از را انتخابی و داوطلبانه
 خبر و نزدیکی مجاورت معنای به مخاطب، تنها نزدیک کردن مخاطبان اظهار می دارند. ملموس یا که دارد اهدافی

)میرفخرایی، « است مخاطب روزمره زندگی مسائل و منافع به خبر نزدیک بودن معنای به بلکه نیست، آن فیزیکی
ها  رضامندی با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه، مهمترین نقش رسانه و استفاده ( . نظریه78، 5041
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ها را  ها این نیازها و انگیزه داند. بنابراین، به هر میزان که رسانه های مخاطب می را برآورده ساختن نیازها و انگیزه
 ( . 5043، 72)مهدی زاده، « کنند برآورده سازند، به همان میزان موجبات رضایتمندی مخاطب را فراهم می

 

 1توانمندسازی نظریه
 برای زنان موقعیت تدریجی تغییر پی در که شوند محسوب می راهبرد نوعی سازی ندتوانم های نظری، نظریه لحاظ به

 نظریه از ( . سارا النگه یکی5030، 524هستند )تاج الدین و رحمتی واال،  عمومی های عرصه بیشتردر قدرت کسب
رفاه، دسترسی،  ترتیب شامل به که را مرحله پن  باید زنان توانمندسازی است برای معتقد زنان، که امور در پردازان

 این در. شود می بررسی درآمد و تغذیه مانند زنان مادی رفاه، رفاه مرحله در. کرد باشد، طی می کنترل و آگاهی، مشارکت

 تولید عوامل به باید دسترسی، زنان مرحله در. گیرد می قرار نظر مد مردان و زنان بین تبعیض ازتوانمندسازی، رفع مرحله
 حتی و سازد می ممکن را وتولید استخدام که زا مهارت یها آموزش درآمد، خدمات مولّد کار، سرمایه( ، کارهای)زمین، 

 از ناشیها  آن مشکالت که تشخیص دهند باید آگاهی، زنان مرحله در. باشند داشته دسترسی خود دسترن  و محصول

. است تغییر قابل لذا و بوده به فرهنگ مربوط جنسیتی یها نقش از گرفته نشأت نیست، بلکه شان شخصی کمبودهای
 خود به مربوط های برنامه درتمام مشارکت، زنان مرحله در. است برابری داشتن باور معنای به مفهوم این در آگاهی

 معنی به کنترل در درنهایت، برابری. باشد متناسب جامعه درها  آن شمار و تعداد با بایدها  آن مشارکت. کنند می شرکت

 ( . 5035، 53است )کلدی وسلحشوری،  مردان و زنان میان قدرت توازن
 

 پیشینه تحقیق
تبیین ضرورت حضور فعال و مؤثر زنان در  ، بهدر پژوهش خود با عنوان جایگاه زنان در عرصه رسانه( 5042) فرهمند

تصاویر ارائه شده از زنان در  پرداخت و خاطر نشان کرد سازی گیری و برنامه های تصمیم رسانه به ویژه در حوزه
 و تر این امر در جهان غرب ملموسو  از دیرباز، تناسبی با روحیات، نیازها و مسائل واقعی آنان نداشته است ها رسانه

 برنامهو هم چنین  ای از محصوالت رسانه وی در ادامه راهکار اساسی برای زدودن مفاهیم تبعیض جنسی. شدیدتر است
ی کالن ها گذاری سازی و سیاست تصمیم سازی بر اساس شخصیت و نیازهای واقعی زنان را حضور آنان در عرصه

 دانست. رسانه 
 واحد یها سایت در زنان اخبار تطبیقی ( در پژوهش خود به مقایسه5044نعمتی انارکی، فرامرزیانی و بسطامی )

سال  در طی یک خبر مربوط به زنان 815یمحتواآمریکا پرداخته و با تحلیل  صدای و فارسی  BBCخبر،  مرکزی
 0/27با  بیشتر از واحد مرکزی خبر، درصد 3/80درصد و صدای آمریکا با  1/84سایت بی بی سی فارسی با  نشان دادند

نیت در خبر، نوع نگاه به ی آماری در نحوه رعایت عیها با توجه به آزمون واند  دیدگاه فمینیستی رادیکال داشته، درصد
 بازنمایی مشکالت نوع وی خبری ها مطلب، نحوه استفاده از اقناع، نوع دیدگاه فمینیستی، نوع مشکالت زنان، ارزش

 فارسی BBC های سایت از بیشتر خبر مرکزی واحد داشت. سایت معناداری وجود ، تفاوتها آن به پرداختن نحوه شده و

 و فارسی BBC سایت مقابل دارد. در توجه زنان پزشکی و آموزشی، بهداشتی و علمی مشکالت به آمریکا وصدای
 با همراه امر که این اند کرده توجه حقوقی و سیاسی، مذهبی، اجتماعی مشکالت به مرکزی واحد از بیشتر آمریکا صدای

 . است بوده مشکالت این کردن برجسته
ای ورزش بانوان در مطبوعات ورزشی و علت یابی آن )با  پوشش رسانه( در پژوهش خود با عنوان 5033هادیان )
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درنمونه  5033( ، با تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی درسال تآکید بر نگرش مدیران ورزشی زن آموزش و پرورش
اخبار مطبوعات  شتریب و کنند یبانوان را به صورت اندک منعکس م، شمطبوعات ورزروزنامه نشان داد  213آماری برابر

 کدختر را به صورت اند انیآموزان و دانشجو ورزش دانش، مطبوعات. هم چنین به ورزش مردان اختصاص دارد
این پژوهش هم چنین . ابدی زنان اختصاص می یبه ورزش قهرمان یمطالب مندرج در مطبوعات ورزش کرده ومنعکس 

زن ورزش  رانینگرش مد و شتهمطابقت دا یورزش بانوان تا حدود یمطالب مطبوعات با راهبردها ی، محتوان دادنشا
 است.  یانتقاد ینسبت به مطبوعات تا حدود هدشهرستان مش یآموز دانش

رویکرد کیفی و با ( 5035خبرجنوب روزنامه موردی رسانه )مطالعه در زن ( در پژوهشی با عنوان بازنمایی5035شنتیا )
ای مبتنی بر  آوری اطالعات ازطریق قرائت متون روزنامه تکنیک جمع، با تفسیرگرایی به مقوله بازنمایی زن در رسانه

ها در حوزه اخبار  های مورد مطالعه زنان بازنمایی شده در رسانه نشانه شناختی انجام شده و نمونه -تحلیل ساختارگرایانه
ی ها نقش در ای اغلب زنان در متون رسانهپرداخت و نشان داد حوادث، ورزشی و سینمایی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 

 منجر« فنای نمادین» و« های جنسیتی کلیشه» شوند ی فعال به تصویر کشیده میها منفعالنه و مردان بیشتر در نقش
ها و  ار گرفتن و ناچیز محسوب شدن آنای به زنان و در نتیجه در حاشیه قر به عدم توجه تولید فرهنگی و بازتولید رسانه

هم چنین . شود های جمعی منعکس نمی ای در رسانه ها به نحو شایسته منافع آن شود و زندگی و مین اشمنافع
 ها باز بمانند.  های کلیدی اخبار رسانه بازنمایی در حوزه شود که از موجب می« های خاموش گروه»قرارگرفتن در رده 

خانوار  سرپرست زنان سازی توانمند و ملی ی رسانه»( در پژوهش 5030دینی و رحمتی واال )نتای  تحقیق تاج ال
 های م آموزشی، پیا های برنامه تمامی داد نشان تحقیق نتای «تهران(  54 ی منطقه خانوار سرپرست زنان :مطالعه )مورد

 زنان سازی توانمند رسانه ملی در الگوسازی های برنامه و آگاهی افزایش های اوقات فراغت، برنامه های تبلیغاتی، برنامه
 تأثیرگذار بوده است. 

ای و توانمندی  سواد رسانه حاضر ای و توانمندسازی زنان پژوهش مستقلی یافت نشد. پژوهش در موضوع سواد رسانه
 22و  50:51و  5 شبکه 58بخش خبری  0زنان با نگاهی به پوشش اخبار زنان درسیمای جمهوری اسالمی ایران، در 

ها بود  مورد بررسی قرار داده است. سواالتی که این پژوهش به دنبال پاسخ آن 5038و بهار  5030، در زمستان 0شبکه
 عبارتند از:

چگونه « زمان پوشش اخبار» از لحاظ  سیما 0و5های های خبری مورد بررسی شبکه پوشش اخبار زنان در بخش -5
 است؟

چگونه « نوع محتوا و موضوع»از لحاظ  0و 5های  های خبری مورد بررسی شبکه پوشش اخبار زنان در بخش -2
 است؟ 
چگونه « مکان وقوع خبر»از لحاظ  سیما 0و5های های خبری مورد بررسی شبکه پوشش اخبار زنان در بخش -0
 است؟
 «هدالین وجود عدم وجود یا» از لحاظ 0و5های های خبری مورد بررسی شبکه بخش در زنان اخبار درپوشش -8

 است؟ چگونه

چگونه « چینش اخبار )اولویت( »از لحاظ  0و5های های خبری مورد بررسی شبکه پوشش اخبار زنان در بخش -1
 است؟

 های پژوهش شامل موارد زیر است: بر همین اساس فرضیه
 د دارد. های خبری تفاوت معنا داری وجو بین مدت پخش اخبار زنان و بخش -5

 های خبری رابطه معناداری وجود دارد.  بین نوع محتوا و موضوع اخبار زنان و بخش -2
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 های خبری رابطه معناداری وجود دارد.  بین مکان وقوع اخبار زنان و بخش -0

 های خبری رابطه معناداری وجود دارد.  هدالین و بخش وجود عدم بین وجود یا -8

 های خبری رابطه معناداری وجود دارد.  زنان و بخش بین چینش )اولویت( اخبار -1

 

 روش شناسی
این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی و به روش تحلیل محتوای کمی است و بر پایه اخبار منتشرشده در  
ها به  سیمای جمهوری اسالمی ایران گردآوری شده است. پس از گردآوری اطالعات و کدگذاری داده 0و  5های  شبکه
به دو روش آمار توصیفی و استنباطی  SPSSهای پژوهش با استفاده از نرم افزارآماری تحلیل محتوا آنالیز ویافته روش

تحلیل گردیدند. جامعه آماری مورد نظر کلیه اخبار سیمای جمهوری اسالمی ایران بود که از این میان، مطالب مرتبط 
 یها ساعت یسه بخش خبر، خبر کوتاه و ارتباط زنده( در vc ،voice overبا زنان در قالب )اخبار، گزارش، گزارش 

به عنوان نمونه  5038سال  بهارو  5030سال  زمستاندر  5شبکه  58 ساعت یبخش خبر و 0شبکه  22 و 50:51
بسته خبری( . الزم به ذکر است  121خبردر 417ی گردید )نعداد تمام شمار کل مطالب منتشرشدهآماری انتخاب شده و 

 یبخش خبر ودقیقه(  03دقیقه )جمعا  51هر کدام به مدت  0شبکه  22 و 50:51 یها ساعت یخبر های بخشکه 
باشد. مهمترین ابزار جمع آوری اطالعات دراین پژوهش، کدگذاری مطالب منتشر  دقیقه می 03هم  5شبکه  58 ساعت

 ، بخش خبری بود. لیواحد تحلشده در اخبار و 
ها، جهت سنجش اعتبار کدنامه مورد استفاده در  روایی پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده به منظور تعیین اعتبار و

گیری صحیح باشند، به تعیین بایست معیار اندازههایی که میاین پژوهش و بررسی دقت و صحت در انتخاب مقوله
های تعیین شده هدف اصلی مورد ها پرداخته شد تا آنکه مشخص گردد مقولهاعتبار صوری ومحتوایی کدنامه و مقوله

 و نظر مورد تعاریف همراه به ها کدنامه ومقوله از نمونه ایی منظور کند و یا خیر. بدین پژوهش را اندازه گیری می
 موضوع به توجه با شد تا خواستهها  آن از و گرفت قرار حوزه رسانه چند تن از اساتید اختیار در هدف پژوهش و موضوع
 اعمال و از جمع آوری پس تیبتر کنند. بدین بیان ها مقوله و ها به شاخص نسبت را خود نظرات پژوهش و اهداف
 قیپژوهش از طر یها پژوهش دادهجایی که در این  از آن. شد پژوهش انجام آماده و تنظیم نهایی ، کدنامهها آن نظرات
 بیضر بود الزمت، ینیاصل ع تیرعا جهیتها و در ن مقوله یاعتماد به کدگذار یبرا، مدآ محتوا به دست می لیتحل
 امیلیکه و ی، از فرمولبیضراین محاسبه  یجداگانه محاسبه شود. برا، هر مقوله پژوهش ی( براییایاعتماد )پا تیقابل

گردید. این مسئله از طریق نمودار تعداد توافق کدگذاران در دو یا استفاده  ارائه کرده است یاسم اسیمق یبرا 5اسکات
خبر، به صورت نمونه گیری  41ها برابر با  درصد از داده 53گیرد. برای اثبات پایایی کدنامه،  چند کدگذاری صورت می

مقوله )غیر از نام  57انتخاب و با کدگذاری اولیه سنجیده شد. در هر خبر  SPSSتصادفی ساده توسط نرم افزارآماری 
ها اختالف مشاهده شد.  مورد از کدگذاری 508کدگذاری مورد بررسی قرار گرفت. که در  5813فایل و تاریخ( و در کل 

ها با کدگذاری  برای هر متغیرنشان داد کدگذاری نمونه (Po)محاسبه درصد توافق مشاهده شده میان دو کدگذاری 
برای هر متغیر محاسبه و سپس نتیجه به دست آمده  (Pe)توافق مورد انتظار درصد تطابق دارد. درصد  58/33اولیه 

ها محاسبه شد. با توجه به اینکه اگر  برای هر متغیر، در فرمول ویلیام اسکات قرار داده و ضریب قابلیت اعتماد متغیر
عتماد دانست در نتیجه ضریب توان کدگذاری را قابل ا درصد بیشتر باشد، می 7/3درصد یا  73ضریب قابلیت اعتماد از 

 درصد قابل اعتماد است.  58/33
 π = po-pe / 1-pe 

                                                           
1 William Scott 
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 π 4110/3 = π 

 

 ها یافته
 دهد.  سیما را نشان می 0و  5های  اطالعات توزیع فراوانی مربوط به پوشش خبری در شبکه 5جدول 

 
های خبری، موضوع خبر، مکان وقوع خبر، وجودهدالین و  های سیما، بخشتوزیع فراوانی بر حسب اخبار به کار رفته در شبکه 1جدول 

 چینش )اولویت خبر( 

 درصد فراوانی های خبری بخش درصد فراوانی شبکه

 8/58 520 58شبکه اول ساعت  8/58 520 5شبکه 

 1/41 708 0 شبکه
 8/13 131 50:51شبکه سه ساعت 

 2/51 503 22شبکه سه ساعت 

 3/533 417 جمع 3/533 417 جمع

 انحراف معیار میانگین شبکه انحراف معیار میانگین شبکه

 یک شبکه

 سه شبکه

 جمع

21/11 

11/34 

12/48 

203/535 
783/30 
270/34 

 یک شبکه

 سه شبکه

 جمع

47/5 
31/53 
30/7 

07808/0 

85117/53 

75772/3 

 درصد فراوانی مکان وقوع خبر درصد فراوانی موضوع خبر

 2/0 27 خانه 1/3 1 فافعو  حجابمذهبی، 

 4/7 17 خانواده، تعلیم و تربیت
مراکز علمی، فرهنگی و 

 آموزشی
12 5/1 

 3/53 30 اجتماعی، سیاسی
میادین ورزشی داخلی و 

 خارجی
143 7/14 

 0/1 18 محل کار 3/5 51 اقتصادی

 NGO 2 2/3 3/2 21 علمی و آموزشی

 5/1 12 ایرانخارج از  1/5 50 فرهنگی، ادبی، هنری

 1/3 45 سایر 1/73 138 ورزشی

 3/533 417 جمع 0/2 23 ایثار و شهادت

 1/5 58 قانون و جرایم
   

 3/533 417 جمع

 درصد فراوانی اخبار )اولویت ) چینش درصد فراوانی هدالین

 دارد
 ندارد

 جمع

21 
402 

417 

3/2 
5/37 

3/533 

 خبر اول
 خبر دوم

 خبر سوم

22 
4 

57 

1/2 
3/3 

3/2 

   
 خبر چهارم

 خبر پنجم به بعد

 جمع

55 

733 

417 

0/5 
2/30 
3/533 

 

طی بازه زمانی شش در برنامه خبری کدگذاری شده  417دهد، از بین  ( نشان می5های جدول ) همان گونه که یافته
درصد مابقی  8/58درصد( و  1/41های مورد بررسی، بیشترین فراوانی مربوط به شبکه سوم )ماهه به لحاظ شبکه
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( نسبت به کل ثانیه به)زنان  خبر به شده پرداخته زمان مربوط به شبکه اول سیما بود. درتوزیع میانگین مطالب بر حسب
ثانیه و در  3/588شبکه سه به میزان  50:51میانگین پرداختن به اخبار زنان در خبر ساعت  خبری بخش خبر به تفکیک

ثانیه( از مقدار بیشتری از پخش  0/12شبکه سه ) 22ثانیه( و خبر ساعت  2/11شبکه اول ) 58مقایسه با خبر ساعت 
نسبت به کل  زنان خبر به شده پرداخته درصد زمان توزیع میانگین مطالب بر حسب خبر زنان برخوردار بوده است و در

درصد و در مقایسه با  3/53پرداختن به اخبار زنان در شبکه سه به میزان  بکه نیز میانگین درصدبه تفکیک ش خبر
های خبری، بیشترین درصد( از درصد بیشتری از پخش خبر زنان برخوردار بوده است. درخصوص بخش 4/5شبکه اول )

 22مربوط به بخش خبری ساعت  درصد 2/51درصد( ،  8/13)با 50:51فراوانی مربوط به شبکه سوم در بخش خبری 
شبکه یک بوده که کمترین فراوانی را داراست. به لحاظ  58درصد مربوط به بخش خبری ساعت  8/58شبکه سوم و 
موضوع مذهبی، اخبار دارای  درصد 1/3با بیشترین فراوانی و  موضوع ورزشیدرصد اخبار دارای  1/73، موضوع خبر

خبر بیشترین  مکان وقوعاست. به لحاظ  مجموع مطالب به کار رفتهاز انی بود. به عنوان کمترین فراو حجاب و عفاف
ها به عنوان کمترین مکان  NGOاخبار در  درصد 2/3درصد و 7/14با میادین ورزشی داخلی و خارجیفراوانی مربوط به 

 5/37هدالین بودند و درصد اخبار دارای  3/2، هدالیندر مورد  مجموع مطالب به کار رفتهاز وقوع محسوب شدند. 
درصد اخبار مربوط به خبر پنجم  2/30درصد فاقد هدالین بوده است. ودر نحوه چینش )اولویت( اخبار منعکس شده نیز، 

به عنوان کمترین  درصد اخبار مربوط به خبر دوم 3/3به بعد بوده که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و 
 فراوانی بود. 

 
رابطه بین زمان پرداخته شده به خبر زنان و مستقل مربوط به  tن و انحراف استاندارد و نتایج آزمون لوین و آزمون میانگی 2دول ج

 شبکه پخش آن

 استانداردانحراف  میانگین تعداد شبکه 

 زمان پرداخته شده به خبر زنان

 )به ثانیه(

 203/535 21/11 542 شبکه یک

 783/30 11/34 018 شبکه سه

 مستقل tآزمون  نیلو آزمون 

زمان پرداخته شده به 

 خبر زنان )به ثانیه(

 Fضریب

 

 معناداریسطح 
 

 آزادی درجه tمقدار آزمون
 معناداریسطح 

 
 اختالف میانگین

 -83/82 333/3 188 -413/8 337/3 218/7 واریانس برابر

 -83/82 333/3 848/004 -724/8   واریانس نابرابر

 
مستقل برای مقایسه میزان زمان پرداخته شده به خبر زنان در دو شبکه اول و  tدر جدول باال نتای  آزمون آماری 

 بوددرصد  5و سطح معنی داری آن کمتر از  218/7ن برابر با یکه آزمون لو شبکه سوم آورده شده است. با توجه به این
t (724/8- )اریانس نابرابر محاسبه شده است. بر طبق مقدار آزمون و معناداری آن بر اساس و tمیزان آزمون ، ( 337/3)

توان نتیجه گرفت بین این می 33/3ش از یو درجه اطمینان ب 333/3سطح معناداری ، با 004و با توجه به درجه آزادی 
س نتای  مندرج در وجود دارد. بر اسا ین زمان پرداخته شده به خبر زنان تفاوت معناداریانگیزان میدو شبکه از نظر م

ثانیه و میانگین زمان پرداخته شده به خبر زنان در  21/11جدول، میانگین زمان پرداخته شده به خبر زنان در شبکه اول 
ثانیه بیشتر  8/82ثانیه است. بنابراین میانگین زمان پرداخته شده به خبر زنان در شبکه سه به میزان  11/34شبکه سه 

 . از میانگین شبکه یک بود
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 و شبکه پخش آن موضوع خبرنوع محتوا و رابطه بین  3جدول 

 نام شبکه

 موضوع خبر

 جمع
خانواده، 

تعلیم و 

 تربیت

اجتماعی، 

 سیاسی
 اقتصادی

علمی و 

 آموزشی
 ورزشی

ایثار و 

 شهادت

 1شبکه 
57 12 3 52 2 55 550 

8/21% 7/11% 0/11% 3/84% 3/0% 3/11% 7/50% 

 3شبکه 
13 05 7 50 132 3 752 

1/78% 0/00% 4/80% 3/12% 7/33% 3/81% 0/41% 

 جمع
17 30 51 21 138 23 421 

533% 533% 533% 533% 533% 533% 533% 

Cramer's V= 131/3 Sig = 333/3 df = 1 χ2 = 353/034 

 
با توجه به مقدار آزمون  شت وو شبکه پخش آن رابطه معناداری وجود دا ، بین موضوع خبر0بر اساس نتای  جدول 

بنابراین فرضیه بین نوع محتوا و موضوع اخبار زنان . بودکرامر به دست آمده شدت همبستگی بین دو متغیر در حد قوی 
دهنده  نشان های موضوع خبر مقایسه درصدهای ستونی مولفههای خبری رابطه معناداری وجود دارد، تایید شد.  و بخش

 «ورزشی»، «خانواده، تعلیم و تربیت»موضوعات بود. بر این اساس در بین دو شبکه  ضوع خبرتفاوت قابل توجه میان مو
و موضوعات  در شبکه سه بیشتر مطرح گردیده است درصد 0/11ودرصد 7/11، درصد 1/78با «علمی و آموزشی»و 
انعکاس بیشتر در شبکه اول درصد 11و درصد 7/33، درصد 12با «ایثار و شهادت»و  «اقتصادی»، «اجتماعی، سیاسی»

 است.  داده شده
 

 رابطه بین مکان وقوع خبر و شبکه پخش آن 4جدول 

 نام شبکه

 مکان وقوع خبر

 جمع
 خانه

مراکز علمی، 

فرهنگی و 

 آموزشی

میادین 

ورزشی داخلی 

 و خارجی

 NGO محل کار
خارج از 

 ایران
 سایر

 1شبکه 
1 23 2 21 3 01 01 520 

2/22% 1/04% 0%/3 0/81% 3/3% 0/17% 2/80% 8/58% 

 3شبکه 
25 02 147 23 2 57 81 708 

4/77% 1/15% 7/33% 7/10% 533% 7/02% 4/11% 1/41% 

 جمع
27 12 143 18 2 12 45 417 

533% 533% 533% 533% 533% 533% 533% 533% 

Cramer's V= 123/3 Sig = 333/3 df = 1 χ2 = 137/004 

 

، بین مکان وقوع خبر و شبکه پخش آن رابطه معناداری وجود داشت و با توجه به مقدار 8بر اساس نتای  جدول  
آزمون کرامر به دست آمده شدت همبستگی بین دو متغیر در حد قوی بود. بنابراین فرضیه بین مکان وقوع خبر و 

-ی مکان وقوع خبر، نشانهاهای خبری رابطه معناداری وجود دارد، تایید شد. مقایسه درصدهای ستونی مولفه بخش

های  دهنده تفاوت قابل توجه میان مکان وقوع خبر در بین دو شبکه بوده است. اخبار زنان در مکان
درصد، 7/33با«میادین ورزشی داخلی و خارجی»درصد، 1/15با«مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی»درصد، 4/77با«خانه»
بیشترین « خارج از ایران» 5ه بیشتر وقوع یافته و درشبکهدرصد در شبکه س533با«NGO»درصد و 7/10با«محل کار»

 مکان وقوع اخبار زنان بوده است. 
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 رابطه وجود هدالین و شبکه پخش آن 5جدول 

 نام شبکه
 هد الین

 جمع
 ندارد دارد

 1شبکه 
22 535 520 

44% 5/52% 8/58% 

 3شبکه 
0 705 708 

3/52% 3/47% 1/41% 

 جمع
21 402 417 

533% 533% 533% 

Cramer's V= 018/3 Sig = 333/3 df = 5 χ2 = 121/550 

 

 متوسطبا توجه به مقدار آزمون کرامر به دست آمده شدت همبستگی بین دو متغیر در حد  و 1بر اساس نتای  جدول
های خبری رابطه معناداری وجود داشته و فرضیه چهارم تایید  هدالین و بخش وجود عدم را نشان داد. لذا بین وجود یا

رخورداری هدالین در بدهنده تفاوت قابل توجه میان  نشان، مقایسه درصدهای ستونی وجود/ عدم وجود هدالینگردید. 
درصد مطالب  3/47بل درصد از اخبار شبکه یک دارای هدالین و در مقا 44 داد. نتای  درصدی نشان بودبین دو شبکه 

 . بوده استشبکه سه فاقد هدالین 
 

 رابطه بین چینش اخبار )اولویت( و شبکه پخش آن 6جدول 

 نام شبکه

 چینش اخبار )اولویت(

 جمع
 خبر چهارم خبر سوم خبر دوم خبر اول

خبر پنجم به 

 بعد

 1شبکه 
50 1 58 1 41 520 

5/13% 1/12% 8/42% 1/18% 1/53% 8/58% 

 3 شبکه
3 0 0 1 758 708 

3/83% 1/07% 1/57% 1/81% 8/43% 1/41% 

 جمع
22 4 57 55 733 417 

533% 533% 533% 533% 533% 533% 

Cramer's V= 832/3 Sig = 333/3 df = 8 χ2 = 243/504 

 
توجه به  ، بین چینش اخبار )اولویت( و شبکه پخش آن رابطه معناداری وجود داشت و با1بر اساس نتای  جدول  

مقدار آزمون کرامر به دست آمده شدت همبستگی بین دو متغیر در حد متوسط بود. بنابراین فرضیه بین چینش اخبار 
دهنده های خبری رابطه معناداری وجود دارد، تایید شد. مقایسه درصدهای ستونی چینش اخبار نشان )اولویت( و بخش

 1/12 با«خبر دوم»درصد،  5/13با «خبر اول»اولویت بین دو شبکه بود. تفاوت قابل توجه میان اولویت چینش اخبار در 
اولویت خبر پنجم به بعد مربوط به شبکه اول و  درصد 1/18با«خبر چهارم» و درصد 8/42 با«خبر سوم»درصد، 

 درصد مربوط به شبکه سوم بوده است. 8/43با
 

 گیری بحث ونتیجه

های مربوط به زنان را ترسیم  مالکان، سیاست خود در بازنمایی رویدادف اهداو ایدئولوژی ها بنا بر رسانه امروزه
کنند که رسانه دولتی ایران نیز ازاین قاعده مستثنی نیست. به بیانی دیگر، سیمای جمهوری اسالمی ایران براساس  می

باشد و این  یل میهای بیشتری را در بازنمایی و ترسیم چهره زنان قا قوانین شرع مقدس و قانون اساسی محدودیت
سیما موثر دانست. اگرچه درنتای  به دست آمده  0و 5های  توان بر چگونگی پوشش اخبار زنان در شبکه مولفه را می
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 و ابعاد در زنان بارز ونقش اهمیت رغم به که است واقعیت این های تحقیق مورد تایید قرار گرفت اما نشانگر فرضیه
 توسعه زنان در ایجاد زیرساختهای برجسته نقش و توسعه، درپوشش اخبار زنان ازتحول  در آنان نقش و مختلف جوانب

 است.  شده پوشی چشم
توان گفت از بین  های برجسته سازی و بازنمایی می بر اساس نتای  به دست آمده از این پژوهش و با توجه به نظریه 
های خبری، موضوعات خانواده، تعلیم و بخش ماهه به لحاظطی دوره زمانی ششدر برنامه خبری کدگذاری شده  417

و موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ایثار و شهادت در شبکه اول  0تربیت، ورزشی و علمی و آموزشی در شبکه 
های خبری مورد بررسی در  توان گفت با توجه به این که یکی از بخش پوشش داده شده است. در تبیین این موضوع می

ری ورزشی بوده، موضوع اخبار ورزشی در این شبکه بیشتر پوشش داده شده است. همچنین بخش بخش خب 0شبکه 
ها اقدام کرده که انعکاس بیشتر موضوع خانواده،  هایی در سطح خانواده این شبکه به انعکاس گزارش 22خبری ساعت 

، موضوعات اخبار 58خبری ساعت  سیما و بخش 5تعلیم و تربیت را در این شبکه باعث شده است. در مقابل در شبکه 
های اقتصادی وکارآفرینی و اخبار مربوط به موضوعات خانواده وایثار وشهادت،  بانوان اجرایی، بانوان شاغل درعرصه

توان با یافته پژوهش شنتیا  پوشش بیشتری را در این شبکه به همراه داشته است. هم خوانی نتای  این یافته را می
 شوند ی فعال به تصویر کشیده میها ی منفعالنه و مردان بیشتر در نقشها درنقش ای اغلب نهمتون رسا ( که5035)

 مورد توجه قرار داد. 
ها نشان از ضعف تعامل سیمای جمهوری  NGOوجود کمترین درصد فراوانی مکان وقوع اخبار زنان متعلق به 

ای ضعیف  وان مکان و منبع خبری و یا عملکرد رسانههای مرتبط با زنان به عن اسالمی ایران در کسب اخبار از سازمان
های مورد ذکر در تهیه و ارسال اخبار زنان به معاونت اخبار سیما دارد. تفاوت پوشش اخبار از  های سازمان روابط عمومی

سیما بوده  0لحاظ مکان وقوع خبر در دو شبکه به دلیل اختصاص بخش خبری ویژه به اخبار ورزشی زنان درشبکه 
 ست. ا

درصد اخبار مربوط به زنان بیانگر کوچک نمایی و عدم برجسته سازی اخبار ایشان بوده  3/2وجود هدالین فقط در 
 است. 

کمترین فراوانی  در نحوه چینش )اولویت( اخبار منعکس شده، خبر پنجم به بعد به عنوان بیشترین فراوانی و خبر دوم
اول در مواردی مشاهده شد که یکی از بانوان با مناصب حکومتی در صدر این رانشان داد. گزینش اخبار زنان در اولویت 

اند. حتی در خبرهای با موضوع ورزشی  های پنجم به بعد قرار داشته خبر قرار داشته و درصد زیادی از خبرها در اولویت
 که انتظار

اولویت اول قرار گیرد نیز مشاهده  های زنان ورزشکار در میادین ورزشی بین المللی در رفت پوشش خبر موفقیت می 
اند. نتای  این یافته با نتیجه یافته پژوهش شنتیا  های اول و دوم پوشش داده نشده گردید که این اخبار در اولویت

ی فعال به تصویر کشیده ها ی منفعالنه و مردان بیشتر در نقشها درنقش اغلبزنان ای  در متون رسانه( که 5035)
 شتریب و کنند یبانوان را به صورت اندک منعکس م، مطبوعات ورزش( که 5033هادیان ) های افتههمچنین ی شوند می

 کدختر را به صورت اند انیآموزان و دانشجو ورزش دانش، مطبوعاتو  اخبار مطبوعات به ورزش مردان اختصاص دارد
 ، هم خوانی نشان داد. ابدی زنان اختصاص می یبه ورزش قهرمان یمطالب مندرج در مطبوعات ورزش کرده ومنعکس 

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و و  روابط عمومی رسانه ملیبراساس گزارشی که توسط 
در این کنند.  مشاهده میهای خبری تلویزیون را  درصد مردم بخش 43بیش از ( ، 5038منتشر شده است ) سیما

درصد مخاطبان، شنونده یا بیننده اخبار صدا و سیمای جمهوری اسالمی  3/45ه، جرا شدنظرسنجی که در سراسر کشور ا
 25درصد مخاطب،  5/14شبکه دوم با  23:03های خبری  ین نظرسنجی فراگیر همچنین نشان داد بخشااند.  بوده
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 8/01ما با شبکه یک سی 58درصد مخاطب و  7/03شبکه سه سیما با  22درصد مخاطب،  2/85شبکه یک سیما با 
وبدیهی است که درصد  اند های خبری تلویزیون به خود اختصاص داده بیشترین بیننده را در میان بخش، درصد مخاطب

دهند.  های خبری یاد شده در گزارش فوق و پژوهش حاضر را زنان تشکیل می باالیی از مخاطبان رسانه ملی و بخش
دقیقه ای اخبار 51دقیقه از زمان  1تا  2ست که به طور متوسط بین اما تنها بخش خبری ویژه بانوان اخبار ورزشی ا

های خبری مورد  را به خود اختصاص داده است. با توجه به درصد باالی مخاطبان بخش 0شبکه  50:51ورزشی ساعت 
در  بررسی، همچنین مدت زمان بیشتر حضور زنان در خانه و بالطبع اختصاص مدت زمان بیشتر به تماشای تلویزیون

های  ها و فعالیت های خبری سیما پاسخ گوی نیاز مخاطبان و منعکس کننده پیشرفت ساعات ظهر، با این حال بخش
های  اجتماعی، علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی بانوان نیست و با توجه به اهمیت نقش زنان در عرصه

باشد. آن چه  یمای جمهور اسالمی ایران مشهود میمختلف اجتماع، خالء وجود یک بخش خبری ویژه اخبار زنان در س
در  زنان چشمگیر و پررنگ حضور از مانع شرعی و عرفی های محدودیت و کشور فرهنگی و سیاسی مسلم است ساختار

 مختلف و های عرصه در زنان فعالیت و حضور به نسبت جامعه نگرش طرز همه ازتر  مهم و شود می ها برخی عرصه
به صورت محدود اخبار زنان در میادین ورزشی  50:51دهد. اگرچه در بخش  می قرار تاثیر تحت را زنان مشارکت میزان

شود اما با توجه به محدودیت زمان و محدودیت در پخش تصاویر، به دلیل خطوط قرمز رسانه ملی،  پوشش داده می
 شود.  اسالمی ایران پوشش داده نمیتعداد بیشتری از اخبار حوزه زنان در سطح بین المللی در سیمای جمهوری 

 نقش جامعه فرهنگی وتوسعه ی پیشرفت در اجتماع از کوچکی واحد عنوان به خانواده کانون در زنان که گونه همان
 و عملکرد در حضور زنان ونوع نموده و میزان، چگونگی ایفا را اساسی نقش نیز اقتصادی رشد و توسعه دارند، در را اول

مشارکت ها،  ، دسترسی برابر به مـنابع و فـرصت امکانات  برسازی زنان توانمنداست.  کشورتاثیرگذار اقتصاد های چرخه
 اجتماعى حیات داللت دارد. عرصههای بزرگ  تـصمیم سازی اقدام بههای حساس و سرنوشت سـاز و  نتخابدر ا

 اینکه از بعد های دین مبین اسالم آموزه و است کمال سوى به انسان تعالى و رشد و تکاپو مهم ىها ساحت از نیزیکى
نمی آورد. لذا با توجه به  عمل به ممانعتى گونه هیچ کمال به او نیل جهت در رساند انسانى مرتبت و مقام به را زن

ارزش و اهمیت باال و واالی اسالم برای زنان و جایگاه ایشان در قانون اساسی، همچنین نقش جمهوری اسالمی ایران 
رهبری اعتقادی زنان مسلمان درکل جهان، به خصوص در خاورمیانه و کشورهای اسالمی و نیز منطقه موسوم به  در

تواند به مرجع و منبعی شایان استناد واعتماد در انعکاس اخبار زنان و  هالل شیعی، سیمای جمهوری اسالمی ایران می
های موثر و سازنده این قشر  مطرح گردد و نقش های اساسی و ارزشمند ایشان در کشورهای اسالمی منطقه نقش

 عظیم، مهم و تاثیر گذار جامعه را آن گونه که شایسته و بایسته است بازنمایی نموده و به کل جهان معرفی نماید. 
های  های ارتباطی اختصاص بخش خبری ویژه ای برای پوشش اخبار زنان در ساعت با توجه به پیشرفت فنآوری

های پرمخاطب با محوریت خانواده از سویی در افزایش مخاطبان اخبار زنان سیمای  وابتدا یا انتهای برنامهمیانی روز 
های غیر متعارف، افزایش آگاهی و هویت یابی ایشان  جمهوری اسالمی ایران و بی نیاز ساختن ایشان از اخبار رسانه

 های مایتی و اطالع رسانی را در معرفی برنامههای آموزشی، ح نقش به سزایی ایفا نموده و از سوی دیگر نقش

ها و نهادهای مرتبط با  توانمندسازی در راستای توسعه ایفا نماید. ایجاد تعامل عمیق و سازنده بین رسانه ملی با سازمان
های  های سازمان ها( و متقابالً تقویت جایگاه وفعالیت بیشتر روابط عمومیNGOامور زنان اعم از دولتی و غیردولتی )

یادشده در ارسال اخبار اختصاصی زنان به معاونت اخبار سیما به منظور پوشش هرچه بهتر اخبار حوزه زنان نیز امری 
 ضروری است. 

ای، آموزش است و توزیع و  د رسانههای توانمندسازی و سوااولین راهبرد عمده در تدوین، طراحی و اجرای برنامه
های ارتباطی ها و مهارتانتشار اطالعات به معنی ایجاد توانایی بالقوه یادگیری و ارتقای سطوح آگاهی، دانش، تکنیک
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های اجتماعی است. از این روی آموزش خبرنگاران و عکاسان حرفه ای و اختصاصی در حوزه زنان در میان گروه
تر توسط  های فعال خالقانه ترکیبی وجذاب در پوشش تصویری اخبار زنان و ایفا نمودن نقش های واستفاده از روش

خبرنگاران منطقه ای و خارج از کشور در پوشش اخبار زنان غیر ایرانی و ایرانی در خارج از مرزهای ایران و متقابال 
 نتیجه رسیدن این مهم موثر باشد.  تواند در به انعکاس اخبار حوزه زنان در ایران به خارج از مرزها نیز می
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 ای در نظام آموزشی پایه و پیشرفته یگاه سواد رسانهنقد و بررسی جا
 

 5سجاد خسروانیان -علیرضا شیخ زاده 

 

 چکیده
شود نقش  نهاد آموزش و پرورش به عنوان اولین نهاد آموزشی که فرد به عنوان عضوی از جامعه با آن آشنا می

های تحصیلی زمینه را برای طرح  توان با گنجاندن واحدهای درسی در دوره اصلی را بر عهده دارد. در این نهاد می
تری به آن پرداخته  به عنوان واحد درسی به طور جدیای ایجاد کرد و در مقاطع تحصیلی باالتر  موضوع سواد رسانه

ای در کتب درسی دانش آموزان و دروس  شود. حمایت نهادهای آکادمیک از طریق گنجاندن مفاهیم سواد رسانه
ها نیز با توجه به جغرافیای مخاطبان  ها بخصوص روزنامه تواند مفید باشد. حتی خود رسانه های ارتباطات نیز می دانشکده

ای را منعکس کنند. متاسفانه امروزه نه تنها این موضوع در آموزش و پرورش  توانند مفاهیم مرتبط با سواد رسانه د میخو
گیرد بلکه حتی در رشته ارتباطات هم کم توجهی شده این در حالی است که  ها مورد توجه قرار نمی و دانشگاه

ها را از  شوند و آن ای برای نسل جوان قائل می عه اهمیت ویژهای در جام کشورهای پیشرفته برای باالبردن سواد رسانه
ای در نظام آموزشی پایه و  دهند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه سواد رسانه سنین پایین آموزش می

 باشد.  پیشرفته می

 ای، نظام آموزشی، دانش آموزان و دانشجویان رسانه، سواد رسانههای کلیدی:  واژه

 

 دمه:مق
های عصر اطالعات نیاز آموزش و پرورش قرن بیست و یکم به نوعی از تعلیم و تربیت است که فراگیران  از ضرورت

های نوین که غیرقابل پیش بینی است آماده سازد و آن آموزش  های زندگی متاثر از رسانه را برای رویارویی با چالش
ای در محافل  ای جایگاه ویژه هزاره )قرن بیست و یکم( سواد رسانهجایی که در آغاز این  است. از آن 2ای سواد رسانه

توان امیدوار بودکه در صورت مورد توجه قرارگرفتن این مبحث در میان  آموزشی و دانشگاهی پیدا کرده است می
ها در  موضوعات نظام آموزشی، آگاهی و مهارت چگونگی استفاده از اطالعات کمک بزرگی به مشارکت گروه

ها و هنجارها و تعیین الگوهای درست مخاطبان را  ای از راه شناساندن ارزش های جامعه کند. تعالیم سواد رسانه یتفعال
های نوین در حال شکل گیری است مجهز کرده و موجب بروز  های زندگی که تحت تاثیر رسانه برای رویارویی با چالش

خاطبان خواهد شد که بر اثر تعلیم و تربیت از تهاجم اطالعاتی مکانیسم تجزیه و تحلیل خودکار در اذهان ناخودآگاه م
کنند )حداد  ها را گلوله باران می هایی را بر عهده خواهد گرفت که آن ای محفوظ مانده و تقریبا کنترل تمامی پیام رسانه

نیاز خودمختاری  ها حتی کودکان (. با آگاهی یافتن نسبت به چگونگی تولید اطالعات توسط رسانه5032و همکاران، 
ای را کسب  های سواد رسانه ها خواهند داشت. افزون بر این معلمان و اساتیدی که مهارت بیشتری در برابر هجوم رسانه

های  های آموزشی و برنامه توانند به اشاعه دهندگان اطالعاتی تاثیرگذارتری تبدیل شده و فاصله میان برنامه کنند می می
، 0سرانجام به مصرف کنندگانی )مخاطبان( منتقد و تیزبین با تفکر انتقادی مبدل شوند )آنجلاجتماعی را بردارند تا 

2331 .) 
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های  های نوین و روش ای اهمیت بیشتری یافته است چرا که با پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی امروزه سواد رسانه
گیری از  که به تناسب آن باید شهروندان توانایی بهرهآید  ها به وجود می انتشار پیام، یک نوع پیچیدگی زبانی در رسانه

ای جدید بی تفاوت باشند  ها نسبت به توانمندسازی در مقابل زبان رسانه ها را داشته باشند. از این رو اگر دولت این رسانه
مانند.  قب میها را دارند و گروه دیگر از غافله ع شود که یک گروه توانایی درک پیام جامعه به دو گروه تقسیم می
( اولین بار در کتاب خود تحت 5311) 5گردد. مارشال مک لوهان باز می 5311ای به سال  تاریخچه پیدایش سواد رسانه

زمانی که دهکده جهانی تحقیق یابد »این واژه را بکار برد و نوشت:« درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان» عنوان
ترین متفکران  از برجسته 2آرای لن مسترمن«. ای دست یابند نام سواد رسانهها به سواد جدیدی به  الزم است انسان

 Teaching the»به انتشار کتابی به نام  5341رود که در سال  ای به شمار می های رسانه حوزه بین المللی آموزش

media » کرد )بصیریان جهرمی، را روانه بازار « 5333ای در اروپای دهه  آموزش رسانه»اقدام نمود و پس از آن کتاب
5041 .) 

کند  شود تصریح می از دبیرستان آغاز می 0ای که در کشورهای پیشرفته آموزش رسانه مدرس ارتباطات با اشاره به این
های اجباری است تا شهروندان از جامعه جدید عقب نمانند. در سالهای گذشته  ای جزء آموزش در این جوامع سواد رسانه
هایی در این زمینه مطرح شد اما هیچ گاه جنبه علمی به خود نیافت و در حد شعار  ورمان صحبتاز طرف مسئولین کش

در گزارشی ضمن انتقاد از وضعیت آموزش سواد  41های مجلس شورای اسالمی در سال  باقی ماند. مرکز پژوهش
یرونی چون رشد شهرنشینی، ای در کشورمان اعالم کرد که ایران با وجود دارا بودن شرایط خاص درونی و ب رسانه

های برانداز، اقدام موثری در زمینه سواد  گسترش تحصیالت عالیه، افزایش جمعیت جوان و فعالیت هدفمند گروه
ای،  سواد رسانه» های مجلس در گزارش خود با عنوان ای انجام نداده است. دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش رسانه

ای در کشور در سه بخش راهکارهای  پیشنهادهایی برای توسعه سواد رسانه« یا رویکردی نوین به نظارت رسانه
سیاستی، تقنینی و اجرایی اعالم کرد. براساس اعالم مرکز پژوهشها، در بخش راهکارهای سیاسی، تحقیقات و مطالعات 

، آموزش این که ای در نظام آموزشی رسمی کشور تطبیقی برای ارایه الگوی مطلوب ممکن، وارد کردن سواد رسانه
ای و  خشونت در دنیای حقیقی عواقب شدیدی به دنبال دارد، ایفای نقش دیدبانی و نظارت دایم بر توسعه سواد رسانه

ای در کشور  ارزشیابی منسجم و همه جانبه برای فراهم کردن مستندات مربوط به اثربخشی آموزش سواد رسانه
ای به عنوان یک ابزار نظارتی و  قنینی نیز نگاه قانونگذارانه به سواد رسانهضرورت دارد. این مرکز در زمینه راهکارهای ت

ای در قوانین بودجه  ای به آموزش سواد رسانه های بودجه های ارتباطی هدفمند و اختصاص ردیف دفاعی در برابر پروژه
ای  برگرفته از سایت(. سواد رسانهسالهای آینده را توصیه کرد. اما هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است )

ها را شناخت و از  ها و انواع تولیدات آن توان انواع رسانه یعنی یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می
شویم به عنوان  ای فن و تکنیکی است که ما از طریق آن قادر می یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. همچنین سواد رسانه

ای قدرت تمیز داشته باشیم. سواد  های رسانه ای مواجه شویم و در برابر پیام های رسانه با پیام مخاطبی فعال و پویا
ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعاالنه  تواند به مخاطبان رسانه ای می رسانه

ها  کند تا مخاطب از سفره رسانه ای کمک می گر، سواد رسانهوارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد. به عبارت دی
ها و  های بهره وری موثر از رسانه ای از تکنیک ای آمیزه ای هوشمندانه و مفید بهره مند شود. در واقع سواد رسانه به گونه

، تحلیل، (. توانایی و قدرت دسترسی5041ها از یکدیگر است )شکرخواه،  کسب بینش و درک برای تشخیص رسانه
های مختلف چاپی و غیرچاپی عرضه نمود را  توان در چارچوب ای که می های رسانه ارزیابی و انتقال اطالعات و پیام
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 گویند.  ای می سواد رسانه
 ها عبارتند از:  کند که مهمترین آن میموزان و دانشجویان اهداف متعددی را دنبال آ به دانش ای هموزش سواد رسانآ
 ها  موزان ودانشجویان نسبت به محتوا و عملکرد رسانهآ تفکر خالقانه، انتقادی و موشکافانه در دانشایجاد ( 5
های خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش  شناخت اشکال بصری ارتباط با استفاده از ان در کنار سایر مهارت( 2
 دادن. 

که در  گیرد اما به دلیل این میه افراد جامعه را در بر اختصاص به گروه یا طبقه خاصی ندارد و هم ای هالبته سواد رسان
)حداد و  بیشتر برای کودکان و نوجوانان مطرح است ای هسنین نوجوانی ظرفیت پذیرش باالتری وجود دارد سوادرسان

شود. هدف از  میبه عنوان دروس پایه در مدارس این کشور تدریس  ای هدر انگلیس سواد رسان(. 5032همکاران، 
یس این درس استفاده درست از رسانه است. در کشورهای نظیر ژاپن و کانادا نیز موضوع سواد رسانهای به طور تدر

نقدر اهمیت داشت که ان را به عنوان آ ای هشود. در این کشورها سواد رسان میمشخص از حدود سه دهه قبل بررسی 
ن را برای آا مقطع دیپلم به رسمیت شناختند و حتی های تحصیلی راهنمایی ی یک ماده درسی در میان مواد درسی دوره

کردند که به افراد بیاموزند رسانه  این هدف را دنبال می ها . آنکردند سنین بزرگسال و مقاطع تحصیلی باالتر نیز طراحی
تروی  و در اسناد آموزش و پرورش بر (. 5035)نصیری و همکاران،  ن چگونه استآن با دنیای اطراف آچیست و تفاوت 
برداری مناسب از محیط نو ظهور یادگیری تاکید شده است )سند تحول  ای و زمینه سازی برای بهره تعمیق سواد رسانه

شود و حتی  ای در برخی کشورها به صورت درس مستقل یا اختیاری تدریس می (. درحالی که سواد رسانه5043بنیادین، 
 ای هاما قدمت ادبیات سواد رسانوزش آن در مدارس خود رو آورده اند. کشورهای آسیایی نیز به برنامه ریزی برای آم

اقدام موثری برای ورود شود.  مین به مفهوم جدیدی یاد آرسدو همچنان از  میسال ن 8یا 0درکشور ما به بیش از 
ه شود و این در حالی است ک ای به مدارس صورت نگرفته است و جای خالی آن احساس می آموزش سواد رسانه

ای، گام  شود. در این راستا، الزم است با تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ، روز به روز مهمتر میای هسوادرسان
های اسناد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، پویایی شهروندان در  علمی و عملی برداشت. برای تحقق اهداف و آرمان

 (. 5043امکان پذیر است )خوشنویس، ای  های سواد رسانه دنیای کنونی با داشتن مهارت
های خود در استفاده از  کند دانش آموزان شناخت واقعی و کاملتری از مهارت ای کمک می آموزش سواد رسانه

شناسند  ای خود را می ها با این شناخت به کمک معلمان وضعیت و میزان زمینه سواد رسانه ها به دست بیاورند. آن رسانه
ای به مدارس کشور در راستای  های سواد رسانه کنند. در مجموع ورود آموزش اه خود تالش میو برای ارتقای جایگ

سازی و تربیت نسلی پویا و کنشگر در فضای کنونی جهان ضروری  تحقق اهداف الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، بومی
زان است. توانمندسازی دانش آموزان های موردنیاز برای معلمان و دانش آمو ای یکی از مهارت است. داشتن سواد رسانه

برای زیستن در عصر کنونی از وظایف آموزش و پرورش است. این نهاد وظیفه دارد ضمن پاسخگویی به نیازهای 
 (. 5035جامعه و مطالبات اجتماعی، رسالت تربیتی خود را به درستی ایفا کند )برنامه ملی درسی، 

گرددکه  های آشکار و پنهانی اطالق می یررسمی، فرایند، محتوا، آموزشاز سویی برنامه درسی به محتوای رسمی و غ
های دوره  (. نگرش5035کند )ملکی،  آنها فراگیر تحت هدایت مدرسه دانش الزم و مهارتها را کسب می به وسیله

(. با 2333، 5تدهند )سیلوربال ای را آموزش می های تولید و استفاده انتقادی از متون رسانه آموزشی هم بیشتر مهارت
ای  ای بیش از پیش ضروری است و مدارس مرکز اصلی آموزش سواد رسانه این شرایط نیاز به آموزش سواد رسانه

هستند. از سویی بدون تشخیص و سنجش نیاز برنامه ریزی درسی امکان پذیر نیست. نیازسنجی برای تدوین برنامه 
ی هنوز تدوین نشده و انگیزه اصلی استفاده و اجرای نیازسنجی گیرد که برنامه درس درسی جدید در شرایطی صورت می
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های کلی برنامه است. در این موقعیت چگونگی و نحوه تدوین سایر عناصر برنامه درسی  مشخص کردن جهت گیری
 (. 5044تا حد زیادی به نیازسنجی بستگی دارد )فتحی واجارگاه، 

ها  ای دانش آموزان مقطع متوسطه در حد متوسط است. آن انه( نشان داد سواد رس5033نتای  پژوهش تقی زاده )
ها، اهداف تجاری و سیاسی  کنند و شناخت چندانی از اصول و زبان رسانه بیشتر از تلویزیون و اینترنت استفاده می

 ها ندارند.  رسانه
ات بیان شد تقریبا های امروز، ضرورت دیگری بودکه عمدتا ازسوی متخصصان علوم ارتباط پیچیدگی زبانی رسانه

آموزان، زیاد است. کارشناسان معتقد بودند استفاده  ها در دانش همه متخصصان، تصریح کردند که میزان استفاده از رسانه
کند استفاده از  کمک می ای هانجامد و آموزش سواد رسان ها حتی به افت تحصیلی دانش آموزان نیز می زیاد از رسانه

نیازهای واقعی هماهنگ شود. اهمیت روز افزون اطالعات تصویری، نکته دیگری بودکه به نظر  ها هوشمندانه و با رسانه
کنیم.  زندگی می ای هرا نمایان میسازد. ما در یک جهان چند رسان ای همتخصصان، ضرورت توجه به آموزش سواد رسان

نیز معتقد بودند ارتقای سواد 5زی درسیشوند. کارشناسان برنامه ری ها بزرگ می دانش آموزان از کودکی با پویانمایی
های درسی را نیز  های نوین درتدریس وتصویرسازی مناسب برای کتاب تصویری دانش آموزان، رونداستفاده ازفناوری

های دانش آموزان اثر گذارند. همچنین  ها بر باورها، ارزشها ونگرش کند. صاحبنظران، تاکیدکردندرسانه تسهیل می
ها نقش مهمی در آگاهی بخشی و کمک به مشارکت در  لوم ارتباطات اذعان داشتند رسانهمتخصصان درگروه ع

ها و تالش موثرتر و پویاتری  توانند، انتخاب ، دانش آموزان میای هفعالیتهای تصمیم گیری دارند و با آموزش سواد رسان
افق بیشتر صاحبنظران بود. در این باره های اخالقی در فضای مجازی مورد تو های مختلف، ایفا کنند. چالش در فعالیت

برخی کارشناسان برنامه ریزی درسی وفلسفه تعلیم و تربیت بیان کردند حضور درعالم مجازی نیز همچون جهان 
واقعی، نیاز به تقوای حضور دارد تا آسیبهای اخالقی و اجتماعی ناشی از حضور در این فضا، به حداقل برسد. عالوه بر 

های دیگری نیز مطرح شد مانند: جهانی شدن، شکاف اطالعاتی دانش آموزان با والدین، مهم  ضرورت موارد باال، به
های کمک آموزشی،  ها بر سبک و شیوه زندگی، رواج رسانه ، تاثیر رسانه2شدن نقش اخبار، تاثیر تبلیغات تجاری
دهد.  به مدارس را نشان می ای هسانهای سواد ر کشور، که ضرورت ورود آموزش ارتباطات مجازی وجوان بودن جمعیت

های درسی آموزش رسمی نیز وارد شود و در مدارس ساعاتی به نقد و بررسی و تفسیر  ای باید در سیالبس سواد رسانه
ای دخیل هستند؛ برای مثال  ها نیز در امر آموزش سواد رسانه های گوناگون اختصاص داده شود. رسانه های رسانه پیام
ای از محتوای آن پیام از مخاطب سواالتی را بپرسد )اصغرکیا  از پخش محتواهای گوناگون رسانه توانند پس ها می رسانه

 (. 5030و همکاران، 
 ای کسب کرد از این قرارند: توان در سایه سواد رسانه هایی که می برخی از توانایی

 طالعات ( توانایی استفاده از تکنولوژی روز از جمله کامپیوتر برای پردازش و تولید ا5
 ها و واکنش عمومی  های رسانه ( توانایی نتیجه گیری درمورد روابط علی و معلولی میان گزارش2
 های دیداری  ( توانایی تشخیص تاثیر تحریف، کلیشه سازی، تبلیغات و خشونت در رسانه0
 ( توانایی تشخیص تفسیر و به وجود آوردن تصویرهای بصری 8
 ها  منفعالنه از رسانه ( توانایی مصرف انتقادی و نه1
تواند به درستی تصمیم بگیرد  ای برخوردار است می ای کسی که از سواد رسانه ( توانایی اتخاذ رژیم مصرف رسانه1

 هایی از رسانه قرار بگیرد.  ای استفاده کرده و در معرض چه بخش که چه مقدار و چگونه از غذاهای رسانه
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 (. 5041ها )شکرخواه،  سیاسی و اقتصادی رسانه( توانایی تجزیه و تحلیل اجتماعی، 7
کنیم که  ای نیاز داریم. امروزه در دنیایی زندگی می جا باید تا حدودی مشخص شده باشد که چرا به سواد رسانه تا این

تلفن ای قرار دارد، فضای پیرامون ما سرشار از اطالعات است و وقتی به عنوان مثال  خواه ناخواه در شرایط اشباع رسانه
آید این اطالعات موجود در فضا است که پل ارتباط او با تماس گیرنده شده است یا زمانی  همراه یک نفر به صدا در می

ای دیگر است از همین شرایط حاکمیت اشباع  تواند افراد را به جهان بی انتها اینترنت بکشاند نشانه که یک مودم می
بارد  زنامه و مجله و کتاب و خبرگزاری و شبکه تلویزیونی بر زمین و زمان میها رو ای بر جهان. حاال که میلیون رسانه

دانند چه مقدار  ای می ها استفاده نمایند. اکنون مردم باسوادتر شده اند در این فضای رسانه همه نیاز دارند تا از این رسانه
ها برداشت. بنابراین  چه چیزهایی را از آنهای مختلف اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری بود و  باید در معرض رسانه

های خود تنظیم یک رابطه منطقی و مبتنی بر هزینه فایده با  ای در نخستین گام توان گفت که هدف سواد رسانه می
آوریم و  دهیم و چه چیزهایی را به دست می ها چه چیزهایی را از دست می ها است. به این معنا که در برابر رسانه رسانه
آوریم. پس یکی از  کنیم چه منافعی در نهایت به دست می ای که صرف می به عبارت بهتر؛ در مقابل زمان و هزینهباز 

توان  ای این است که استفاده مبتنی بر آگاهی و با فایده از سپهر اطالعات را تامین کند. می اهداف اصلی سواد رسانه
ها آشناست  یابد، زیرا با تکنیک اش کاهش می ، امکان تاثیرپذیریای مخاطب باالتر است گفت به میزانی که سواد رسانه

فهمد مکانیزم تاثیرگذاری از کجا  ای می (. یک کارشناس رسانه یا یک مخاطب آشنا با سواد رسانه5043)خوشنویس، 
پذیری اش از توان گفت آگاهی مخاطب نسبت به رسانه بر میزان تاثیر شروع شده و به کجا قرار است برسد. بنابراین می

تر  ها پیچیده تر شدن رسانه و مخاطب یک حلقه است یعنی هر قدر نحوه تاثیرگذاری رسانه رسانه موثر است. پیچیده
های دفاعی مخاطب هم بیشتر شود. رسانه باید همیشه به این مهم توجه داشته باشد که  شود ممکن است استراتژی

توان گفت همانطور که رسانه رمزگذاری  بهتر است. به طورکلی میمخاطبش هوشیار است گر چه اگر نباشد برای او 
که این بازی دوطرفه اصال اشکالی  تری خواهد داشت. ضمن این کند مخاطب هم رمزگشایی پیچیده تر می اش را پیچیده
ت کننده پیام تواند تا ابد ادامه داشته باشد. آنچه مهم است و باید همیشه مدنظر باشد این است که دریاف ندارد و می

اصال مصرف کننده منفعلی نیست. او هم در حال افزایش هوشمندی خود است و ممکن است رسانه ما را کنار بگذارد. 
شوند تاثیرگذاری افزایش یا کاهش دهد یا حتی به  توان گفت عوامل خارج از رسانه و مخاطب هستند که باعث می می

 (. 5041کرخواه وکاووسی، رد مطلق رسانه بیانجامد )پاتر به نقل از ش
ها که ارتباطش را برقرار ساخته است انطباق ایجاد کند و خود را با  سیستم رسانه باید همیشه بین خود و سایر سیستم

شود.  اش برای همیشه بسته می ای که امروز حضور همزمان وب نداشته باشد پرونده ها تطبیق دهد. هر روزنامه آن
یابد بلکه حتی  اگر به تغییرات پیرامون خودش توجهی نکند نه تنها تاثیرگذاری اش کاهش میهای چاپی روزنامه  نسخه

ممکن است تعطیل شود، شرط عدم تحقق چنین وضعی درک به موقع و پیوسته از تغییرات پیرامونی است. این توجه در 
هم تدریجی است. بهترین راه شاید باال  ای قرار داریم و تاثیراتش ها مهم است. ما در شرایط اشباع رسانه تمامی رسانه

و نهادهایی که معرفت ساز هستند  5ها ای است. این کار باید توسط نهادهای آموزشی، مدنی و رسانه بردن سواد رسانه
 (. 5043ای مردم افزایش یابد )خوشنویس،  انجام شود تا معرفت رسانه

تر کنیم خیلی بهتر مفهوم تاثیر منفعالنه، مقاومت در برابر  ای غنی اگر ادبیات این عرصه را در جهت درک سواد رسانه
ای نیستیم بلکه طرف بازی  فهمیم ما موضوع بازی رسانه شویم و می تاثیر، انتخاب و پذیرش آگاهانه تاثیر را متوجه می

د سوء استفاده ایم و قرار نیست ما مور ها را برای زندگی بهتر و ارتباط بهتر درست کرده ای هستیم و رسانه رسانه
توانیم بکنیم این طرف دوم بحث  ها چه می کنند و ما با رسانه ها چه می ای قرار گیریم بلکه باید بیاموزیم رسانه رسانه
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ای  ای و ارتباطی امکان پذیر نیست. ارتقای سواد رسانه ماست که جز با غنی کردن مفهوم ارتباط و ارتقای سواد رسانه
ای  ها قرار نگیریم و کانالیزه نشویم. اما از آنجایی که بدون سواد رسانه ء استفاده رسانهشود راحت مورد سو باعث می

ای باید به این امر  ای داشت بی گمان نهادهای آموزشی، مدنی و رسانه های رسانه های صحیح از پیام توان گزینش نمی
توانند مفهوم سواد  های مختلف می شگاهها و آموز ها، دانشگاه کمک کنند. نهادهای آموزشی مثل مدارس، دانشکده

کنند نیز  ای را در کتب درسی ارائه کنند. نهادهای مدنی و صنفی که هر یک جمعی تخصصی را نمایندگی می رسانه
ای و  ای قرار دهند و باالخره نهادهای رسانه توانند اعضای خود را تحت آموزش مستمر در زمینه ی سواد رسانه می

ای از این بحث را در دستور کار خود قرار دهند. اگر این نهادها در این عرصه  وانند مفاهیم ساده شدهت انتشاراتی هم می
تری  شود تا مخاطبان درک عمیق شود باعث می ای در اختیار گذاشته می تر شوند بضاعتی که از طریق سواد رسانه فعال

های اصلی در  ای را طعمه توان فاقدان سواد رسانه لی که میخوانند داشته باشند. در حا شنوند و می بینند، می از آنچه می
شوند بلکه  ای نمی ای نه تنها اسیر محصوالت رسانه ای به شمار آورد اما افراد دارای سواد رسانه فضاهای رسانه

ن دادن ای نشا (. یکی دیگر از اهداف سواد رسانه5074تری از محیط پیرامون خود دارند )ساروخانی،  های صحیح قضاوت
ای و در فضای موجود افراد در معرض حجم باالیی از اطالعاتی هستند  اضافه بار اطالعاتی است. در شرایط اشباع رسانه

ها و اطالعات اطرافمان براساس نیازهایمان استفاده کنیم تا  ها نیازی ندارند پس باید از پیام که هرگز به برخی از آن
دهد  ی این امکان را در اختیار ما و همه کسانی که به این علم آگاهی دارند قرار میا دچار سردرگمی نشویم. سواد رسانه

ای یک تیغ دولبه است. ابزاری است که مخاطب به وسیله آن  پس باید به بهترین نحو از آن بهره گرفت. سواد رسانه
ش و مهارت آمادگی بیشتری برای تواند با ما همراهی و هم رنگی بیشتری پیدا کند و در نتیجه با داشتن این دان می

کنیم داشته باشد و در صورتی که این سواد متکی بر ارزشها و نگرشی باشد که با  پذیرش اثری که ما به او عرضه می
تواند از همین ابزار علیه ما استفاده کرده و امکان  های ما تفاوت و تناقص داشته باشد مخاطب می اهداف و برنامه

کند.  ای به برقراری ارتباط بیشتر بین تهیه کننده و مخاطب کمک می سلب کند؛ بنابراین سواد رسانهاثرگذاری را از ما 
های  ها و نگرش ها، دانش های امروز ما آموزش ای هم نوعی آموزش است و از آنجا که در تمام آموزش سواد رسانه

ای هم چنین است. در  ر نتیجه درباره سواد رسانهگذارند د پیشین نقش داشته و بر نوع آموزش و برآیند نهایی آن اثر می
ای در عمق خود به مفاهیم پایه ادراک بشری، نوع یا جایگاه حواس پن   توان چنین گفت که سواد رسانه مجموع می

شود؛ بنابراین اگر بخواهیم یک  گانه انسان در درک انسانی و استنباط مفهوم حقیقت در تصویر و بازنمایی مرتبط می
ها صاحب  ای عمیق و وسیع در جامعه داشته باشیم که براساس آن افراد جامعه بتوانند در مقابل تمام رسانه رسانهسواد 
ای شده مقاومت کنند و فردیت و انسانیت و رسالت خود را محقق کنند باید به این ابزار دانش، معرفت و بصیرت  رسانه

 (. 5043های با انگیزه نادرست برسند )خوشنویس،  ر مقابل رسانهاحاطه پیدا کنند تا بتواند به این مقاومت درونی د
 ( عبارتند از: 5334) 5چهار بعد مد نظر پاتر

ای مربوط به دانش و اطالعات قبلی مخاطبان نسبت به محتوای پیامی  : این بعد از سواد رسانه2بعد ادراکیالف( 

ای است که به  در مغز مستقر هستند. بعد ادراکی حیطه شود. این اطالعات است که از یک رسانه خاص انتقال داده می
 شود.  فرایندهای ذهنی و فکری مربوط می

شود که مخاطبان نسبت به محتوای پیام  : به میزان پیامدهای احساسی مثبت یا منفی گفته می0بعد احساسیب( 

 ... دی وباشند. احساساتی همچون عشق، نفرت، خشم، شادی و ناامی ای خاصی قائل می رسانه
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ای حاوی اطالعاتی درباره روش و چگونگی تولید پیام است. این  : این بعد از سواد رسانه5بعد زیبایی شناسیج( 

اطالعات بنیانی زمینه الزم را برای مخاطبان به منظور قضاوت درمورد نویسندگان، بازیگران، طراحان، نوازندگان و. . . 
ای در داشتن  کند. به طور کلی این بعد از سواد رسانه شود فراهم می نتقال داده میای ا که پیام از چه رسانه بسته به این

 دید نقادانه بسیار حایز اهمیت است. 

پردازد. شامل  های مخاطبان سر و کار دارد و به تقویت آن می ای با ارزش : این بعد از سواد رسانه2بعد اخالقید( 

و روح انسانی مستقر است. اطالعات اخالقی مالک و معیاری برای قضاوت ها است که در ضمیر  اطالعاتی درباره ارزش
کنیم هرچه  های یک داستان قضاوت می کند. ما درباره خوبی یا بدی شخصیت راجع به درست و غلط را فراهم می

و کنیم  ای را با عمق بیشتری درک می های رسانه تر باشد ارزشهای نهفته در پیام اطالعات اخالقی ما دقیق
 (. 5041تر خواهد شد )پاتر به نقل از شکرخواه وکاووسی،  تر و منطقی هایمان درباره آن ارزشها دقیق قضاوت
شنیداری قابل دسترسی، بکارگیری  -های دیداری  در این بین تهیه و تنظیم کتابهای درسی مناسب و برنامه 

توسط مدارس، تشکیل و راه اندازی تشکلهای غیردولتی سواد  ای همشاوران خبره و متخصص در امور سواد رسان
متشکل از معلمان مدارس، استادان و پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارگزاران و دست اندرکاران صنعت  ای هرسان
کشور و هماهنگی و مشارکت میان نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی کشور نظیر رسانه، مدرسه و خانواده  ای هرسان
برای دانشجویان دانشگاهها به خصوص برای  ای هاین زمینه، راه اندازی واحد درسی در خصوص سواد رساندر 
ها نظیر روزنامه نگاری، روابط عمومی، مطالعات فرهنگی؛ مطالعات انتقادی در دانشگاههای  های مرتبط با رسانه رشته
 (. 5033تواند مثمرثمر واقع شود )تقی زاده،  می کشور

های مختلف سواد  ( در تحقیقی نشان دادند با افزایش مدت زمان استفاده از رسانه5030و همکاران )اصغرکیا 
یابد.  باشد در دانشجویان افزایش می ای و ابعاد آن که شامل بعد شناختی، احساسی، اخالقی و زیباشناختی می رسانه

 یابد.  ای و ابعاد آن افزایش می اد رسانههای مختلف سو همچنین با افزایش میزان زمان ونوع استفاده از رسانه

 

 نتیجه گیری:
ترین بسترهاست. بومی سازی آموزش سواد  ای آموزش و پرورش از کلیدی ها، برای آموزش سواد رسانه بر پایه یافته

 ای و تحقق اهداف اسناد باالدستی آموزش و پرورش در این خصوص و تحقق اهداف اسناد الگوی اسالمی ایرانی رسانه
ای در مدارس از نگاه صاحبنظران مطرح شد. همچنین  پیشرفت مهمترین ضرورت پرداختن به آموزش سواد رسانه

های دیگر مانند هوشیارسازی درونی دانش آموزان، اهمیت پویایی فرهنگی، اهمیت روزافزون اطالعات  ضرورت
توا و اهداف اسناد یاد شده است. از سویی ها بر باورها و ارزشها و نگرشها هم راستا با مح تصویری، تاثیر رسانه

ها مهم شدن ارتباطات مجازی اشاره کردند. در واقع با  صاحبنظران بر استفاده زیاد دانش آموزان و دانشجویان از رسانه
یابد.  ای به مدارس کشور ضرورت بیشتری می ها ورود آموزش سواد رسانه دسترسی و استفاده زیاد دانش آموزان از رسانه

ای را در دوره متوسطه به سبب شرایط سنی و قدرت تحلیل مهمتر دانستند و بر  تخصصان شروع آموزش سواد رسانهم
های اجرای آموزش سواد  اجرای آزمایشی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت تاکید کردند. همچنین در بخش محدودیت

ها به  ر مدارس مهمترین محدودیت ورود آموزشای د ای در کشور به رسمیت نشناخته شدن آموزش سواد رسانه رسانه
ای خود آگاهی دارند و به طور هدفمند از  ( مخاطبانی که از اهداف رسانه5334مدارس مطرح شد. براساس نظریه پاتر )

های سواد  دهد آموزش مهارت ای دارند. این موضوع نشان می تری در سواد رسانه کنند جایگاه قوی ها استفاده می رسانه
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ها تبدیل کند. بنابراین مهارت سواد  تواند دانش آموزان را به مخاطبان فعال و پویا در استفاده از رسانه ای می نهرسا
ای توانایی الزم و ضروری برای حیات تاثیرگذار دردنیای کنونی است. حال که اندک اندک چهره مدارس و  رسانه
الت فناورانه و ارتباطی در حال دگرگون شدن است. ها و تحو های درس با هوشمندسازی، همگرایی رسانه کالس

ای به  های سواد رسانه کنند. ورود آموزش های نوین آموزشی در کنار معلم نقش مهمی ایفا می اینترنت و دیگر فناوری
مدارس کشور بیش از پیش ضروری است. بنابراین با درک اهمیت و ضرورت این مهارت و کم توجهی مراکز آموزشی و 

های مادر در زمینه رسانه  اهی کشور در این زمینه جا دارد تا مسئولین و متولیان امر آموزش به خصوص دانشکدهدانشگ
های ارتباطات، خبر و صدا وسیما توجه و نگاهی ویژه به این موضوع داشته باشند. همچنین پیشنهاد  نظیر دانشکده

ای در دروس  ران و مربیان، گنجاندن مفاهیم سواد رسانهای معلمان، دبی شود مسئولین تحقیق و سنجش سواد رسانه می
 های آموزشی برای دانش آموزان، دانشجویان و معلمان در دستور کار خود قرار دهند.  مدارس؛ تشکیل کارگاه
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 خودای  دفاع از حقوق رسانه رای دختران جوان ب سوادرسانه شیافزا تأثیرمطالعه 
 

 2، زهرا رضاعلی1دکتر مهدی منتطر قائم

 

 چکیده: 

ایم. در  آنها پرداختهای  رسانه حقوق از دفاع در جوان ای دختران سوادرسانه افزایش عة نقشدر این تحقیق به مطالما 
تواند به افـزایش مطالبـه گـری و دفـاع از حقـوق       ای می این پژوهش فرض ما بر این بود که افزایش میزان سوادرسانه

ل مصاحبه نیمه ساخت سا 23 تا 51 سنین در جوان دختران با مرا عة اینای دختران جوان منتهی شود. برای مطال رسانه
انتهـا میـزان    ای جیمـز پـاتر تحلیـل کـرده و در     یافته انجام گرفته است و نظرات آنها را با توسل به الگوی سوادرسـانه 

ایم که رابطـه   نتیجه رسیدهایم و در انتها به این  ای شان مطابقت داده ای آنها را با میزان دفاع از حقوق رسانه سوادرسانه
ای  . کسـانی کـه از سوادرسـانه   5ه کرد: الصگروه خ 0توان در  ای شان را می ای افراد با دفاع از حقوق رسانه سوادرسانه

ی برخوردارنـد و از حقـوق   الیای با . کسانی که از سوادرسانه2کنند.   ای خود دفاع می ی برخوردارند و از حقوق رسانهالیبا
کننـد.    ای خود دفاع نمی ای پایینی برخوردارند و از حقوق رسانه . کسانی که از سوادرسانه0کنند.   د دفاع نمیای خو رسانه

رود امـا    ای به شـمار مـی   اع از حقوق رسانهفزم برای دای شرط اولیه و ال دهد که سوادرسانه  نتای  این تحقیق نشان می
منجر نخواهد شد زیرا عوامل دخیل هم چون میزان اعتماد افـراد   ای باال هبه دفاع از حقوق رسان ای باال لزوما سوادرسانه
را ایفا کرده است. مقصـود از اعتمـاد بـه رسـانه       ای شان نقش مهمی برای دفاع آنان از حقوق رسانه الشبه رسانه در ت

  .کنند  ای خود تصور می هایشان در دفاع از حقوق رسانه  درصد احتمالی است که افراد برای ترتیب اثر بخشی فعالیت

  ای، دختران جوان ای، دفاع از حقوق رسانه تلویزیون، سوادرسانهواژگان کلیدی:  

 

 مقدمه: 

هـا    تر اجتماعی و سازندة معنا هسـتند. رسـانه   های فردی و ساختارهای گسترده  ها واسطه و میانجی بین آگاهی  رسانه
گذارنـد. بـراین اسـاس      ، بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیـت تـاثیر مـی   کنند  همچون آینه برای انعکاس واقعیت عمل نمی

را   ای از این لحاظ مهم هستند کـه شـناخت و بـاور عمـومی     های رسانه  ای واقعیت است. بازنمایی بازنمایی ساخت رسانه
نژادی، جنسـیتی،  )بر ای، بازنمایی روابط قدرت نابرا دهند. با توجه به نسبت گفتمان و بازنمایی، محتوای رسانه  شکل می
ای معناسازی خنثی و بی طرف نیست، چـرا کـه هرگونـه بازنمـایی      در جهان است. بنابراین، بازنمایی رسانه (فرهنگی...

 ( 5047مهدی زاده، )گیرد.   ریشه در گفتمان و ایدئولوژی ای دارد که از آن منظر بازنمایی صورت می

موثر است. میزان این نفوذ و تاثیرگذاری در طیفی از کم تا زیاد متغییـر   ها بر نفوذ بر نگرش و ادراک مخاطبان  رسانه
ای بیشـتری برخـوردار باشـد تـاثیرات منفـی کـم تـر و هرچـه از          ها، از دانش و سوادرسانه  است. هرچه مخاطب رسانه

هـا و دفـع     ذب فرصـت پذیرید. نسل امروز و فردا برای ج  ای کمتری برخوردار باشد تاثیرات منفی بیشتری می سوادرسانه
های جمعی بر جامعه خواهد داشت. بدیهی است کسـی کـه قابلیـت      تهدیدهای رسانه نیاز به درک چگونگی تاثیر رسانه

تواند به این درک برسد. زیرا این درک فقط  ها ی ارتباطی را داشته باشد بهتر می دسترسی، ارزیابی و تحلیل انتقادی پیام
های الزم را بـرای برقـراری ارتبـاط متفکرانـه و       ای مهارت پذیرد و سوادرسانه  ای تحقق می از رهگذر تکامل سوادرسانه

                                                           
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. استادیار گروه ارتباطات  5
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران 2
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ای فـراهم   هـا ی رسـانه   آموزد و هم چنین دیدگاهی تحلیلی و نقادانه نسـبت بـه پیـام     ها را به افراد می  آگاهانه با رسانه
 (5041)قاسمی، کند.   می

ای خود اطالع یافته و به بهترین نحو از آن دفاع کنند. دفاع از  از حقوق رسانهتوانند  ای می افراد با داشتن سوادرسانه 
های سـازمان دهنـدگان بـرای پیشـبرد       های جمعی برای حمایت از تالش  استفاده استراتژیک از رسانه 5ای حقوق رسانه

ای اعمال فشار بر سیاست گذاران یا بسـی    یا اجتماعی است. هدف از دفاع از حقوق رسانه  های سالمت عمومی  سیاست
یـن امـر تالشـی بـرای اصـالحات اساسـی       های اجتماعی و بهبود پوشش خبری مسائل مربوط به سالمت است. ا  گروه
های خاصی است که بر سالمت مـوثر اسـت. بـرخالف دیگـر اشـکال        ها جمعی نیست بلکه هدف، تغییر سیاست  رسانه

ای در زمینه محیط زیست برای بدست آوردن نتای  سالمت تمرکز کرده است و  ارتباطات سالمت، دفاع از حقوق رسانه
ه عنوان مکانیزم تغییرات است. هدف اکثر ارتباط گران سـالمت جلـوگیری از بیمـاری یـا     رسد که سیاستی ب  به نظر می

ای تحـت تـاثیر قـرار دادن     آسیب دیدگی و یا درمان مشکل افراد در حال حاضر است اما هدف مدافعان از حقوق رسانه
د که هم سطح سـالمتی در آن  توانند محیطی را فراهم کنن سیاست گذاران برای ایجاد محیطی سالم است زیرا آنها می

بـه عنـوان محصـولی از افـزایش      53343ای در دهـة   ارتقا یابد و هم از بیماری جلوگیری شود. دفاع از حقـوق رسـانه  
و مدافعان حقوق مصرف کنندگان که بر روی مسائل بهداشتی و   سالمت و منافع عمومی  های عمومی  همکاری بین گروه
های توسعه یافتـه توسـط     د. این یک استرتژی کلیدی مورد استفاده برای پیشبرد سیاستکردند آغاز ش  اجتماعی کار می

های شـیرین    تر مدافع محدود شدن نوشیدنی مدافعان کنترل دخانیات و الکل بود. این راهبرد اتخاذ شده به طور گسترده
هـای    فعـال، بـازبینی سیاسـت     سمیهای امن برای مردم از لحاظ ج  شده با شکر در مدارس و افزایش دسترسی به مکان

هـا بـرای حمایـت از تغذیـه بـا شـیر مـادر و حمایـت از مسـکن ارزان قیمـت و بسـیاری دیگـر از اهــداف               بیمارسـتان 
 2باشد.   می  عمومی

 

 طرح مساله: 

کنند.   زی میبازتاب دهندة واقعیت نیستند بلکه آنها چشم انداز خود را از جهان به عنوان مطلوب بازسا ها صرفاً  رسانه
 ( (Patricia,1995 کنند انتخاب آنهاست و تصادفی و بی طرف نیست  اما چیزهایی که آنها تولید می

های جمعی و دفاع از جامعه بـرای پیشـبرد تغییـرات زیسـت       ای یک استراتژی استفاده از رسانه دفاع از حقوق رسانه
ای، راهبـری کـردن اهـداف     هدف از دفـاع از حقـوق رسـانه    است.   های عمومی  محیطی و یا ایجاد تغییراتی در سیاست

های استراتژیک بـرای تغییـر سیاسـت اسـت. دفـاع از حقـوق         با استفاده از تحت فشار قرار دادن رسانه  سالمت عمومی
رفتـار سیاسـت    به جای تمرکز اصلی بر رفتار سالم افراد، بر   ای چهارچوبی را برای حرکت مبحث سالمت عمومی رسانه

جدید با تمرکز بـر مشـارکت،     کند. سالمت عمومی  گیرند، فراهم می  ذارانی که تصمیمات ساختاری محیط زیست را میگ
 & Wallack (ای بهـره منـد شـوند.    توانـد از ترکیـب دفـاع از حقـوق رسـانه      توسعه سیاسی و فرآیندهای سیاسی می

Dorfman ,1996  ) 

اشتن آگـاهی و دیـدی انتقـادی نسـبت بـه رسـانه اسـت کـه الزمـة آن          ای افراد د قدم اول در دفاع از حقوق رسانه
 ای است.  برخورداری از سوادرسانه

                                                           
1 . .media advocacy 

 واژه استفاده شده است که ممکن است نیاز ا ریکرد ناگز فایبتوان منظور را ا یکه به درست یو کامل واژه در فارس حیعدم برگردان صح لیبه دل

 خود باشد یسیانتقال دهنده مفهوم انگل یبه درست نتواند

2 . www.bmsg.org 
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توان در  ای است که میها ی رسانه ای توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطالعات و پیام سوادرسانه
در این تحقیـق بـرآنیم تـا رویکـرد انتقـادی       ما( 5073)کانسیدان،های مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه شود.  چارچوب

های تلویزیونی به طور خاص بسنجیم و دریابیم که   های تلویزیون به طور عام و سریال  دختران جوان را نسبت به برنامه
ـ     های تلویزیونی برخوردارند و چه فعالیت  دختران جوان به چه میزان از دیدگاه انتقادی نسبت به برنامه راز هـایی بـرای اب

 ای خود انجام داده اند.  این انتقادات و دفاع از حقوق رسانه

 

  5ای  سوادرسانه

ای ارائه  ای براساس تعاریف متعددی که آورده است تعریفی ترکیبی از سوادرسانه جیمز پاتر در کتاب نظریه سوادرسانه
 تعریف بر مبنای هدف نوشته است.داده است. و این تعریف را در سه زیر شاخه تعریف چتروار، تعریف فرآیندی و 

o کـه از ایـن     ها و تفسـیر مفـاهیمی    هایی دربارة رویارویی با رسانه  ای مجموعه دیدگاه تعریف چتروار: سوادرسانه
 گیرد.  های ما شکل می  های ما براساس دانسته  آوریم است. دیدگاه  رویارویی بدست می

o ای  ای دو فرآیند وجود دارد: یکی بدست آوردن دانش تا با سوادرسـانه  تعریف فرآیندی: برای اعمال سوادرسانه
 ای.  ها ی رسانه ای در زمان رویارویی با پیام شویم و دوم بهره گیری از سوادرسانه

o رویارویی مخاطب با  ای، کنترل بیشتر در زمان در هنگام تعریف بر مبنای هدف: هدف از با سوادتر شدن رسانه
کنند چه چیزی برای آنها مهم است و انتظاراتشـان را    ها ست. در این مرحله افراد تعیین می پیام و معناسازی وی از پیام
هـا  قـرار    کنند زیرا در غیر این صورت در برابر جریـان سـیل آسـای پیـام      های مهم تنظیم می  برای برخورد با آن حوزه

 (.41: 5030گیرند )پاتر،   می
معرفـی   هـا   ای را پاسخی به حل مشکالت ناشی از رسانه ای کانادا، سوادرسانه باری دونگان، عضو انجمن سوادرسانه

 گوید:   ای می کند. دونگان در ضرورت آموزش سوادرسانه  می

 .ها بر حیات فرهنگی و سیاسی ما تسلط دارند  رسانه .5

 . ای شده هستند کنیم، رسانه  را به طور مستقیم تجربه میتقریباً همة اطالعات، به جز مواردی که آنها  .2

 .های ارزشی و رفتاری پر قدرتی هستند  قادر به خلق مدلها   رسانه .0

 .گذارند  ها بدون فعال کردن خودآگاه بر ما تاثیر می  رسانه .8
رابطه فعال تبـدیل   ای را برای ما لذت بخش تر کند و رابطه انفعالی را به تواند مصرف رسانه ای می سوادرسانه .1
  (31:5041،ی)قاسم« کند.

ای در برگیرنـدة عناصـر و    هـا از سوادرسـانه    اکثـر مفهـوم سـازی   »معتقدنـد:  « دبلیو جمیز پاتر»و « ویلیام کریست»
 هـای   هـا داللـت    های تجاری دارند؛ رسـانه   ها داللت  ها برساختة واقعیت و سازندة آنند؛ رسانه  های زیر است: رسانه  مولفه

ایدئولوژیک و سیاسی دارند؛ در هر رسانه شکل و محتوا بهم مربوط است، هریک زیبایی شناسی، رمزگان و قراردادهای 
 (51: 5043)باکینگهام، « کنند.  خاص خود دارد؛ و گیرندگان بر سر معنای موجود در رسانه چانه زنی می

 

 ای در الگوی الیزابت تامن  سوادرسانه

ای مانند فیلتری داوری کننده اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه جهـان        تامن و همکارانش، سوادرسانهبر اساس نظر الیزابت 
ای عبور کنند تا شکل موجهه و معنادار به خـود گیـرد    های فیلتر سوادرسانه  ها  از الیه متراکم از پیام است، باید این پیام

الیـه اول: اهمیـت برنامـه ریـزی     »  کنـد:   عمل مـی  ای در سه الیه های جمعی بر اساس سوادرسانه  بنابراین پیام رسانه

                                                           
1 . media literacy  
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ها توجه بیشتری   ها؛ به این معنا که مخاطب به انتخاب و تماشای انواع گوناگون برنامه  شخصی در شیوه استفاده از رسانه
کنـد و میـزان     ها استفاده می  ها و دیگر رسانه  های الکترونیکی، فیلم  دارد و به صورت مشخصی از تلویزیون، ویدئو، بازی

ها و   تر رسانه توجه دارد و به پرسشهای نامحسوس  دهد. الیه دوم، در این سطح، مخاطب به جنبه  مصرف را کاهش می
پردازد.الیه سوم: ایـن الیـه     کند، می  برد و چه کسی ضرر می  های عمیقی مانند چه کسی از ارسال پیام سود می  موضوع
ها به تجزیه، تحلیـل و پرسـش     دهد. مخاطب با این مهارت  ها را ارائه می  نتقادی رسانههای الزم برای تماشای ا  مهارت

 .(Toman,1995 ) پردازد  های جا افتاده در آن می  درباره چارچوب ساخت پیام و جنبه

 

 در الگوی جیمز پاتر  ای  سوادرسانه

 پاتر، نظر از دیگر از طرف. نیست پیام تحلیل و تجزیه قدرت و انتقادی تفکر داشتن جز چیزی ای انتقادی سوادرسانه
 از:  عبارتند پاتر نظر مد بعد کند. چهار  می بازی مخاطبان توسط رسانه اهداف درک در  مهمی ای نقش سوادرسانه ابعادی

محتـوای   بـه  نسـبت  مخاطبـان  قبلـی  اطالعـات  و دانـش  بـه  ای مربوط سوادرسانه از بعد اینادراکی:  بعد- الف

 اسـت  ای حیطه ادراکی بعد. هستند مستقر مغز در اطالعات این. شود  می داده انتقال خاص رسانه یک از که است  پیامی
 درک تـا هـا    نشانه ساده شناخت از ایمجموعه ی ادراکی،ها  شایستگی. شود  می مربوط فکری و ذهنی فرآیندهای به که

 . گیرد  می بر در را رسانه یک وسیله به خاص آنها ارائه نحوه علل کشف و ها  پیام ترین پیچیده

 پیام به محتوای نسبت مخاطبان که شود  می گفته منفی یا مثبت احساسی پیامدهای میزان بهاحساسی:  بعد- ب

 دودلی.  و تردید سردرگمی، ناامید و شادی خشم، نفرت، عشق، همچون باشند. احساساتی  می قائل ای خاصی رسانه

 ایـن  .است پیام تولید چگونگی و روش درباره اطالعاتی ای حاوی سوادرسانه از بعد : اینشناسی زیبایی بعد -ج

 نوازنـدگان،  بـازیگران، طراحـان،   نویسـندگان،  مورد در قضاوت منظور به مخاطبان برای را الزم زمینه بنیانی، اطالعات
 کند.   می فراهم شود،  می داده ای انتقال رسانه چه از پیام اینکه به بسته. .. و نورپردازان

 . پردازد  می آن تقویت به و سر وکار دارد مخاطبان های  ارزش ای با سوادرسانه از بعد ایناخالقی:  بعد- د 

 و معیـاری  مـالک  اخالقـی،  اطالعاات. است مستقر انسانی روح و ضمیر در که هااست ارزش دربارة اطالعاتی شامل
 قضـاوت  یـک داسـتان   های شخصیت بدی یا خوبی درباره ما. کند  می فراهم را" غلط و درست "به راجع برای قضاوت

 درک بیشـتری  عمـق  بـا  ای رارسـانه  هـای  پیام در نهفته های  ارزش باشد، تردقیق ما اخالقی اطالعات هرچه. کنیم  می
 (.5041)پاتر،  شد خواهد تر  منطقی و تر  دقیق ها ارزش آن درباره یمانها  قضاوت و کنیم  می

 

 ای  دفاع از حقوق رسانه

جامعه است. این امـر بـه خصـوص در      ای یک استراتژی جدید در حال ظهور در سالمت عمومی دفاع از حقوق رسانه
های جمعـی    ای به عنوان استفاده استراتژیک از رسانه تری دارد. دفاع از حقوق رسانهجوامع رنگین پوست ظهور پر رنگ
ای ریشه در حمایت و برجسته کـردن حقـوق    دفاع از حقوق رسانه تعریف شده است.  برای پیشبرد طرح سیاست عمومی

توانـد در   ای می است. دفاع از حقوق رسانه   های سالمت عمومی  افراد جامعه دارد و به عنوان هدفی برای ارتقای سیاست
ای کـانون توجـه را از    حقـوق رسـانه  های جمعی سنتی متفاوت باشد. دفاع از   های رسانه  ها از استراتژی  بسیاری از روش

مسائل شخصی به اجتماعی، از فردی به سیاسی و از رفتار یا عمل به سیاست و یا محـیط زیسـت تبـدیل شـده اسـت.      
شکاف »ای سعی بر پر کردن  دارند، دفاع از حقوق رسانه« شکاف دانش»های سنتی سعی بر پرکردن   درحالی که رسانه
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آوردن قـدرت بیشـتری در سیاسـت گـذاری محـیط       متی در درجة اول برآیند به دستدارد. بهبود وضعیت سال« قدرت
 .( wallack,1994)زیست است و صرفا حاصل دسترسی به اطالعات بیشتر درموردرفتارهای بهداشتی نیست

 ای نسبت به دادخواهی سیاسی در زمینه اهداف بلند مدت آشکارتر و بهتـر اسـت. فـریم بنـدی     دفاع از حقوق رسانه
های سالمت را تغییر دهنـد.    ای و سیاست توانند پوشش رسانه ها  می آگاهانه، هدایت انتخاب سخنگویان، تصاویر و پیام

هـا    ها احترام بگذارند اما به یاد داشته باشند که آنها قدرت ارتباط با رسانه  باید به رسانه 5ها  مدافعان حقوق افراد در رسانه
 ای امری بحث برانگیز است و برای هر موقعیتی مناسب نیست را دارند و دفاع از حقوق رسانه

.(Jernigan& Wright 1996) 

 

 ای  رویکردهای جنسیت و دفاع از حقوق رسانه

گیـرد. هـیچ     ها مورد استفاده قرار مـی   تلفی در سراسر جهان برای تروی  برابری جنسیتی در رسانههای مخ  استراتژی
های خاصش ارائه نداده است. جنسیت   ها و مناظر رسانه ملی با ویژی  کس رویکردی مانع و جامع برای پیچیدگی رسانه

ای توجـه کننـد.    دارند. باید به یادگیری نحوه کار رسانهای نباید نسبت به رسانه و کار در آن خود را باز ب و فعاالن رسانه
دهنـد و    کنند. چگونه معاونـان سـردبیران وطیفـة خـود را انجـام مـی        چگونه و چرا روزنامه نگاران منابعی را انتخاب می

اخله در دروغ و هایی برای مد  توانند با بینش مورد نیاز فرصت فعاالن می ها چه کسانی هستند.  بازیکنان کلیدی در رسانه
 دهند.   البی در رسانه ارائه می

 ها شامل موارد زیر است:   کنند که آن استراتژی  ها استفاده می  ای اغلب از ترکیبی از استراتژی جنسیت و فعاالن رسانه

هـا،    هـا دارد، بحـث    های جنسیت و رسانه و انجمنی که از طریق گفت و گو سعی بر تغییر سیاست  ایجاد شبکه •
و شبکه آسیایی زنـان   0ین، شبکه در آمریکای الت2حقیق و نظارت رسانه. مثال: شبکه جنسیت و رسانه آفریقای جنوبیت

  در ارتباطات در میان دیگران

های جایگزینی در قالب خبرنامه، مجالت، رادیو، تولیدات ویدئویی و خطـوط تولیـد آنالیـن ایجـاد       زنان رسانه •
های جایگزین ارائه فضایی برای تفکر جدی دربارة خروج ماهیـت زنـان از     سهم را در رسانهترین اند و یکی از مهم کرده

عبارتند از: سرویس زنان ویـژه   شوند  های جایگزین می  هایی از زنانی که شامل زنان در رسانه  است. نمونه 8لیجریان اص
هـای کـودک خـدمات مسـتقر در       و ویژگـی  آفریقـایی ، زنان 1، رادیو و آتش در آمریکای التین1ندمستقر در دهلی نو ه

7کنیا نایروبی
 

ها در پوشش دهی خبرهای خود علیه خشونت زنـان توسـعه     فعاالن جنسیتی ابزارهای خود را برای نظارت بر رسانه 
بـرای   اند: زنان در سیاست، زنان به عنوان منابع و به تصویر کشیدن زنان در مناطق مختلف. این تمرینات شروعیداده

ها از اصول خودشان را   هایی از نقص رسانه  تواند به عنوان نمونه باشد که می  ارائه اطالعات خاص و تجزیه و تحلیلی می
  ((Mtintso,2001از درستی، عدالت و تعادل را نشان دهد. 

 
 

 

 

                                                           
1 . media advocater 

2 . GEMSA 

3 . http://www.sitiosur.cl/organizacion.asp 
4 . mainstream 

5 . (WFS) : http://wfsnews.org 

6 . http://www.fire.or.cr 
7 . http://www.awcfs.org 
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 روش تحقیق: 

ها و از روش تحلیل کیفی برای تحلیل   برای جمع آوری دادهدر این تحقیق از شیوه مصاحبه عمقی نیمه ساخت یافته 
شود و جـزء    شود که در سطح خرد انجام می  استفاده شده است. از روش مصاحبة عمقی در مطالعاتی استفاده میها   داده
میت، شود. در این روش پی بردن به کیفیت و عمق مساله، مورد نظر است و نه ک  های تحقیق کیفی محسوب می  روش

نظم و ترتیب و قابلیت مقایسة آن. لذا دست پژوهشگر یا پرسشگر باز است که: اوال: دربارة هر نکتة مورد نظر خود، بـا  
رسد. ثانیا: ترتیب سواالت و   سواالت پی در پی، آنقدر کنجکاوی نموده و عمق آن را دنبال نماید که به نظرش الزم می

  (5043رفیع پور، (ر دهد. ثالثا: از هر شخص مطلع سواالت متفاوت را جویا شود.یا نکات را به دلخواه و نظر خود تغیی

کنـد. هـدف     شود و امکان گفت و گوی دوسویه را فراهم می  مصاحبة نیمه ساخت یافته در یک چارچوب باز اجرا می
ورد این موضـوعات  مصاحبة نیمه ساخت یافته دستیابی به اطالعات مرتبط با موضوعات خاص و رسیدن به بینشی درم

ها را   کند بلکه دالیل این پاسخ  های نیمه ساخت یافته اغلب نه تنها پاسخ به سواالت مصاحبه را فراهم می  است.مصاحبه
  (5032)عاملی،  یابند.  نیز می

با  و دستیابی به بینشی عمیق در رابطه و عمق مسأله تیفیبردن به ک یکه هدفمان پ لیدل نیپژوهش به ا نیما در ا
 ایم. بهره گرفته یوش مصاحبه عمقراز  ،بوده است موضوع پژوهش

 

  یابینمونه 

باشـد. در    مـی  5در این پژوهش بر مبنای نمونه گیری غیر احتمالی و از روش نمونـه گیـری هدفمنـد    ها  یافتن نمونه
تحقیق خود و به طور خالصـه،  ها براساس آگاهی خود از جمعیت، عنصرهای جمعی، ماهیت   گیری هدفمند، نمونهنمونه

کـوچکی از   شوند. در برخی موارد ممکن است زیـر مجموعـة    های مطالعه انتخاب می  براساس قضاوت شخصی و هدف
شوند اماشمارش همة آنـان    جمعیت بزرگی را مطالعه کنیم که بسیاری از اعضای آن زیر مجموعه به آسانی شناخته می

  (5044)ببی،  تقریباً ناممکن است.

باشند. در کشورهای مختلف تعاریف متفاوتی از جـوان و جـوانی در     در این تحقیق جامعه آماری ما دختران جوان می
دهنـد. بـرای   های سنی تقریباً متفاوت قرار مـی ریزان امور جوانان وجود دارد به طوری که جوانان را در گروه نزد برنامه

ال، و در تایلند گروه سنی صفر تا س 83در مالزی گروه سنی زیر  سال، 21تا  51نمونه، جوانان در اتریش در گروه سنی 
سال را رسما به عنوان سن جوانی تعیـین کـرده   23تا  51اند و در ایران، شورای عالی جوانان سن  سال تعریف شده 03

 2(5038)باشگاه اندیشه، است. 

نفر از آنان  4دهند که بیشتر آنها ساکن تهران و   سال تشکیل می 23تا 15های این تحقیق را دختران جوان از   نمونه
 باشند.   های مختلف می  ساکن شهرستان

 

 محور سواالت مصاحبه: 

 سن، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، شهر محل سکونت  

 میزان مصرف تلویزیون در روز  

 کنید؟   ها را بیشتر تماشا می  کدام برنامه 

 های تلویزیون   نظرتان راجع به سریال 

                                                           
1 . Purposive sampling 
2 . http://www.bashgah.net 
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 هایی در چند سال اخیر توجه آنها را بیشتر جلب کرده است؟ علتش چه بوده است   چه سریال یا سریال 

 اند؟  های تلویزیون داشته  تا به حال انتقادی به برنامه 

 هایی بوده است؟   این انتقادات بیشتر دربارة چه برنامه 

  این انتقادات بیشتر دربارة چه مسائلی بوده است؟ 

 ری این انتقادات در فرد چگونه بوده است؟ روند شکل گی 

  آیا کاری برای ابرازانتقادات خود انجام داده اند؟ علت فعالیت و یا عدم فعالیت چه بوده است؟ 

  چگونگی رساندن انتقادات به مسئولین 

  میزان پیگیری انتقادات 

 

 ها:   نتایج یافته

 این نتای  دست یافتیم: سال به  23تا  51دختر جوان در سنین  51با مصاحبه با 
باشند و شهرمحل   سال است. بیشتر آنها دارای تحصیالت دانشگاهی می 21تا  20سن بیشتر مصاحبه شوندگان بین 
بیشـترین   هـای تلویزیـونی را بـه عنـوان یکـی از       باشد. تمام پاسـخگویان سـریال    سکونت بیشتر آنها نیز در تهران می

 اند.  مطرح کردهکنند   هایی که تماشا می  برنامه

 

 های تلویزیونی:   نظرات راجع به سریال

های تلویزیونی از تنوع برخوردار بـود امـا در تمـام مـوارد مـوجی از نارضـایتی         دیدگاه دختران جوان راجع به سریال
 شد.   مشاهده می

 

 های ایرانی   نظرات راجع به سریال

اند و نظرات متنوعی را در ایـن بـاره بیـان     ها اشاره داشته  های خود به این سریال  تمام مصاحبه شوندگان در صحبت
 توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:  های ایرانی می  های افراد را راجع به سریال  اند. دیدگاه کرده

o :نتیجه رسیدیم که هیچ گونه رضایتی نسـبت بـه    در مصاحبه با دختران جوان به این ابعاد زیبایی شناختی و فنی

هـای    هـا و سـریال    های ایرانی وجود ندارد. گاهی این نارضایتی را در مقایسه با فـیلم   ابعاد زیبایی شناختی و فنی سریال
یتی های پخش شده در تلویزیون نارضـا   های عینی در این قضیه از سریال  کردند و گاه با آوردن مصداق  خارجی بیان می
کردند. برای مثال یکی از مصاحبه شوندگان در طی مصاحبه خود به هدر رفتن پول بیت المال در بیشتر   خود را بیان می

 های ایرانی اشاره کرده است.   سریال

o :بیشتر مصاحبه شوندگان کارگردانی و داسـتان فـیلم را در طیفـی از خـوب و بـد قـرار        کارگردانی و داستان فیلم

هـا در    ها بسیار کم است و بیشتر سریال  ی معتقد بودند که داستان خوب و فیلمنامه پرکشش در میان سریالدادند ول  می
هـای    ها از واقعیت  گیرند. بیشتر مصاحبه شوندگان از عدم واقع گرایی و دور بودن روند سریال  طیف قرار می« بد»سویه 

و عدم رضایت بخش،غیر عقالنی بودن، دل زدگی از انتقال پیام های تکراری، پایان بندی قابل حدس   اجتماعی، داستان
اند. برخی از مصاحبه شوندگان در انتخاب سریال برای تماشا به  ها ابراز نارضایتی کرده  مستقیم و غیر مفید بودن سریال

های خوبی   ها سریال  گفتند در میان کارهای سطحی برخی کارگردان  کردند و می  نویسنده و کارگردان کار بسیار توجه می
 کنند.   را عرضه می
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 مذهبی بیشتر بوده است.  -های تاریخی  رضایت دختران جوان از سریال

o  بیشترین چیزی که مصاحبه شوندگان آن را بیان داشـته و از آن ابـراز نارضـایتی     :ها  سریالپردازی در شخصیت

هـای ایرانـی     ست که آن را ناشی از عدم واقع گرایی سریالها  اند شخصیت پردازی سیاه و سفید در اکثر سریال کرده  می
 پخش شده در تلویزیون دانسته اند. 

 های خارجی   نظرات راجع به سریال

اند و در سخنان خود بـه آن اشـاره کردهانـد.     ها داشته  از مصاحبه شوندگان تمایل به تماشای این سریال   تعداد کمی
هـای    سـریال  های را راجع به  های خارجی در مقایسة آنها با سریال  ا راجع به سریالهای خود ر  مصاحبه شوندگان دیدگاه

 توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:  خارجی می

o واقع گرایی در آنها بیشتر است()های ایرانی هستند.   های خارجی بهتر از سریال  سریال  

o باشند.   ایرانی هستند و از سطح پایینی برخوردار می های  های خارجی پخش شده در تلویزیون هم سطح سریال  سریال 

o تواند مخاطب را  های خارجی پخش شده در تلویزیون از ترجمه و دوبله نا مفهوم و بی ربطی برخوردار است و نمی  سریال
  به خود جذب کند.

 

 ها   دالیل رضایت از سریال

ها شده است مـوارد زیـر     در مصاحبه با مصاحبه شوندگان دریافتیم بیشترین چیزی که باعث رضایت از برخی سریال
 باشد:   می

o گریز از مشکالت زندگی روزمره 

o  همذات پنداری 

o نگیواقع گرایی سیاسی، اجتماعی و فره 

o   ایجاد وحدت و تعلق ملی 

o باال بردن اطالعات تاریخی  

 

 های تلویزیون   رویکرد انتقادی به سریال

برای پی بردن به رویکرد انتقادی دختران جوان ابتدا در پرسشی به طور کلی نظر آنها را دربارة اینکه آیا تا بـه حـال   
ها   برنامه شد که این انتقادات بیشتر دربارة چه  شد و از آنها سوال می  اند پرسیده می های تلویزیون داشته  انتقادی به برنامه

ها به این نتیجه رسیدیم که همه مصاحبه شوندگان دیدگاه انتقادی نسـبت بـه     و چه مسائلی بوده است. در این مصاحبه
باشد.   هایی بوده است متفاوت می  اند اما اینکه این انتقادات مربوط به چه مسائل و چه برنامه های تلویزیونی داشته  برنامه

های   های کودک بوده است. در برنامه  های خبری و برنامه  ها، برنامه  ه به آنها نقد شده است سریالهایی ک  بیشترین برنامه
طرفی و صداقت خبری، سانسور، عدم بازتاب صدای مخالف، تمرکز بیش از انـدازه بـر بعضـی    خبری به عدم رعایت بی

یشترین تمرکز دختران جوان به علـت تماشـای   ب .مسائل و نادیده انگاشتن برخی دیگر از مسائل مهم، اشاره شده است
انـد. بیشـترین مسـائلی کـه در      ها نقد بیشتری داشته  های تلویزیونی نسبت به سریال  بیشتر سریال در میان دیگر برنامه

 هـا ایـن نکتـه     ها از آنها نقد شده مسائلی است که در باال به آن اشاره شده است نکته قابل توجه در این مصاحبه  سریال
اند  زنان در تلویزیون اشاره کرده و از آن ابراز نارضایتی داشته است که فقط دو نفر از دختران جوان به بازنمایی نادرست

جوان و درستی همیشگی حرف والدین ابراز نارضایتی کرده است.  و یک نفر از آنان به بازنمایی افراطی اشتباهات نسل
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های سطحی و   کردند این امر بود که تلویزیون با نمایش سریال  ه آن اشاره میای که بسیاری از مصاحبه شوندگان بنکته
کند و کارگزاران تلویزیون برای شعور و شخصیت مخاطب خـود ارزشـی قـائلی      بدون تفکر به شعور مخاطب توهین می

 تر از کیفیت تولیدات است. نیست و باال بردن کمیت برای مسئولین صدا و سیما مهم

 

 ی شکل گیری انتقادات در ذهنیت دختران جوان ریشه یاب

ها را در ذهن آنها بشناسیم و بیشترین   در مصاحبه با دختران جوان سعی بر آن بوده است تا چگونگی شکل گیری نقد
 منبع تاثیر گذار در انتقادات آنها موارد زیر بوده است: 

o :رده بودند که بعضی از انتقاداتی که بـه تلویزیـون و   برخی مصاحبه شوندگان به این مورد اشاره ک گفتگو با دوستان

 دهند.   ها انجام می  هایی است که با دوستان خود راجع به سریال  های تلویزیونی دارند ناشی از گفتگو  سریال

o بعضی از دختران جوان نیز این نکته را متذکر شدند که برخی از انتقادات آنها ناشی از تجربـة   های شخصی:  تجربه

 گذرد بوده است.   صی خودشان در مقایسة با آنچه در تلویزیون میشخ

o بعضی از مصاحبه شوندگان نیز انتقادات خود را تاثیر پذیرفته از گفتگوهای خانوادگی راجع به  های خانوادگی:  گفتگو

 دانستند.   های تلویزیونی می  ها و سریال  برنامه

o :اند. دو نفر از دختران کـه رشـته تحصیلیشـان     های مختلف تحصیلی بوده  مصاحبه شوندگان از رشته رشته تحصیلی

 اند.  ارتباطات بوده به نقش رشته تحصیلی و سخنان اساتید در دید انتقادی خود اشاره کرده

o های اجتمـاعی    ها شبکه  بعضی افراد نیز دید انتقادی خود را از آگاهی که از سایتهای اجتماعی:   ها و شبکه  سایت

  اند.اند، دانستهگرفته

 

 ای دختران جوان  دفاع از حقوق رسانه

نفر از دختـران فعـالیتی بـرای دفـاع از حـق       2نفر از دختران جوان به این نتیجه رسیدیم که فقط  51در مصاحبه با 
و ابراز انتقادات و اعتراضاتشان بـوده   512ای خود انجام داده بودند که هر دو نیز عملکردشان به صورت تماس با  رسانه

های خود را در این عرصه ارسال پیام به برخی عوامل تولیدی که در فـیس    است و یکی از آنها نیز یکی دیگر از فعالیت
امـا   اند عنوان کرده است. هیچ یک از این دو نفر نیز کاری برای پیگیری انتقاداتشان انجام نداده اند. بوک صفحه داشته

ها توجه ما را به خود جلب کرد، دالیلی بود کـه دختـران جـوان بـرای عـدم فعالیـت خـود بیـان           ی که در مصاحبهچیز
 توان درموارد زیر خالصه کرد:  ای می کردند. دالیل مصاحبه شوندگان را برای عدم فعالیتی برای دفاع از حقوق رسانه  می

o :را دلیل اصلی خود برای عدم فعالیـت بـرای دفـاع از حقـوق     بیشتر دختران عدم امید به تحول  عدم امید به تحول

دانستند و معتقد بودند   ای خود دانسته اند. بیشتر دختران انتقاد و دفاع از حق خودشان در رسانه را کاری بیهوده می رسانه
ود را اینگونـه  کارگزاران صدا و سیما برای نظرات مخاطب ارزشی قائل نیست. برای مثال یکی از پاسخگویان دیدگاه خ

 بیان کرد: 

این عدم امید من به تحول رسانة تلویزیون ریشه در مشکل بزرگتر جامعه دارد؛ وقتی نظر افراد جامعه بـه عنـوان   » 
ای خـودم   شهروند اهمیتی برای کارگزاران حکومت ندارد این کاری عبث است که من برای تغییر و دفاع از حق رسـانه 

است کاری انجام دهم چون فایده ای ندارد و این سیستم ارزشی برای نظرات افراد قائل که جزء کوچکی از این سیستم 
  «نیست
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o :بعضی از دختران نیز در ضمن ابراز نا امیدی از تحول در رسـانه و بیهـودگی دفـاع از     استفاده از رسانه جایگزین

هـای جـایگزینی کـه رضـایت       از رسانه توانیم ای خود بیان داشتند که ما در عصری هستیم که به سادگی می حق رسانه
  به تالش برای تغییر در تلویزیون داخلی وجود ندارد.   بیشتری از آنها داریم استفاده کنیم بنابراین لزومی

o این دلیل را فقط یکی از پاسخگویان مطـرح کـرد کـه مـن بـه دلیـل        های بزرگتر:  کمبود وقت و وجود دغدغه

ای  های اساسی تر در زندگی فرصتی برای اقدام به ابراز انتقادات و دفـاع از حـق رسـانه     های زیاد و وجود دغدغه  مشغله
  خودم را نداشته ام.

o :بعضی از مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند برای انتقال انتقاد خود نیاز به قـدرت بـرای    عدم قدرت در انتقال انتقاد

  و قدرتی را ندارند.برقراری ارتباط با مسئولین دارند و آنها چنین امکانات 

 

 ای دختران جوان  سوادرسانه

و  2ای سرو کار داریم که سـطح   ما در این تحقیق با سطح دوم و سوم الگوی سه سطحی الیزابت تامن از سوادرسانه
بعـد در حیطـة موضـوعی     4شـود. براسـاس الگـوی جمیـز پـاتر        گیری در نظریه پاتر دیده میاین الگو به نحو چشم 0

 باشد:   ای ذکر شده است. نتای  بدست آمده از مصاحبه با دختران جوان در هر بعد به شرح زیر می سوادرسانه

o :ها برخوردار بودند و بیشترین   های موجود در سریال  دختران جوان از ادراک خوبی نسبت به شناخت نشانه بعد ادراکی

 ها نشات گرفته بود.   نشانه نقدهای آنها از رمزگشایی از این

o :اند. ولی چند نفر از آنها به این موضوع  مصاحبه شوندگان به نقدهای محدودی در این بعد اشاره کرده بعد احساسی

هایی نیز که   های تلویزیونی در بیشتر موارد انتقال دهنده غم و اندوه به مخاطب است و حتی طنز  اشاره کردند که سریال
  باشند.  می شود بیشتر از شادی بخش بودن، هجو  ه نمایش گذاشته میدر تلویزیون ب

o :های تلویزیونی این بعد توسط دختران مورد توجه جدی قرار گرفته بود و بسیاری   در نقد سریال بعد زیبایی شناختی

گرفت. مصاحبه شوندگان   کردند براساس نام نویسنده و یا کارگردان صورت می  هایی که تماشا می  از آنها انتخاب سریال
  های تلویزیونی بیان کردند.  های ویژه سریال  و جلوه نقدهای بسیاری را در چهره پردازی، نحوه تدوین، فیلم نامه نویسی

o :از   ای دختران جوان، بعد اخالقی بوده است. تعـداد کمـی   یکی از ابعاد ضعیف تر در میان ابعاد سوادرسانه بعد اخالقی

ـ   های اخالقی نهفته در سریال  مصاحبه شوندگان به ارزش ای از د. نمونـه ها اشاره کردند و آن را تایید و یا تکذیب نمودن
های تلویزیونی به تعدد   ساله به افزایش بیش از حد پرداختن سریال 93ها در بعد اخالقی نقدی است که دختری   این نقد

زوجین مردان و خیانت به همسرشان اشاره کرد و معتقد بود که اگر این امر واقعیت اجتماعی نیز باشد بازنمایی گستردة 
شود و کارگزاران تلویزیون موظف هستند تمهیـد    ن ملی باعث از بین رفتن قبح این مساله میهای تلویزیو  آن در سریال

  جدی تری برای این مساله بیندیشند.

 

 ای  ای و دفاع از حقوق رسانه رابطه میان سوادرسانه

ای دسـت   ق رسـانه ای و دفاع از حقـو  زیر راجع به رابطه متقابل سوادرسانه گروه بندیبا مصاحبه با دختران جوان به 
 ایم:  یافته
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o در ایـن مـدل    کنند:  ای خود دفاع می ای باالیی برخوردارند و از حقوق رسانه کسانی که از سوادرسانه

اند. ایـن   ای خود دفاع کرده ای پاتر برخوردارند و از حقوق رسانه بعد سوادرسانه 4گیرند که از   نفر از افراد قرار می 3فقط 
، چاپ یادداشت و برقراری ارتباط با عوامل تولیدی تلویزیون انتقادات خود را انتقـال داده  512ا سه تن از طریق تماس ب

تواند  ای خودشان دفاع کرده بودند. آنها امید به تغییر داشتند و اعتقاد داشتند که تلویزیون می بودند و از حقوق خود رسانه
 دهند.   این کار را انجام می های خارجی به خوبی  عملکرد بهتری داشته باشد چون شبکه

o با کنند  ای خود دفاع نمی ای باالیی برخوردارند و از حقوق رسانه کسانی که از سوادرسانه : 

ای بـاالیی برخـوردار بودنـد     های مصاحبه با دختران جوان دریافتیم که برخی از دختران نیز از سوادرسانه  تحلیل داده
ای خود انجـام نـداده    اند. این گروه هیچ کاری برای دفاع از حقوق رسانه ای بوده انهبعد از سوادرس 3یا  4یعنی یا دارای 

اند. دالیل این گروه عدم امید به تحول در تلویزیون به دالیل ساختاری حکومتی و یا سیستم صدا و سیما دانسته اند که 
هـای    دهند و به آمارسازی  خود ادامه میکارگزاران صدا وسیما برای نظرات مخاطب هیچ ارزشی قائل نیستند و به روند 

هـای جـایگزین بـه      دهند. برخی از این افراد از رسانه  مخاطبین به تلویزیون ادامه می% 44نادرست خود مبنی بر اعتماد 
  اند. جای تلویزیون استفاده کرده

o در نندک  ای خود دفاع نمی ای پایینی برخوردارند و از حقوق رسانه کسانی که از سوادرسانه : 

اند قرار گرفته اند. این گروه نیز از حقوق  ای پاتر برخوردار بوده این گروه افرادی که فقط از یک یا دو بعد از سوادرسانه
ای شان با گروه دوم متفـاوت اسـت.    اند اما دلیل عدم فعالیت آنها برای دفاع از حقوق رسانه ای خود دفاعی نکرده رسانه

هـا ی تلویزیـونی و    ای ناشی از آگاهی پایین آنها از چگونگی نقـد پیـام   دفاع از حقوق رسانه دالیل این گروه برای عدم
ای پایین آنها دارد و هم چنین برخی از افراد این گروه از چگونگی انتقال انتقاداتشان و  ها که ریشه در سوادرسانه  سریال

 اند.  ای نیز بی اطالع بوده دفاع از حقوق رسانه

 

 نتیجه گیری: 

نفر از دختـران جـوان    51های انجام شده با   در این تحقیق هدف ما این بوده است که با که با تحلیل کیفی مصاحبه
ای آنهـا پـی    های تلویزیونی، دیدگاه انتقادی و نظرات آنها را دریافته و از این درگاه به میـزان سوادرسـانه    درباره سریال

باشـد کـه بـا      ای بیشتر تحلیل انتقادی پیام و فرستندگان آنها مـی  که مقصود از سوادرسانهببریم. البته شایان ذکر است 
ای در ایـن پـژوهش الگـوی     ای الیزابت تامن همخوانی دارد و الگوی سنجش سوادرسانه الگوی سوادرسانه 0و  2سطح 

ای آنهـا   ا میزان دفاع از حقوق رسـانه ه  ای در مصاحبه باشد پس از سنجش میزان سوادرسانه  ای جمیز پاتر می سوادرسانه
ای شان  ای دختران جوان با دفاع از حقوق رسانه مورد پرسش و کند و کاو قرار گرفته است تا همبستگی میان سوادرسانه

تواننـد بـه دفـاع از حقـوق      ای انتقـادی نمـی   سنجیده شود. فرض ما بر این بوده است که افراد بدون داشتن سوادرسانه
ای بالتـری نیـز    ای باالتری برخوردارند باید از دفاع از حقوق رسانه د دست بیابند و افرادی که از سوادرسانهای خو رسانه

ای باالیی برخوردارند از دفـاع از   دهد که لزوما افرادی که از سوادرسانه  های این پژوهش نشان می  برخوردار باشند. یافته
ای بسـیاری وجـود دارد کـه     زیرا عوامل دخیل برای دفـاع از حقـوق رسـانه   ای باالیی نیز برخوردار نیستند  حقوق رسانه

توانیم به نـا امیـدی از تحـول و وجـود اشـکاالت       تواند در این مسیر اخالل ایجاد کند که از مهترین این عوامل می می
ن تلویزیـون تـالش   ساختاری در نظام صدا و سیما اشاره کنیم. این مصاحبه شوندگان با بی اعتمادی نسبت به کارگزارا

کردند زیرا معتقد بودند که مسـئولین صـدا و سـیما ارزشـی       ای خود را بی فایده قلمداد می برای رسیدن به حقوق رسانه
هـایی کـه در تلویزیـون      هـا و برنامـه    قائل نیستند در این گـروه واکـنش افـراد بـه سـریال      آنهابرای مخاطب و نظرات 
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آن برنامه و سریال و در بعضی موارد حذف تلویزیون داخلی به عنوان سبد مصرفی  پسندیدند در بعضی موارد حذف  نمی
ای بـاال بـه علـت     دهد این امر درست است کـه سوادرسـانه    ها نشان می  ای روزانه خود بوده است. هم چنین یافته رسانه

به دفاع از  رتاًوو ضر پایین حتماً ای ای منجر نشود اما سوادرسانه عوامل دخیل مذکور ممکن است به دفاع از حقوق رسانه
ای پایین منجرخواهد شد. در نتیجه برای رسیدن به جامعه ای فعال کـه در آن افـراد نسـبت بـه رسـانه و       حقوق رسانه

ای خود بی تفاوت نباشند و سعی در هرچه بهتر شدن آن که منجر یه اعتالی جامعه خواهد شـد،   دستیابی حقوق رسانه
تـوانیم   ای باال باشد زیرا با نبود هر یک از این دو ما نمی ای مخاطبان و اعتماد سازی رسانه وادرسانهداشته باشند باید س

 ای خودشان دفاع کنند.  مخاطبانی فعال داشته باشیم که در بهبود رسانه موثر باشند و از حقوق رسانه
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 دیجیتال در فضای مجازیی ردّپا در پیوند با ای رسانه سواد
 1فاطمه پازوکی

 2ساز دکتر محمد زره

 چکیده
جمله یافتن  از مختلفهای  به بهانه با اهداف متعدد و افراد ارتباط با دنیای دیجیتال در عصر امروز گریزناپذیر است.

 ناآگاه و یا آگاهانه آن تبع به گذارند و می دیجیتال دنیای به پا... و اخبار از آگاهی مطالعه، تفریح، خرید، اطالعات،
جای  طور نامحسوس به به و اطالع بدون اطالعات این از بخشی. کنند می منتشر خود از اطالعاتی ناخواسته یا خواسته

 یردّپا. شود می گفتهدیجیتال  یردّپا الکترونیکی محیط در فرد یک از غیرعلنی و علنی ماندۀ باقی آثار تمام به. ماند می
 دیجیتال یردّپا. دهد می قرار اختیار در اشخاص نگرش و ها توانمندی تجربیات، دانش، از دقیقی پروندۀ ،دیجیتال

 و بازدید سرعت افزایش تکراری و کاهش خطا، اطالعات ورود از جلوگیری. دارد را خود مختص های سودمندی-هزینه
 را امکان این دیجیتال یردّپا دیگر سوی از اما. شوند می محسوب آن مزایای از نامحدود حجمی در اطالعات ضبط

باشند. با توجه  ردگیری قابل هستند یکدیگر ارتباطی های حلقه در که افرادی و جستجوها شده، مرور مطالب که دهد می
 دور چندان نه ای آینده در است، پذیری کنش و جابجایی حال در اطالعات عصر در زندگی سبک اینکه تغییرات به

شوند و دور از ذهن نیست  می تحول دستخوش بود شده ها پذیرفته انسان زندگی در که قواعدی ها و فرضیه از بسیاری
 بلکه و ناپذیر اجتناب تنها نه تغییرات، این. تحمیل شوند دیجیتال انسان در عصر زندگی سبک بر جدید فرایندهای که

 سواد کرد. ارتقاء گیری جبهه آن در مقابل تسلط، عدم یا و تغییرات با همراهی در ضعف دلیل به نباید و است الزم
 اطالعاتی های فرآورده قبال در هایش واکنش و ها کنش و با این فضا تعامل برای را ای و سواد دیجیتالی، فرد رسانه

ها و راهکارهایی برای  ی دیجیتال در پی ارائۀ سرنخردّپاهای  نماید. در این پژوهش ضمن بیان مفاهیم و مصداق مهیا می
 عضایای ا ی دیجیتالی فردی و در نهایت ارتقاء سواد رسانهردّپاگیران محیط دیجیتال و مدیریت  بهبود عملکرد بهره

 جامعۀ دیجیتال هستیم.

 فضای مجازیای،  ، سواد دیجیتالی، سواد رسانهردّپای دیجیتال :ها هکلیدواژ

 

 مقدمه

های ردّپام.  گذاریسوابق و ردهایی هستند که ما در هنگام استفاده از اینترنت از خود به جای می ،های دیجیتالردّپا
نیازی به ورودهای مکرر  .1 پای دیجیتال این است کهپی دارند. از جمله مزایای ردّ درهایی هزینهیا و ادیجیتال مز

 کند که مشخص می های آن عبارتند از اینکه. ارسال اطالعات شخصی به سهولت صورت می گیرد. اما هزینه2نیست؛ 
انی هستند. اجتماعیتان چه کس ۀدایرو در  .3. در جستجوی چه هستید؛ 2کنید؛ ی استفاده میکنندگان مصرف. از چه 1

تواند به این معنا  می همچنینی دیجیتال ردّپاکمک کند.  آنها در اینترنتممکن است به اعتبار افراد  ی دیجیتالردّپا
ها قرار دهید. به کنندگان مصرفباشد که دیگر الزم نیست مکرر وارد سیستم شوید و یا اطالعات شخصیتان را در اختیار 

ها هایی که از آنکنندگان مصرفاز قبیل هایتان،  یتفعالدهد تا به دیگران اجازه مییتان ی دیجیتالردّپاعبارت دیگر، 
کنید و یا شخصی که در دایره اجتماعی شما قرار دارد را پیگیری کنند. را که جستجو می مواردیکنید، استفاده می

                                                           

دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی )گرایش بازیابی اطالعات( دانشگاه الزهرا و مسئول اداره استاندارد نهاد   1
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یت نیز قابل رؤ ها نداریمها و هیچ کنترلی بر آنهایی که هیچ ارتباطی با آنبرای سازمان همچنینهای دیجیتال ردّپا
بسیاری از مردم از سازند. پروفایل می برایمان نهای دیجیتالماردّپاهای بسیاری وجود دارند که بر مبنای است. سازمان

گذارند و یا های اجتماعی به اشتراک می شبکه و دراین حقیقت آگاهند که وقتی اطالعات شخصیشان را در اینترنت 
کنند، بخشی های صوتی استفاده میمثل پست الکترونیک، ارسال پیام فوری یا تماسهای آنالین زمانی که از سرویس

 اند. شان را از دست دادهحریم شخصیاز کنترل خود بر 
برقراری تماس از طریق اسکایپ،  همانندعملیات مشخص . 1ردّپای دیجیتال دو دسته عملیات عمده را شامل می شود: 

در این شرایط  در فیس بوک، آپلود تصاویر و ارسال یک پست الکترونیک به یک کاربر.  پستیبه اشتراک گذاری 
دانیم که در مقابل، چیزی را نیز از دست داده و باشیم اما این را هم می شخصی خودحریم  حفظممکن است ما خواهان 

 ایم. ، اثری مشخص از خود به جای گذاشتهها سرویسدر هر یک از این 
گذاریم چه طور؟ آیا زنی در اینترنت از خود به جای میهایی که ما در هنگام گشتردّپا های ضمنی: اما در موردردّپا. 2

-هایی که از خود به جای میهای دیجیتال و نشانهردّپاممکن است شخصی ما را در دنیای مجازی پیگیری کرده و 

 سازی و بازاریابی.  پیگیری، سفارشی. برخی اهداف تجاری این امر عبارتند از: یابی کند؟ پاسخ مثبت استگذاریم را ردّ

تر از آن است که تصور بتوان کرد. این ردّپاها اغلب برای مقاصد تجاری باید اذعان کرد که ردّپای دیجیتال افراد بزرگ
های  درجه اول در جهت منافع شرکتهایی در گیرند. چنین فعالیتو گاهی نیز به دالیل دیگر مورد استفاده قرار می

گیرد. به عبارت دیگر، رد پای دیجیتال افراد، سبب درآمدزایی برای کسب و کارهای اینترنتی تجاری صورت می
 شود. می

 

 ردّپاهای دیچیتالی
شهروند دیجیتال مفهوم عام  های بزرگی کردیم؟ردّپاچرا ما شروع به بجا گذاشتن چنین سوالی اساسی این است که 

را  انهایشقبضزنند. تقریبا برای هر چیزی در اینترنت گشت می ( شهروندان دیجیتال2112، 1این روزهاست. )باس
های اجتماعی به اشتراک را در فیس بوک، توییتر و سایر شبکه انهایشد و همیشه به روزرسانینکنآنالین پرداخت می

هایی که از خود های دیجیتال ما و نشانهردّپاشخصی ما را در دنیای مجازی پیگیری کرده و  آیا ممکن است د. نگذارمی
ردّپاهای دیجیتال، سوابق و ردهایی است که ما در استفاده از  یابی کند؟ پاسخ مثبت است.گذاریم را ردّبه جای می

مختلف، به تولید و انباشت اطالعاتی راجع به بازدید شما از تولیدکنندگان خدمات گذاریم. اینترنت از خود به جای می
ها و آمار به مبادله پروفایل های ذینفع گروهانجامد. تولیدکنندگان خدمات و سایر شما در هر موقعیت مکانی، می

پردازند. این صنعت موتور اقتصادی عظیمی است که بخش بزرگی از اینترنت را تقویت های مشتریان خود میتراکنش
ای پیچیده شده است. تعداد های کاربران اینترنت طی زمان به طور فزایندهکند. فناوری تولید پروفایلمالی( می)و تامین 

-دخیل در ایجاد اکوسیستم پیچیده به اشتراک ذینفعانیا تعداد و های دیجیتالشان ردّپاکمی از کاربران متوجه وسعت 

 ای هستند.داده گذاری اطالعات و درآمدزایی

 

 حریم شخصیدیجیتال و  ردّپای
ها از سوی بایست دغدغه مهمی در حریم شخصی برای کاربران اینترنت باشد، چرا که آنردّپاهای دیجیتال می

های یک کاربر و نیز به عنوان مبنایی برای توانند به منظور ردگیری فعالیتتولیدکنندگان خدمات آنالین و سایرین می
 مورد استفاده قرار گیرند.  "تهیه پروفایل"

                                                           
1 Bass 
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گذاریم برایمان واضح خواهند بود اگر به های اینترنتی از خود به جای میهای مشخصی که با شرکت در مکالمهردّپا
 ها توجه کنیم. آن

کنید، اطالعاتی را راجع به خودتان برای کنندگانی دیدن می مصرفهر زمان که از  های ضمنی چه طور؟ردّپااما در مورد 
کنید: آدرس آی پی تان که ممکن است حاکی از موقعیت جغرافیایی شما باشد، نوع صاحب آن وب سایت افشا می

ر و ضراید. این اطالعات به نسبت بیکنندگانی که دیده مرورگر اینترنتی و سیستم عملیاتیتان و اغلب آخرین مصرف
هستند. در حقیقت، این ردّپاها  2(. اگر ردّپا باشند، اطالعات به نسبت کمی2112، 1حتی تا حدی ناشناس هستند )ابراهیم

خدمات اینترنتی مانند تجارت آنالین، ناچیز هستند.  "بسیار"برای تامین مقاصد برخی تولیدکنندگان خدمات آنالین، 
های متعددی از جمله گذاشتن ی است که بتواند برهمکنشکنندگان مصرفاجتماعی و وب میل همگی نیازمند  یهاشبکه

جایی که از آنرا به یکدیگر مرتبط کند.  "هم اکنون پرداخت کن"یک کتاب در سبد خرید و سپس کلیک کردن بر 
گشا نخواهد بود. باشند آدرس آی پی گره ممکن است چند نفر در آن واحد در حال استفاده از یک آدرس آی پی مشابه

چندین عملیات  ها در واقع اتصالهستند. کوکی 3ها برای این مشکل کوکی اه حلیتر مورد نیاز است. رپس چیزی بیش
تر کردن اینترنت، ابزار کاربردی، رشته دلخواهی از حروف و ارقام، متعدد توسط یک کاربر واحد به یک جریان مرتبط

یک کاربر واحد به کوکی روشی است برای اتصال عملیات متعدد توسط هستند.  های شخصیکردن تراکنشتر ایمن
کوکی رشته دلخواهی از حروف و ارقامی )بدون هیچ معنای درونی( است که یک وب یک جریان متصل هسند. 

 . (2112)ابراهیم،  کندسایتبرای مرورگر وب شما ارسال می
توانند گیرند و نیز میتر کردن اینترنت مورد استفاده قرار میها به منظور کاربردیل کوکیهای دیجیتالی در شکردّپا

 اند. وبها وابستهها به عوامل چندی از جمله کوکیتر کنند. تصمیمات امنیتی تراکنشهای شخصی را امنتراکنش
افزودن مقاومت و امنیت به سابقه وبتان راه ها و به منظور ترین روشها را به عنوان یکی از مناسبپردازها کوکی

 اند و به همین دلیل است که همه جا هستند. اندازی کرده
 ای از یک کوکی را مشاهده کنید.  توانید نمونهبا کلیک بر روی فلش، می

 
رسد. به نظر می معنابینید، این کوکی بسیار بیای از یک کوکی آورده شده است. همان طور که مینمونه باال قسمت در

شوید که این کوکی نیز همانند هر کوکی دیگری حاوی اطالعات اما اگر از نحوه تفسیر آن آگاه باشید متوجه می
 ارزشمند و مفیدی است. 

 دهد. وب سایتها به طور کلی در لحظه اولین بازدید شما از یک سایت، کوکی را در مرورگرتان قرار میکنندگان مصرف
کند و را در یک کوکی ذخیره کند. مرورگر وب شما کوکی مورد نظر را ذخیره می 4فایل و اطالعات مرجحقادر است پرو

. (2113، 2پیک )مک گرداندسپس هر زمانی که شما مجدد از آن وب سایت دیدن کنید، کوکی را به سرور وب برمی
-ید آن را به آن وب سایت بر میکند و سپس هر زمانی که شما کلیک کنمی همرورگر کوکی را پشت صحنه ذخیر

ها به حتی اگر آن –تواند عملیات شما را به یکدیگر پیوند بزند یک نتیجه آن است که آن وب سایت می گرداند. 
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و از این طریق تجربه کاربریتان را ارتقاء بخشد. اکثر کاربرها  -صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه از هم جدا شده باشند 
کنند اما مرورگر وبشان به صورت پیش فرض حاوی هزاران کوکی است که در بازدید شما از فکر نمیبه این موضوع 

تری از خود به جای تر و بزرگشوند. این بدان معناست که شما ردّپاهای بزرگجا قرار داده میهر وب سایتی در آن
سازند ردّ شما در هر ها را قادر میکه وب سایتکنند، بلها را به یکدیگر متصل نمیها تنها تراکنشگذارید. کوکیمی

 بازدیدتان دنبال کنند. 

از قبیل آدرس ایمیلتان، اطالعات پرداخت، سابقه خرید یا سایر اطالعات رسانی اطالعات حساب شما اگر خدمت
ا متعاقبا در آن تواند در مرتبط کردن این اطالعات و هر کار دیگری که شم، کوکی میرا در اختیار داشته باشد شخصی

حریم مفهوم قابلیت اتصال مفهوم مهمی در تجزیه و تحلیل  دهید مورد استفاده قرار گیرد. رسان انجام میسایت خدمت
آنالین است چرا که بیش از تقریبا هر چیز دیگری توانایی کاربران را در حفظ اطالعات شخصیشان در درون  شخصی

در هر صورت،  شود. نتیجه موجب کاهش مدیریت شخص بر حریم شخصیش میدهد و در یک بافت واحد کاهش می
ها های ما در زمینه هویت و حریم شخصی، هر چه بیشتر در مورد قابلیت اتصال، زمینهتوانید از طریق آموزششما می

 ها( و حریم شخصی یاد بگیرید. )بافت
 

                                         

  
 
 

توانند یک پروفایل کامل شگفت انگیز از ما شوند میهر ردّپای منفردی کوچک است اما زمانی که به هم متصل می

بگذارند، با استفاده از گیرند این اطالعات را با یکدیگر به اشتراک ها تصمیم میزمانی که وب سایت .تشکیل دهند
اید، آدرستان اید یا در جستجویشان بودهاید، محصوالتی که خریدههایی که دیدن کردهمانند وب سایت 1های خامیداده

اید از قبیل سن، جنس، سالمت، وضعیت ازدواج و استخدام و سایتی قرار داده  و هر گونه اطالعاتی که در اختیار وب
ند، پروفایلی از شما تهیه کنند. این فهرست بلندتر از هر چیزی است که تا به حال در اینترنت به تواناطالعات مالی می

ها بر های درگیر در تهیه این پروفایلدر حقیقت، این فهرست لیست بلندی است چرا که شرکتاید. اشتراک گذشته
نتیجه عالیق و حتی اهداف و رفتار آتی شما  ها، ها، ارزشها، اولویتدر مورد عادتهای خام در دسترس مبنای داده
 (.2114، 2کنند )کومارگیری می

 

 3ردّپاهای بزرگ
های آموزشی را از طریق صفحات هویت تر، گزارشات و سایر بخشتوانید همواره اطالعات بیشبه یاد آورید که شما می

گیری جامعه اینترنتی به دست آورید.  اطالعاتی از قبیل: پیگیری کاربران + محتوای سفارشی = هدف حریم شخصیو 
داشتند. ها نیز وجود میهای دیجیتال در صورت عدم نیاز تجاری به آنردّپاترین مخاطبان برای محصوالتشان. پرمنفعت

است.  در حقیقت،  همان طور که پیشتر گفته شد، گذاری کرده اما طرف تجاری اینترنت بر این فرصت موجود سرمایه
های دیجیتال برای ردّپااند. استفاده گسترده از های دولتی نیز در این رابطه فعالبه همین خاطر است که  برخی سازمان
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(. چرا که بخش بزرگی 2112پیگیری کاربران و محتوای سفارشی، حاصل معامله بنیادین اقتصادی اینترنت است )باس، 
های دیجیتال برای ردّپاشود که از های اینترنت توسط بخش بازریابی، ناشران و فروشندگانی تامین میاز زیرساخت

کنند. تبلیغ کنندگان و فروشندگان به سه برداری میترین مخاطبان بهرهگیری محصوالت خود در بین پر منفعتهدف
 رد پای مخاطبان خود را ردگیری می کنند: 3ستخراج اطالعات.  ا3و   2. ارتباط )پیوند(2،  1.  مشاهده1هدف عمده 

تبلیغ کنندگان و فروشندگان به واسطه قدرتی که ردّپاهای دیجیتال در مشاهده، مرتبط کردن و استخراج اطالعات 
یستند و اند. با وجود اینکه خدمات آنالین در حقیقت رایگان نها داده است رشد کردهمربوط به کاربران اینترنت به آن

ها آیند به این معنا که به طور مستقیم برای آناند اما بسیاری از این محتواها و خدمات به نظر رایگان میهرگز نیز نبوده
های ها و مجالت، جریانکنیم. در این بین استثناهایی نیز وجود دارند از قبیل برخی روزنامهای پرداخت نمیهزینه

ها که بدون هزینۀ مشخص ارائه می شوند ارژ اطالعات مانند صنعت تحلیل گزارشویدئویی پولی و خدمات قابل ش
های افراد، تماشای ویدئو، پست کردن یک تصویر و پیوستن به یک شبکه مانند: مشاهده یک وب سایت، خواندن بالگ

اص، تماشای های یک وب سایت، خواندن بالگ اشخاجتماعی. اما به طور کلی هزینه مشخصی برای مشاهده داده
جا این است در این "مشخص"ویدئو، پست یک تصویر یا پیوستن به یک شبکه اجتماعی وجود ندارد. اما اهمیت کلمه 

-شویم. کسی میای را متقبل میپردازیم اما به طور غیر مستقیم هزینهای نمیکه حتی اگر ما به طور مستقیم هزینه

اند تأمین مالی کند. عبارتی وجود دارد اطالعاتی را که حامی ارائه خدمات آنالینهای بایست این سرورها، مراکز و شبکه
 (. اگر شما هزینه2114، 4)وارندو "پردازی پس شما خود محصولیای برای محصولی نمیاگر شما هزینه"گوید: که می

ما، دایره اجتماعیتان و عالیق پردازید آن خدمات توسط اطالعات درآمدزایی راجع به خود شاشتراکی برای خدمات نمی
شود. با  وجود این، حتی اگر حق اشتراکی برای خدمات  پرداخت شود ضمانتی وجود های جمعیتان تأمین میو اولویت

(.  در 2112و ابراهیم  2114برداری مالی قرار نگیرد )وارندو، ندارد که اطالعات شخصیتان جمع آوری نشود و مورد بهره
کنندگان و تبلیغ  های اینترنتی این عالقه وجود دارد که تبلیغاتی به نظر شما رسانده شود. مصرف صفحهزمان بازدید از 

کنند. هزینه ارائه تبلیغات در اینترنت در مقایسه با سایر تر محتواهای اینترنتی هزینه پرداخت میکنندگان برای بیش
ها بسیار پایین است که این بدان معنی است که هها و مجلها از جمله تابلوهای اعالنات، روزنامهمکانسیم
پردازند و ها هستند هزینه بیشتر محتواهای اینترنتی را میکنندگانی که خواهان دستیابی به آن کنندگان و تبلیغ مصرف

 کنند. سود ناخالص خوبی را عاید اشخاص مربوطه می
 
 
 
 
 

این نوع از تجارت، یک نوع معامله اقتصادی ضروری است که بخش اعظم فضای اینترنت را دربرگرفته و فرصتها و 
کنندگان احتمالی و  هایی از جمله دسترسی ارزان و مستقیم به مصرفچالشهای خاص خود را فراهم آورده است. فرصت

 ن احتمالی.کنندگا بندی مصرفهایی مانند سختی دستهچالش
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های آن دستیابی ارزان و مستقیم به هایی است. از فرصتها و چالشاز دیدگاه فروشندگان، اینترنت در بردارنده فرصت
بندی های آن این است که چون اینترنت فضایی مملو از اطالعات است، دستهمصرف کنندگان احتمالی و از چالش

مشکل باشد. به حداکثر رساندن بازگشت عایدی از اینترنت مستلزم تواند مصرف کنندگان احتمالی از سایرین می
 گرا درباره مصرف کنندگان است. دیدگاهی جامع

بایست هر چه پردازند میبا توجه به ماهیت متنوع بازار جهانی، تبلیغ کنندگان و ناشرانی که به تبلیغ محصوالت خود می
کند تا آمارنگاری درست، زبان صحیح، ها کمک میاین به آنبیشتر در مورد مخاطبان خود اطالعات کسب کنند. 

گیری موثر مصرف کنندگان یاری دهند ها را در هدفمحصول مناسب، زمان مقتضی و سایر عواملی که ممکن است آن
ین کند. بخشی از اآوری می دهید جمعچه شما انجام میهایی را راجع به آنرا شناسایی کنند.  خدمات آنالین داده

)ورود یکپارچه((  single sign-onها به طور مستقیم در ارتقای تجربه افراد )برای مثال، مشخصات زبانی یا داده
هایی از شما و های دیگری از این اطالعات در ساخت پروفایل(. بخش2113، 1گیرند )وو و وانگمورد استفاده قرار می

شوند. این اطالعات و ارجاعاتی که از آن حاصل دارند استفاده میسایر مصرف کنندگانی که به طریقی به شما شباهت 
هایی و در چه زمانی که چه نوع آگهیها در مورد اینهای ذینفع دیگر  فروخته و بر اساس آن ها و بخش شود به گروهمی

 شود. بر شما تأثیرگذارترند تصمیم گرفته می
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کردن تبلیغات برای مخاطب؛ تمایل تمایالت قدرتمندی در این راستا وجود دارد: تمایل تبلیغ کنندگان به سفارشی 
ناشران به تغییر حداکثر مبلغ ممکن برای نشان دادن تبلیغات به افراد و انگیزه ردّیابی خریدار و به حداکثر رساندن بازده 

های قدرتمندی را برای جمع آوری، استخراج، فروش مجدد و درآمدزایی از اطالعات مربوط تجاری. این تمایالت انگیزه
کنند و به موتور تجاری که فرد مصرف کننده تأثیری بر آن ندارد و یا تأثیرش بسیار اندک ف کنندگان ایجاد میبه مصر

 دهند. است قدرت می

 

 ردگیری در فضای دیجیتال
سؤالی که در اینجا بی پاسخ مانده آن است که این اطالعات در اختیار چه کسانی قرار می گیرد و در واقع چه کسانی 

اند تا کاربران را را ردیابی می کنند؟ در پاسخ به این پرسش باید اذعان کرد که سه بازیگر اصلی در تالش کاربران
 . جمع آوری کنندگان. 3.  ناشران و 2. تبلیغ کنندگان، 1ها تهیه کنند هایی ترکیبی از آنردگیری و پرفایل

توانند در همکاری مستقیم با یک ناشر عمل های فروشنده محصوالت یا خدمات میشرکت: 1آوری کنندگان جمع

-ها در هدفپردازند و از آنجمع آوری کنندگان اطالعات ظاهرا به جمع آوری اطالعات گمنام از شرکایشان می کنند.

 گیرند. گیری تبلیغات بهره می

کنند. اریابی میهای فروشنده محصوالت و خدمات هستند و در نتیجه برای محصوالتشان بازشرکت :2تبلیغ کنندگان

فعاالن  توانند همکاری مستقیمی با یک ناشر داشته باشند. برای مثال، یک تولیدکننده ماشین ممکن است از ها میآن
 آنالین بخواهد تا برای ماشین جدیدش بازاریابی آنالین انجام دهد. 

آنالین هستند. تبلیغات دوتایی به همراه های ناشر تبلیغات ناشران شرکت آنالین( تبلیغات ناشر های )شرکت 3ناشران

های نشر بالگ یا وب سایتی را توانند هر مجله آنالین، موتورهای جستجو، طرحها و غیره میمحتوای صفحه، بازی
محتوای صفحات وب: شامل شامل شوند. که خود به دو دسته تقسیم می شودند. تولید کننده بازیها و تولید کنندگان 

 . های آنالین(های )پلتفرم( نشر بالگ، موتورهای جستجو، مجله)وب سایت، طرح

 

 سازوکار ردگیری در فضای دیجیتال

کند. مرورگر آن کند، آن سایت کوکی ردیابی را در مرورگر وب جاسازی میزمانی که فردی وب سایتی را مرور می
کوکی را در دستگاه ذخیره خواهد کرد. کار مرورگر این است که هر زمان فرد به آن سایت بازگشت یا صفحه دیگری را 

مشابه نیز از طریق یو آر ال و سایر موارد  و مددرآسن، جنس، درخواست داد آن کوکی را به آن وب سایت بازگرداند. 
های زنید عملکرد مستقلی دارد و کوکیند. هر وب سایتی که در آن گشت میکوکی ها در سرویس دهنده ثبت می شو

کند. مرورگر تنها یو آر ال محتوایی را که شما به دنبال آن بودید و کوکی را به آن  ردیابی را به مرورگر شما ارسال می
تبلیغاتی از سایرین باشند، آنها نیز ها را قرار داد بازخواهد گرداند. و اگر هر کدام از آن صحفات وب حاوی سایتی که آن

 ،یدا هها را تصدیق نکردها در واقع تا زمانی که هیچ کدام از آنسایتکوکی خود را ارسال خواهند کرد. این وب 
توانند سن، جنسیت، درامد و سایر موارد مربوط به شما را  تان در اختیار ندارند. اما همچنان میلاطالعاتی از شما و پروفای

 زنید حدس بزنند. خوانید و در آن گشت میچه میمبنای آنبر 
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گذارد، فیلتر ها را کنار هم میکند و همه آنهای متعددی دریافت میها را از وب سایتجمع آوری کننده اطالعات داده
روفایتان را های خرید، جنسیت، موقعیت مکانی و عالیق شما پکند و بر مبنای معیارهایی مانند سن، درامد، عادتمی
 سازد. می
 
  

 
                                   

 
 
 

بندی و سپس چشم اندازی از های مختلفی تقسیمجمع آوری کنندگان به اتفاق ناشران بازدید کنندگان را به دسته
کنند. بنابراین وقتی تولید کننده یک صندلی کودک را به تبلیغ کنندگان رائه می "مصرف کنندگان احتمالی"به  دستیابی

مندان به های اسپورت در پی مشتری یابی است، شما به عنوان یکی از اعضای وب سایت عالقهجدید برای ماشین
مع آوری کننده نیز متصل است، تبلیغات آن محصول های موتوری، در بازدید مجدد خود از آن سایت که به آن جورزش

 1های شریکسایت های اطالعاتی یا وبرا خواهید دید.  جمع آوری کنندگان اطالعات اصوال اطالعاتی را از پایگاه
 فروشند. گیری تبلیغاتشان میجمع آوری کرده و به تبلیغ کنندگان برای هدف

 52اطالعات  2، بلوکای2113مورد کاربران اینترنت دارند. در اوایل سال جمع آوری کنندگان، اطالعات زیادی در 
میلیون  211به ادعای خودش اطالعات حدود  4میلیون و ریو 322تا  3میلیون کاربر واحد را در اختیار داشت؛ اوت برین
اند تا اطالعات تالش(. اگرچه اکثر جمع آوری کنندگان در 2114، 2کاربر را در اختیار داشت )المبیوت و کازینسکی

اند که این کار حفاظت چندانی را در پی ندارد. تنها بخشی از شناسایی افراد را ذخیر نکنند اما محققان نشان داده
ای از وقایع وب به فرد کافی است که اطالعات، به خصوص با در نظر گرفتن موقعیت مکانی فرد، برای ارجاع مجموعه

دهد. این اطالعات در یک فضای تجاری مورد استفاده را در گذشته و آینده به دست می این خود امکان پیگیری آن فرد
ضرر و وحشت آفرین اند و ممکن است به افشاسازی )اطالعات هاست و نتیجه قابل مشاهده عموما بیتوسط شرکت

 کاربران( منجر شوند. 

گیرد که خواهان بازاریابی استفاده قرار می هایی موردهای دیجیتال اغلب در یک بافت تجاری و توسط شرکتردّپا
محصوالت و خدماتتشان هستند. در چنین بافتی، نتیجه قابل مشاهده عموما بی ضرر اما این تصور که شخصی در حال 
همه جا در حال پیگیری شماست و سعی دارد تا محصولش را که با عالیق شما جور است به شما بفروشد تا حدی 

ها و اشخاص  گروههای دیجیتال ممکن است از طریق به اشتراک گذاری اطالعات توسط دّپارترسناک است. اما 
 مصرف کنندگان ندارند افشا شوند.     حریم شخصیکه توجه چندانی به  دیگری
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 جامعه اینترنت ردّپای دیجیتال در پیوند با 
این در حالی است که یکی از یکی از اصول جامعه اینترنت به حداکثر رساندن ارزش اجتماعی و اقتصادی اینترنت است. 

گمنامی آنالین است. از نقطه نظر جامعه اینترنت، این -تأثیرات جانبی ردّپاهای دیجیتال نبود حریم شخصی و عدم 
چه کنیم از آنهای مختلف اینترنتی شرکت میوقتی ما در فعالیت برد. مسئله ارزش اجتماعی اینترنت را زیر سئوال می

یمان هستند مدارک و که چه افرادی دوستان و خانوادهایم و اینایم، به آنچه فکر کردهایم، جاهایی که بودهانجام داده
)از ردّپاها( تبدیل شوند. توانند به حجم عظیمی شوند و میگذاریم. این ردّپاها طی زمان ایجاد میشواهدی به جای می

توانند در ردیابی ما، مرتبط کردن اطالعاتی که در یک فضا به گذاریم نیز میردّپاهای ضمنی که ما از خود به جای می
چه به صورت آنالین انجام های متنی آنتر که در سرتاسر محدودهتر و پیچیدهگذاریم به پروفایلی بزرگاشتراک می

شوند مورد استفاده قرار گیرند. مفاهیم حریم شخصی و قابلیت اتصال عمیق هستند چراکه قابلیت دهیم گسترده میمی
اتصال آنالین، برخی از فرضیات بنیادین ما را در مورد چگونگی حفظ و حراست از حریم شخصیمان در دنیای آفالین به 

. تجزیه و 1حریم شخصی افراد تأثیر می گذارند: (. قابلیت اتصال از دو جنبه بر 2114، 1من و وایت کشد )بیتچالش می
اطالعات "های متعدد. در دوره تحلیل و تجزیه . مرتبط کردن اطالعات در زمینه2تحلیل حجم عظیمی از اطالعات و 

ها و اطالعات به دست آمده قادر هستند به تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده -هانه فقط دولت–ها ، سازمان"عظیم
 های متعددی به هم مرتبط کنند.  ها را در زمینهپاهای ما بپردازند و آناز ردّ

کند که دو روز پیش در سایت دیگری جستجو شده، پس آید و چیزی را تبلیغ میوقتی تبلیغی روی صفحه وب باال می
کسی را مشمول داشتن  های ما را با تبلیغ کننده آن به اشتراک گذاشته است. بیانیه جهانی حقوق بشر هرکسی فعالیت

داند اما توافقی جهانی بر سر چگونگی داشتن حریم شخصی در اینترنت وجود ندارد. حریم می "حق حریم شخصی"
شخصی یک پیمان اجتماعی است. حریم شخصی نیز مانند سایر حقوق بشر یک پیمان اجتماعی است و یکی از مفاد 

ها عالیق های دیگری نیز وجود دارد که در آنم شخصی، زمینهشود. عالوه بر حریپیچیده و ظریف آن محسوب می
گیرد. یکی از چنین مواردی گمنامی ای در معرض خطر قرار میافراد به علت وجود ردّپاهای دیجیتالیشان به طور بالقوه

ند. افشا شدن است. افراد ممکن است این تمایل قانونی را داشته باشند که بدون اجبار به شناسایی شدن، آنالین باش
های هویت افراد نیازمند مهیا بودن اطالعات بسیار ناچیزی است. ارتباطات بین ردّپاهای دیجیتال، آدرس آی پی، شماره

به یک هویت  "نامبی"های دهند تا فعالیتهای آنالین این امکان را به دست میتلفن، تجارت اینترنتی، و فعالیت
 جهانی حقیقی نسبت داده شوند. 

 
 
 
 
 
.                         
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 نیز به کار برد.          

خطر واقعی 

عواقب مخرب 
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این تنها در مورد تبلیغات نیست. وقتی ردّپاها بین تاجران آنالین به به منظور مقاصد تبلیغاتیشان به اشتراک گذاشته  
توانند برای مقاصد دهد. با این وجود، همین اطالعات می شوند، نقض حریم شخصی و کاهش گمنامی رخ میمی

ایی و چه اداری نیز به کار روند. زمانی که اطالعات به هم مرتبط شوند و به صورت یک تری چه مالی، چه جنمخرب
های آنالین نتایج مخربی برای فرد مورد نظر در پی داشته هویت ویژه درآیند، این ریسک واقعی وجود دارد که فعالیت

 باشند. 
بالقوه بر افراد خاص، نبود حریم شخصی و گمنامی تأثیر بالقوه بر افراد خاص، نبود حریم شخصی و گمنامی و نیز تأثیر 

، 1دهد )زادرونی و کودالیتر در اینترنت اعتماد عمومی را به اینترنت کاهش میاز مواردی هستند که در مقیاس گسترده
انع دهد، متری در اینترنت دارد. این مسئله اعتماد عمومی را به اینترنت کاهش می(. به طور کلی تأثیر گسترده2113

شود و اینترنت را به عنوان یک عایدی اقتصادی و اجتماعی برای همگان آزادی بیان و آزاد عمل در محدوده آنالین می
 دهد. تقلیل می

 

 ردّپای دیجیتال در انواع ابزارهای ارتباطی 
های  مراتب بهتر از تلفن( با آمدن اینترنت و وب کاسته شد اما آنها به 2سی با اینکه از امنیت کامپیوترهای شخصی )پی

ی ای است که ردّپاهای هوشمند امروزی به شیوههمراه محافظ اطالعات و ردّپای دیجیتال افراد بودند! روش کار گوشی
کنند. چرا تر میهای همراه هوشمند کاربران خود را در اتصال گمنام به اینترنت ناتوانکنند.  تلفنایجاد می 3تریسرزده

ها هستند که شوند. و در واقع این تولید کنندگان برنامهبه طور مستقیم به خدمات اینترنتی متصل میهای که برنامه
-ای به طور مستقیم به خدمات آنالین متصل میهای ویژهها با استفاده از خط اتصالبرنامه کنترل را در دست دارند.

ها شود، در کنترل تولید کنندگان این برنامهارسال می ها یا سایر خدماتشوند. این مسئله که چه اطالعاتی به دستگاه
های موبایل، به ویژه رسد. دستگاهباقی است و تنها به نظر آخرین کاربر، آن هم به میزان مورد نظر تولید کنندگان می

د به طور کلی های هوشمن(. تلفن2112، 4کات و بِکِت کنند )پرستر هم میکاربران را در اتصال گمنام به شبکه ناتوان
کنید به موقعیت دهند. به طور ضمنی، تصاویر و ویدئوهایی که شما آپلود میهمگی موقعیت مکانی خود را نشان می

ها اطالعات مربوط به موقعیت مکانی شما را بازیابی و به شوند. به طور مشخص، برنامهمکانی دستگاه شما الصاق می
های هوشمند آیتم برای شناسایی شما به طور منحصر به فرد کافی است.  تلفن 2تا  4کنند. سرویس اینترنتی ارسال می

سازد تا اطالعات مربوط ها را قادر میها سرویسدهند. این خصوصیت آنبه طور کلی موقعیت مکانی خود را نشان می
فعال هستند یا زمانی که های مکانی به طور پیش فرض های شما را به موقعیت مکانیتان مرتبط کند. سرویسبه فعالیت

 4شود که شود. این طور برداشت میشود، یک سری اجازه از کاربر برای فعال کردن آن گرفته مییک برنامه نصب می
  آیتم از اطالعات مربوط به موقعیت مکانی کاربر برای شناسایی هر کاربر واحدی کافی است.  2تا 

واحد از جمله آی  شوند و چندین شناساگر )شناسه(بسیار شخصی طراحی میهایی های هوشمند به عنوان دستگاهتلفن
(، شماره سریال سیم کارت، خود شماره موبالیل و این روزها معموال یک بین المللی تجهیزات موبایل شناسهام ای آی )

هایتان )نام، ربوط به اشتراکتواند تمام جزئیات مباشند. حامل تلفن همراه میآدرس مک، شناسه بولوتوث و ... را دارا می
های اینترنتان را با ایجاد پلی بین دنیاهای عینی و مجازی به هم آدرس، جزئیات پرداخت، ...( به همراه تمامی فعالیت

های همه مشترکین تلفن همراه را نامجا که امروزه بسیاری از کشورها خواهان آنند که به نوعی ثبتمرتبط سازد. از آن
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های اینترنتی به یک تلفن هوشمند ویژه و ، در مرتبط کردن فعالیتاپراتورهااز قبیل  های دیگر بخششناسایی کنند، کار 
نام در پرداخت، بانکداری، خدمات اینترنتی، ثبت احراز هویت و ثبتشود. آسان می ،در نتیجه کاربر شخصی آن تلفن

های تلفن همراه تنها گزینه شناسایی مشترکین نیستند. همین مسئله احراز هویت و می شود. دستگاه اطالعات انجام
های دنیای واقعی شود که با مرتبط کردن فعالیتنام در مراحل پرداخت، بانکداری و خدمات اینترنتی نیز اعمال میثبت

 کند. این اطالعات دسترسی داشته باشد آسان می نام را برای هر کسی که بهو مجازی کار دسترسی به اطالعات ثبت
چه ممکن است متفاوت است. آنمیزان کنترل رفتار ارائه دهندگان خدمات اینترنتی توسط قوانین تصویبی در هر کشور 

متمایز کننده این دو حالت از یکدیگر باشد میزان کنترل رفتار ارائه دهندگان خدمات اینترنتی توسط قوانین مصوب یک 
کشور است. این مسئله ممکن است در قالب قوانین مربوط به حریم شخصی مطرح شود که در یک صنعت ویژه )برای 

شود. فروشندگان مثال، خدمات مالی( یا در استفاده از اطالعات شناسایی شخصی صرف نظر از صنعت درگیر اعمال می
های تلفن کنترل دارند. ویژه دستگاه توسط برنامههای های هوشمند عموما بر مسدود کردن استفاده از شناسهتلفن

شوند و بر های مکانی به اشتراک گذاشته میتوانند بر این مسئله که آیا دادههای هوشمند عموما میفروشندگان تلفن
 های تلفن کنترل داشته باشند. و این چیزی نیست که در کنترلهای ویژه دستگاه از طریق برنامهاستفاده از شناسه

. 1به قابلیتهای زیر کنترل دارند:  2و سطح دستگاه 1های هوشمند عموما بر سطح برنامهکاربر باشد. فروشندگان تلفن
هایی ها برای کاربر. با این وجود کنترل. تسهیل شناسایی و مدیریت آن3. سطح مستندات؛ 2پلت فرم تلفن هوشمند؛ 

ها گیرد. این قابلیتهای آن بر اطالعات حساس کاربر صورت میبرنامهنیز بر مبنای تنظیمات خود دستگاه و در سطح 
بنا به پلت فرم تلفن همراه به طور قابل توجهی متفاوت است و بسته به سطح اطالعات ثبت شده و سهولت پیدا کردن 

کند و یا دار میهای برچسبها توسط یک کاربر معمولی است. اما هر بار که کاربر شروع گرتفن به عکسو مدیریت آن
دهد، اجازه اعطا شده به آن برنامه به ندرت به ای اجازه دسترسی به اطالعات مکانی را میبه برنامه تازه نصب شده

کند نیز رسد. حتی یک مشتری کوشا که مرتبا تنظیمات مربوط به حریم شخصی تلفن خود را چک میرؤیت مجدد می
گذارد. با روشن کردن تلفن همراه، شخص زه داده شده است را به اشتراک میها اجاچه به آناطالعاتی بیشتر از آن

کند. برای مثال، تنها با روشن کردن یک تلفن همراه، حامل دستگاه اجازه دار میدیگری شما را در یک تصویر برچسب
 "داربرچسب"تصویر یابی کند. و اگر شخص دیگری شما را در یک کند تا تلفن شما را تا حد صحیحی مکانپیدا می

حتی اگر تلفن هوشمند –اند و مکان شما نیز ها آن را در یک شبکه اجتماعی بارگیری کردهکه آنکند یعنی آن
در آن زمان به خصوص توسط دوستانتان در اینترنت به اشتراک –شخصیتان خاموش روی میز آشپزخانه منزلتان باشد 

اه ممکن است به اطالعات حساس و شخصی شما دسترسی داشته باشند. های همرشده است. فروشندگان تلفن گذاشته
تواند تحت تأثیر اقدامات نهادهای بسیاری باشد. طیف وسیعی از افراد زیر ممکن است بدین ترتیب، حریم شخصی می
 اطالعات کاربران را ببینند مانند:

 های هوشمند فروشندگان تلفن     های تلفنتولیدکنندگان برنامه      اپراتورهای شبکه 

   تولیدکنندگان سیستم عامل    )ارائه دهندگان خدمات اینترنتی )آی اس پی 

 های اجتماعی(ها، شبکهارائه دهندگان خدمات آنالین )برای مثال خرده فروش 

 هایشان  و ...دوستان/آشنایان ... یا برنامه 

گذارند. یک مرورگر به جای می ردّپاها به طور عمده از طریق مرورگر وب خود تاپ کاربران کامپیوترهای شخصی و لپ
چه به کنند. کنترل آنها از آن استفاده میهای همراه و تبلتهایی است که تلفنوب استاندارد بسیار متفاوت از برنامه
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. پاک  3های تکمیلی و پالگین. 2های کامل پیشنهادی مرورگرها، .  کنترل1شود از روشهای  اشتراک گذاشته می
 گیرد. ها صورت میکردن اطالعات شناسایی کننده مانند کوکی

چه به های تکمیلی، کار برای کاربر نهایی در کنترل آنهای به نسبت کامل ارائه شده توسط مرورگرها یا پالگینکنترل
ها ممکن است طور دیگری حریم یشود و پاک کردن اطالعات شناسایی کننده از قبیل کوکاشتراک گذاشته می

شخصی را محدود کند. در نتیجه، از هم اکنون محدوده حریم شخصی در کامپیوترهای رومیزی بیشتر از تلفنهای 
-جا که کاربران به طور فزایندهها قادر نیستند این وضعیت را برای مدت طوالنی حفظ کنند. از آنهوشمند است. اما آن

تحت فشار است تا بیشتر  5های عاملی چون ویندوز ها هستند، سیستمهای هوشمند و تبلتتلفن ای به دنبال استفاده از
با همان عدم قابلیت کنترل کاربر و -« سنتی»عملکردی مشابه یک تلفن هوشمند داشته باشد تا یک کامپیوتر رومیزی 

های هوشمندشان هستند. بدین تلفن حریم شخصی. کاربران اینترنت نگران ردّپاهای دیجیتالی به جای مانده توسط
خود را  شخصیخود ایفا کنیم، ارزش اطالعات و حریم  شخصینقش فعالی در مدیریت تنظیمات حریم منظور باید: 

ی خود ایفا شخصبایست نقش فعالی در مدیریت تنظیمات حریم ها و رفتارمان تطبیق دهیم. از این رو میبدانیم و ارزش
 کنند. 

تر از آن باشد کند و ممکن است پیچیدهکنترل دقیق بر حریم شخصی مبحث قابل توجهی را مطرح میوظیفه نظارت و 
های هوشمند انتظار دارند. چالشی که پیش روی همه ما به عنوان مصرف کننده و کاربر که بسیاری از کاربران تلفن

ها و در نتیجه رفتارمان تطبیق ارزشوجود دارد دانستن ارزش اطالعات شخصی و حریم شخصیمان است: ما تنها با 
 هایی بهتر و پایدارتر در حیطه حریم شخصی باشیم. گیریتوانیم امیدوار به تصمیماست که می

 

 های دیجیتالی ردّپاهای  1محرک
 هایی که رفتار در این فضا راهای ما دارد به طوری که اغلب رهایی از محرکدنیای آنالین تأثیر فراگیری بر زندگی

، محرک 2گیرند: محرک فرهنگیکنند سخت است. با وجود این، سه موضوع جدای از بقیه قرار میمدیریت می
های آنالین در حالی . در ابتدا بیایید به بررسی محرک فرهنگی بپردازیم. سرویس4و محرک راحتی )آسودگی( 3اقتصادی

-یی آغاز به کار کنند و این اغلب دیدگاه فرهنگی ویژهبایست همگی از جااند اما میکه در اقصا نقاط جهان در دسترس

های اقتصادی خودش را های قانونی و تنظیمی و چارچوبدهد. هر کشوری هنجارهای فرهنگی، مدلها میای به آن
 های انتخابی مختلف به همراه دارد کههای متفاوتی را در سراسر هیئتآورد. ردّپاهای دیجیتالی واکنشبه اینترنت می

چه از نظر یک گروه قابل قبول و رایج است، برای گروه دیگری غیر قابل قبول و غیر دهد. آناین اینترنت را شکل می
معمول است و این بخشی از ماهیت اینترنت است. پاسخ ممکن است برای بسیاری ساده به نظر برسد. اگر شما مدل 

کنید. در این حریم شخصی یک سرویس اینترنتی به خصوص را دوست ندارید می توانید مدل دیگری را انتخاب 
با اند. و حفاظت اطالعاتی آگاه حریم شخصیها وجود دارد و کاربران به مفاهیم امکان انتخاب صحیح سرویسصورت 

وجود این، این پیشنهاد تنها اگر کاربران اینترنت به مفاهیم حریم شخصی و حفاظت اطالعاتی هر سرویسی که از آن 
تن انتخاب صحیح یک سرویس دیگر وجود داشته باشد مشکلی به وجود کنند آگاه باشند و امکان داشاستفاده می

 نخواهد آورد. 
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داند ها همیشه صادق نیستند. نه هر کاربر اینترنتی میدانیم که هیچ کدام از این گفتهها، ما خود به تجربه میبا همه این
-ایگزینی دارد و گاهی نیز همه جایگزینگذارند و نه هر سرویسی جها اطالعاتشان را به اشتراک میکه چگونه سرویس

ها یک نقطه ضعف مشترک دارند: اطالعات جمع آوری کن، کاربران را بی اطالع نگه دارد. محرک اقتصادی انگیزه 
دهد تا به جمع آوری اطالعات بپردازد و کاربران را نسبت به آن جنبه خدمات قوی به یک ارائه دهنده خدمات می

گذارند ارد. بنابراین حتی اگر کاربران اینترنتی در کنترل ردّپاهای دیجیتالی که از خود به جای میاطالع نگه درسانی بی
 های ناقص خود ندارند. ای جز اتکا به دانستهبسیار هم فعال باشند باز هم چاره

 
 
 
 
 
 

ها درون دایره پوشاند که هر کاری آن سرویس یک شبکه اجتماعی این واقعیت را از کاربران خود میبرای مثال، 
 شود.   دهند توسط یک گروه ذینفع دیگری به منظور درآمدزایی مشاهده میاجتماعی خود انجام می

دهنده حریم شخصی هشتر هر چند کادهیم از چیزی راحترسیم. بیشتر ما ترجیح میدر نهایت به محرک راحتی می
تر کند. مانند بسیاری از رفتارهای انسانی دیگر مانند سیگار استفاده کنیم تا محصولی که زندگی را برایمان مشکل

-کشیدن، خوردن غذاهای چرب و وضعیت بد قرارگیری بدن، اگر نتوانیم آسیب آنی از عملکردهایمان ببینیم ترجیح می

رسانند. راحتی و عدم وجود آسیبی مشخص ما را به سمت و ها آسیبی به ما نمیآندهیم فرض را بر این بگذاریم که 
(. ارزشی که برای حریم 2113، 1برد )هولوی، گرین و لوینگستوندهنده حریم شخصی میهای کاهشسوی عادت

هایی انتخاب ها بین سهامداران برجسته، آگاهی ازهای فرهنگی مختلف ، آغاز بحثشخصی خود قائلیم ، شناخت مدل
هایی که برای تغییر رفتارمان داریم وابسته به ارزشی است که برای حریم شخصی که فرصتکنیم و خالصه آنکه می

حریم شخصی و  دهندهکاهشقائلیم. راحتی شامل دو جنبۀ مهم است. راحتی اما « راحتی»های خود در رابطه با گزینه
 راحتی بدون آسیبی آشکار است. 

های مختلف فرهنگی در محل کار و فهم این مطلب است که کاربران اینترنت هر کدام با شناخت مدلقدم نخست 
تواند به شوند. آغاز مذاکرات بین سهامداران برجسته نیز میهای مختلف دور هم جمع میها، انتظارات و ارزشپیشینه

جود کمک کند. در نهایت، اگرچه این های موآموزش هم کاربران و هم ارائه دهندگان خدمات در خصوص دغدغه
های پیش رو و نتایجی که در نهایت با آن های خود، ارزش گزینهبستگی به خود ما دارد که تا چه حد نسبت به انتخاب

 شویم آگاهیم.روبرو می

 

 حریم شخصی قوانین
اکوسیستم اینترنت پیچیده و تنظیم آن ای جهانی است اما قوانین مربوط به حریم شخصی جهانی نیستند. اینترنت پدیده

-داده»یا « اطالعات شخصی»های مربوط به حریم شخصی بر شود. اکثر قوانین و دستورالعملیک چالش محسوب می

اطالق « اطالعات مربوط به یک فرد قابل شناسایی یا شناسایی شده»متمرکز است و اغلب به عنوان « های شخصی
 شود. می
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 کاربر 

 های ذینفع دیگر گروه خدمات شبکه اجتماعی
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ها از تأثیر بالقوه حریم شخصی نیز دستخوش تغییر است. سطح آگاهی« های شخصی آنالینداده»با وجود این، تعریف 
افراد یا طرز رفتار با فردی به طور متفاوت به کار برد در حال افزایش است  هر گونه اطالعاتی که بتوان آن را در انتخاب

 حتی اگر نتوان آن فرد را از طریق نامش شناسایی کرد.
ها، هر افزایشی در ها، ذخیره، بازیابی، اصالح و تجزیه و تحلیل آنهای انجام شده در حیطه ارتباط دادههمراه با پیشرفت

-گیرد. در نتیجه، طرحا، در حیطه قوانین مربوط به حریم شخصی و حفاظت اطالعات جای میهبندی آنمیزان و طبقه

های پیشنهادی به منظور روشن کردن این مطلب هم از نظر زبان قوانین مربوط به حریم شخصی و هم از نظر مواد 
 توضیحی وجود دارد. 

 
 
 
 
 
 
 

رود اما برخی کار میبه طور کلی، قوانین مربوط به حریم شخصی و حفاظت اطالعاتی تنها در مورد افراد زنده به 
و آنالین « دیجیتالی»دهند. هر چه زندگی ما بیشتر نیز گسترش می کشورها کاربرد این قانون را به افراد فوت شده

برخی کشورها قوانینی را در   شود.نیز بعد از مرگشان بیشتر می 1افراد« میراث دیجیتالی»شود، اهمیت مدیریت می
آیند حساب میتری به هایی دارند که به طور سنتی اطالعات حساس های از پیش تعریف شده دادهبندیحفاظت از دسته

مجمع  5بیانیه جهانی حقوق بشر و ماده  12های صادر شده دولتی.  چنانچه ماده های پزشکی، مالی و شناسهمانند داده
های بنیادین، هر دو به حق فرد در احترام به حریم شخصی و زندگی شخصیش اروپایی حفاظت از حقوق بشر و آزادی

العات و حریم شخصی که بتوان آن را در سراسر جهان به کار برد وجود ندارد: پردازند اما قانونی در حفاظت از اطمی
های اینترنتی و کاربرانشان را تحت پوشش قرار مجموعه واحدی از قوانین مربوط به پردازش اطالعات که همه سرویس

 دهد وجود ندارد. در ادامه به صورت جزئی تر به انواع قوانین در این زمینه می پردازیم.
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 های شخصیداده اطالعات شخصی

 اطالعات مربوط به یک فرد شناسایی شده و قابل شناسایی

مربوط ها در حیطه  قوانین بندی آنها و طبقهافزایش میزان داده

 گیرند. به حریم خصوصی و حفاظت اطالعات جای می

ذخیره 

بازیابی 

 اصالح 

تجزیه و تحلیل 

ها ارتباط داده 
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   1اصول اصلی مجموعه

 هایی برای افزایش هماهنگیبایست به دنبال روششمارد، ما میهای ملی را محترم نمیجا که اینترنت محدودهاز آن
های فرهنگی و ملی باشیم. یک توافق نسبی بین بین قوانین مربوط به حفاظت اطالعات در عین احترام به تفاوت

های اجرایی قانون حریم شخصی و بنیادین در سراسر جهان وجود دارد اما قابلیت ای از اصولالمللی بر سر مجموعه
 اجرای آن در هر کشوری بسیار متفاوت است. 

برخی کشورها و مناطق در جهان مانند اروپا، رویکردی حقوق محور به مسئله حفاظت رویکرد حقوق محور: 

 اطالعاتی و حریم شخصی دارند. 

گرا به مسئله حریم شخصی گرا ندارند، رویکردی جامعهایی که رویکردی حقوقن، حتی آنسایریگرا: رویکرد جامع

 اند. اتخاذ کرده

با این حال هنوز کشورهایی مانند ایاالت متحده بر قوانین صنعت محور، بهترین شیوه خود تنظیمی و اصول رفتاری 
رابطه با حریم شخصی ندارند و یا تنها چند قانون ابتدایی تکیه دارند. و کشورهایی نیز هستند که یا هنوز قوانینی در 

های موجود همگی چالش پر کردن شکاف موجود بین دارند. در این زمینه دو دسته توافقات مشخص شده است. تفاوت
های فرامرزی در عین دهند. در فعال کردن جریانقوانین کشور محور و ماهیت خارج از مرز اینترنت را افزایش می

اند. اما همگی قوانین مبتنی آور روی آوردهآور و غیر الزامفاظت از حریم شخصی، تعدادی از کشورها به توافقات الزامح
بر فناوری اطالعات را متمایز کرده اند تا به طور ویژه به آنها رسیدگی شود. این امر مزایا و معایب خاص خود را دارد. 

های یقی تجربه وب گردی کاربران دانست و از  معایب آن می توان:  انتقال فعالیتمزایای این کار را می توان ارتقاء حق
ناخواسته به خارج از حیطه قانون و تشویق ارائه دهندگان خدمات به جستجو برای یافتن ابزاری نظارت نشده برای 

 نظارت یا تهیه پروفایل افراد را نام برد.

توانند تجربه و امنیت کاربران را در وب گردی به طور حقیقی افزایش دهند میدر برخی موارد، قوانین مبتنی بر فناوری  
ها در حمایت از یک پروتوکل دو فاکتوری احراز هویت استفاده شوند. با این وجود، قوانین )به طور مثال، اگر کوکی

خارج از حیطه قانون را نیز در ها به مبتنی بر فناوری ممکن است همچنین نتیجه غیر عمدی انتقال ناخواسته این فعالیت
ای ممکن است ارائه دهندگان خدمات را به جستجو برای یافتن سایر ابزار پی داشته باشند. این رویکرد در حد گسترده

نگاری مرورگر و ذخیره سرور محور که شاید نظارت نشده به منظور نظارت یا ساخت پروفایل کاربران از قبیل انگشت
 تر )یا غیر ممکن( نیز باشد تشویق کند. ربران سختشناسایی آن برای کا

در توضیح آن باید گفت که جمع آوری، استفاده و  است. 2در اینجا یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن مسئله رضایت
چه موکدا برای تولید یک محصول یا ارائه خدمتی الزم و ضروری است. یک فراتر از آن« اطالعات شخصی»افشای 
اطالعات »نظارتی مهم مسئله رضایت است. رضایت کاربر نقش مهمی در توسعه جمع آوری، استفاده و افشای عامل 

کند. رویکردی وجود دارد که چه موکدا برای تولید محصول یا ارائه خدمتی ضروری است ایفا می، فراتر از آن«شخصی
ستند پافشاری دارد. اما عملیاتی کردن این رویکرد گیری از سوی افرادی که احتماال بیشتر تحت تأثیر هبر حق تصمیم

 رود باشد. چه ممکن است انتظار سازتر از آنتواند مشکلمی

این امر به این خاطر است که کاربران اینترنت به ندرت اطالعات یا دانشی مورد نیاز برای اتخاذ یک تصمیم آگاهانه را 
کنید(. کاربران ممکن است یا خدماتی دریافت نمی« بله»اند )مثل بگو مواجههایی دوتایی ها اغلب با انتخابدارند. آن

                                                           
1 Set of Key Principles 
2 Issue of content 
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تنها دانشی ناقص و نه چندان مطمئنی راجع به عواقب احتمالی این موافقت داشته باشند. از کاربران اغلب در مورد 
 کند.   به میشود مثال زمانی که سرویسی فهرست تماس شما را مطالافشای اطالعات شخصی سایرین سئوال می

به طور خالصه، مجموعه واحدی از قوانین و تعریف واحدی از اطالعاتی که نیازمند حفاظت هستند وجود ندارد. تنظیم 
ها را با سایر قوانین در سطح فناوری عموما ناموفق است اما تنظیم رفتار، قوانین را بیشتر وابسته به فرهنگ و تعدیل آن

 د.کنهای قضایی منطبق میحوزه
کند. های عمیق فنی و حتی رفتاری را پنهان میآید اما در عین حال پیچیدگیمسئله رضایت کاربر نیز به نظر ساده می

عدم وجود مجموعه واحدی از قوانین، تنظیم در سطح فناوری به صورت غیر موفق، تنظیم رفتار: وابسته به فرهنگ، 
 ق فنی و حتی رفتاری در این زمینه حائز اهمیت است.های عمیمسئله رضایت کاربر: پنهان کردن پیچیدگی

بایست منتظر درگیر توانیم به حل قانونی یک باره مسئله حریم شخصی امیدوار باشیم. ما میبنابراین، به واقع، ما نمی
 دار ارزیابی و اصالح  باشیم. شدن در یک فرایند ادامه
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  گیری نتیجه بحث و

باید با ناکارامدی خود در مواجهه با راحتی و زیر سئوال رفتن حریم شخصی خود و نیز در باید توجه داشت که کاربران 
کنندۀ حریم شخصی آنها در ازای دریافت سود مادی مبارزه نمایند.  های نقضهای هماهنگ و مداوم شرکتبرابر تالش

یت و کنترل ردّپاهای دیجیتال وجود یابد. چهار سطح برای مدیر از این رو است که مدیریت ردّپای دیجیتال ضرورت می
 دارد که عبارتند از:

بایست در مورد  داد. در این راستا میدرک خود را از مسائل پایه افزایش  بایست نخست که در آن می سطح .1
 نقض حریم شخصیکه هر چیز به اشتراک گذاشته شده در اینترنت تا چه حد ممکن است برای این

 . کردفرین باشد فکر خطرآ

 ای مفهوم پیچیدهیک  حریم شخصی ء بخشید.های اصلی بهداشتی خود را ارتقاعادتبایست  در سطح دوم می .2
چه  –کنید های متفاوت زندگی آنالین خود استفاده میمختلفی برای جنبه« هایشخصیت»است. اگر شما از 

رای خریدهای آنالین و آن یک آدرس ایمیل برای محل کار باشد و یکی برای خانه و چه کارت اعتباری ب
ی دیجیتالی خود را مجزا نگه ردّپاهایی از این به شما کمک خواهد کرد که بخش –دیگری برای موارد دیگر 

گذارید باشید چرا که این اطالعات های اجتماعی و جاهای دیگر به اشتراک میچه در سایتدارید. متوجه آن
 کنید. شما پیش بینی میتر و ماندگارتر از آن است که احتماال عمومی

بسیاری اوقات  د.به کاربر ماهرتری در استفاده از ابزار و ادوات آنالین خود تبدیل شبایست  در سطح سوم می .3
ها که از آنکنند تا ایناطالعات شخصی شما را افشا می ،هاها و برنامهفرض مرورگرها، دستگاه تنظیمات پیش

ها ارزش صرف وقت را دارد. این درست اطمینان از راحتی شما با آنمحافظت کنند. بررسی این تنظیمات و 
ای از شما ها مطمئن شوید. زمانی که برنامهمثل آن است که پیش از ترک خانه از قفل بودن پنجره

های مربوط به موقعیت مکانیتان ارسال ها و اعالناتی با استفاده از دادهکند که برایتان آگهیدرخواست می»
دوربین و تلفن  خواهید.ای تامل کنید و ببینید آیا این دقیقا همان چیزی است که شما میتنها لحظه، «کند

ها کند و زمانی که شما آن عکساندازید ثبت میهمراه شما معموال زمان و مکان شما را در هر عکسی که می
که به طور خاص آن را مسدود گذارید ممکن است در حال نشر این اطالعات باشید مگر آنرا به اشتراک می

 کنید. 

ابزارهای بسیاری استفاده کرد.  هاو از آن یافترا  حریم شخصیابزار ویژه ارتقاء بایست  در سطح چهارم می .4
ها نه فقط برای محافظت از توان از آنمی که  ، به خصوص مرورگرها، وجود داردحریم شخصیویژه ارتقاء 

چه دیجیتالی خود بلکه همچنین به منظور افزایش سطح آگاهی و فهم خود از آنی ردّپاهای خاصی از بخش
 در ادامه به برخی از این راهکارها اشاره می شود:. ردارائه کنندگان سرویس به دنبال آن هستند استفاده ک

 : مدیریت کوکی 1گام 

  .تنظیمات مرورگر کوکی خود را چک کنید 

 «کنید.  مرورگر خود را پیدا« ذخیره کوکی 

 های ناخواسته تامل کنید. در مورد کوکی 
های دهد. پالگینهای ذینفع دیگر  را می های گروهبررسی کنید که آیا مرورگرتان به شما اجازه مسدود کردن کوکی

-جا آورده شده است را میهایی که در اینای، راهنماییبیشتری نصب کنید. و با در نظر گرفتن آن رویکرد چهار الیه

« ذخیره کوکی»ها دارد؛ قسمت توانید به کار بندید. همچنین بررسی کنید که مرورگرتان چه تنظیماتی برای کوکی
هایی وجود دارد که شما حتی از مرورگرتان را پیدا کنید و نگاهی به آن بیندازید. بررسی کنید که چند کوکی از سایت
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-کننده هستند ولی بسیاری از کاربرها پالگینت مرورگرها کمک خبرید. در حالی که برخی تنظیماها هم بیبازدید آن

 اند. های ردگیری نصب کردهها در کنترل کردن کوکیهای اضافی را برای کمک به آن

  حریم شخصی: تنظیمات 2گام 

 د، بهند در هر سرویس اجتماعی به اشتراک بگذارنخواهبایست اطالعاتی را که میعنوان کاربران اینترنت می 
گذاری تصاویر، کنترل های به اشتراکها و سایتهای اجتماعی، بالگهای بازی مانند شبکهویژه سرویس

 د. نکن

 های روند و نیز اولویتها به کار میهایی برای بارگیری عکسد که چه اجازهکاربران به طور دقیق بررسی کنن
 . نمایندمشخص  1ممجوزدهی خالق برای عموهایی مانند خود را از طریق مکانیسم

ای، به اشتراک گذاشتند، دیگر توانایی برگرداندن آن از دست کاربران باید بدانند که در  زمانی که چیزی را در هر زمینه
توانند ردّپاهای خود را از بین ببرند. اند و زمانی که از وب سایتی دیدن کردند یا حسابی ایجاد کردند، دیگر نمیداده

همچنین باید بدانند که بحث حریم شخصی مشاجراتی را با بسیاری از سرویس دهندگان از جمله کاربران اینترنت 
 اندازد. های اجتماعی به راه میشبکه

های بازنشر اطالعات با ها و سرویسهای به اشتراک گذاری عکس، وبالگهای به هم پیوسته اجتماعی، سایتشبکه
کنند. در این حالت  باید به دنبال ابزارهایی بود که به ن، سد بزرگی ایجاد میناتوان کردن افراد از کنترل اطالعاتشا

، «کاری»های های اینترنتی مثل زمینههای متفاوت فعالیتهای بهتر کمک کنند. با توجه به زمینهافراد در اتخاذ تصمیم
ابزارهای نرم افزاری متفاوت افزایش داد توان کنترل خود را با استفاده از و ...، می« خانوادگی»، «اجتماعی»، «شخصی»

توانند مؤثر باشند ولی ها همگی میو حصارهایی ایجاد و اطالعات قابل اتصال را محدود کرد. در حالی که این روش
ها خود گامی مؤثر به سوی ارزشی است که ها نیز مشکل است. با این حال، جدی فکر کردن به واقعیتاستفاده از آن

های  تواند شکل بگیرد که افراد آموزش توان قائل شد. تمام این مالحظات زمانی می خصی خود میبرای حریم ش
هایی که مفهوم ردّپای دیجیتال  ها و چالش ای و سواد دیجیتال دیده باشند و از فرصت مناسبی را در حوزۀ سواد رسانه

های رسمی در آموزش و پرورش و  رۀ آموزشآورد آگاه شوند. از این رو، ضروری است که در دو برای آنها پدید می
ای،  ای شود و مجموعۀ آموزشی کاملی برای ارتقاء وضعیت سواد رسانه ها به این مسئله توجه ویژه همچنین دانشگاه

توان توقع داشت که  سواد دیجیتالی و همچنین سواد اطالعاتی افراد طراحی و به اجراء گذاشته شود. در این صورت می
افراد با درک و آگهی درست از وضعیت خود در فضای مجازی، ردّپائی مؤثر و قابل دفاع از خویش بر جای هر کدام از 

 بگذارد.

                                                           
1 creative commons licensing 
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 موثر در ارتقاء سواد اطالعاتی  ایها؛ رسانهبازی در کتابخانه
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فر، سپیده فهیمی
0
 

 
 چکیده:

  بـا اسـتفاده از ترسـیم نقشـه    « هـا بازی در کتابخانـه »هدف این پژوهش مشخص کردن ابعاد مختلف حوزه  هدف:

 موضوعی آن است. 

کاوی بـر روی مـتن مقـاالت و     تحلیل متناز « هابازی در کتابخانه«  موضوعی حوزه  به منظور ترسیم نقشه روش:

هـا و سـواد   ای است که در حوزه بـازی در کتابخانـه  مقاله 41تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است. جامعه پژوهش 
مراتب نمایه شده است. از نرم افزار اکسل به منظور ترسیم سلسله 2351اطالعاتی در پایگاه استنادی اسکوپوس تا پایان 

افـزار تحلیـل شـبکه     ای موضوعی هر مقاله و به منظور تحلیـل شـبکه اجتمـاعی کلیـدواژه مقـاالت، از نـرم      ه کلیدواژه
ای درونی و بیرونی، مرکزیت  های اندازه، چگالی، مرکزیت درجه ال استفاده شد. جهت تحلیل روابط، از شاخصنودایکس

 بینابینی و مرکزیت بردار ویژه استفاده شد. 

ها بیشـتر حـول و حـوش آمـوزش مبتنـی بـر بـازی،        ورد بحث در رابطه با بازی در کتابخانهموضوعات م ها:یافته

گستری کتابخانه، برنامه بازی، طراحی بازی، تحلیل بازی، آموزش سواد اطالعاتی، آموزش کتابخانه، آمـوزش  مجموعه
دانشـگاهی و   وزشـی، کتابخانـه  آم ای و سرقت علمی، حمایت کتابخانه از بازی و گیمیفیکیشن است. بازیاخالق حرفه

 دانشـگاهی، کتابخانـه   کتابخانـه  های با بیشترین مقدار اندازه بودنـد. موضـوع  آموزش مبتنی بر بازی، از جمله کلیدواژه
 . اند شبکه در موضوعات تاثیرگذارترین جمله عمومی، دانشجویان و مجموعه کتابخانه از

ریـزی در  ، نگاه به ابعاد متفاوت آن و برنامهمرتبط با بازی و کتابخانههای  به منظور موفقیت در پروژه گیری:نتیجه

جانبـه بـه منظـور    تواننـد دیـدی همـه    هایی نظیر پژوهش حاضـر مـی   ها بسیار مثمر ثمر خواهد بود و پژوهش آن زمینه
ای و سـواد اطالعـاتی   ابخانهها و استفاده از بازی در آموزش کتبازی در کتابخانه ریزی بلندمدت برای ارائه برنامه برنامه

 ارائه نماید.

 : آموزش کتابخانه، آموزش مبتنی بر بازی، بازی، سواد اطالعاتی، کتابخانه.واژگان کلیدی

 

 مقدمه .1
 علم آن از درکی صحیح داشتن علمی، حوزه هر به ورود برای پژوهشگران و مندانعالقه ملزومات نخستین از یکی

ها، عدم دقت کافی  های پژوهشی و کاربردی نشدن آن مهم به ثمر نرسیدن برخی پروژهاز دالیل  است. از سوی دیگر،
 محدوده در که مباحثی معرفی ترسیم نقشه دانش موضوعی و بنابراین؛ به منظور بررسی تمامی ابعاد یک مسئله است

گذاری مادی و سودمندی سرمایهها به جهت اطمینان از چیز برای پژوهشگران و سازمان هر از گنجد، بیشعلم می هر
رسد. نقشه موضوعی یک حوزه از علم، عالوه به نظر می فکری در یک بخش موضوعی و کاربردی بودن آن ضروری

موضوعی و حتی   تواند جهت ساخت اصطالحنامهبر مشخص ساختن موضوعات مهم و تاثیرگذار آن حوزه علمی، می
                                                           

 شناسی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش -. مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران  5

 شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهرانعات و دانش. استادیار گروه علم اطال 2

 شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. استادیار گروه علم اطالعات و دانش 0
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های  جانبه به نویسندگان آن حوزه، پژوهشگران و سازمانار گیرد و دیدی همهکتابشناسی آن حوزه نیز مورد استفاده قر
 (. 5031فر، پژوهشی بدهد )فهیمی

ها مورد توجه قرار گرفته و مطالب بسیاری در مورد بازی در انواع در طول دهه گذشته استفاده از بازی در کتابخانه
ها بازی. (2351؛ اشنایدر و هاچیسون، 2358؛ ماراپودی، 2358، ؛ بروسارد2352)بروسارد،  استها نوشته شده کتابخانه

های امروزی جهت جذب مشتری، معرفی منابع و خدمات کتابخانه و تسهیل ارتباط بین مشتریان کتابخانه در کتابخانه
به واسطه  53ن که خدمات بازی از قردانند، درحالیشوند. بسیاری بازی را یکی از خدمات جدید کتابخانه میاستفاده می

های بازیها با برگزاری مسابقات پازل، توسعه اسبابهای شطرن ، بخشی از خدمات کتابخانه بوده است. کتابخانهباشگاه
های بازی به های دانشگاهی از مجموعهکردند. امروزه کتابخانههای بازی به مشتریان خود خدمت میسیار و مجموعه

کنند، در حالی معرفی کتابخانه، جذب و ایجاد انگیزه برای دانشجویان استفاده میهای پژوهشی، هدف آموزش فعالیت
بنابراین ؛ (2352)نیکلسون،  استهای آموزشی، کمک به معلمان آوری بازی های مدارس از جمعکه هدف کتابخانه

را که پژوهشگران تاکنون تواند ابعاد مختلف موضوع این حوزه می« هابازی در کتابخانه»موضوعی حوزه   ترسیم نقشه
 اند نشان دهد.به آن پرداخته

ها،  تواند نویسندگان و مخترعان، انتشارات، سازمان موضوعی می  انواع واحد تحلیل در ترسیم ساختار یک حوزه
کاوی  های موضوعی از تحلیل متن (. به منظور ترسیم نقشه5035های موضوعی باشد )زوارقی،  کشورها و مناطق و حوزه

بندی متن،  بندی و خوشه شود که این نوع تحلیل شامل مراحلی نظیر استخراج موجودیت و رابطه آن، دسته تفاده میاس
کاوی متنی یا کشف به داده که کاوی (. متن5035نقل شده در زوارقی،  2335تحلیل نیت و تلخیص سند است )چن، 

 متنی غیرساختاریافته مجموعه از مهم اطالعات و دانش استخراج فرایند به کلی طور به است، دانش در متن نیز مشهور

کاوی بر روی  از تحلیل متن« هابازی در کتابخانه«  موضوعی حوزه  دارد. در این پژوهش به منظور ترسیم نقشه اشاره
ها استفاده شده است. در این نوع  های مقاالت و در صورت در دسترس بودن متن کامل، از اصل مقاله متن چکیده

افزار تحلیل شبکه  ها از نرم بندی مفاهیم اصلی و فرعی استفاده شده است و به منظور مصورسازی آن تحلیل از خوشه

 .ال استفاده شدنودآیکس
بررسی حوزة موضوعی علوم گیاهی به  به با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی )زودآیند( در مطالعه خود زوارقی

-نتای  این پژوهش ارائة تصویری کالن از شالودهپرداخته است. ایران بر اساس بروندادهای دانشمندان ایرانی این حوزه 

 سنجی  ش علمبا رو( 5030) بامیر و محمدیان، وصفیباشد. می های فکری این حوزه به صورت تصویری و تحلیل آن
کاوی بروندادهای علمی پژوهشگران غربی در حوزة علوم سیاسی، با موضوع   تحلیل ساختار فکری و متن به بررسی
دموکراسی، حقوق بشر، تروریسم، خشونت و  ،مسائل مسلمانان فرانسه اند. نتای  این پژوهش نشان دادپرداختهاسالم 

(، پژوهش خود را به 5030حافظی )شرفی، نورمحمدی و علیپور .ها بوده است  نظام اسالمی، از موضوعات اصلی پژوهش
اند. دلفی انجام داده و ایبا روش کتابخانه در ایران رسانیو اطالع کتابداری هاینامهپایان موضوعی هدف تهیه الگوی

 بازیابی و ذخیره اطالعات، مدیریت رسانی،اطالع مراکز ها وکتابخانه اصلی )کتابداری، رده 1 شامل پیشنهادی مدل

 عابدی .است فرعی رده 73گیری اطالعات( و اندازه کیفی و کمّی هایروش و بندیرده و اطالعات، فهرست نویسی
مدیریت شهری پرداختند و در پایان به این   موضوعی حوزه  خود به ترسیم نقشه  ( در مقاله5033جعفری و دیگران )

ها موضوعات مرتبط با این  ناحیه است. آن 54موضوعی و   حوزه 01علم مدیریت شهری شامل   نتیجه رسیدند که نقشه
  های خرد و کالن شناسایی و ترسیم کردند. گذاریها و سیاست گیریرشته را جهت استفاده در تصمیم

 و مطالعه به کیفی رویکرد با رسانیاطالع و کتابداری علوم در موضوعی هاینقشه ارائه هدف ( با2333) استرادا
. داد پیشنهاد آینده هایپژوهش برای را نظری و چارچوب مفهومی و پرداخت به رشته مربوط متون تحلیل و تجزیه

http://slis.scu.ac.ir/?_action=article&au=15652&_au=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84++%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://www.priw.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.priw.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1
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دانش این   استفاده از تکنیک دلفی به ترسیم نقشه( در پژوهش خود با عنوان نقشه دانش علم اطالعات با 2337)زینس 
ها کشور جهان پرداخت. از بحث پنلی به منظور واکاوی مقوله 51پژوهشگر پیشرو در این حوزه از  17حوزه با کمک از 

ها، منابع، کارکنان دانش، محتواها، عملکردها، کارکردها و  اصلی شامل سازمان  استفاده شد و در نهایت ده مقوله
 شناسایی و بررسی به (2332بندی شدند. عبدالهی ) ها و در نهایت کاربران تقسیم ها، سازمان ها، محیط رآیندها، فناوریف

 اسالمی المللیبین دانشگاه در 2333تا  5338های سال در رسانیو اطالع کتابداری هاینامهپایان پژوهشی هایگرایش

 اما به است، داده اختصاص به خود را هانامهپایان تعداد بیشترین اطالعات فناوری موضوع نشان داد، و پرداخت مالزی

 نشده پرداخته و دکومانتاسیون نویسیچکیده و سازینمایه بندی،رده و فهرستنویسی ها،کتابخانه تاریخ هایموضوع

 طریق از اطالعات علم اهمیت متون به آن در و پرداخت اطالعات علم هایچکیده بررسی به (2335دونالد ) .است

 میان رابطه نقشه و بررسی را اطالعات علم هایزمانی، چکیده به صورت وی همچنین کرد. اشاره هاآن تغییر و شناسایی

 .کرد ترسیم را رشته موضوعات
دایرکت، امرالد، پروکوست، اسکوپوس و پایگاه استنادی علوم مشخص شد های اطالعاتی ساینس با بررسی بانک

هایی هم که به  نپرداخته است. تعداد اندکی از پژوهش «هابازی در کتابخانه»موضوعی  ای به بررسی نقشه مقاله تاکنون
افزارهای خودکار  استفاده از نرم  اند اکثرا از روش تحلیل منابع و ماخذ و یا بواسطهبررسی نقشه موضوعی پرداخته

اند و از روش تحلیل محتوای کیفی و  های موضوعی پرداخته نقشهها به منظور ترسیم  کاوی به استخراج کلیدواژه متن
اند. در این پژوهش از این روش استفاده شد تا موضوعی نپرداخته  ها و اصل مقاالت به ترسیم نقشه بررسی چکیده

بازی در »تر مصور شود. پژوهش در پیش رو با هدف تبیین نقشه موضوعی  ترسیم شده واقعی  ها و نقشه داده
های اساسی که  بنابراین پرسش؛ انجام شده است و ارائه شمای کلی موضوعات مورد پژوهش در این حیطه« ها ابخانهکت

 ها را دارد، عبارتست از: پژوهش حاضر قصد پاسخگویی به آن
  بر اساس نویسنده، سال، نشریه و استناد چگونه است؟« هابازی در کتابخانه»وضعیت مقاالت حوزه 
 دارای چه ابعاد و موضوعاتی است؟« هابازی در کتابخانه»موضوعی   نقشه 

 چه مواردی است؟« هابازی در کتابخانه«  های اصلی مورد توجه نویسندگان در حیطه مهمترین موضوع 
  چه مواردی است؟« هابازی در کتابخانه»تاثیرگذارترین موضوعات در نقشه موضوعی 

 

 روش پژوهش .2
از دانش، استفاده از پشتوانه انتشاراتی امری الزم و ضروری است. بدین منظور در ترسیم نقشه موضوعی یک حوزه 

ها به نگارش درآمدند. جامعه پژوهش بازی در کتابخانه  گران نیازمند تحلیل محتوای مقاالتی بود که در حیطهپژوهش
 2351نادی اسکوپوس تا پایان ها و سواد اطالعاتی در پایگاه استتمامی مقاالتی است که در حوزه بازی در کتابخانه

نمایه شده است. دلیل انتخاب اسکوپوس آن بود که بر خالف پایگاه استنادی علوم که بر علوم و علوم اجتماعی تاکید 
ترتیب جستجوی انجام شده در  کند. بدین ها از یکدستی نسبی برخودار است و نتای  بهتری ارائه می دارد، در همه رشته
 :وجوی زیر تعریف شده است پرس تاین پایگاه به صور

Search Query: TITLE (("Information Literacy" OR librar*) AND (game OR games OR 

gamification OR gaming)) 

مقاله با فرمول جستجوی باال در اسکوپوس نمایه شده بود. بعد از بررسی مقاالت  553ها تعداد تا زمان گردآوری داده
مقاله مرتبط با موضوع مورد نظر  41ها مشخص شد که از مجموع مقاالت جستجو شده، تعداد آنو مطالعه چکیده 

ها و تعداد استنادات( در فایل اکسل است. در ادامه، اطالعات هر مقاله )عنوان، سال، نوع مقاله، نام مجله، کلیدواژه
 ذخیره شد تا در مرحله نهایی مورد تحلیل قرار گیرد. 
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ها را به خاطر گنگ بودن  های موضوعی منتسب شده به مقاالت امکان استفاده از آن ررسی کلیدواژهپژوهشگران با ب
بنابراین خود به تحلیل محتوای کیفی مقاالت بازیابی شده پرداختند. پژوهشگران به ؛ و عدم یکدستی مناسب ندانستند

ازیابی شده و در صورت در دسترس بودن متن کلیه مقاالت ب  منظور تحلیل محتوای موضوعی مقاالت به مطالعه چکیده
های  مقاالت، با توجه به محتوای موضوعی، کلیدواژه  کامل مقاالت به مطالعه کل متن مقاله پرداختند. بعد از مطالعه

ای استفاده شد. پژوهشگر از مراتبی به هر مقاله اختصاص داده شد. در این بخش از روش تحلیل محتوای خوشه سلسله
ای  موردی استفاده کرد. الگوریتم خوشه 4می به منظور باالبردن اعتبار استخراج مفاهیم از مقاالت در یک نمونه فرد دو

هایی با ابعاد زیاد است و هدف کلی آن سازماندهی انبوهی ترین فنون تحلیل محتوا به منظور کاهش ابعاد دادهاز مناسب
 (.5035هاست )زوارقی،  ر با عنوان خوشهداهای قابل مدیریت و معنیاز اطالعات در توده

های موضوعی هر مقاله استفاده شد و در طی فواصل  مراتب کلیدواژهاز نرم افزار اکسل به منظور ترسیم سلسله 
در این شد. ها و انطباق آن با محتوای موضوعی بررسی می زمانی متفاوت )تقریبا به میزان ده بار( یکدستی کلیدواژه

سازی اصطالحات و  بندی و مرتببه منظور تقسیم شود،مراتبی و کل به جز استفاده میکرد سلسلهروش که از روی
اجتماعی   و تحلیل شبکه یموضوعدر نهایت به منظور ترسیم نقشه  اکسل استفاده شد.افزار ها از نرم یکدستی میان آن

اجتماعی و مصورسازی است.   رایگانی به منظور تحلیل شبکهافزار افزار، نرماستفاده شد. این نرم نودایکس اِلافزار از نرم
ای، مرکزیت  که شامل مرکزیت درجه های مرکزیت توان به شاخصهای اجتماعی میهای شبکهاز جمله شاخص

ها، ارتباط درونی و بیرونی برقرار باشد از شاخص مرکزیت که بین گرهبینابینی و مرکزیت بردار ویژه اشاره نمود. زمانی
 شود.استفاده میدرونی و بیرونی نیز 

 

 هایافته .3

 وضعیت مقاالت بر اساس نویسنده، سال، نوع مقاله، نشریه و استناد 3,1
در پایگاه استنادی اسکوپوس  2351-5342های ها، در فاصله سالمقاله در حوزه موضوعی بازی در کتابخانه 41

مقاله، بیشترین تعداد  1با « مارکی، کی.»اند. مشارکت داشتهنویسنده در نگارش این مقاالت  547نمایه شده است. 
مقاله منتشر شده،  50و  51به ترتیب با  2351و  2350مقاالت منتشر شده را به خود اختصاص داده است. سال 

 عنوان نشریه منتشر شده است. 88بیشترین آمار تعداد مقاله را به خود اختصاص داده است. مقاالت مورد بررسی در 
مقاله، بیشترین تعداد مقاله منتشر شده را به خود  1با  "College and Research Libraries News"مجله 

استناد،  55و  52، 25سه مقاله هر یک با مرتبه استناد شده است.  508مقاله مورد بررسی،  41اختصاص داده است. به 
 (.5اند )جدول بیشترین تعداد استناد را به خود اختصاص داده

 
 . مقاالت دارای بیشترین تعداد استناد در اسکوپوس1جدول 

 سال  نوع مقاله نویسندگان استناد عنوان مقاله
Play to win! Using games in library instruction to enhance 
student learning 

25 Leach G.J. ,Sugarman T.S. 2331 پژوهشی 

Will Undergraduate Students Play Games to Learn How to 

Conduct Library Research? 
 

52 Markey K., Swanson F., Jenkins A., 

Jennings B., St. Jean B., Rosenberg 
V., Yao X., Frost R. 

 2333 پژوهشی

Gaming could improve information literacy 55 Doshi A. 2331 مروری 
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 «هابازی در کتابخانه»موضوعات مقاالت حوزه مهمترین و تاثیرگذارترین  3,2
اِل و نیز تخمین وزن هر گره ایکسها به نرم افزار نود با تحلیل محتوا، ورود داده «بازی در کتابخانه»نقشه موضوعی 

 .(5و نیز وزن هر یال ترسیم شد)شکل

 
 «هابازی در کتابخانه». نقشه موضوعی حوزه موضوعی 1شکل 

 
 دهد.ها را نشان میکلی شبکه روابط کلیدواژه، خصوصیات 2جدول 

 

 . خصوصیات کلی شبکه2جدول 

 دارجهت نوع گراف

 588 هاتارک
 033 هالبه

 1 قطر شبکه
 317102/0 فاصله ژئودسیک میانگین

 351414711/3 تراکم گراف

 
سازنده شبکه هستند. یک لبه دو های ها بلوکها، کشورها و کلمات کلیدی و لبهها نمایانگر افراد، سازمانتارک

نمایشگر نسبت تمامی پیوندهای موجود به تمامی پیوندهای ممکن نیز   تراکم شبکهکند. تارک را به هم متصل می
 نزدیک صفر سمت به هر چه و بیشتر تراکم دهندهنشان باشد، نزدیکتر یک سمت به شبکه یک تراکم نمره چه هر است.

 ،«هابازی در کتابخانه» موضوعی  نقشه  شبکه تراکماست.  گسسته و سست شبکه که است این دهندهنشان باشد
 تعداد که معنی بدین است؛ تراکم کم و گسسته حوزه، این موضوعی  نقشه  شبکه دهد می نشان است که 3581/3

 ارتباط بین موضوعات میزان و تر منسجم شبکه تا پذیرد صورت حوزه این موضوعات بین توانست می بیشتری ارتباطات
دهد. اندازه نشانگر اهمیت آن موضوع به صورت اندازه، تعداد پیوندهای موجود در شبکه را نشان می .نماید بیشتر را

ای درجه 2های با بیشترین میزان اندازه در شبکه را همراه با زیرگراف گره 0. جدول خاص در مقاالت مورد بررسی است
ها با همدیگر های همسایه، روبط آندهنده روابط هر کلیدواژه با کلیدواژهای، نشاندو درجه شبکهدهد. هر گره نشان می

  های همسایه خود است.های همسایه با کلیدواژهو همچنین روابط کلیدواژه
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 های با بیشترین میزان اندازه در شبکه. گره3جدول 

 اندازه زیرگراف کلیدواژه اندازه ردیف زیرگراف کلیدواژه ردیف

 آموزشی بازی 11

 

 آموزش کتابخانه 288 4

 

75 

 های دانشگاهیکتابخانه 22

 

 برنامه بازی 280 3

 

12 

 آموزش مبتنی بر بازی 33

 

 طراحی بازی 533 53

 

15 

 ویدئویی بازی 44

 

 مجموعه بازی 587 55

 

03 

 دانشجویان 55

 

 جوانان 34 52

 

02 

 سواد اطالعاتی 66

 

 گیمیفیکیشن 31 50

 

02 

 عمومی کتابخانه 77

 

 مدارس کتابخانه 72 58

 

28 

 
از مهمترین موضوعات مطرح در مقاالت مورد « آموزش مبتنی بر بازی»و « دانشگاهی کتابخانه»، «آموزشی بازی»

 دهد. گره دارای بیشترین مقدار اندازه را نشان می 3، گراف 2بررسی بوده است. شکل 
 

 
 های با بیشترین مقدار اندازه در شبکه. گره2شکل 

 

ها، ارتباط درونی و بیرونی برقرار که بین گرهزمانی. تعداد روابط مستقیمی است که یک گره دارد ایمرکزیت درجه
که ای درونی، تعداد پیوندهایی است  مفهوم مرکزیت درجه شود.استفاده میباشد از شاخص مرکزیت درونی و بیرونی نیز 

تعداد پیوندهایی است   دهندهای بیرونی، نشان مورد نظر برقرار شده است و مفهوم مرکزیت درجه ها به گرهاز دیگر گره
هایی که یک کنشگر دارد تعداد گره« ایمرکزیت درجه»بنابراین با سنجه  ها وارد شده است.که از آن گره به دیگر گره

های دیگر به ترتیب شود، بیشترین تعداد ارتباط یک گره با گرهشخص میم 8شود. با نگاهی به جدول محاسبه می
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های دارای مرکزیت ، گراف کلیدواژه0است. شکل « جوانان»و « دانشجویان»، «آموزش مبتنی بر بازی»مربوط به 
 دهد.ای باال را نشان میدرجه
 

 ای باالهای دارای مرکزیت درجه. کلیدواژه4جدول                          

مرکزیت  اندازه کلیدواژه

 ایدرجه

 

 
 ای باالهای دارای مرکزیت درجه. کلیدواژه3شکل 

 

آموزش مبتنی بر 
 بازی

533 85 

 05 34 دانشجویان

 54 02 جوانان

 54 75 آموزش کتابخانه

 54 72 عمومی کتابخانه

 57 288 آموزشی بازی

 51 587 ویدئویی بازی

 51 03 مجموعه بازی

 کتابخانه
 دانشگاهی

280 52 

 
ای درونی با مرکزیت درجه ترتیب به «جوانان»و « دانشجویان» مفهوم دو است، مشخص 1جدول  از که طور همان

این بدین معنی است که تعداد زیادی از مقاالت در ارتباط با این دو  .هستند درونی مرکزیت باالترین ، دارای51و  21
 دهد.ای درونی باال را نشان میهای دارای مرکزیت درجه، گراف کلیدواژه8اند. شکل  گروه هدف، بحث کرده

 
 ای درونی باالهای دارای مرکزیت درجه. کلیدواژه5جدول 

  ای درونیدرجه کلیدواژه

 

 
 ای درونی باالهای دارای مرکزیت درجهکلیدواژه. 8شکل 

 

 21 دانشجویان

 51 جوانان

 58 آموزش مبتنی بر بازی

 52 بازی آموزشی

 52 دانشگاهی کتابخانه

 3 عمومی کتابخانه

 3 سواد اطالعاتی

 3 جذب و درگیری

 3 طراحی بازی

 
های بعدی از نظر در رتبه« دانشگاهی کتابخانه»و « آموزشی بازی»، «آموزش مبتنی بر بازی»، 1مطابق جدول 
 ای درونی قرار دارند. مرکزیت درجه

، بیشترین پیوندهای 27ای بیرونی با مرکزیت درجه« آموزش مبتنی بر بازی»دهد  نشان می 1طور که جدول همان
بیشتر از سایر « آموزش مبتنی بر بازی»آن است که ابعاد مورد بحث در رابطه با  دهندهاند. این امر نشان بیرونی را داشته

آموزش »تر و مورد توجه بوده است. از جمله موضوعات فرعی مورد بحث در رابطه با  موضوعات دارای موضوعات فرعی
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، 1ای. شکل وهش کتابخانهدر مقاالت مورد بررسی عبارتند از: سواد اطالعاتی، آموزش کتابخانه، پژ« مبتنی بر بازی
 دهد.گراف کلیدواژه های دارای مرکزیت درجه ای بیرونی باال را نشان می

 

 ای بیرونی باالهای دارای مرکزیت درجه. کلیدواژه6جدول 

  ای بیرونیدرجه کلیدواژه

 
 . کلیدواژه های دارای مرکزیت درجه ای بیرونی باال1شکل 

 27 آموزش مبتنی بر بازی

 51 ویدئویی بازی

 50 کتابخانه دانشگاهی
 52 مجموعه کتابخانه

 55 طراحی بازی
 55 آموزش کتابخانه

 3 عمومی کتابخانه
 3 های بازیبرنامه
 4 آموزشی بازی

 4 سواد اطالعاتی

 
توجه ، یکی دیگر از موضوعاتی است که از مرکزیت بیرونی باالیی برخوردار است. «ویدئویی بازی»، 1مطابق جدول 

ویدئویی و بررسی  شناسایی انگیزه استفاده از بازیگستری بازی ویدئویی در کتابخانه، های عملی مجموعهبه جنبه
میزان پذیرش بازی ویدئویی به عنوان ابزاری جهت تسهیل یادگیری، از جمله مسائلی است که در مقاالت زیادی به 

 ها پرداخته شده است. آن
در معیار مرکزیت بینابینی، هر چه تعداد دفعات بیشتری یک گره در کوتاه ترین مسیرهای میان دو گره در شبکه قرار 

گر مجموع احتماالت به عبارت دیگر مرکزیت بینابینی یک گره، بیان گره دارای موقعیت مساعدتری است؛گیرد، آن 
های دارای بیشترین ، کلیدواژه7ترین مسیر میان هر دو گره دیگر در شبکه است. جدول قرار گرفتن آن گره در کوتاه

 هد. ، گراف آن را نشان می1مقدار مرکزیت بینابینی و شکل 
 

 های دارای بیشترین مقدار مرکزیت بینابینی. گره7ل جدو

  مرکزیت بینابینی کلیدواژه

 
 های دارای بیشترین مقدار مرکزیت بینابینی. گره1شکل 

 

 713/1243 آموزش مبتنی بر بازی

 530/8134 دانشگاهی کتابخانه

 232/2317 دانشجویان

 475/2142 مجموعه کتابخانه

 133/2874 کتابخانه عمومی

 827/2034 طراحی بازی

 710/2552 بازی برنامه

 322/5355 آموزشی بازی

 030/5783 جوانان

 345/5130 آموزش کتابخانه

 245/5135 سواد اطالعاتی
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کتابخانه »، «دانشگاهی کتابخانه»، «آموزش مبتنی بر بازی» کلیدواژه به به ترتیب مربوط بینابینی مرکزیت باالترین
  است.« مجموعه کتابخانه»و  «دانشجویان»، «عمومی

های قدرتمند و مرکزی در یک شبکه است و بر دهنده میزان ارتباطات یک گره با سایر گرهمرکزیت بردار ویژه نشان
های هایی که با گرههای یکسانی نیستند، بلکه یالهای گراف دارای ارزشاین اصل بنا نهاده شده است که همه یال

هایی با مقادیر ویژه باالتر، با بنابراین گره ها از ارزش باالتری برخورداند؛تاثیرگذار شبکه پیوند دارند به نسبت سایر یال
، گراف آن 1و شکل مرکزیت بردار ویژه های دارای بیشترین کلیدواژه 4اند. جدول های تاثیرگذار پیوند برقرار کردهگره

  هد. یرا نشان م
 

 های دارای بیشترین مرکزیت بردار ویژه. کلیدواژه3جدول 

  بردار ویژه کلیدواژه

 
 های دارای بیشترین مقدار مرکزیت بردار ویژه. گره7شکل 

 

 384/3 آموزش مبتنی بر بازی

 304/3 کتابخانه دانشگاهی

 300/3 سواد اطالعاتی

 305/3 عمومی کتابخانه

 303/3 آموزش کتابخانه

 327/3 ویدئویی بازی

 327/3 طراحی بازی

 321/3 آموزشی بازی

 
است که با رئوس تاثیرگذار پیوند برقرار « آموزش مبتنی بر بازی» کلیدواژه به مربوط بردار ویژه، مرکزیت باالترین

 است. کرده
عمومی، مدارس و بیمارستانی به بازی توجه مقاله مورد بررسی نشان داد چهار نوع کتابخانه دانشگاهی،  41بررسی 

 (. 3کنند )جدول می
 

 ای درونی، بیرونی، بینابینی و بردار ویژه چهار نوع کتابخانهای، درجه. اندازه، مرکزیت درجه9جدول 

 بردار ویژه بینابینی ایدرجه اندازه زیرگراف نوع کتابخانه

 دانشگاهی کتابخانه

 

280 52 342/1315 304/3 

 عمومی کتابخانه

 

72 54 518/2171 305/3 

 مدارس کتابخانه

 

28 53 285/114 320/3 

 کتابخانه بیمارستانی

 

52 0 815/53 337/3 

 
 اند.ها به موضوع بازی توجه کردهدانشگاهی و عمومی بیشتر از سایر کتابخانه ، کتابخانه3مطابق جدول 
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 گیریبحث و نتیجه
  شناسی بواسطههای موضوعی حوزه علم اطالعات و دانش شده در ارتباط با نگاشت نقشههای انجام  اکثر پژوهش

، بامیر و محمدیان، ؛ وصفی2337، استفاده از استنادها و تحلیل منابع و ماخذ مقاالت یا روش دلفی بوده است )زینس
که های علمی پرداخته نشده است.  در حالی و به صورت عمیق به تحلیل محتوای مقاالت به منظور ترسیم نقشه (5030

ها  های بازیابی شده و همچنین متن کامل مقاالت قابل دسترس و تحلیل محتوای آنچکیده  مطالعهاین پژوهش با 
 موضوعی بپردازد.  تر به ترسیم نقشه تر و جامع انجام شده تا بتواند به صورت عمیق

در  ها مشخص شد که موضوعات مورد بحث در رابطه با بازیبازی در کتابخانه  موضوعی حوزه  با ترسیم نقشه
گستری کتابخانه، برنامه بازی،  آموزش سواد اطالعاتی، حوش آموزش مبتنی بر بازی، مجموعهوها بیشتر حولکتابخانه

 ای و سرقت علمی و گیمیفیکیشن است. آموزش کتابخانه، آموزش اخالق حرفه
آموزش »وضوعی کلی توان به سه حوزه ماز جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار مجموعه مطالعات بررسی شده، می

با « آموزش مبتنی بر بازی»اشاره نمود. « گستری کتابخانهمجموعه»و « بازی در کتابخانه برنامه»، «مبتنی بر بازی
با « آموزشی بازی»و  384/3و بردار ویژه  713/1243، بینابینی 27، بیرونی 58ای درونی ، مرکزیت درجه533اندازه 
، از جمله مهمترین و تاثیرگذارترین 321/3و بردار ویژه  322/5355، بینابینی 52درونی  ای، مرکزیت درجه288اندازه 

توان به مواردی همچون توجه به های آموزشی برای دانشجویان میها بود. از جمله دالیل مفید بودن بازیکلیدواژه
ویان و ارتقاء تجارب یادگیری های یادگیری متفاوت، فراهم کردن بازخوردهای فوری، افزایش انگیزه دانشجسبک

شود دانشجویان اشاره کرد که تمامی این موارد باعث افزایش شانس پیامدهای یادگیری مثبت برای دانشجویان می
ای هستند، برای مخاطبان خاصی آموزشی نیز مانند سایر انواع بازی، دارای اهداف ویژه بازی (.5332)رندل و همکاران، 

دنبال رفع نیازهای علمی یا آموزشی خاصی هستند. دو موضوع کلیدی معمول در مورد توسعه  تولید شده و اغلب به
که ؛ و اعتقاد به این«مفرح کردن یادگیری»آموزشی وجود دارد: تمایل به کنترل قدرت انگیزشی بازی به منظور  بازی
کند )پایمندیس، گیری قدرتمندی ارائه میسازی، یک ابزار یادهمانند شبیه« یادگیری به واسطه انجام دادن در بازی»

ها از بازی جهت آموزش دانشجویان و جوانان (. از جمله مطالعاتی که به طور ویژه به موضوع استفاده کتابخانه2337
-؛ فیتس2351؛ گیلز، 2350روزنستاین، ؛ 2337پایمندیس، استفاده از بازی در آموزش کتابخانه )توان به اند، میپرداخته

؛ 2355؛ بولر و همکارن، 2350تتانگکو، -)مکمون آموزش سواد اطالعاتی و سواد اطالعاتی سالمت(؛ 2352ی، والت
-( اشاره نمود. یادگیری مبتنی بر بازی در آموزش سواد اطالعاتی از جمله حوزه2358؛ ماراپودی، 2352ریکز،-رامنارین

سواد »کلیدواژه های دانشگاهی قرار گرفته است.  ها خصوصا کتابخانههایی است که بسیار مورد توجه کتابخانه
یکی از  300/3و بردار ویژه  245/5135، بینابینی 4، بیرونی 3ای درونی ، مرکزیت درجه31با اندازه « اطالعاتی

العمر مستقل را سواد اطالعاتی ویژگی ضروری در جامعه دانشی امروزه است، زیرا یادگیری مادامموضوعات مهم است. 
 سازد. پذیر میامکان

از جمله  710/2552و مرکزیت بینابینی  3، بیرونی 55ای ، مرکزیت درجه12نیز با اندازه « بازی برنامه»کلیدواژه 
تاریخچه برنامه بازی در توان به اند میرود. از جمله مطالعاتی که به این حوزه پرداختههای مهم به شمار میکلیدواژه

 ؛(2350؛ الزن و راش، 2350بازی )کوپلند و همکاران،  ها از برنامهتجارب کتابخانه (؛2350کتابخانه )نیکلسون، 
جذب دانشجویان )ووماک، (؛ و 2334؛ نیکلسون، 2333از برنامه بازی )نیکلسون،  چگونگی استفاده و حمایت کتابخانه

 .اشاره نمود (2331؛ ساتون و ووماک، 2351اسمیت و الک، 

از جمله  475/2142و بینابینی  52، بیرونی 51ای ، مرکزیت درجه03نیز با اندازه « مجموعه بازی»کلیدواژه 
ها متمرکز در کتابخانه گستری بازیهای عملی مجموعهاز جمله مطالعاتی که روی جنبههای مهم است. کلیدواژه

http://www.priw.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.priw.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1
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(؛ امانت بازی، متوسط 2350کالید، توماس و بر اساس محتوا ) انتخاب بازی توان به موارد زیر اشاره نمود:می اند شده
نویسی بازی سازی و فهرست(؛ مسائل مجموعه2355الوالی، -های کتابخانه )کادوکس، بوپراندازه و سن مجموعه بازی

های نوظهور مرتبط با (؛ و تاثیر رشته2350مناسب به کتابداران )ورنر،  (؛ پیشنهاد خرید بازی2351)اشنایدر و هاچیسون، 
 (. 2334جموعه کتابخانه )اسمیت، بازی بر م

ها اشاره شده بود، کلیدواژه ای که در مجموع مطالعات به آنطور که اشاره شد از بین چهار نوع کتابخانههمان
ها مهمتر و تاثیرگذارتر بوده است. از جمله مطالعاتی که به حوزه نسبت به سایر انواع کتابخانه« کتابخانه دانشگاهی»

 (؛2358؛ بروسارد،2352دانشگاهی )بروسارد،  کتابخانهتوان به موارد زیر اشاره نمود: اند میها پرداختهنهبازی در کتابخا
مدارس )کوپلند و  ( و کتابخانه2358بیمارستانی )ماراپودی،  کتابخانه (؛2350؛ ورنر، 2350عمومی )پاول،  کتابخانه

 (.2350همکاران، 

ریزی در آن ها، نگاه به ابعاد متفاوت آن و برنامههای مرتبط با بازی و کتابخانه پروژهبدون شک به منظور موفقیت در 
ریزی  جانبه به منظور برنامهتوانند دیدی همه هایی نظیر پژوهش حاضر می ها بسیار مثمر ثمر خواهد بود و پژوهش زمینه

از جمله  ای ارائه نماید.بازی در آموزش کتابخانهها و استفاده از های بازی در کتابخانهبلندمدت برای ارائه برنامه
  آمده از نقشه های بدست های این پژوهش، قابل دسترس نبودن متن کامل برخی مقاالت بود. موضوع محدودیت

تر و با روش های  های تکمیلی و جزئی تواند در ایران انجام شود، اگرچه انجام پژوهش ها میموضوعی بازی در کتابخانه
 کند. تر شدن آن کمک می به غنیمتنوع 

 

 منابع
 بررسی(: 2333-5333ایران ) اسالمی جمهوری علوم در فکری ساختار تفسیر و (. ترسیم5035) رسولزوارقی،  -

 رسانی.نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده کتابداری و اطالعانتقادی. پایان
تبیین ساختار فکری حوزة موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجالت . رسول ،زوارقی -

  .زودآیندکتابداری و علم اطالعات، آی.اس.آی. مطالعات  نمایه شده در پایگاه
http://slis.scu.ac.ir/article_11632_0.html  (. 5/2/5031)دسترسی در 

 کتابداری هاینامهپایان برای موضوعی (. مدل5030علیپورحافظی، مهدی ) علی؛ وعلی؛ نورمحمدی، حمزه شرفی، -

 .02-25(، 8) 21، سازماندهی اطالعات و کتابداری ملی مطالعاترسانی. اطالع و
(. ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بر مبنای 5033) آقازاده فتاحاردکانی، محمد؛ و عابدی جعفری، حسن؛ ابویی -

 .505 :7، مدیریت دولتیآی اس آی(، علوم )طبقه بندی های موضوعی پایگاه استنادی 

نیکی در بانک (. ترسیم نقشه موضوعی مقاالت حوزه کتاب الکترو5031فر، سپیده؛ طالیی، ابراهیم )فهیمی -
 .511-583(، 2) 27، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعاتاطالعات ابسکو. 

کاوی برونداد علمی حوزة   تحلیل ساختار فکری و متن(. 5030) موسی بامیر و ؛سجاد ،محمدیان ؛محمدرضا ،وصفی -
 .583-520(، 5) 8،های سیاسی جهان اسالمپژوهش. علوم سیاسی، با موضوع اسالم

 
Abdoulaye, K )2002). Research Trends in Library and Information Science at the 

International Islamic University Malaysia. Library Review, 51 (1), 32-37. 

Bates, M.; Brown, D.; Fletcher, J.; & Price, S (2012). Exploring university library 

induction within an undergraduate serious games design module. Paper presented at the 

Proceedings of the European Conference on Games-Based Learning. 

http://slis.scu.ac.ir/?_action=article&au=15652&_au=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84++%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://slis.scu.ac.ir/?_action=press&issue=-1&_is=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://slis.scu.ac.ir/article_11632_0.html
http://slis.scu.ac.ir/article_11632_0.html
http://www.priw.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%88%D8%B5%D9%81%DB%8C
http://www.priw.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.priw.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://www.priw.ir/files/site1/user_files_7d9207/admin-A-10-1-25-0f3128a.pdf
http://www.priw.ir/files/site1/user_files_7d9207/admin-A-10-1-25-0f3128a.pdf


 فصل سوم  212

Broussard, M.J.S (2012). Digital games in academic libraries: A review of games and 

suggested best practices. Reference Services Review,  40 (1), 75-89.  

Broussard, M.J.S  (2010). Secret agents in the library: Integrating virtual and physical 

games in a small academic library. College and Undergraduate Libraries, 17 (1), 20-30.  

Broussard, M.J.S (2014). Using games to make formative assessment fun in the academic 

library. Journal of Academic Librarianship, 40 (1), 35-42.  

Buhler, A.G.; Johnson, M.; Leonard, M.; & DeVane, B (2011). Gaming against plagiarism: 

A partnership between the library and faculty. Paper presented at the ASEE Annual 

Conference and Exposition, Conference Proceedings. 

Cadieux, S.; & Beaupré-Lavallée, A (2011). Video games in postsecondary academic 

libraries. Ubiquitous Learning, 3 (4), 87-96.  

Copeland, T.; Henderson, B.; Mayer B; & Nicholson S (2013). Three different paths for 

tabletop gaming in school libraries. Library Trends,  61 (4), 825-835.  

Donald, T.H (2001). Information science abstracts: Tracking the literature of information 

science. Part 1: Definition and map. Journal of the American Society for Information Science 

and Technology, 52 (1),44–53. 

Estrada, L.M.M (2009). Topic maps and library and information science: an exploratory 

study of topic maps principles from a Knowledge and information organization perspective. 

Unpublished Master Thesis, Universiteteti Tallinn, Oslo. 

Fitz-Walter, Z.; Tjondronegoro, D.; Koh, D.; & Zrobok, M (2012). Mystery at the library: 

Encouraging library exploration using a pervasive mobile game. Paper presented at the 

Proceedings of the 24th Australian Computer-Human Interaction Conference, OzCHI 2012: 

142-145.  

Giles, K (2015). No budget, no experience, no problem: Creating a library orientation 

game for freshman engineering majors. Journal of Academic Librarianship, 41 (2), 170-177.  

Hansen, D.L.; Shneiderman, B., & Smith, M.A (2011). Analyzing social media networks 

with NodeXL: insights from a connected world. , Burlington: Morgan Kaufmann. 

http://gjss.org/sites/default/files/issues/chapters/bookreviews/Journal-08-03--11-

Trowbridge.pdf 

Leach, G.J.; & Sugarman, T.S (2005). Play to win! using games in library instruction to 

enhance student learning. Research Strategies, 20 (3), 191-203.  

Markey, K.; Swanson, F.; Jenkins, A.; Jennings, B.; Jean, B.; Rosenberg, V.; Frost, 

R.(2009). Will undergraduate students play games to learn how to conduct library research?. 

Journal of Academic Librarianship, 35 (4), 303-313.  

Markey, K.; Swanson, F.; Jenkins, A.; Jennings, B.J.; Jean, B.S.; Rosenberg, V.; & Frost, 

R.L. (2008). The effectiveness of a web-based board game for teaching undergraduate 

students information literacy concepts and skills. D-Lib Magazine, 14 (9-10).  

Markey, K.; Swanson, F.; Jenkins, A.; Jennings, B.J.; Jean, B.; Rosenberg, V.; Frost, R.L. 

(2008). Designing and testing a web-based board game for teaching information literacy 

skills and concepts. Library Hi Tech, 26 (4), 663-681. 

Markey, K.; Swanson, F.; Leeder, C.; Peters, G.R.; Jennings, B. J.; Jean, B.; Calvetti, A. 

(2010). The benefits of integrating an information literacy skills game into academic 

coursework: A preliminary evaluation. D-Lib Magazine, 16 (7-8).  

Marrapodi, E.J (2014). Improving health information literacy with games in the virtual 

world of second life.  

McMunn-Tetangco, E (2013). If you build it: One campus' firsthand account of 

gamification in the academic library. College and Research Libraries News, 74 (4), 208-210.  

Nicholson, S (2009). Go back to start: Gathering baseline data about gaming in libraries. 

Library Review, 58 (3), 203-214.  

Nicholson, S (2008). How are libraries supporting gaming: A pilot exploration. 

http://gjss.org/sites/default/files/issues/chapters/bookreviews/Journal-08-03--11-Trowbridge.pdf
http://gjss.org/sites/default/files/issues/chapters/bookreviews/Journal-08-03--11-Trowbridge.pdf


 214 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

Proceedings of the ASIST Annual Meeting, 45.  

Nicholson, S (2013). Playing in the past: A history of games, toys, and puzzles in north 

american libraries. Library Quarterly, 83 (4), 341-361.  

Pimenidis, E (2007). Developing a computer game for university library induction. Paper 

presented at the European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2007, 215-222.  

Powell, A (2013). Get in the game: Encouraging play and game creation to develop new 

literacies in the library. Library Trends, 61 (4), 836-848.  

Ramnarine-Rieks, A (2013). Learning by game design: Exploring its potential in 

undergraduate information literacy instruction. Proceedings of the ASIST Annual Meeting, 

50 (1).  

Ramnarine-Rieks, A (2012). Learning through game design: An investigation on the 

effects in library instruction sessions. Paper presented at the ACM International Conference 

Proceeding Series, 606-607.  

Randall, P (2016). Purposeful gaming and the biodiversity heritage library. Journal of 

Agricultural and Food Information,  17 (1), 71-76.  

Robertson, M.J.; & Jones, J.G (2009). Exploring academic library users' preferences of 

delivery methods for library instruction g webpage, digital game, and other modalities. 

Reference and User Services Quarterly, 48 (3), 259-269.  

Rosenstein, J (2013). Ghost hunters in the library: Using an interactive mystery game for 

freshman library orientation. College and Research Libraries News, 74 (7), 350-353.  

Schneider, E.; & Hutchison, B (2015). Referencing the imaginary: An analysis of library 

collection of role-playing game materials. Reference Librarian, 56 (3), 174-188.  

Smith, F.A (2007). Games for teaching information literacy skills. Library Philosophy and 

Practice, 2007(APR.).  

Sutton, L., & Womack, H.D (2006). Got game? hosting game night in an academic library. 

College and Research Libraries News, 67 (3), 173-176.  

Thomas, C.M., & Clyde J (2013). Game as book: Selecting video games for academic 

libraries based on discipline specific knowledge. Journal of Academic Librarianship, 39 (6), 

522-527.  

Werner, K (2013). Bringing them in: Developing a gaming program for the library. Library 

Trends, 61 (4), 790-801.  

Womack, H.D.; Smith, S.S; & Lock, M.B (2015). Large-scale, live-action gaming events 

in academic libraries: How and why. College and Research Libraries News, 76 (4), 210-214.  

Ying, T; & Xiao, H (2012). Knowledge linkage: a social network analysis of tourism 

dissertation subjects. Journal of Hospitality & Tourism Research, 36 (4), 450-477. 

Zins, Ch (2007). Knowledge Map of Information Science. Journal of the American society 

for information science and technology, 58 (4), 526–535. 

Subject Map of "Game in libraries" articles in the Scopus database 

Zahra Batooli
1
, Maryam Nakhoda

2
, Sepideh Fahimifar

2
 

1- Research Manager, Health faculty, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, 

Iran. Ph.D Student of Knowledge & Information Science . University of Tehran –Batooli-

z@kaums.ac.ir- 09131632445  

2- Faculty of Management, University of Tehran 

 

Abstract  
Porpose: purpose of this paper is to determined various aspects of the field of "Game in 

Libraries" using knowledge map.  

Methods: The study population included 86 articles in the field of "Game in libraries and 

information literacy" that indexed in Scopus by the end of 2016. In this paper, we use Text 

mining analysis and social network analysis to drew knowledge map of "Game in libraries". 
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Overall structure of the network was investigated using metrics like density, metrics include 

degree centrality, betweenness centrality and eigenvector Centrality to visual representing of 

knowledge and determining the vacuum and density points of scientific trends of "Game in 

libraries". Excel and NodeXL software was utilized for data analysis. 

Results: The results showed that the most important subjects in in the field of "Game in 

libraries" were Game-based learning, Game collection development, Game programs, Game 

design, Game analysis, Information literacy, Library instruction, search ethics, plagiarism and 

gamification. Keywords Educational games, Academic libraries and Game-based learning 

ranked the highest size. Keywords Academic libraries, Public libraries, Students and Library 

collections were most effective nodes in network. Identify different subjects of the field of 

game in libraries Will be most effective to the success of research projects in this field and to 

provide long-term planning for Implementation of game programs in libraries and using game 

in education such as library instruction, information literacy education 

Keywords: Game, Game-based learning, Information literacy, Libraries , Library 

instruction.  
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 سایبری پاتوق

 اجتماعی( های رسانه در آموزان دانش و معلم حضور )بررسی ابعاد و کیفیت
 
 حسین غفاری

 

 چکیده
 از بسیاری برای را سوال این جوانان، میان در بخصوص و جامعه در اجتماعی گوناگون های رسانه کاربری رواج

 و آموزشی اهداف جهت در ای رسانه فناوری جدید امکان این از توان می آیا که کرده ایجاد تربیت و تعلیم شناسان کار
  کرد؟ استفاده پرورشی

 «سایبری پاتوق» به نیازی چه آموزان دانش که سؤال این تبیین ضمن مدارس، محیط بر تمرکز با حاضر ی مقاله
 ابزارهای کدام از کنیم؟ بنا «سایبری های ساحت» از ای گونه چه در را «سایبری پاتوق: »مثل کاربردی سؤاالت به دارند،

 و بگذاریم؟ «سایبری پاتوق» در حضور برای اجرایی قوانین چه کنیم؟ استفاده «سایبری پاتوق» ایجاد برای خدماتی
 پاسخ موجود تجربیات ی مطالعه بر متکی و مبسوط طور به کنیم؟ پاالیش و پایش چگونه را «سایبری پاتوق» محتوای

 .است داده

 سواد رسانه ای، رسانه های اجتماعی، آموزش و پرورش، معلم و دانش آموز: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
 نیز کالسی غیر فضای در درس، کالس در موثر حضور از غیر معموالً آموزان، دانش محبوب و نمونه معلمان
 شاگردانشان همپای بازی، زمین در و پوشند می ورزشی کفش و لباس گاهی ها آن. دارند فعال و شایسته حضوری

 دشت و درکوه و سفره هم ها بچه با ها اردو در که هستند هایی آن آموزان دانش با مدارس مربیان ترین صمیمی. دوند می
 . گیرند می را دستشان خطر مواقع در و شوند می قدم هم ها آن با

 اجتماعی های شبکه شناسند؟ می رسمیت به را ها بچه بازی جدید زمین امروز، معلمان آیا که اینجاست سوال اما
 حال در گفتند می داستان یکدیگر برای و نشستند می آتش گرد که پیش ها قرن از ها انسان. نیستند جدیدی مفهوم
 توجه مورد همیشه از بیشتر اجتماعی های شبکه امروز، است شده باعث که چیزی اما. بودند اجتماعی های شبکه تشکیل
 ( 5031 متمم،. )است بوده اجتماعی های شبکه توسعه به ها آن کمک و دیجیتال ابزارهای آمدن وجود به بگیرند، قرار

 با را خودشان هایفعالیت یا افکار ها، مندی عالقه که دهد می را امکان این کاربرانش به اینترنتی اجتماعی شبکه یک
 که هایی آن خصوص به اینترنتی، اجتماعی های شبکه. بگذارند اشتراک به آنان با هم دیگران و بگذارند اشتراک به دیگر

 معرفی خالصه طور به را خود مردم که هستند مجازی دنیای در هایی مکان دارند، غیرتجاری و معمولی کاربردهای
 افتاده،. )کنند می فراهم عالقه مورد مختلف های زمینه در را همفکرانشان و خود بین ارتباط برقراری امکان و کنند می

5033 ) 

 نتای  اساس بر. است اجتماعی های شبکه در نوجوانان فعالیت آغاز و آشنایی ی دوره تریناصلی مدرسه دوران
. هستند اجتماعی های شبکه از یکی عضو حداقل اند کرده اعالم کشور ساله 23 تا 54 جوانان درصد 72 ایسپا، نظرسنجی

 حال این با. است آمده وجود به افراد در سالگی 54 ماقبل سنین از ها شبکه این در حضور ی زمینه طبیعتاً( 5038 ایسپا،)
  دارد؟ وجود اجتماعی های شبکه از استفاده در آموزان دانش آموزش و هدایت برای مشخصی روال و دستورالعمل آیا
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 و اند کرده همراهی ها آن با مجازی، فضای به ها بچه ورود انکار بجای که مربیانی و معلمان نیستند کم البته
 نشان را احساسم ها شکلک» ی مقاله دو در معلم رشد ماهنامه نمونه برای. اند اندوخته حضور این از بسیاری های تجربه
 در حضورشان و ها بچه مورد در دبیرستان اجتماعی علوم معلم یک های مشغولی دل به «گوشی در ی جامعه» و «دهد می

 های قابلیت از و شده وارد آموزانش دانش مجازی پاتوق به دلسوزی با که معلمی. است پرداخته اجتماعی های رسانه
 این از ای پراکنده تجربیات( 5030 راد، رجبی. )بود برده بهره درسش کالس اهداف برد پیش برای اجتماعی های رسانه
 رفتار برای دستورالعملی و نامه آیین تولید به تا بگیرد قرار جدی مطالعه مورد باید نبوده هم آمیز موفقیت لزوماً که دست
 تا کرد برداری الگو موثر اقدامات از و گرفت عبرت ناموفق های تالش از باید. شود منجر اجتماعی های رسانه در معلمان
 .گردد هموار مجازی فضای در آینده نسل رشد مسیر

 بیان مسئله
 مواجهه در متأسفانه حقیقی، فضای در تدریس فنون به اشراف و تربیتی مسایل بم و زیر از آگاهی وجود با ما معلمان

 «ای رسانه سواد» سطح کنیم تصور که ندارد وجود دلیلی دیگر بیان به. ندارند شهروندان عموم با تفاوتی ها رسانه با
 خدمت ضمن آموزش های سرفصل همچنین و معلم تربیت مختلف های دوره در. است اقشار سایر از بیشتر معلمان
 خود، های گام نخستین در ای رسانه سواد هدف که دانیم می. ندارد وجود ای رسانه سواد آموزش از اثری معلمان، سالیانه
 از را چیزهایی چه ها رسانه برابر در که معنا این به. است ها رسانه با فایده -هزینه بر مبتنی و منطقی ی رابطه یک تنظیم
 سطح در معلمان آموزش ی عمده که صورتی در( 5044 شکرخواه،. )آوریم می دست به را چیزهایی چه و دهیم می دست
 در آموز دانش صحیح هدایت برای اول گام پس. شود می خالصه ها رسانه عمومی کاربری های روش با تکنیکی آشنایی
 ترین مهم از برخی. است ای رسانه سواد اصول با منطبق معلمان ای رسانه رفتارهای و ها پندار تصحیح مجازی، فضای
 :از عبارتند اصول این
 هستند؛ ای سازه و ساختگی ها رسانه( 5
  کنند؛ می بازسازی را واقعیت ها رسانه( 2
 گیرند؛ می ها رسانه از را خود نظر مورد مفهوم مخاطبان( 0
 دارند؛ تجاری اهداف ای رسانه محصوالت( 8
  هستند؛ ارزشی و ایدئولوژیکی های پیام دربردارنده ها رسانه( 1

  دارند؛ اجتماعی و سیاسی بار ها رسانه( 1
 (5073)کانسیداین،   دارد؛ خاصی زیباشناختی شکل رسانه هر( 7

 پیروی اساس بر صرفاً و شده شناخته و ای پایه اصول این از آگاهی بدون اجتماعی های رسانه در معلمان حضور وقتی
  داشت؟ توان می آموزان دانش از توقعی چه باشد، همکارانشان سایر رفتار از ناشیانه الگوبرداری یا جامعه جو از

 ورود به دادن تن از ناشی فرهنگی مصائب با جامعه پیشروان جایگاه در رود می انتظار معلمان از این از تر فرا 
 در حضور برای دستورالعملی هر تدوین از پیش. سازند آگاه آن از را شاگردانشان و داشته آشنایی نوین های تکنولوژی

 پستمن که ای نکته هفت. کنیم تصحیح ها رسانه کلیّت به نسبت را خود باورهای که است الزم اجتماعی، های رسانه
 ظواهر این ورای را خود انسانی هویت تواند می و شود نمی ماشین اسیرم که انسانی یافته، جهش انسانم پرورش برای

 :باشد معلمان جدی توجه مورد تواند می کند حفظ تکنولوژیک
 .پردازد می بهایی تکنیکی هر برای فرهنگی ( هر5

 .شوند نمی تقسیم یکسان نیز جامعه در و نیستند یکسان صنعتی ی پدیده یک یا تکنولوژی یک های زیان و فواید (2

 .داراست را خود خاص بینی جهان صنعتی، ی پدیده هر (0
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 .هستند رقابت در خود حاکمیتِ تثبیت سرم بر یکدیگر با صنعتی های پدیده (8

 بلکه دهد؛ نمی قرار جامعه آن عناصر سایر کنار در را خود شود، می ای جامعه وارد صنعتی ی پدیده یک وقتی (1
 .دهد می تغییر درون از را عناصر ی  مجموعه

 اجزای از ناشدنی جدا جزئی و بیابد خداگونگی و اساطیری خصلت و حالت که است آن تکنولوژی هر ذاتی تمایل (1
 .گردد قلمداد عالم طبیعی

 های پیام و محتوا بر تا رساند می یاری را ما جمعی ارتباط های رسانه و تکنولوژی بین تفاوت بر وقوف و آگاهی (7
)طباطبایی،  .نگهداریم خود ارادی ی حوزه و اختیار در را ها آن از ناشی اجتماعی تحوالت کامالً و  داشته کنترل ها رسانه
5048) 

 

 دارند؟ «سایبری پاتوق»و «پاتوق» به نیازی چه ها بچه

 معنای به امروز فارسی در( پاتوغ/  پاتُق) «پاتوق» آمده «توغ» مدخل ذیل «اسالم جهان دانشنامه» در که چنان آن
 آنجا در را خود بیکاری وقت از بخشی معموالً و رود می آنجا به معیّنی اوقات در کسی که محلی و میعادگاه و قرارگاه
 ( 5030 منفرد،. )دارد پیشوایی سِمت پاتوق در که است کسی «پاتوقدار» و گذراند؛ می

 فضاهایی به افراد سن، افزایش با آورد، می فراهم ها بچه شدن اجتماعی برای امن فضایی «مدرسه» که طور همان
 خانواده، و مدرسه های چارچوب از تر رها و یابند حضور آن در دوستانشان همراهی با و خودشان انتخاب به که دارند نیاز
 ها، بوستان ورزشی، های باشگاه مذهبی، هیئآت مساجد، مثل هایی پاتوق. بپردازند بزرگسالی زندگی مقررات تمرین به

 که دانند می معموالً مربیان و اولیا. هستند ها فضا این مصادیق از همگی... و دوستانه های مهمانی شهری، های تفرجگاه
 «پاتوقی هم» و «پاتوق» درست انتخاب در را ها آن چطور و بدهند ها بچه به هایی آموزش چه باید ها پاتوق مورد در

 . کنند راهنمایی

 و سن به توجه با که بدهیم را حق این او به و بدانیم مشروع نوجوان یک برای را داشتن «پاتوق» اصل اگر حال
  باشد؟ ها پاتوق از یکی نتواند «سایبر فضای» چرا کند، انتخاب را یکی ممکن های گزینه انواع میان از امکانات، و سلیقه

 نظر در بدون مخابراتی وسایل سایر یا رایانه طریق از ها انسان درونی ارتباطات از ای مجموعه به «سایبر فضای» 
 الکترونیکی میعادگاه «سایبری پاتوق» تعریف این با( 5041 بنای، صدیق. )شود می گفته فیزیکی جغرافیای گرفتن
 جا آن در را خود بیکاری وقت از بخشی توانند می جغرافیایی های محدودیت تحمیل بدون که است افراد از ای عده

 جامعه شدن ای شبکه» چون. نیست عجیبی مسئله حقیقی های پاتوق از مکانی و زمانی محدودیت حذف. بگذرانند
 اقتصاد، است؛ کرده ایجاد نیز را ای تازه مفاهیم و داده قرار بازاندیشی مورد را چیزی هر و چیز همه معنای امروز،

 حال در همچنان یا شده دگرگون فرایند این در نیز زمان و مکان همچون تری عام مفاهیم حتی و اجتماع   فرهنگ،
 ( 5044 عاملی،) «اند گرفته خود به جدیدی و نو تعاریف و معانی و هستند دگرگونی

 تهدیدهای و ها فرصت ها، قابلیت تأثیرگذاری، ابعاد شناسایی برای ای پراکنده های تالش گذشته ی دهه یک در
 در ها بچه راهنمایی برای نظاممندی طرح هیچ اکنون متأسفانه اما. است شده انجام تربیت موضوع در سایبر فضای
 ای نقطه هر در معلمی و مربی هر که باشد پویا و منعطف چنان بایست می طرحی چنین. ندارد وجود سایبری های پاتوق
 دستورالعمل این دقیق طراحی باشد بهتر شاید پس. نماید اجرا را آن خود مخاطب و محیطی اقتضائات به توجه با بتواند
 . کنیم روشن را دستورالعمل این طراحی مراحل و ها گام اینجا در و بسپاریم معلمان و مربیان خود به را

. گیرد صورت پدیده این ی جانبه همه بررسی طریق از بایست می «سایبری پاتوق» های ظرفیت و ابعاد شناسایی
 گیری تصمیم مهم نقاط و ها چالش برخی یک هر ذیل که شود می گرفته نظر در زیر کلی سوال پن  منظور این برای
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 :است شده برجسته

 

 باشیم؟ داشته «سایبری پاتوق» است «الزم» آیا: یک سوال

 از جدیدی نسل گیری شکل شاهد روزمره، زندگی در ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردهای گسترش با امروزه
 سویه دو ارتباط کلی، طور به و گفتگو مذاکره، متقابل، روابط برای را بیشتری امکانات که هستیم اینترنتی ابزارهای
 میان چندسویه ارتباطات برقراری امکان که است ای محاوره اینترنت گیری شکل به ناظر ،2 وب. است آورده فراهم
 را اطالعاتی عظیم منابع از افراد استفادة امکان 5 وب که حالی در. است ساخته فراهم را اینترنت جهانی شبکه کاربران

 کاربران میان دائمی محاوره مبنای بر 2 وب کرد، می فراهم ایمیل دریافت و ارسال و اینترنت جهانی شبکه طریق از
 موضع در سایبری فضای به بخشی مشروعیت مخالف که شناسان کار از گروهی( 5035 بشیر،. )گرفت شکل اینترنت
 سایبر صنعت تجاری های غول و مهندسین پژوهان، آینده فالسفه، وقتی تا که کنند می استدالل چنین هستند تربیت
 توان نمی( کنند نمی هرگز احتماالً که) اند نکرده روشن سایبری های پیشرفت حصر و حد و سو و سمت با را خود تکلیف
 این اقتضائات با ای گونه به تربیتی های برنامه نباید. زد گره فضا این به مسامحه یا باوری خوش با را الهی انسان تربیت
 مربی از را تربیتی های گام ی حکیمانه انتخاب و تأمل فرصت آن، ناپذیر بینی پیش و سریع تغییرات که شود عجین فضا
 . رود می سو آن به سایبری های فناوری ی توسعه که شود کشیده سمتی همان   به تربیت ناخواه خواه و بگیرد

 که بینیم می باشیم، نگر واقع و کنیم متوقف را اندیشی آل ایده کمی اگر که پندارند می چنین دیگر گروهی مقابل در
 خارج توان می چطور. کنیم آماده پیرامون ی زده رسانه دنیای با مواجهه برای را خویش فرزندان اینکه جز نداریم ای چاره
 که باشد ناپذیر اجتناب شاید پس شست؟ دست عمل از نظر، به اکتفای با توان می چطور و آموخت را شناگری آب، از

 و بشناسند نیز را مجازی فضای در پاتوقداری و شناسی پاتوق حقیقی، جهان در سنتی وظایف تمام کنار در مربیان و اولیا
 و بروند ها بچه دنبال به -بدبینانه- یا کنند راهنمایی «سایبری پاتوق» از استفاده و انتخاب در را فرزندان -خوشبینانه-
 . بیاورند در ها آن کار از سر

 باید گذشته مانند تربیت اصل یعنی. است درست حدودی تا پاسخ دو هر که گفت باید دیدگاه دو این بندی جمع در
 حقیقی فضای موازات به خواهیم می اگر اما. بماند زنده ها بچه برای واقعی های پاتوق و شود دنبال حقیقی فضای در
 به پرورشی و آموزشی طراحی در باید کنیم تشویق آن در حضور به را آموزانمان دانش و بیندازیم راه «سایبری پاتوق»
 :بدهیم دقیق پاسخ ها پرسش این
 تمام توانیم می آیا دارد؟ تأثیرپذیری و حضور قابلیت انسان وجودی ابعاد از یک کدام «سایبری پاتوق» یک در 
 کنیم؟ واگذار «سایبری پاتوق» به وجودی ابعاد این در را تربیت امر
 حقیقی های پاتوق مورد در آیا یابند؟ حضور «سایبری پاتوق» این در بخواهیم ها بچه ی همه از داریم حق آیا 
 (کنند؟ شرکت...  یا میهمانی یا جلسه یک در موظفند همه یعنی) است؟ چنین این ما برخورد نیز
 اطالعی، کم مادی، فقر انگیزگی، بی فلسفی، نگرش) علتی هر به که هایی بچه برای جایگزینی تربیتی طرح چه 
 چطور «سایبری پاتوق» در نظرخواهی یک نتای  مثالً) ایم؟ نظرگرفته در ندارند «سایبری پاتوق» در حضور امکان...( 
 بر باید چرا «سایبری پاتوق» فعال اعضای نظر کند؟ پیدا تعمیم واقعی گروه یک های بچه ی همه به است قرار
 (شود؟ داده ترجیح نیستند فعال «سایبری پاتوق» در که توانمندی آموزان دانش
 با تناسبی چه آموزان دانش سایر با مقایسه در «سایبری پاتوق» فعاالن به مربی توجه و زمان تخصیص 
 داریم؟ ای برنامه چه «سایبری پاتوق» در غایب متعلمان حق اتالف از جلوگیری برای دارد؟ آموزشی عدالت
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 شد؟ خواهد بنا «سایبری های ساحت» از ای گونه چه در «سایبری پاتوق: »دو سوال

 برخی. است تعامل و گذاری اشتراک عنصر دو بر ها آن اغلب تمرکز نقطه اجتماعی، رسانه تعریف گستردگی رغم به
 ویدئو، تولید امور که اند دانسته ای رسانه را اجتماعی رسانه و اند کرده تر برجسته را «محتوا انتشار و تولید» تعاریف، از

 اشتراک به همتایان بین و منتشر اجتماعی محیط در و شود می انجام کاربران توسط آن در ای رسانه چند یا متن صدا،
 از اینترنت محیط در محتوا انتشار و تعامل برای که است ای رسانه اجتماعی رسانه کلی، تعریف یک در. شوند می گذارده
 آن در پذیر انتشارمقیاس های تکنیک از و دارد باالیی بسیار پذیری دسترسی شده، طراحی اجتماعی تعامل طریق
 ( 511 ،5033 بابائی، و خانیکی. )است شده استفاده

 های شبکه ترین مهم اروپا تکنولوژی مطالعات مرکز از همکارانش و «کاچیا» نیز ها رسانه این انواع بندی دسته برای
 : کند می بیان اینگونه را اجتماعی

 شامل است ممکن افراد بر عالوه اجتماعی، شبکه های سایت گونه این :محور پروفایل اجتماعی شبکه 

 اسپس مای و بوک فیس. باشند سیاسی احزاب یا و انتفاعی غیر های سازمان ها، رویداد ها، شرکت ها، گروه های پروفایل
 .هستند ها شبکه این از خوبی های نمونه

 که است کاربر پروفایل ارتباط اصلی، کانون نیز ها شبکه نمونه این در: محور محتوا اجتماعی های شبکه 

 .گیرند می قرار جرگه این در تخصصی و ای حرفه های شبکه بیشتر. شود می سازماندهی محتوا در مشارکت اساس بر

 قابل همراه تلفن طریق از مجازی اجتماعی های شبکه بیشتر حاضر حال در: همراه اجتماعی های شبکه 

 (5035 بیات،. )هستند ها شبکه این اعضای اقبال مورد هم بسیار. اند دسترسی
- ی استفاده امکان )که مجازی فضای در موجود اجتماعی های رسانه با این حال در دسته بندی ابتکاری زیر انواع

 می شود: تقسیم مختلف ساحت چهار به است( میسر همگان برای رایگانشان -عموماً
 

 
 

 :محور انتشار اجتماعی های رسانه (1

 گوناگون انواع شده منتشر محتوای. اند شده ایجاد موضوعی یا پیوسته محتوای انتشار به کاربران نیاز بر مبتنی
 .است «متن» اجتماعی های رسانه از گونه این اصلی ی پایه که چند هر گیرد؛ می بر در را ای چندرسانه

 (آزاد های دانشنامه) ها ویکی و ها وبالگ: شاخص نمونه
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 :محور گفتگو اجتماعی های رسانه (2

 و «یک به یک» تواند می گفتگو این. شده اند طراحی کاربران دیگر با رو در رو تعامل و گفتگو به کاربر نیاز بر مبتنی
 .باشد فیلم یا تصویر صوت، متن، شامل تواند می گفتگو محتوای همچنین. باشد «چند به یک» یا

های همراه )واتس  های ارتباطی تلفن ها )یاهو چت، جی تاک، ...(، تاالرهای گفتگو، برنامک نمونه شاخص: چت روم
 .(..آپ، وایبر، ویچت، تانگو، تلگرام، 

 :محور اشتراک اجتماعی های رسانه (3

 به توجه با معموالً و اند شده ایجاد مجازی فضای در ای چندرسانه محتوای انواع گذاری اشتراک به قابلیت بر مبتنی
 .صوت یا فیلم عکس، گذاری اشتراک به شبکه مثالً. هستند دسترس در ای رسانه های قالب تفکیک

 نمونه شاخص جهانی: سرویس اشتراک ویدیو یوتیوب، سرویس اشتراک عکس اینستاگرام
 نمونه شاخص ایرانی: سرویس اشتراک ویدیو آپارات، سرویس اشتراک عکس لنزور

 :محور شبکه اجتماعی های رسانه (4

 با معموالً و شده ایجاد...(  کاری، دوستی، خانوادگی،) مجازی ارتباطی گروهای تشکیل به کاربران نیاز بر مبتنی
 شکل افراد مجازی و حقیقی ارتباطات ی پایه بر «اجتماعی های شبکه. »شوند می شناخته «اجتماعی های شبکه» عنوان
 .باشد می او فردی روابط و فرد تأثیر تحت چیز همه ها آن در و گرفته

 نمونه شاخص جهانی: فیسبوک، گوگل پالس
 نما، تبیان، افسران نمونه شاخص ایرانی: شبکه اجتماعی کلوب، فیس

 را خود نیاز مورد ساحت باید «سایبری پاتوق» یک به بخشیدن رسمیت یا ایجاد از قبل حتماً اندیشمند مربی یک
 ساحت یک از استفاده به ها بچه تمایل صرف به که نیست منطقی. کند فعالیت به اقدام آن ی پایه بر و شناسایی
 ورود یا و زده شتاب انتخاب دیگر سوی از. شود گرفته ندیده ها ساحت سایر های قابلیت یا و ها آن واقعی نیاز سایبری،
 :باشد ساز مشکل تواند می ها ساحت این به حریصانه

 در حضور با صرفاً دارد امکان یعنی کرد؟ انتخاب سایبری پاتوق ایجاد برای ساحت یک از بیش است الزم آیا 
 شود؟ برطرف سایبری پاتوق به ها بچه و ما نیاز ساحت، یک
 است؟ تأثیر بی آن ساحت انتخاب در «سایبری پاتوق» موضوع و ها بچه سنی ی رده آیا 
 همزمان شدن درگیر یعنی تهدید؟ یا است فرصت سایبری پاتوق ایجاد برای ساحت یک از بیش انتخاب آیا 
 !کدام؟ هیچ یا را آن سطح یا کند می بیشتر را پاتوق عمق ساحت، چند در ها بچه
 چیست؟ سایبری ساحت چند در حضور جانبی اثرات ساحت، چند همزمان بکارگیری در فوایدی وجود فرض بر 
 شود؟ نمی پیام مقابل در مخاطب انفعال و خستگی موجب اطالعات، افزونگی و تمرکز کاهش زمان، اتالف آیا

 «سایبری پاتوق» ایجاد برای( خدماتی های شرکت) خدماتی ابزارهای کدام از: سه سوال

 کنیم؟ استفاده

 پاتوق» ایجاد به نوبت تربیتی، فعالیت و حضور برای اجتماعی های رسانه چهارگانه های ساحت از یکی انتخاب از بعد
 غربی بزرگ های شرکت اطالعات، و ارتباطات جهان در. رسد می ساحت آن در موجود فضاهای از یکی در «سایبری
 پدیا، ویکی بوک، فیس گوگل، مثل هایی نام. هستند اجتماعی های رسانه زمینه در عمومی دهندگان خدمات ترین عمده
 اما. گیرند می قرار توجه مورد اول نگاه در...  و چتوی آپ، واتس وایبر، همچون واردانی تازه کنار در وردپرس توییتر،
 جریان با حرکت» نیز مرحله این در. ندارد وجود شان ایرانی رقبای و ابزارها این معایب و مزایا از درستی شناخت معموالً
 و «سایبر دنیای فنی های واقعیت به توجهی بی» ،«جهانی مشهور برندهای از کورکورانه استقبال» ،«بازار مدپسند
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 :کند ایجاد را تربیت امر اصلی اهداف از انحراف های زمینه تواند می «نوخواهی و نوجویی هیجان»

 و رشد تاریخچه از اطالع با آیا ترینند؟ مناسب  استفاده برای(  برندها) ابزارها فراگیرترین و مشهورترین آیا 
 حفظ از اطمینان و خدمات پایداری رفت؟ آن سراغ به ای باید رسانه ابزار یک تحوالت ی آینده بینی پیش یا و محبوبیت
 است؟ مؤثر آن انتخاب در چقدر شرکت، یک کاربران توسط سایبری های سرمایه

 آیا باشد؟ انتخاب برای خوبی مالک تواند می شرکت یک خدمات از استفاده بودن بر هزینه یا بودن رایگان آیا 
 دهندگان خدمات از استفاده است؟ کار پرستیژ و اهمیت ی دهنده نشان «سایبری پاتوق» اندازی راه برای کردن هزینه
 است؟ کاردانی و زرنگی ی نشانه اجتماعی های رسانه الهویه مجهول و رایگان

 شبکه اجتماعی، ی شبکه هیچ آیا هستند؟ ایرانی مشابه های نمونه از بهتر غربی دهندگان خدمات همواره آیا 
 بتواند که ندارد وجود ایرانی ای چندرسانه محتوای اشتراک های سرویس یا گفتگو ابزارهای نویسی، وبالگ خدمات
 کند؟ برطرف را «سایبری پاتوق» نیازهای

 ترجیح واقعاً آیا رفت؟ آن سراغ به باید غربی ابزار بر ایرانی ابزار یک ی جانبه همه برتری صورت در فقط آیا 
می  چطور کند؟ نمی تحمیل کشور اقتصاد بر پنهانی یا آشکار ی هزینه هیچ ایرانی های نمونه بر غربی ابزارهای دادن
 کرد؟ حمایت مجازی فضای در ایرانی سرمایه و کار از شود

 تعهدنامه و قرارداد کدام طبق شود؟ می انجام چگونه «سایبری پاتوق» خصوصی حریم و اطالعات از محافظت 
 محفوظ «سایبری پاتوق... »و تصاویر گفتگوها، محتوای شخصی، اطالعات قانونی، محاکم در ارزش دارای و معتبر
 گیرد؟ نمی قرار دیگران اختیار در و ماند می

 نگرش نوع و بینش عمق سالیق، و عالیق دانش، سطح دوستی، های گروه فردی، مشخصات از اطالع آیا 
 حذف یا و جذب هدایت، ریزی، برنامه شناسایی، برای آیا بگیرد؟ قرار بیگانگان ی سوءاستفاده مورد تواند می آموزان دانش

 است؟ نیاز بیشتری اطالعات به جامعه یک نخبگان

 مربی یک آیا است؟ درست اجتماعی های رسانه انتخاب در جمعی منفعت بر شخصی منفعت دادن ترجیح آیا 
 بیگانه شرکت یک اختیار در -آن درازمدت عواقب به توجه بدون- را آموزانش دانش و خود شخصی اطالعات تواند می

 بگیرد؟ نادیده زمینه این در را ملی بلندمدت منافع و بگذارد

 در رسمی نماینده یا دفتر هیچ که کشورهایی به ای رسانه رایگان خدمات ارایه در بزرگ های شرکت اصلی نفع 
 دهند می که را رایگانی خدمات های هزینه آگهی، و تبلیغات جذب با توانند می چگونه ها شرکت این چیست؟ ندارند آن

 دارد؟ وجود تبلیغات اجتماعی های رسانه اکثر در مگر تبلیغات؟ کدام کنند؟ جبران

 به دسترسی برای فیلترینگ از عبور غیرقانونی های راه از استفاده کردن توجیه و تروی  سازی، عادی آیا 
 اثرات است؟  پسندیده و تربیتی فعالیت یک نیست، مجاز ها آن به دسترسی کشور مقررات طبق که اجتماعی های رسانه
 محیط یک در «سایبری پاتوق» ایجاد تربیتی نفع یا است بیشتر ها بچه برای فیلترینگ از عبور جانبی مخرب

 غیرقانونی؟

 های مالک هستند؟ اعتماد غیرقابل اندازه یک به اجتماعی های رسانه خدمات دهنده ارایه غربی های شرکت آیا 
 نکرد؟ انتخاب را «بدترین» بدها، بین از توان می آیا چیست؟ ها شرکت این به اعتماد اصلی

 خصوصی و ایمن جایگزین یک عنوان به اجتماعی های رسانه «باز متن» افزارهای نرم انتخاب به توان می آیا 
 کرد؟ فکر بزرگ اجتماعی های رسانه بجای
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 بگذاریم؟ «سایبری پاتوق» در حضور برای اجرایی قوانین چه: چهار سوال

 به دست اجتماعی های رسانه انواع های ویژگی از کامل اطالع با و آموزانش دانش نیاز به توجه با مربی یک وقتی
 مالقات مکان این در حضور برای را قوانینی دقیق و شفاف طور به بایست می کرد، ایجاد «سایبری پاتوق» و زد انتخاب
 ادامه در و شود شروع آن فعالیت حیطه و هدف و «سایبری پاتوق» تعریف با باید قوانین این. کند تدوین مجازی
 :شود شامل را قبیل این از مواردی

 یا مدرسه یک پایه، یک کالس، یک های بچه فقط) «سایبری پاتوق» در افراد حضور و عضویت های مالک 
)... 

 ( مدیر، ناظر، نویسنده،) «سایبری پاتوق» به افراد دسترسی نوع و رتبه تعیین... 
 (غیرتعطیل، تعطیل، شب، روز،) «سایبری پاتوق» در حضور برای مجاز های ساعت... 
 (هفته یا روز در ساعت یا دقیقه چند) «سایبری پاتوق» در حضور میزان حداکثر و حداقل 
 به بحث در مشارکت یا نظر یا مطلب چند) «سایبری پاتوق» محتوای در مشارکت میزان حداکثر و حداقل 
 ...( یا روز هر در یا نفر هر ازای

 و بنویسد «سایبری پاتوق» در فعالیت و عضویت ی نحوه ی درباره مختصری راهنمای است الزم مربی همچنین
 همگان که است ضروری بسیار. کند ارایه آموزان دانش به حقیقی فضای در را آن از ای نسخه مجازی، فضای در عالوه
 آن به همگان است ممکن چند هر. است شده شناخته و دارد رسمیت حقیقی فضای در «سایبری پاتوق» این بدانند

 نیز مدرسه در ای رسانه سواد آموزش به آموزشی، عدالت گسترش بر عالوه نکته این رعایت. باشند نداشته دسترسی
 .شد خواهد منجر

 مطلوب می تواند چنین شکلی داشته باشد: سایبری یک پاتوق فعالیت برای نمونه اساسنامه
 

 الف کالس اجتماعی شبکه قوانین

 لطفاً بشوند وارد الف کالس های بچه فقط

 بودن هم دور برای بهانه یک فقط شبکه این! نشوید عضو نیستید، پایبند شبکه قوانین به کنید می فکر اگر! ها بچه
 .بشود مشکل آمدن پیش باعث که نکنید کاری لطفاً! است

 قوانین و شرایط رعایت به موظف -... و معلم و آموز دانش یعنی حقوقی و حقیقی از اعم- الف کالس اعضای تمامی
 .باشند می صفحه این در شده درج

 :محتوایی قوانین

 .باشد می ممنوع زنده و مرده حقوقی، و حقیقی هرشخص به توهین هرگونه •
 .باشد می ممنوع اکیدا سیاسی مباحث در تندروی •
 می ممنوع قبول، قابل سند بدون حقوقی و حقیقی افراد به...  و شنیده حدیث، حرف، هرگونه کردن منتسب •
 .باشد
 . باشد می ممنوع باشند، می اسالمی جمهوری هنجارهای با مغایر که هایی سایت لینک گذاشتن •
 .باشد می ممنوع ها قومیت تمام تمسخر ایران، اسالمی جمهوری قوانین طبق •

 :اجرایی قوانین

 که کنید توجه. باشید شده شناخته هویتی دارای باید شما و باشد شما فامیل و اسم باید سایت در شما نام •
 .باشد می مجاز مذکور اطالعات درکنار مستعار نام از استفاده
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 مانند) حقوقی های شخصیت شامل نباید و شماست شخصیت دهنده نشان کنید می انتخاب شما که آواتارهایی •
 .است مجاز ورزشی آواتارهای از استفاده البته باشد؛. . .(  و جمهور رئیس رهبری،

 تماس فرم طریق از را خود تقاضای توانید می اجتماعی، شبکه در جدید گوی گفت اتاق یا گروه ایجاد جهت •
 .نمایید ارسال الف کالس اجتماعی شبکه شورای برای

 .شود می حذف گروه مدیریت به تذکر از پس باشند، نداشته فعالیت هفته سه از بیش که هایی گروه •

. شود می اعالم گروه همان مدیریت توسط که باشد اتمام تاریخ دارای باید شود می ایجاد که هایی نظرسنجی •
 زمان از گذشتن از بعد(. هفته یک مدت به) نویسد می پرانتز داخل سوال طرح از بعد نظرسنجی عنوان در  مثالً

 .شود می فعال غیر یا و حذف گروه خود مدیریت توسط نظرسنجی آن نظرسنجی،

 .بگذارید درمیان ما با تماس، فرم طریق از اجتماعی شبکه با رابطه در را. . .  و انتقاد پیشنهاد، هرگونه لطفا •

 :انضباطی نامه آیین

 می دریافت تذکر مرتبه سه لحظه، شرایط به توجه با فرد هر توسط قوانین از هرکدام نشدن رعایت صورت در •
 با باید خاطی کاربر آن از پس و شود می بالک اکانتش هفته یک( شورا و راهنما معلم تاییدیه+ ) تکرار صورت در و کند
 از ماه یک مجدد، تکرار صورت در و گردد می بر سایت به راهنما معلم رضایت صورت در و کند صحبت راهنما معلم
 . شود می اکانت حذف شکنی قانون و تکرار صورت در و شود می محروم سایت در بودن

 زمان هر در را مقررات این موارد از یک هر اصالح یا و حذف اضافه، حق الف کالس اجتماعی شبکه شورای •
 الف کالس اطالع به را قوانین تغییرات تا داند می موظف را خود اما دارد می محفوظ خود برای قبلی اعالم بدون و

 .برساند

 .الزامیست تغییرات آخرین مطابق قوانین رعایت •

 اجتماعی شبکه شورای اعضای از یکی به خصوصی پیام صورت به دارد قوانین برای پیشنهادی کسی اگر •
 (5030)احمدزاده،  .کند اعالم

 :راهگشاست نیز ها پرسش پاسخ مناسب به این« پاتوق سایبری»در تعیین قوانین و مقررات اجرایی 
 است؟ مطلوب «سایبری پاتوق» در والدین از برخی حضور مربیان، و مربی بر عالوه آیا 
 پاتوق» در مربیان و آموزان دانش دوستان و اقوام مثل( تربیت و تعلیم محیط از خارج) غریبه افراد حضور 

 دارد؟ معایبی و مزایا چه شده تشکیل تربیتی اهداف با که «سایبری
 ناهمساالن حضور گذاشت؟ سنی شرط «سایبری پاتوق» برای باید درس های کالس و حقیقی فضای مانند آیا 
 دارد؟ معایبی و مزایا چه تربیتی «سایبری پاتوق» یک در

 داد؟ تشکیل ها بچه حضور بدون «سایبری پاتوق» مربیان و اولیا ی سازنده تعامل برای توان می واقعاً آیا 

 

 کنیم؟ پاالیش و پایش چگونه را «سایبری پاتوق» محتوای: پنج سوال

 «فنی های مهارت» و «ای رسانه سواد» نظر از که بپردازد سایبری داری پاتوق به تواند می معلمی که است طبیعی
 خود به توان می را «سایبری پاتوق» فنی امور از بسیاری که چند هر. باشد پیش آموزانش دانش از اندکی الاقل
 .کند نمی رها را «سایبری پاتوق» محتوای بر نظارت هرگز هوشمند مربی اما سپرد، آموزان دانش

 یک نوشتن به اقدام ها بچه کمک با مربی ،«سایبری پاتوق» اجرایی مقررات و قوانین کنار در که توصیه می شود
 تلویحاً و بدهد توضیح را «سایبری پاتوق» محتوایی مرزهای و خط که صمیمی و ساده متنی. کند خودمانی ی مرامنامه

 .کند مطرح اعضا خود توسط محتوا پاالیش و پایش برای کاری و ساز
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 آن محتوای پاالیش و پایش امکان که بدهد «سایبری پاتوق» در حضور به تن راحتی به نباید معلمی و مربی هیچ
 هدف با ها بچه ناسالم های پاتوق به دادن رسمیت مجازی، فضای در کار تازه مربیان بزرگ خطای. ندارد وجود او برای

 مراحل و کرد توجه ها ریشه به باید. کنند نمی راست اش شاخه از را کجی درخت هیچ. هاست آن ارشاد و اصالح ظاهری
 .پیمود ترتیب به را «سایبری پاتوق» ایجاد

به عنوان نمونه و در جمع بندی نکته های باال، متن واقعی آیین نامه یک گروه سرگرمی در رسانه های اجتماعی که 
 می تواند راهگشا باشد به این صورت است:

 
 :اومدین خوش «شرعی اما دار خنده گروه» به

 و فرهنگی قواعد و ها حرمت شکستن بی توهین، بی محدوده، داخل بامزه، و دار خنده هایلطیفه و جوک اینجا ما
 گیممی... مذهبی

 ...لطفا پس

 بدید تغییر... تنبله خسیسه، خنگه، طرف، یارو، یه روز یه به رو هااون و نباشه اقوام شامل لطایف 

 نپردازه نامشروع روابط به تون لطایف. 

 نکنید توهین سیاسی های چهره و روحانیون به 

 ممنوع اینا و غیراخالقی روابط 

 نفرما مطرح گروه این در رو سیاسی لطایف و بحث 

 شه احتیاط به عمل مرزی موارد در شه سعی. 

 ،مشخصه و خاص گروه کارکرد. نکنید ارسال کلیپ، لینک، پوستر، تبلیغات. 

 !زنیم نمی گول که را خودمان قولی، به نگیم، رو الفاظ فقط اینکه نه منظوره واقعی اجتناب باال موارد در: توجه

 کرد اصالح محیطو میشه هم شخصی تذکر با. سالم هم و باشه شاد و خوب محیط هم که باشید داشته دغدغه لطفا
 هست سالم فضای بر گروه اعضا بنای چون

 که ببینید دار خنده و طنز مطلب تعدادی میزنید سر که هربار قراره محدوده، و مشخص کامال گروه این کارکرد
 ...والغیر والغیر الغیر و شده رعایت موازینش

 (5030)موذن زاده، ممنون . لطفا بگه بنده به خصوصی داره مشکلی هر هم کسی

 

 نتیجه گیری
 این. است گرفته قرار انگاری ساده و غفلت مورد باشد، ساده آنکه از بیش «سایبری پاتوق«ی  اداره و اندازی راه
 پن   سؤاالت بر مروری. است ای رسانه سواد های آموزه بر ما مربیان و معلمان تسلط عدم و آشنایی عدم ی نتیجه اتفاق
 هیچ به اجتماعی های رسانه فضای در پرورشی و آموزشی فعالیت هرچند که کند می ثابت آن متعدد فروع و باال ی گانه
 . شود غفلت زمینه این در عملی های گام برداشتن از نباید وجود این با نیست؛ چالش بی و آسان وجه

 به کمک تواند می «سایبری پاتوق» در فعالیت و حضور از آموزان دانش و معلمان تجربیات گذاری اشتراک به و ثبت
 . باشد فضا این های آسیب از اجتناب و ها فرصت دقیق شناسایی در تربیت و تعلیم ی جامعه برای بزرگی

 در موجود های فرصت از برداری بهره ضمن ای، رسانه سواد فراگیری با ما مربیان و معلمان ی همه امیدواریم پایان در
 .اهلل شاء ان. باشند سایبر فضای در آینده نسل برای خوبی راهنمای و الگو اجتماعی، های رسانه ی عرصه
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 .40151 :مطلب خرداد. کد 28آنالین،  ای چیست؟ همشهری (. سواد رسانه5044اه، یونس )( شکرخو3
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50-53. 

 (. تعریف شبکه های اجتماعی چیست؟5031( متمم )58
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 نمیا در لیجیتاد یهازیبا ادسو یتقاار بر ملموثراعوصخصودر  "گاهیآ زیبا" چرخه معرفی

 ها ادهخانوو  نیکنازبا
 

 جکر حدوا ،سالمیآزاد ا هنشگادا EMBAشدار سشنارکا،  یجمشید مرتضی

 لشما انتهر حد،واسالمیآزاد ا هنشگادا ت،تباطاار معلو یکترد ینشجودا شریفی نهزافر
 لشما انتهر حد،واسالمیآزاد ا هنشگادا ت،تباطاار معلو یکترد ینشجودا حسینی سید محمدعلی سید

 

 :هچکید
 ادیلسودر ذ نیز زیبا ادسو ،باشد می نوینهای  سانهر اعنواز ا یکی لیجیتاد یهازیبا که  ینا به توجه با
درک  ناییاتواز  مخاطبآن  سطهوا به که ایسانهر فمصر یماز رژ ستت ارعبا ایسانهر ادسو. دشو می تعریفایسانهر
از  ناشی منطقیکهو  عاقالنه ردیبرخودر  مخاطب هنیذ ناییاتو تیرعبا به.دشو می رداربرخو ها سانهر ایمحتو تحلیلو 
 مدیریت ارشگز طبق.دنمو ادقلمد سانهر ادسو یفرتعا همردر ز انتو میرا  باشد می سانهر ایمحتوو  قالباو از  گاهیآ
 73میلیون باریکن یازیهای دیجیتالی دارد که روزانه به طور میانگین 20رایانه ای،کشور ما  یهازیبا ملی دبنیا هشوپژ

و  لیجیتاد یهازیبا مقوله با نهاآ ادهخانوو  نیکنازبا جهامو هنحو وینراز ا (5031دقیقه بازی می کنند.)گزارش نمای باز،
 گرفته ارقر شناسایی ردمو تحقیق یندر ا که ستا ملیاعواز  تعاملی سانهر ینا فمصرو  خرید مرحلهدر  نهاهای آ شنگر
 به سیستماتیک وریمردر نیشاهای ا ادهخانوو  نیکنازبا زیبا ادسو یتقاار بر موثر ملاعواز  دهستفاا با نهایت. در ندا

 با یکنزبا جههامو حلامر شتندا نظردر  با"گاهیآ زیبا" چرخه. ستا هشد ئهای ارا کتابخانه تمطالعا، مدلیرتصو
 ادسو یتقادر ار نوعی به امکد هر که نماید می ورمررا  ملیاعواو  دنکر زیبااز  ناشیهای  گاهیآ تا لیجیتاد یهازیبا
در  ییزر برنامه وملزو  لیجیتاد یهازیبا نشد گیرافر به توجه با .دبو هداخو موثر نیشاهای ا ادهخانوو  نیکنازبا زیبا
 به توجهو  شناسایی ،سانهر یناز ا ناشی اتثرا یپیشگیرو  فمصر سمت مدیریت رمنظو به زیسا فرهنگ یستارا
 نگا. واژشتدا هداخو متنوعی یهادبررکاو  باشد می همیتا حائز نکنندگا فمصر سمت در زیبا ادسو بر موثر ملاعو
 مخاطب ف،مصر یمرژ ل،یجیتای د ها زیبا ،گاهیآ زیبا زی،با ادسو :یکلید

 

 مقدمه 
زندگی اجتماعی بشر برقراری ارتباط با همنوعان خود است. بشر نخستین و بشر امروز همواره به یکی از اقتضائات 

های متنوعی بوده است و در هر عصری شیوه و دنبال راه هایی برای ارتباط برقرار کردن با سایر انواع خود به شیوه
ابراین رسانه و انتقال پیام در تمامی اعصار به نوعی ابزاری را برگزیده است تا بتواند با سایرین ارتباط برقرار نماید. بن

 وجود داشته است و این ابزار انتقال پیام بوده است که در طی گذر زمان متکامل شده است. 
های اجتماعی و ها، شبکههای اینترنتی، خبرگزاریهای همگانی مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما، سایترسانه
کند. هر همگی از جمله ابزارهایی هستند که بشر امروز از هرکدام با توجه به نیاز خود استفاده می های دیجیتال بازی

های نوین را افزایش داده های متناسب با اقتضائات زندگی جدید، استفاده از رسانهچند پیشرفت تکنولوژی و سایر مزیت
« ژنرال دیوید سارنف»واره از خود بپرسیم که آیا باید به مانند ها باید این سوال را هم است. ولی در برخورد با انواع رسانه

ارزش رسانه را در ذات آن جستجو « آوینی»گذاری روی رسانه را به چگونگی استفاده از آن بدانیم، یا چون ارزش
 نماییم.

غدغه را در اذهان های نوین این دبه هر حال پیشرفت و تکامل ابزار تکنولوژیک انتقال پیام و ظهور و بروز رسانه
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گونه وسایل که محل ظهورشان تمدن غرب است به منظور دسترسی به اهداف تمدن نماید که آیا باید از اینایجاد می
نوین اسالمی بهره بریم؟ و اگر با توجه به اقتضائات فعلی، راه گریزی جز مرمت کشتی بر روی آب نداریم، چطور و به 

ها را از آنان دریافت نماییم. مطلبی که ها، کمترین آسیبداری از این دست رسانهبهره بر توانیم ضمنچه میزان می
 قرین باشد. "ای سواد رسانه"شاید به نوعی با کلید واژه 

 

 ای سواد رسانه -1
ها به های متنوع و یافتن راهی برای کاهش تأثیرات مخرب رسانهدغدغه آسیب پذیری مخاطبان از محتوای رسانه

ها هستند، همواره مورد نظر اندیشمندان بوده  مخاطبان نوجوان که از جمله بیشترین مصرف کنندگان رسانهویژه برای 
رسد با است. بر این اساس، بیش از دو دهه است که صاحب نظران ارتباطات، به دیدگاهی روی آورده اند که به نظر می

گونه ارتباط پیشگری کرد. این دیدگاه، به طور کلی راه هر ها تا حدود زیادیتوان از تأثیرات منفی رسانهگسترش آن، می
توان تقویت تجارب ای را می داند. سواد رسانهمی "ای سواد رسانه"ها را برخورداری از مهارتی به نام صحیح با رسانه

اند: ای را چنین تعریف نموده (. از سوی دیگر، برخی سواد رسانه1: 5331)رومینسکی و هنکس،  های دانسترسانه
 (5334)کریست و پاتر،  "ای در اشکال مختلف های رسانهتوانایی دسترسی تحلیل، ارزیابی و برقراری ارتباط با پیام"

تواند در طول هر یک از آنها قرار خص میای فرایند چند بعدی است که توانایی هر ش به عبارتی دیگر سواد رسانه
ای یعنی ابعاد ادراکی، حسی، زیبایی شناسی و اخالقی کامالً به هم وابسته و پیوسته اند.  گیرد. ابعاد چهارگانه سواد رسانه

 (5047)هاشمی و همکار، 
 

 های نوین:رسانه -2
های برقراری ارتباط نیز دستخوش نترنت، شیوههای مجازی در بستر ایبا پیشرفت و تکامل ابزار تکنولوژیک و شبکه

تر و با سرعت بیشتری پیام خود را تغییراتی گردید و به نوعی امکاناتی در اختیار صاحبان پیام قرار داد تا در حدود وسیع
 در اختیار مخاطبان قرار دهند. 

داند که خصایص معینی را در میهای نوین را مجموعه متمایزی از فناوری ارتباطی (، رسانه5047) 5«مک کوایل»
کنار نو شدن، امکانات دیجیتال و دسترسی وسیع برای استفاده شخصی به عنوان ابزارهای ارتباطی، دارا هستند. 

 گرد.ها را در برمیوسیعی از تغییرات در تولید، توزیع و استفاده از رسانهنوین طیفهایدرحقیقت اصطالح رسانه
از: رقومی بودن، تعاملی بودن، رود عبارتندکار میهای نوین بهمفاهیمی که برای تعریف خصوصیات اصلی رسانه 

 (. 5035فرامتنی، مجازی، شبکه ای شده و شبیه سازی شده. )بابایی و همکار، 
 "یا  "تعاملی بودن"کند، ( به عنوان ویژگی خاص رسانه نوین بدان اشاره می2335) 2« مانویک»نقطه افتراقی که 

 آن است. "فرارسانه بودن

 

 های دیجیتال ای نوین به نام بازی رسانه-3
های ثابت زمان و کند: فعالیت یا اشتغالی داوطلبانه که در محدوده( بازی را اینگونه تعریف می5341« )هویزینگا»

تند، با هدفی در خود انجام شده و با احساس مکان، مطابق با قواعدی که آزادانه پذیرفته شده اما مطلقاً الزام آور نیس
های  ( نیز در تعریفی بازی2333« )تانگ» تنش، لذت و آگاهی از متفاوت بودن آن با زندگی روزمره همراه است.

                                                           
1 - McQuail 

2 - Manovich 
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 تفریح و هدف سرگرمی با عمدتاً و گیردمی قرار استفاده مورد فناوری رایانه طریق از داند کهبازی می دیجیتال را نوعی
 (.5035)والیتی،  است آمده وجود به

ای رسانه است؟ در حقیقت تا شویم که آیا بازی رایانهبا توجه به مطالب اشاره شده، حال با این پرسش مواجه می
 ای در نظر گرفته شود، بحث از رسانه بودن بازی منتفی است. های رایانهجایی که یک بازی، نمایاننده کنش
توانیم آن را رسانه بنامیم؟ از کند، چگونه میاتی درمورد جهان واقعی به ما عرضه نمیدر حالی که یک بازی، اطالع
عبارت مناسب تری برای بازی باشد. در این نگاه  "مواجهه انسان و ماشین"رسد که این رو در ظاهر چنین به نظر می

کند. در به خودی خود هیچ امری را اظهار نمیتنها ماشینی وجود دارد که بازی پذیر است: مواجهه انسان با رایانه. رایانه 
ای  هایی مجرد و تهی ارائه کند. بدون پیام، رسانهتواند نقشواقع رایانه یک ماشین تهی از معنی است. رایانه تنها می

اشینی را آورد که چنین موجود نخواهد داشت و رایانه بدون گفتار است. مواجهه ما با رایانه، تنها این امکان را فراهم می
 هدایت کنیم. اما این پارادوکس با توضیح در خصوص فناوری ماشین بازنمایی کننده، قابل توضیح است. 

توانیم بازی را رسانه بنامیم. در اینجا فرض بر این است که در واقع به دلیل وجود بازنمایی معنادار در بازی، می
اند. این مجموعه معانی، هم ها گسترش داده ای از معانی را در بازیمجموعهها، آگاهانه یا نا آگاهانه  ریزان بازیبرنامه
شود و بازیکنان در حین انجام بازی، های موجود در متن و هم الزامات ضروری جانبی در ابزار فنی را شامل میایده
کند، در ه آنها عرضه میهای انتخاب پذیری که بازی بهای ایجاد شده در آن را از طریق کنشهای دریافت ایدهروش
شوند. )محسنی ای که در آن بازی لحاظ شده است، مواجه میهای ایدئولوژیکی بالقوهیابند و در نتیجه با داللتمی

 (5044آهویی، 
های اخیر در توان تنها مواجهه انسان با ماشین دانست. هر چند با توجه به پیشرفتهای دیجیتال را نمی بنابراین بازی

های آنالین، دیگر تنها یک بازیکن با هوش مصنوعی در  های دیجیتال و ابزارهای واقعیت مجازی و بازی بازیزمینه 
پردازند. حتی در ضمن بازی نیز با استفاده از حال بازی کردن نیست و بازیکنان در سراسر دنیا با یکدیگر به بازی می

-اند و سایر موفقیتبا ارسال تصویر از بازی که انجام داده سایر امکانات موجود در بازی با یکدیگر به گفتگو و حتی

 هایشان در 
 کنند. های مجازی، با دیگر بازیکنان ارتباط برقرار میشبکه
-بازی و بازی پذیری به عنوان مفاهیم اساسی در مطالعات رسانه"ای با عنوان ( در مقاله2331) 5«کاکلیچ و فالو»

سازماندهی شود. آنها با تأکید  "پلِی"های نوین باید به طور کلی حول مفهوم مطالعه رسانهکنند که ادعا می "های نوین
، بر این امر "ها بر مردمبررسی تأثیر رسانه"ها مستلزم این امر است که به جایبر این که درک تغییرات اخیر رسانه

قادر  "پملی"کند که مفهوم ، استدالل می"ددهنها شکل میروابط انسانی به شکل و محتوای رسانه "متمرکز شویم که 
 (5044تر نظریه ارتباطات را دچار انقالب نماید. )محسنی آهویی، ها و به طور گستردهاست نظریه رسانه

 

 های دیجیتال سواد بازی -4
های نوین هستند، حال باید های دیجیتال یکی از انواع رسانه با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص اینکه بازی

 چیست؟  "های دیجیتال سواد بازی"به این سوال پاسخ داد که 
آموزند، یا چیزی فراتر از آن آیا این سواد تنها شرح دقیق در رابطه با این است که افراد چگونه انجام یک بازی را می

و مطالب نوشتاری، برخی عناصر مشترک قابل ها  گیرد؟ در پاسخ به این پرسش باید بپذیریم که بین بازیرا در بر می
ها معناها را به  ( معتقدند بازی2337) 2«بورن»و « بوکینگهام»توجه وجود دارد و سپس به بررسی سواد بازی بپردازیم. 

                                                           
1- Kucklich, J. & Fellow, M 
2- Buckingham and Burn 
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های دیجیتال  سازند که دست کم در برخی موارد شبیه زبان نوشتاری است. با این حال مفهوم سواد بازیهایی میشیوه
کند ها متمایز میها وجود دارد که آن را از دیگر رسانهگر آن است که چیز خاصی در خصوص این رسانهدئویی بیانو وی

تر سواد و ما قطعاً نیازمند سواد بازی به عنوان چیزی متمایز از سواد چاپی یا سواد تلویزیونی یا حتی مفهوم گسترده
 ها عبارتند از: شود که برخی از آنهای دشوارتری مطرح میسوال ای هستیم. بنابر این با وجود این قیاس، رسانه
 کنیم،ها را به عنوان شکل فرهنگی تعریف می ما چگونه ویژگی بازی -
 سازند، های احتمالی را میآنها چگونه معناها یا لذت- 
 چگونه بازیکنان آنها را معنادار می کنند   -
 ..  .و -
اند. آنهابه نقل از ها را به عنوان متن در نظر گرفته ( در بررسی سواد بازی، بازی2331) 5«مادیل»و « سانفورد»
شود. سواد دهند که در آن ابعاد عملیاتی، فرهنگی و انتقادی سواد بررسی می( مدل سه بعدی ارائه می5337) 2گرین

 (. 2330، 0رآمد متن است )النکشیر و نوبلها در اداره کردن کاعملیاتی شامل استفاده از ابزارها، فرایندها، تکنیک
سواد فرهنگی شامل آگاهی نسبت به نظام معنایی یک عمل اجتماعی و آگاهی از این است که چگونه معانی به  -

 شود. درستی در عمل تولید و درک می
از نظر  -دهاو بنابراین کلیه سوا –سواد انتقادی شامل آگاهی از این موضوع است که کلیه اعمال اجتماعی  -

هاست، در حالی که برخی ها، اهداف، قوانین، استانداردها و دیدگاهشوند که شامل ارزشاجتماعی ساخته و گزینش می
 دیگر را شامل نمی شود. 

توان در مورد آنها بررسی کرد. اما این قیاس ها به عنوان متن هر یک از این سوادها را می از این رو با پذیرفتن بازی
ها هستند، بلکه ویژگی 8های بازنمایی گرها نه تنها دارای ویژگی ای فروکاستن مفهوم سواد بازی است، زیرا بازیبه معن

1قابل بازی
 (5044آنها نیز مهم است. )مهرابی،  

های دیجیتال را به عنوان یک متن در نظر بگیریم باید خاطر نشان نمود که  البته در خصوص این مطلب که بازی
هستند. متونی که اغلب  7های دیجیتال همواره متون چند وجهی ( بازی2335) 1«ون لیوئن»و « کرس»طبق گفته 

آمیزند که برخی از آنها عبارتند از: تصاویر متحرک و ثابت، صدا، موسیقی، گفتار، وجوه ارتباطی مختلف را در هم می
 نوشتار و غیره. )همان(

وجوه و ترکیب آنها به مقدار و شیوه متفاوت بهره می گیرند و با توجه به های مختلف )یا ژانرها مختلف( از این  بازی
 (5044کارکردهایی که وجوه مختلف دارند، متفاوت خواهند بود. )مهرابی، 

البته بحث نظری پیرامون سواد بازی متناسب با شرایط فعلی این رسانه در کشور با توجه به کمبود منابع فارسی در 
نماید و در این گران را طلب میر است و پرداختن به مسائل مطروحه، مطالعات سایر پژوهشاین حوزه، کمی دشوا

 باشد.مبحث، موضوع اصلی معرفی مدلی در خصوص نحوه نگرش به مقوله سواد بازی می
 

 )در حوزه نظری و کاربردی(های دیجیتال  لزوم توجه به مقوله سواد بازی -5

های دیجیتال از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد  های دیجیتال سواد بازی بازی هایبنابر آنچه گفته شد و ویژگی

                                                           
1- Sanford & Madill 

2- Green 

3- Lankshear and Knobel 
4- Representational 

5 -Ludic 

6- Kress and Van Leewen 
7- Multimodal Text 
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میلیون  20شویم که کنیم متوجه میهای دیجیتال در کشور دقت می بود. به خصوص زمانی که به آمار مصرف بازی
ر منتشر شده از مدیریت اند. در میان آماها مشغول بوده، به انجام بازی به روی انواع پلتفرم5038ایرانی در سال 

های دیجیتال زمانی  ، ضرورت پرداختن به سواد بازی 5038های دیجیتال )دایرک( در سال  پژوهش، بنیاد ملی بازی
 53تا  52درصد از بازیکنان هم نوجوانان  00سال و  52تا  0درصد از بازیکنان کودکان  21شود که بدانیم بارزتر می

سال سن دارند و به  53های دیجیتال زیر  میلیون بازیکن بازی 50ی این است که بیش از ساله هستند. این آمار به معن
 های دیجیتال مشغول هستند.  دقیقه به انجام بازی 41طور متوسط روزانه 

-شود، نگرانی مضاعفی ایجاد میهای انجام گرفته در حوزه مطالعات بازی گذاشته میاین آمار وقتی در کنار پژوهش

لیرغم توسعه این رسانه نوین در میان عموم اقشار ایرانیان و به خصوص کودکان و نوجوانان، هنوز در سطح کند که ع
 آکادمیک تحقیقات در این حوزه به صورت جدی صورت نگرفته است. 

ای انجام گرفته است؛ تعداد کل مقاالت فارسی که در طی پژوهشی که در مدیریت پژوهش بنیاد ملی بازهای رایانه
عنوان مقاله است و این به معنی عدم ورود جدی مراکز دانشگاهی به مطالعات  013این حوزه تدوین شده است کمتر از 

کامپیوتری در ایران  -های ویدئویی متأسفانه تحقیقات اندکی درباره بازی "باشد. به عبارت دیگر های دیجیتال می بازی
 -های ویدئویی آن است که به رغم هراس اخالقی بزرگی که بازی انجام گرفته است. یکی از دالیل مهم این نقصان

 "ها، موضوعی در خور جامعه علمی دانشگاهی تلقی نشده است. اند، تحقیق درباره بازیای در جامعه ما برانگیختهرایانه
 (5041)کوثری، 

های دیجیتال، پرداختن به مقوله  بنابراین عالوه بر لزوم پرداختن و تعریف پایان نامه و رساله های مرتبط با بازی
های جامعه سواد بازی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است و به عبارت دیگر مطالعات در این زمینه با توجه به ویژگی

های دیجیتال، از  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بازیکنان و صنعت بازی -شناختی ایران اسالمی و اقتضائات فرهنگی
 باشد. های دیجیتال می کاربردی در حوزه سواد بازیملزومات تحقیقات 

 

 چرخه بازی آگاهی  -6
های دیجیتال در کشور در میان نوجوانان و جوانان لزوم پرداختن به مقوله  طور که مطرح گردید مصرف بازیهمان

هاست که در حقیقت از نهنماید. از طرفی دیگر تفاوت رسانه بازی، با سایر رساسواد بازی را در ابعاد مختلفی مطرح می
ها به بازیکنان  های مستقیم و غیر مستقیمی که از این رسانهها و پیامها تا نحوه اجرای آن نحوه گزینش انوع بازی

 توان در مقوله سواد بازی به نوعی دخیل دانست.منتقل می شود، و همه و همه را می
داشت خواسته یا ناخواسته های بازی و همچنینی نگهپیاممواجهه بازیکن با یک بازی، توجه او به آن بازی، درک 

های بازی توسط بازیکن مراحلی هستند که ضمن مواجهه کاربردی با مقوله سواد بازی با آنها مواجه خواهیم بود. پیام
های  بازیهای غیرمجاز که با هنجارهای دینی و فرهنگی اجتماعی ما متناسب نیستند و همچنین توزیع و باز تولید  بازی

 ایجاد کرده است. های متفاوتی را نسبت به رسانهها، نگرشخارجی در بازار مجاز در انواع خانواده
 های دیجیتال را به چهار دسته تقسیم نموده است:  ( مواجهه والدین با بازی5030احمدی )

 های دیجیتال اطالعات بیشتر کسب کنند. والدین کنجکاو که قصد دارند در خصوص بازی -5

اند و در پی کنند ولی تاکنون به اثرات بازی بر فرزندانشان اندیشه نکردهوالدینی که خودشان هم بازی می -2
 های بازی کردن هستند.دانستن جنبه

 کنند فرزندشان بیش از حد به بازی وابسته شده است.والدینی که نگرانند و فکر می -0

کنند با این قضیه فرزندانشان وقت زیادی صرف بازی میوالدینی که سردرگم هستند و باتوجه به اینکه  -8
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 باشند.ها می مشکلی ندارند ولی تمایل به دانستن علت شیفتگی فرزندانشان به بازی

 های دیجیتال، کاربرد چرخه بازی آگاهی در بررسی بنابراین و با توجه به نوع نگرش بازیکنان به بازی
سازد تا از مرحله مواجهه بازیکن و خانواده بازیکنان با بازی، عواملی را فراهم میهای دیجیتال، این امکان را  سواد بازی 

 در خصوص استفاده حداکثری از فضای مثبت این رسانه در نظر داشته باشیم.
قسمت اصلی تشکیل شده است که در  8نمایش داده شده است از « 5شکل »چرخه بازی آگاهی همانطور که در 

 از هر بخش ارائه خواهد شد.ادامه توضیح مختصری 
 مواجهه اولیه با بازی  -الف

 انتخاب بازی -ب

 مصرف بازی -پ

 بازی آگاهی -ت

 
 چرخه بازی آگاهی - 1شکل 

 

-ای مطلع میبیند یا از وجود چنین بازیدر این مرحله بازیکن برای اولین بار بازی را می مواجهه با بازی: -الف

تواند از چند طریق صورت های دیجیتال، این آشنایی می وه آشنایی بازیکنان بازیشود. با توجه به مدل توزیع و نح
 پذیرد:
 از طریق خانواده 

 صحبت با دوستان 

 های اجتماعیاز طریق شبکه 

 مشاهده تیزر یا تریلر بازی در اینترنت 

 صحبت با فروشنده بازی 

 های معرفی و نقد بازیسایتمرور وب 
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 مطالعات مجالت تخصصی بازی 

 طرح جلد یا پوستر بازی 

 های آنالیناز طریق فروشگاه 

پس از اینکه به نوعی بازیکن از وجود یک بازی با یک ژانر یا داستان یا گیم پلی خاص مطلع شد نوبت به مرحله 
 انتخاب بازی می رسد.

ز بازی و یا انتخاب بازی توسط بازیکن به معنی این است که بازیکن پس از تماشای قسمتی اانتخاب بازی:  -ب

مند ها عالقهبازی کردن به روی دستگاه دیگران و یا تماشای پوستر و آیکون آن و یا خواندن توضیحات بازی در رسانه
 ها نقش حائز اهمیتی دارد و به عبارتی شود. در این مرحله سواد بازی بازیکنان و خانوادهو کنجکاو به انجام آن بازی می

شود و تا مدتی که بازیکن درگیر اجرای بازی و یا تمام کردن ست که برای بازیکن تهیه میتعیین کننده نوع خوراکی ا
 باشد مدام با آن سر و کار دارد.مراحل می

 موارد زیر در انتخاب بازی توسط بازیکن دارای تأثیر است:
 ژانر بازی 

  رده سنی بازیESRA ،ESRB .و.. 

 گیم پلی و جذابیت بازی 

 هزینه بازی 

  های مشابه آن بازی بازیتجربه 

 دوستانه از طریق انجام دادن بازیپیشنهاد دوستان برای ورود به یک جمع 

های او در خرید کاالهای مصرفی و خدماتی برای مدت زمان انتخاب بازی توسط بازیکن مانند سایر انتخاب
که دنیای درگیر شدن بازیکن با نماید با این تفاوت مشخصی او را درگیر نوع، طریقه و میزان مصرف آن کاال می

 دیجیتال بسیار تعامل پذیر از سایر کاالهاست. های بازی

های دیجیتال ابتدا به مهارت بازیکن از سواد دیجیتال در طریقه بازی  در خصوص مصرف بازیمصرف بازی:  -پ

های بازی و آشنایی با سخت افزار و کردن و به مهارت رسیدن در بازی باید اشاره نمود. بنابراین طریقه کار با دستگاه
ها در مصرف بازی تأثیر گذار است. هر چند منوها و راهنمای بازی توسط بازیکنان و خانواده نرم افزار آن و همچنین

باشد و برای مهارت در طریقه استفاده از آن گونه ابزارها مبتنی بر خواندن کاتالوگ نمیطریقه استفاده نسل جدید از این
 ( 2337کنند. )پرنسکی، ه و بازی، از آزمون و خطا استفاده میدستگا

نماید. اما ها میدر این بخش کمک شایانی به مدیریت مصرف توسط خانواده 5هر چند مواردی مانند راهنمای والدین
یم توان مرحله مصرف بازی توسط بازیکن را به سه بخش میزان، نسبت و نحوه بازی کردن او تقسبه طور کلی می

 نمود. 
 باشد در زیر مرور شده است:ها که به نوعی یادآور رژیم مصرف میبه طور خالصه هر کدام از این بخش

 این مطلب اشاره به مدت زمان بازی کردن بازیکنان در طول شبانه روز، مدت  :میزان بازی کردن بازیکنان
زمان بازی کردن در هر دست بازی، فاصله بین دفعات بازی کردن، تعداد دفعات بازی کردن در طول شبانه روز و تعداد 

 روزهای بازی کردن در طول هفته دارد.

 های او: این بخش اشاره به نسبت بازی کردن بازیکن در نسبت بازی کردن بازیکن در مقایسه با سایر فعالیت
های تفریحی و غیرتفریحی دارد. همچنین نسبت تفریح کردن های روزمره او اعم از فعالیتمقایسه با سایر فعالیت

                                                           
1- Parental Guide 
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این های سنتی و فیزیکی نیز در  های دیجیتال و انجام بازی بازیکن با استفاده از سایر ابزارهای غیر دیجیتال و بازی
 گنجد.بخش می

  نحوه بازی کردن بازیکنان: این قسمت اشاره به مواردی از جمله محل بازی کردن بازیکن، طریقه بازی کردن
های بازیکن دارد. به نوعی ارگونومی بازیکن در هنگام بازی و طریقه نشستن او، میزان صدا و نور  او و هم بازی

ن بازی کردن بازیکن به تنهایی یا با والدین، اعضای خانواده و محیطی، شلوغ یا خلوت بودن محل بازی و همچنی
 دوستان به نحوه بازی کردن بازیکن اشاره دارد.

نماید به نوعی وارد ها میوقتی بازیکن شروع به بازی کردن به روی هر کدام از انواع پلتفرمچرخه بازی:  -ت

اوت کاربر از محیط بازی و تجربه آن، رفتار کاربر در ( چرخه بازی را شامل قض2332« )گریس»شود. می 5چرخه بازی
داند. این فرایند از آنجا اثر برداشتش از محیط بازی و بازخورد گیری کاربر از رفتار اعمال شده اش به گیم پلی بازی می

از بازی رقم  شود که بازیکن با مشاهده بازی و در ابتدای ورود به بازی، به صورت یکی از موارد زیر ادراکششروع می
 خورد:می
 2جالب بودن بازی 
  0مفرح بودن و لذت بردن از بازی 
 8میزان درگیری در بازی برای انجام وظیفه خاص 
 1همچنین اعتماد به محیط بازی در اکتساب ارزش افزوده از بازی  

با اعمال این رفتار  خورد و در نهایتدر نتیجه ادراک و قضاوت بازیکن از محیط و گیم پلی بازی، رفتار او رقم می
شود که دوباره کاربر به محیط بازی )بازی کردن او در گیم پلی بازی(  بازخوردهایی از گیم پلی بازی به کاربر اعمال می

 (5031دهد. )جمشیدی، در این چرخه قرار گرفته و ادراک و قضاوت بازیکن از محیط بازی را تحت تأثیر قرار می
 

 بازی آگاهی -7

ای است که  گر لغاتی مانند خودآگاهی دارد و در حقیقت اشاره به آگاهی درونی بازیکن از رسانهی تداعیبازی آگاه 
در حال مصرف آن می باشد. به نوعی بازیکنی که به بازی آگاهی دست یافته است ضمن داشتن تفکر انتقادی در 

باشد و در زمان درگیر شدن در دنیای مجازی یهای دیجیتال، تا حدودی از ذات این رسانه نیز اگاه م مواجهه با بازی
 توان بازی آگاهی را مشتمل بر موارد زیر دانست:های دنیای حقیقی را از یاد نمی برد. به طور خالصه میواقعیت
 های دیجیتال فهم فلسفه بازی، چیستی و چرایی بازی 

 مخاطب های دیجیتال و علل جذاب بودن آن برای های بازیشناخت ابعاد و ویژگی 

 تفکر انتقادی در مواجهه با تمامی ابعاد بازی اعم از داستان، روایت، شخصیت پردازی، گیم پلی و مراحل بازی 

 برندها از آنها بهره می های بازیهای انسان که مکانیکآگاهی از مکانیزم 

 تمایز گذاری میان اتفاقات موجود در بازی و اتفاقات دنیای واقعی 

  از تفنن تفکر در حین یا پس 

  بنابراین پس از درک پیام بازی توسط بازیکن و نگهداشت آگاهانه یا ناآگاهانه محتویات بازی در ذهن او، یکی
 توان متصور بود:از سه صورت زیر را می

                                                           
1 -Game Cycle 
2 -Interest 

3 -Enjoyment 

4 -Task Involvement 
5 -Confidence 
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 های خودتولید بازی جدید و پیاده سازی ایده 

  تولید محتوا در بازی یا بیرون از بازی 

 کارکردها و کاربردهای جدی بازی 

شود و شاید در حد یک آرزو باقی بماند و در به عبارت دیگر تولید بازی در تمامی بازیکنان به مرحله عمل تبدیل نمی
صورتی که یک بازی آنها را بسیار جذب نماید به نشر عنوان آن بازی در میان سایرین خواهند پرداخت. اما با توجه به 

های مجازی عده از بازیکنان به در استفاده از فضای اینترنت و شبکه های دیجیتال امروزی تر بازیامکانات پیشرفته
شان از بازی های ادراک شدهزنند. عده ای دیگر نیز در خصوص پیامتولید پیام در حین بازی و یا بعد از بازی دست می

ا به نوعی در دنیای واقعی های دریافت شده از بازی ری دیگری از بازیکنان نیز آموختهگویند. دستهبا دیگران سخن می
توانند جنبه مثبت و هم جنبه منفی داشته باشند. به عبارت دیگر کارکردهای ها هم میکنند. البته این آموختهپیاده می

. از جمله عواملی .های دیجیتال در آموزش از طریق بازی، فرهنگ سازی و تغییر رفتار، ایجاد انگیزش و. جدی بازی
 های این چرخه قرار گیرد.زمره یکی از خروجی تواند دراست که می

 

 نتیجه گیری 
های دیجیتال این دغدغه را ایجاد نموده است که آیا باید از این  های جدید و مخصوصاً بازیظهور و بروز رسانه

ها را این رسانهها در جامعه استفاده شود و برای استفاده از آنها تبلیغات موثری صورت گیرد و یا به کلی باید دست رسانه
های ساخته شده متناسب با سبک زندگی جامعه خود بهره گرفت. با توجه به شرایط فعلی که کنار گذاشت و از رسانه

های درک و تحلیل ترین کار، آشنایی با روشهای نوین را در حال تعلیق گذاشت، عاقالنهرسانه توان استفاده ازنمی
شود. با توجه به متفاوت بودن ای یاد می ه با تعاریف مختلفی از آن به سواد رسانهباشد. مطلبی کای می محتوای رسانه
های دیجیتال در کشور،  میلیون بازیکن بازی 20های نوین و همچنین وجود های دیجیتال با سایر رسانه رسانه بازی

ق پس از مروری بر سواد رسانه و پرداختن به مقوله سواد بازی از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. در مقاله فو
 های دیجیتال به ارائه مدلی پرداخته شده است. های موثر بر ارتقای سواد بازیسواد بازی، با در نظر داشتن بخش

ای را شکل های دریافتی از بازی چرخهآشنایی بازیکن با بازی تا انتخاب و انجام آن و درک و نگهداشت پیام 
های مختلفی که نام گرفت. در حقیقت این چرخه اشاره به قسمت "چرخه بازی آگاهی"دهد که در این مقاله  می

های دیجیتال با آن روبرو است، دارد. در این کتاب سعی بر این بود تا  بازیکن در طی مواجهه خود با رسانه نوین بازی
 ساده معرفی گردد. ها موثر است در قالب مدلی  عواملی که در ارتقای سواد بازی بازیکنان و خانواده
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 ای  مسئوالن و کارشناسان روابط عمومی بررسی  سوادرسانه

 واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 ژیال پورکیانی،  نفیسه کاشی پزان

 

 مقدمه

 و هستند برخوردار دانش این از کم به مقدار حتی افراد همه زیرا باشد؛ ای نداشته سوادرسانه اصالً که نیست هیچ کس
 در هم ما های ومهارت است تغییر حال در دانش زیرا نیست، مطلق و ای کامل دارای سوادرسانه هم فردی هیچ مقابل در

 یک در ما زیرا است؛ شده موجب نگرانی امر این و است اندک بسیار ما فرهنگ ای در سوادرسانه توسعه. سهم حال

 تا بررسی نماییم و تحقیق دائم باید بدانیم. ما را جامعه عملکردی اطالعات باید تمامی و کنیم می ای زندگی رسانه محیط

 تالش دشوار اطالعاتی موارد سپردن خاطر به برای که شما ببریم. زمانی پی رسانه و جامعه مورد در اشتباه عقاید به

 در شما دانش است. البته دانش هدفمند یک این و دهید پاسخ هم واقعی دانش سؤاالت به توانید پس می اید کرده

 حل مشکالت و ارزیابی تحلیل، و تجزیه مورد در شما به است. اطالعات کمتر ای شما رسانه دانش از مختلف های زمینه

 (.5047انتخابی، آموزد) امیر شما می به را تر عمیق دید و تفکر از استفاده چگونگی و کرده کمک
 کودکان از را جامعه افراد همه تواند می و کرده ندارد تحصیل افرادی مثل خاص قشر یک به ای اختصاص سوادرسانه

 ای هستند، سردمدار سوادرسانه که ژاپن و کانادا مثل کشورهایی در امروزه که طوری به بر بگیرد در را کهنساالن تا

اغلب  حتی ایران در متاسفانه که حالی در اند، داده قرار خود درسی مدارس عناوین جزء ای را سوادرسانه موضوع
 این در جامعه افراد سایر راهنمای باید خود که آن حال ندارند، چندانی آشنایی مقوله این با ارتباطات رشته دانشجویان

 این در کهای  قابل مالحظه های پیشرفت و جامعه ای در سوادرسانه روزافزون اهمیت به با توجه بنابراین. باشند زمینه

 احساس  بیشتر ارتباطی های بحث ای در سوادرسانه موضوع خالی جای است، گرفته صورت جهانی سطح در زمینه

 رسانه سواد"دارند،همان  مبرم نیاز آن به ن معاصر جها قدرت پر های مخاطبین رسانه آنچه رسد می نظر به زیرا شود؛ می

 (. 5043است)شکرخواه، "ای
 اطالعات تاثیر همگی تحت ما زیرا ببریم؟ باال ها رسانه به نسبت را اطالعاتمان و ها سطح آگاهی توانیم می چگونه اما

 هستند ما های مهارت و ها توانایی همان ابزار که داریم اولیه مواد ابزار و یکسری به نیاز ما زمینه این در. هستیم ها رسانه

 زیادی مقدار ما اگر واقع پیرامونمان است. در جهان و ها رسانه از ما دانش و ها آگاهی اطالعات، همان ماده اولیه و

 اطالعات آن  ازای  بهره هیچ بود نخواهیم قادر باشند، ضعیف و اندک مانهای ولی مهارت باشیم داشته اطالعات

 (.5334پاتر،(ببریم
های جمعی به عنوان دو کانون مهم از نظام ارتباطی و اطالع رسانی نقش  ها و رسانه بدون تردید روابط عمومی

به عهده دارند. از سوی  جامعه و فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی  های عمومی  ای در افزایش آگاهی تعیین کننده
توان به این واقعیت مسلم رسید که همکاری و  د ارتباطی میهای این دو نها دیگر با توجه به ماهیت، وظایف و مسئولیت

نمایند. امروزه یکی  ها از دو سو امری ضروری و اجتناب ناپذیر می ارتباط و همبستگی آنان برای تحقق اهداف و خواسته
دانه و بر ها در بعد برون سازمانی برقراری ارتباطی صحیح و اندیشمن از مهمترین و حساس ترین وظایف روابط عمومی

های ارتباطی به  ها را فعالیت از وظایف روابط عمومی های جمعی است. به واقع بخش اعظمی  پایه عقل و خرد با رسانه
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ویژه با مطبوعات و رادیو و تلویزیون شکل داده است که در این راستا بتوانند ضمن ارتباط و همدلی و تفاهم سازمان با 
ها و عامه مردم برای  ها، نمایندگان رسانهکننده پلی ارتباطی بین مسئوالن دستگاهمخاطب و اقشار مختلف مردم تعبیه 

ها و زدودن سوء تفاهمات و ابهامات موجود در این چرخه ارتباطی باشند و  ها، اطالعات و دریافت خواسته انتقال دیدگاه
های سازمان از جمله مسائلی است  پیامهای جمعی در انتقال درست مفاهیم و  ها از رسانه استفاده صحیح روابط عمومی

 (.5047هاست. )سید محسنی، که نیازمند تخصص و هوشیاری در برقراری ارتباط با رسانه
شود و خبرنگار، ها تامین میهای امروز از منبع روابط عمومی درصد قابل توجهی از اطالعات مورد استفاده رسانه

اطالعات، در واقع بیشتر وقت خود را صرف پردازش اطالعات  ها به جای جمع آوری گزارشگران و دبیر سرویس
در عرصه خبر آفرینی، کمک فراوانی از جهت صرفه جویی در  کنند. همیاری روابط عمومی دریافتی از منابع مختلف می

 (.5042کند ) دیندار، صدری؛ ها می وقت و هزینه به رسانه
 ایگو شفاف، جامعه در نهاد دو نیا یرسان اطالع اگر هستند، یرسان اطالع یاصل یمحورها رسانه، و هایعموم روابط

 یاریبس در که شود می یزیچ همان اشجهینت و رفت خواهند یگرید یسو به مخاطبان که است یعیطب نباشد، کامل و
 .شودیم یداخل یرسان اطالع مراکز به  عمومی افکار اعتماد سلب سبب و دارد وجود ما کشور در بعضاً و کشورها از

 میهست یمجاز تیواقع و یمجاز یواقع یفضا در ارتباطات و یابی اطالع اطالع، نهیزم در دیجد انقالب شاهد امروزه
 کیانفورمات و اطالعات انقالب به ارتباطات انقالب اکنون. است داده تیهو رییتغ یجهان تیذهن به یجهان دهکده و
 در دیبا است، جامعه درها  سازمان و نهادها دهنده اتصال و واسط حلقه عنوان به که  عمومی روابط. است شده لیتبد
 شرفتیپ حاصل جهان یساز ذهن و ذهن شدن یجهان. کند فایا را خود یاتیح نقش ترشرفتهیپ و شتریب ارتباط جادیا

 .است یانسان شگرفهای  یفناور
 را انسان یوجود ابعاد تمام که میهست رو روبه یطیشرا با سوم موجها  ینوآور ورود و کمی و ستیب قرن لیاوا در 
 و نهادها در دیجدهای  یفناور ریتاث نیتبها  یعموم روابط مسوووالن و رهبران نقش ینترمهم. دهد می قرار ریتاث تحت

 کارکنان که ندینما می فراهم را امکان نیا دیجدهای  یفناور تیواقع دیبا تنها نهها  سازمان رهبران. استها  سازمان
 یزندگ به که تعلق احساس به دیبا  عمومی روابط. کنند خودکار سازمان یبرا هستند که ییجا هر در  عمومی روابط

 پاسخ موثر ارتباطات یبرقرار با کند می نییتع خود سازمان در را آنها یسازگار ،یچگونگ و بخشد می معنا کارکنان
 .(5043ا،یک و یدیسع)دهند

 که یکسان یبرا ویژه به آن آموزشی اقشار مختلف جامعه، شناسایی عوامل موثر بر آن و ارسانه سوادبررسی میزان 
 .دارد یاژهیو تیاهمها، های سازماننظیر مدیران و کارکنان روابط عمومی ارتباطند، در هارسانه با شتریب

کمک کند تا  مخاطبان و هم  مومیاندرکاران روابط عدستتواند هم به  ای می اساس سواد و آموزش رسانه ینبر ا
ن یگری در ایتوان به صداهای د د، چه منافعی ممکن است در پس آن باشد و چگونه میینآ بفهمند اطالعات از کجا می

 (.5047)الوندی،افتیمورد دست 

دانشگاه علوم واحدهای تابعه  ای کارکنان و مسئوالن روابط عمومی  با این مقدمه بر آن شدیم تا میزان سوادرسانه
 های آنان در این زمینه چه اندازه است.پزشکی مشهد را مورد ارزیابی قرار دهیم تا بدانیم توانایی و مهارت

 

 اهداف تحقیق
 اهداف این تحقیق عبارتند از: 

های واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی  ای مسئوالن و کارشناسان روابط عمومیبررسی میزان سواد رسانه -5
 مشهد 
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 سواد به مرجع هایگروه نگرش ،یفرهنگ هیسرما اجتماعی، ـ زیستی مانند)ی سازمان برون مؤثر عوامل بررسی -2
مسئوالن و کارشناسان  ایرسانه سواد بر... ( و ایرسانه سواد کسب به زشیانگ ،یا رسانه سواد به نگرش ،ایرسانه
  عمومی روابط
ای درون سازمانی)مانند اهداف سازمانی،توانمندسازی،رضایت شغلی و...( بر سواد رسانه مؤثر عوامل ـ  بررسی 0

 مسئوالن و کارشناسان روابط عمومی
 ای مسئوالن و کارشناسان روابط عمومی.ارائه راهکارهای الزم جهت ارتقای میزان سواد رسانه -8

 

  روش تجزیه و تحلیل آماری

 نامهپرسش محقق ساخته، پردازش گردید. سئواالت نامهشده از طریق پرسشآوری در این تحقیق، اطالعات جمع
شد. همچنین الزم به ذکر است که  طراحی لیکرتای  گزینه پن  طیف قالب در ،بسته پرسش 18شامل حاضر قیتحق

ارتباطات مشورت نامه با تنی چند از کارشناسان و صاحب نظران در زمینه تحقیقات علوم اجتماعی و برای تهیه پرسش
 گردید.

( عملیات آماری مورد نیاز و متناسب با فرضیات و متغیرهای 51)نسخه  spssگیری از نرم افزار و سپس با بهره
دانشگاه   مسئوالن و کارشناسان روابط عمومی تحقیق بر روی آن انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل تمامی

 جامعه پژوهش نیدرانفر بودند.  14است که تعداد آنها  5038شش در سال علوم پزشکی مشهد و واحدهای زیر پو
 شد. استفاده یآمار جامعه یشمار تمام از نیبنابرا بوده، برابر گریکدی با نمونه حجم و یآمار
 

 ها: یافته
سال هستند.  83تا  05درصد( بین سنین  18اکثریت پاسخگویان ) . درصد( مرد هستند 72اکثریت پاسخگویان )

 باشد.  سال می 13درصد( نیز مربوط به گروه سنی بیشتر از  2کمترین درصد )
درصد(  7دارند. کمترین درصد نیز ) سال و یا کمتر سابقه کار در روابط عمومی 1درصد( 13اکثریت پاسخگویان ) 

 دارند سال سابقه کار در روابط عمومی 23ش از مربوط به پاسخگویانی است که بی
درصد(  2باشند. همچنین کمترین درصد ) درصد( دارای سطح تحصیلی لیسانس می 83از پاسخگویان ) حدود نیمی

 .مربوط به سطح تحصیلی دکترا است
 درصد( دارای رشته غیرمرتبط هستند 73اکثر پاسخگویان ).درصد( متاهل هستند 31اکثر پاسخگویان )
درصد( دارای آشنایی در حد  13از پاسخگویان ) بیش از نیمی. یا پیمانی هستند درصد( رسمی 11اکثر پاسخگویان )

 .درصد آشنایی در حد پیشرفته دارند 2باشند. همچنین تنها  متوسط با زبان انگلیسی می
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 ایی سواد رسانه ی پرسشنامهها جدول توصیف مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( است.85/0ای در نمونه مورد بررسی بیش از حد متوسط) دهد که سواد رسانه جدول فوق نشان می
کارشناسان و در های مرجع، نگرش مدیران و کارشناسان، انگیزش مدیران و از طرفی سرمایه فرهنگی، نگرش گروه

اند. و در توانمندسازی و رضایت شغلی شاهد متوسط امتیاز  )متوسط( کسب نموده 0نهایت اهداف سازمان امتیاز بیش از 
 کمتر از متوسط هستیم.

 

 نتیجه گیری 
دانشگاه علوم پزشکی  ای مسوالن و کارشناسان  روابط عمومی هدف نخست تحقیق حاضر، بررسی میزان سوادرسانه

ای مسئوالن و کارشناسان بوده است. در راستای دستیابی به این هدف، نتیجه تحقیق نشان داد میزان سواد رسانه مشهد
یعنی حد مطلوب سـواد   1چه این مقدار را از نمره یعنی در حد متوسط به باال بوده است. چنان 1از نمره  85/0به میزان 

ای مسئوالن و  د که این مقدار به بدان معناست که میزان سوادرسانهآی بدست می 1/5ای معادل  ای کم کنیم نمرهرسانه
 ای نسبتاً قابل توجهی دارد. فاصله 1تا حد ایده آل یعنی نمره  کارشناسان روابط عمومی 

هدف دوم تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر برون سازمانی)مانند زیسـتی ـ اجتمـاعی، سـرمایه فرهنگـی، نگـرش       
ای، انگیزش مسـوالن و   به سواد رسانه ای، نگرش مسوالن و کارشناسان  روابط عمومی اد رسانههای مرجع به سو گروه

بـوده اسـت.     ای مسوالن و کارشناسان روابط عمومیای( بر سواد رسانهبه کسب سواد رسانه کارشناسان  روابط عمومی 
یه تحقیـق کـه مربـوط بـه عوامـل بـرون       فرضـ  3در راستای دست یابی به این هدف، نتیجه آزمون نشان داد از تعداد 

سابقه کار »، «جنسیت»و « وضعیت اشتغال»، «سطح تحصیالت»فرضیه آن با متغیرهای مستقل 7سازمانی بودند،تعداد
و نگـرش مسـوالن و کارشناسـان     «ایهای مرجع به سواد رسـانه نگرش گروه»، «آشنایی با زبان انگلیسی»، «ایحرفه

 ها با متغیر تابع معنادار نشده است. اند و رابطه آنرد شده« ایهبه سواد رسان روابط عمومی 
به کسب سـواد   انگیزش مسوالن و کارشناسان روابط عمومی »و « سرمایه فرهنگی »فرضیه با متغیرهای مستقل، 2
معنادار  روابط عمومی ای مسوالن و کارشناسان اند و رابطه آنها با متغیر تابع یعنی میزان سواد رسانهتأیید شده« ایرسانه

 بوده و بر آن مؤثر بوده است. 
هدف سوم تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر درون سازمانی)مانند اهداف سازمانی،توانمندسازی،رضایت شغلی( بـر   

بوده است. در راستای دستیابی به این هدف، نتیجه آزمون فرضیات و  ای مسوالن وکارشناسان روابط عمومیسواد رسانه

 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل ها مؤلفه

 3,01 0,85 8,00 2,82 سواد رسانه ای

 3,84 0,02 8,22 2,55 سرمایه فرهنگی

 نگرش گروههای مرجع
5,17 1,33 0,04 3,72 

 3,42 0,23 1,33 5,33 نگرش مدیران و کارشناسان

 3,11 0,80 8,40 2,57 انگیزش مدیران و کارشناسان

 3,33 0,22 1,33 5,33 اهداف سازمان

 3,42 2,23 8,33 5,33 توانمندسازی

 3,17 2,01 8,71 5,33 رضایت شغلی
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فرضیه آن بـا متغیرهـای مسـتقل و     2ای که مربوط به عوامل درون سازمانی بودند، فرضیه 0یق نشان داد از تعداد تحق
ای مسـوالن  و رابطه آن با متغیـر تـابع یعنـی میـزان سـواد رسـانه       تأیید شده« رضایتمندی شغلی»و « توانمندسازی»

 رد شده است.« اهداف سازمانی»است. و فرضیه معنادار بوده و بر آن مؤثر بوده  وکارشناسان روابط عمومی
ای که از مقایسه نتیجه بررسی عوامل درون سازمانی با برون سازمانی بدست آمد این است کـه  عوامـل درون   نکته

ای مسـوالن وکارشناسـان روابـط    سازمانی در مقایسه با عوامل برون سازمانی تـأثیر بیشـتری بـر میـزان سـواد رسـانه      
 .داشته اند عمومی
 

 راهکارها 
ای به شمار  با توجه به اینکه نتیجه تحقیق نشان داد توانمند سازی یکی از عوامل درون سازمانی موثر در سوادرسانه

ای مسئوالن و کارشناسان واحدهای زیر پوشش دانشگاه علوم  شود به منظور ارتقاء سوادرسانه رود لذا پیشنهاد می می
های آموزشی و فراهم سازی زمینه حضور این افراد در  آموزشی، تدوین بستههای  پزشکی مشهد برگزاری دوره

 مرتبط مورد توجه قرار گیرد.  های علمی ها و همایش کنفرانس

گردد به  شود بنابراین پیشنهاد می ای محسوب می در این تحقیق رضایت شغلی از دیگر عوامل موثر در سوادرسانه
های  دانشگاه علوم پزشکی مشهد عالوه بر حمایت کارشناسان روابط عمومی منظور افزایش رضایت شغلی مسئوالن و

مادی و معنوی، نسبت به انتخاب افراد با انگیزه باال برای فعالیت در روابط عمومی، اجتناب از انتخاب افراد با چند 
 ای اقدام شود.  و سلیقه مسئولیت، توجه به تثبیت پست سازمانی مسئوالن و کارشناسان و اجتناب از جابجایی بی مورد

شود به منظور  شود لذا پیشنهاد می ای محسوب می در این تحقیق سرمایه فرهنگی از جمله عوامل موثر در سوادرسانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، راه اندازی کتابخانه تخصصی  ای مسئوالن و کارشناسان روابط عمومی افزایش سوادرسانه
گری و های فرهنگی و هنری)عکاسی، فیلمبرداری، گویندگی، گزارش ز، برگزاری دورهبه صورت متمرک روابط عمومی 

های آموزشی  ها، برگزاری دورهها، سینما و نمایشگاه سراها، موزه....(، ارائه امکانات برای استفاده بیشتر از فرهنگ
، دوربین عکاسی، تجهیزات گزارشگری و زبان)انگلیسی، عربی و .....( و تهیه امکانات مورد نیاز واحدها شامل )رایانه

 فیلمبرداری( مورد توجه قرار گیرد. 

های اجتماعی و ارتباط رودرو و مستقیم مسئوالن و  های گروهی و شبکه با توجه به گسترش روز افزون رسانه
دغه اصلی ای از سوی این افراد به یک دغ ها با اصحاب رسانه الزم است کسب سوادرسانه کارشناسان روابط عمومی
ای از سوی مسئوالن سیاست گذار به عنوان یک امتیاز مثبت  شود کسب مهارت سوادرسانه تبدیل شود لذا پیشنهاد می

 تلقی شود. در انتخاب مسئوالن و کارشناسان روابط عمومی

 
 منابع

  .و انتشارات . روانشناسی اجتماعی کاربردی. )فرهاد ماهر،  مترجم(. مشهد:مؤسسه چاپ 5073ازکمپ، استوارت
 آستان قدس رضوی

  5042، سال 501آقایار، سیروس، توانمند سازی روش نوین در محیط رقابتی،ماهنامه تدبیر، شماره 

 .همشهری آنالین، سه "های کلیدی  ای و پرسش اهمیت سواد رسانه "الوندی، پدرام،
 1337تیر  25شنبه 

 شماره ، پژوهشنامه"ای رسانه سواد مختلف سطوح تحلیل و بررسی "مسعود. رجبی، سید انتخابی،شهرود، امیر 

 17.ص5047 تابستان ، 22
 .مجله فرهنگ ارتباطات، شماره «ای شهروندان تبریز مطالعه سوادرسانه» ببران،صدیقه؛ خداوردی زاده،مهرداد ،

2،5033 
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 ترجمه رضا فاضل، تهران، انتشارات سمت.5415های تحقیق در علوم اجتماعی،  ببی، ارل، روش  ، 
 
 ،مجلـه  «های دولتی شـهر تهـران  الکترونیک در دانشگاه بررسی میزان تحقق روابط عمومی» تاج آبادی، رضا ،

 28،5043اطالعات علمی،شماره 
 ،تحقیقات بیدخت، مرکز نورایی حسن مترجم ای، رسانه آموزش وراهبردهای مهارتها ، 5043 الیزابت، تامن 

 .اسالمی علوم کامپیوتری
  .اقتصاد و فرهنگ. ترجمه کاظم فرهادی. تهران : نشر نی 5042تراسبی، دیوید ، 
  .های اجتماعی نوپدید فضای مجـازی، نخسـتین    ای زمینه کاهش آسیب ارتقای سوادرسانه "تقی زاده، عباس

 5035، تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،"های اجتماعی نوپدید کنگره ملی فضای مجازی و آسیب
  ،مبانی نظری و عملی در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران، انتشارات رشد.5078دالور، علی. 
 ،پیمایش در تحقیقات اجتماعی،  ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.5044دواس، دی. ای . 
 ،14و رسانه، انتشارات سایه روشن. ص ، روابط عمومی5042دیندار،فرکوش فیروزو حسین صدری 
 تهران "مدنی و رفتارهای شهروندی های مهارت آموزش در ها رسانه نقش بررسی "بایندر، محمدرضا، اییرض: 

 5042دهم، سال ، 33 شماره سنجش، و پژوهش فصلنامه
 ،سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی، تهران، مرکز تحقیقات و بررسی 5072رفیع پور، فرامرز ،

 سازندگی، نشر ارغوان، چاپ اول. مسائل روستائی وزارت جهاد
  ،های سیاسی اسالم )جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی(، تهران، کمیل، چاپ  ، اندیشه5044روحانی، حسن
 سوم.
  .زمینه فرهنگ شناسی .تهران : انتشارات عطار5077روح االمینی، محمود ، 
 ،همشهری.  : انتشارات تهران وری. بهره و افزایش  شغلی  رضایت . ایجاد 5071زردان، محمدرضا 
 ،تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم .«گیری در تحقیق ای بر نمونه مقدمه» ،5033سرایی، حسن ، 
  چـاپ اول، تهـران، انتشـارات جامعـه     5043الکترونیکـی،   سعیدی، رحمان و کیا، علی اصغر، روابط عمـومی  ،

 شناسان
 .5041دانش آموزان سال سـوم دبیرسـتان شـهر تهـران     تحلیل وضعیت سواد اینترنتی  "سلطانی فر، محمد-
 ،5047، سال هفتم، دوره پاییز27های آموزشی، شماره ، فصلنامه نوآوری"هادر مقایسه با مربیان و والدین آن 5041
 تا  52،صفحه 13، شماره 47تیر و مرداد  سید محسنی،  سید شهاب، فریبرز بایندر،، مجله روابط عمومی

50،5047 
 .ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشـگاه علـوم پزشـکی     ای سواد رسانه مطالعه مقایسه» شاهین،اکرم
 27،5033،مجله جهانی رسانه:«تهران
 ای دانشجویان در جامعه اطالعاتی، فصلنامه شجاعی، مهناز، امیر پور، مهناز، بررسی وضعیت سوادرسانه 

 11-80، صفحات 35 پاییز هفتم،  شماره وم،س سال جوانان،  شناختی جامعه مطالعات
  .5043، 21شماره سنجش، و پژوهش فصلنامه ،"ای  سوادرسانه به مخاطبان نیاز "شکرخواه، یونس 
 .،هـای نوشـتاری در شـهر     ای مخاطبان رسـانه  سوادرسانه» عباسی قادری،مجتبی؛ میرعلی سید خوندی،زینب
 5035، 12، مجله مطالعات فرهنگ ارتباطات شماره «تهران
 .ای در میـان دانشـجویان   عوامل موثر در پیشرفت سوادرسـانه » عقیلی، سید وحید ؛ راسخ محمدی، صغری.» 

 0،5074مجله مدیریت فرهنگی،شماره
 مجلـه کتـاب مـاه علـوم اجتمـاعی شـماره       «ایهای رایانـه ای و انتخاب بازیسواد رسانه» زاده،طاهره.عیدی،

13،5032 
   ،ربرد آمار و برنامه ،کا5047غیاثوند، احمدSPSS ها، تهران، نشر لویه و متفکران.  در تحلیل داده 
 ،78،5071، ماهنامه تعاون، شماره "نقش زنان در توسعه پایدار، تواناسازی زنان "فرخی، طاهره 
 ،های انسان شناسی. تهران : نشر نی . تاریخ اندیشه و نظریه5042فکوهی، ناصر 
  ای، ناصر بلیغ، تهران، انتشارات اداره کل تحقیق و توسعه  درآمدی بر سواد رسانه، 5073کانسیداین، دیوید؛
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  ،ترجمه، حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی « مبانی پژوهش در علوم رفتاری»، 5078کرلینجر، فردریک نیکلز
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 زند، تهران، آوای نور
  .مطالعه موردی روابط  ن روابط عمومیای کارشناسا بررسی عوامل موثر در ارتقا سواد رسانه» کشانی، سمیرا(

نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد  پایان«. گانه شهرداری تهران( 22مناطق  عمومی
 5033واحد علوم و تحقیقات تهران، اسالمی
 شناسی، تهران، سمت، چاپ سوم ، مبانی جامعه5070کوئن، بروس؛ 
 .خراسان  های دولتی و غیر دولتیسازمان ای مدیران روابط عمومیرسانهبررسی میزان سواد  "مروجی،عباس

 5030واحد قوچان، زمستان شمالی، دانشکده علوم انسانی،  گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی
 .53)ی. شکرخواه،(.فصـلنامه پـژوهش و سـنجش    "اصل حاکم بر آن. 54ای و .آموزش رسانه"مسترمن، لن ،
5043 
 ،5044،"عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی "محمدی 
 ،فرهنگ تخصصی انگلیسی ـ فارسی علوم انسانی، تهران، حفیظ، چاپ اول5041میرزایی، خلیل ، 
  .مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، انتشارات میر.5048میرسپاسی، ن . 
 ،5048، 0737 خردادماه شماره 14 هری،،  همش"ای  سوادرسانه و مخاطبان "نصیری، بهاره 
  .ای انتقـادی: مطالعـه مـوردی  دانشـجویان      سنجش و کاربست الگوی پن  سطحی سوادرسـانه »یزدیان، امیر

 2،5033،مجله جهانی رسانه شماره«دانشکده صدا و سیمای ج.ا.ا.
 مبانی روابط عمومی، انتشارات آذر برزین5041ای احمد، یحیایی ایله ، 
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 ای الزام توسعة پایدار در قرن بیست و یکم سوادرسانه
 

محمدرحیم جعفرزاده 
 1

، عبدالکریم سوزنیار
2
 

 

 چکیده
ای به معنی توانایی شناخت، فهم، تفسیر، آفرینش، برقراری ارتباط، محاسبه و استفاده از محتوا در سواد رسانه

و نظری در ادبیات علم بطور عام و در ادبیات توسعه و  هایی است که از لحاظ علمی های مختلف؛ از جمله واژه قالب
ته است. این در حالی است که تغییرات اساسی در توسعة پایدار به طور خاص؛ در قرن بیست و یکم مورد توجه قرار گرف

نگرش نسبت به مفهوم توسعه صورت گرفته است و دیدگاه رشد محور مبتنی بر رشد اقتصادی به هر قیمتی به دیدگاه 
پایدار مبتنی بر رشد کیفی با توجه به عدالت اجتماعی و محیط زیست متحول گشته است. در این رویکرد انسان محور 

های چالش محور قرن بیست و یکم  ها و نظریه ترین مناظرة قرن و مبنای بسیاری از تحلیل توسعة پایدار بالندهتوسعه و 
اجتماعی،  –است. در این چالش انسان مرکز توجه قرار دارد. به دلیل همپوشانی ابعاد متفاوت حیات طبیعی و انسانی 

و همه جانبه بر مبنای راهبردهای توسعة پایدار در شناخت بهتر عناصر، رفتار و عملکرد اجزای  اتخاذ تحلیل سیستمی
ای  سیستم و نحوه تعامل آن با محیط پیرامون گریز ناپذیر است. بر همین اساس در مناظرات توسعة پایدار، سوادرسانه

ها و راهبردهای توسعة پایدار پیوند خورده است. حلقه اتصال  ر بسیاری از برنامهای یافته است و د  شان و جایگاه ویژه
ای و توسعة پایدار عنصر منابع انسانی است که کیفیت آن تابعی است از عوامل مختلف از جمله  سوادرسانه
تاثیر و ضرورت آن در  ای، نقش، ای. لذا در این مقاله با نیم نگاهی به مفهوم جدید توسعه، به سوادرسانه سوادرسانه

 توسعه پایدار پرداخته شده است.  

 ای، توسعه، توسعة پایدار. : سواد، سوادرسانهکلمات کلیدی

 

 مقدمه
ای؛ شامل همه  زندگی در عصر دیجیتال، بدون رسانه عمالً غیر قابل تصور است. بنابراین مهم است که سوادرسانه

های نوین مورد تاکید  د تلویزیون، رادیو، فیلم، موزیک و پرینت و نیز رسانهها از جمله ابزارهای سنتی مانن انواع رسانه
هایی از یک یا چند رسانه؛ که عقاید و دانش  هایی؛ پیام (. امروزه ما بوسیله پیام 2334، 0قرار گیرند ) زاچتی و وارداکاس

گونه که فشار قرار داریم. هماندهند احاطه شده ایم و تحت  و جهانی شکل می ما را در مورد امور زندگی عمومی
کنیم جایی که قدرت تولید کنندگان رسانه و  گرا زندگی می( بیان کرده است ما در یک فرهنگ هم2331) 8جنکینز

باشند. همچنین امروزه شاهد رشد سریع  های غیر قابل پیش بینی با هم در تعامل می مصرف کنندگان آن در روش
اعی عام پسند، تروی  محتوای تولید شده بوسیله کاربران، وبالگ نویسی در مورد منافع های اجتم جهانی ابزارهای شبکه

 های مشترک از این نوع هستیم. و امور جاری، مشارکت در روزنامه نگاری شهروندی، بحث آنالین و پروژه

                                                           
 مکاتبات مقاله.مسئول   ،ریزی آموزش از دور. برنامهعلوم تربیتی گرایش  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ، دکترای  -5

 .دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان بهبهان،
 .کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسیعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ،  -2

 .دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان بهبهان،
3 -Zacchetti, M. & Vardakas, P. (2008). 
4 -Jenkins, H. 
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ناشی از تاثیر گذاری است تا ها پیوند خورده است. پیوندی که بیشتر  ای با بسیاری از جریانات، امور و پدیده سوادرسانه
شود توسعه پایدار است.  ای صحبت می هایی که بطور خاص از تاثیر پذیری آن از سوادرسانه تاثیر پذیری. یکی از عرصه

تواند اهداف توسعه پایدار  ای می شود. سوادرسانه ای رویکردی نسبتاً جدید در ادبیات توسعه پایدار محسوب می سوادرسانه
گاهی بخشی و توانمدسازی در درک جریانات مختلف توسعه پایدار ترغیب و تروی  نماید جریاناتی چون را از طریق آ

های  حقوق شهروندی، فقر، آب و هوا، انرژی، بهداشت، توانمدسازی، مواد غذایی و کشاورزی، صلح و ثبات و زیرساخت
(. در این راستا 2351، 5)سینگ و همکاران پذیرند ای تاثیر می فناوری، همه از اهداف توسعه پایدارند که از سوادرسانه

باشد. چشم اندازی که  چشم انداز جدید رسانه فراهم نمودن راههای متعددی برای مشارکت فعال و در گیرانه افراد می
در دستیابی به آن توانمند است به نحوی که بسیاری از دانشمندان  این توانایی برای فراهم سازی شرایط مشارکت را 

 (.2334، 2مورد تحسین قرار داده اند )لسیگ
شود اما اغلب در مباحث پیش بینی کننده توسعه و توسعه  ای برای توسعه بسیار مهم تلقی می در حالی که سوادرسانه

پایدار مورد فراموشی قرار گرفته است. بنابراین آنچه که در این پژوهش، محققان به دنبال پاسخگویی به آن هستند این 
ای باید بعنوان یک موضوع ویژه در چشم انداز  ای و توسعه پایدار چیست؟ و چرا سوادرسانه که  پیوند سوادرسانهاست 

 توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد؟
 

 ای سوادرسانه
ها  و مهارت های عمومی توانایی های متعددی تعریف شده است که موجب کسب سواد به عنوان نتای  حاصل از روش

منعکس شده است. اولین واژه با منشاء  در زبان انگلیسی  این وضعیت توسط دو واژه صالحیت و شایستگی شوند. می
رفتارمردم به منظور انجام موثر وظایف محوله به آنها، داللت بر راهی برای اندازه گیری   آمریکایی؛ باتکیه بر چگونگی

های خاص یک فرد که در قالب رفتارهایی تعیین  ن ویژگیبر اساس  این رویکرد، صالحیت باید به عنوا صالحیت دارد.
نقش اجتماعی و   های شخصیتی، انگیزه، ( ویژگی5342) 0کننده کیفیت  اقدامات انجام شده است درک شود. بویاتزیس

 کند. ها را به عنوان عوامل تعیین کننده میزان صالحیت یک فرد معرفی می مهارت
یک  نشات گرفته است. این رویکرد بر نتای  استاندارد عملیات اختصاص یافته به واژه شایستگی از منطقه بریتانیا 

ها، دانش و  بنابراین، در این معنی شایستگی باید حداقل شامل رنجی از مهارت حرفه  و یا محل کارخاصی تکیه دارد.
گردد )دوبرزینسکا و ای باشد که باید منجر به یک خروجی مورد انتظار   الزم برای انجام وظایف حرفه نگرش

   (.27: 2355، 8استرزبونسکا
1لوهان مک مارشال 5311سال  بار در اولین برای

 اصطالح "وجود انسان ابعاد رسانه:گسترش درک"کتاب  در 

1ای سوادرسانه
 تحقق جهانی دهکده که زمانی بود ولی معتقد نکرد ارائه آن برای دقیقی تعریف لوهان مک برد. کار به را 

 (.5041جهرمی، یابند )بصیریان دست ای سوادرسانه نام به جدیدی سواد به انسانها است الزم یابد
ای اغلب بعنوان  ای وجود ندارد سوادرسانه به طور کلی، در حالی که توافق همگانی در خصوص تعریف سوادرسانه

هم بعنوان دسترسی فیزیکی و هم قابلیت دسترسی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید رسانه تعریف شده است. دسترسی 
شود. تجریه و تحلیل مستلزم توانایی جستجو کردن، مکان یابی و  توانایی استفاده از اشکال مختلف رسانه تعریف می

                                                           
1 - Singh, Jagtar. Grizzle, Alton. Yee, Sin Joan and Hope Culver, Sherri 

2 - Lessig 
3 - Boyatzis 

4 - Dobrzyńska M., Strzebońska A. 

5 - Marshal McLuhan 
6 - Media Literacy 
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انتخاب اطالعات با توجه به نیازهای فردی و به منظور بررسی اطالعات با توجه به پارامترهایی چون واقعیت، صداقت، 
باشد  های ارتباطی می ره است و تولید رسانه، تولید و توزیع محتوای رسانه با توجه به صالحیتعالقه، منافع و غی

 (.2334، ، 5)تورنرو
 ای که  رسانه پیامهای و اطالعات انتقال و ارزیابی تحلیل، دسترسی، قدرت و ( این توانایی5073به اعتقادکانسید )

 در که هایی سازمان و گویند. موسسات می ای سوادرسانه را نمود عرضه چاپی غیر و چاپی مختلف در چارچوبهای توان می

0اروپایی ،کمیسیون2یونسکو مانند کنند می فعالیت ای سوادرسانه زمینه
 خصوص در زمینه چهار درباره 8اروپایی پارلمان و 

تولید  و ارزیابی کردن، تحلیل دسترسی، زمینه چهار در توانایی شامل که دارند؛ ای توافق  سوادرسانه نیاز مورد های مهارت
 حل توانایی و تفکر انتقادی خودآگاهی، هایتوانایی شخصی، های جنبه پیشرفت ها مهارت این همه است. خالصه خالق

  (. 1،2333کنند )اکستراند می تقویت را مشکل
در اصل به عنوان توانایی خواندن  "سواد" سواد است. ها، مسئله اصلی معنای کلمه  در مورد توانایی استفاده از رسانه

بنابراین واژه   کند. یا صفات دیگر معنی گسترده تری پیدا می شود، اما در ترکیب با اسامی نوشتن توصیف می و
ای  سوادرسانه  (. تعریف2350، 1ها اشاره دارد ) کازنیرا زیلکا ای بهره وری کاربران رسانه  ای به معنای گسترده سوادرسانه

 (.8: 2337، 7ای ...  گردد )رویکرد اروپایی به سوادرسانه حادیه اروپا شامل درجات زیر میات

 ها و جوامع مجازی. های موجود، اعم از روزنامه سهولت استفاده از تمام رسانه 

 مرورگرهای وب و یا مشارکت در جوامع  از جمله تلویزیون تعاملی، استفاده از –ها  استفاده فعال از رسانه
فرهنگ، گفت و گوی بین فرهنگی،  ها در زمینه سرگرمی، دسترسی به مجازی و بهره برداری بهتر از پتانسیل رسانه

 های روزمره )استفاده ازکتابخانه، ...(. آموزش و کاربرد

 توانایی ارزیابی اطالعات، دسترسی به  ها  )به عنوان مثال، داشتن رویکرد انتقادی به کیفیت و محتوای رسانه
 موتورهای جستجو(. های متنوع، استفاده هوشمند از  لیغات در رسانهتب

  ها وحضور رو به رشد اینترنت به عنوان یک کانال توزیع  تکامل فن آوری رسانه -ها  استفاده خالقانه از رسانه
 و محتوا بپردازند. تصاویر، اطالعات سازد تا به ایجاد و توزیع ای از افراد را قادر می  به طور مداوم تعداد  فزاینده

  ها. کثرت گرایی و حقوق مالکیت  رسانه ها و تفاوت بین درک اقتصاد رسانه 

  به ویژه در  آگاهی از مسائل مربوط به کپی رایت)حق چاپ(، که برای فرهنگ قانونی بودن ضروری است ،
 .میان نسل جوان اعم از مصرف کنندگان و تولید کنندگان محتوا

ای گسترش سواد سنتی  (. سوادرسانه2350، 4ع ارائه توانایی بر اساس سواد سنتی است ) وانگای در واق سوادرسانه
دهد. این مفهوم تنها شامل  است که تفسیر معتبر و صحیح افراد از اطالعات از اشکال مختلف رسانه را پوشش می
به تفکر انتقادی و قضاوت در  توانایی گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن  نیست بلکه همچنین ترغیب افراد

ای بوسیله فن آوری اطالعات را   شود. همچنین توانایی کسب اطالعات رسانه ای را نیز شامل می  مورد اطالعات رسانه
 (2351، 3شود )زونگ شامل می
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 مفهوم توسعه پایدار: 
 را توسعه است. 5توسعه موضوع بیستم و یکم، قرن در اجتماعی و انسانی علوم حوزه در مهم بسیار موضوعات از یکی

 ای مقوله توسعه دانست. فرهنگی و سیاسی محیطی، زیست اجتماعی، اقتصادی، تمام ابعاد در کیفی و کمی رشد توان می

 و سیاسی ویژه )جغرافیایی، فرهنگی، و خاص به شرایط توجه با کشور هر ثانیاً و بعدی یک نه و بعدی چند است
 که تاوانی و هزینه دلیل به توسعه نیافته نماید. کشورهای می دنبال و شناسایی را توسعه یها شیوه و مسیر خود، تاریخی(

2پایدار توسعه مثل جدیدتری الگوهای اند، شده متحمل ایتوسعه یها برنامه و راهبردها قالب در
 نمودند. توسعه مطرح را 

 و ملی نهادهای و مردم عامه تلقی طرز اجتماعی، ساخت در اساسی تغییرات مستلزم که دانست بعدی چند جریانی باید را
 (.18: 5041است )شعبانپور،  مطلق فقر کردن کن ریشه و نابرابری کاهش اقتصادی، رشد تسریع نیز

 این شود. می متحول مطلوب وضعی به نامطلوب وضعی از جامعه آن در که شود می گفته فراگردی به توسعه همچنین

 صورت به جامعه بالقوة ظرفیت تمام که است این اساساً آن ماهیت و گیرد می بر در جامعه را نهادهای تمامی فراگرد،

 از چه و اقتصادی نظر از چه جهت هر از جامعه استعدادهای سازماندهی توسعه فرایند در دیگر، عبارت به درآید. بالفعل

 (.43: 5013شود )اسدی، می شکوفا و بارور سیاسی و فرهنگی اجتماعی، نظر

 دارد. محسوسی تفاوتهای بود شده بیان گذشته قرن نیم در آنچه انجام با جانبه همه توسعه مفهوم کنونی دنیای در

 آن در جامعه نوسازی و اطالعات فرهنگ، بلکه نیست؛ تبیین قابل اقتصادی دریچة محدود از فقط توسعه مفهوم

 و خالقیت فنی، های مهارت و دانش کیفیت فکری، تواناییها، ظرفیت گسترش توسعه از منظور و دارد محوری جایگاهی
 و دستاوردها منابع، از مندی بهره و سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مسائل حل برای هاانسان توانایی نوآوری،
 (.5043است )دژپسند،  همگان برای معنوی و مادی زندگی شرایط بهبود کلی به طور و جامعه امکانات
 ایده، ترین محوری اما است، شده استفاده متنوعی مفاهیم قالب در گوناگون های روش به تاکنون پایدار توسعة مفهوم

 این اساس بر است. شده تببین5347سال  در که بوده " 0زیست محیط و توسعه جهانی کمیسیون" به احتیاجات مربوط

 سازی برآورده برای آینده یها نسل توانایی کردن فدا بدون را حاضر نسل بتواند که است پایدار ای توسعه ، تعریف

 (.508کند )ص  تأمین یشانها نیازمندی
 شرکتهای و ها سازمان المللی، بین نهادهای ،ها دولت سوی از گسترده طور به محتوا پر و موجز بیان هنگام، این آن از

 موازات به اساس است. براین شده گرفته کار به و پذیرفته دولتی غیر های گروه و و دانشگاهی علمی مؤسسات تجاری،

 اقتصاددانان و متخصصان شود، می درک بهتر توسعه محیطی و زیست اجتماعی ابعاد و اقتصادی رشد میان ارتباط که آن

 یعنی سازد. می ناپایدار را توسعه ناپذیری اجتناب نحو به اقتصادی، رشد به جانبه یک توجه که شوند می همنوا مهم این بر

 (.5070بوث،  کن و یابد )بلیس ادامه سیاق همین به طوالنی مدت برای تواند نمی
 تعریف توسعة پایدار را مفهوم مشترک، برداشت و زبان ایجاد منظور به ابتدا بر اساس آنچه گفته شد الزم است در

 و بشر بقای به که است ای توسعه منظور شود،می صحبت توسعة پایدار از های آن را شناسایی نماییم. وقتی کرده و مؤلف
 و نظام طبیعی منابع انسانی، منابع پویا، فرایندهای ها، زنجیره تمام با توسعة پایدار نگرد. می آن همه جانبه و کامل رفاه

 رفاه و عدالت و طبیعت و آینده، انسان و حال بین تعامل ایجاد درصدد و است تعاملی شکل یک در جامعه افزاری سخت

 (.5048ها است )عیوضی،  نسل درون و بین
های محیطی و برخی  های ما قبل تاریخ، بسیاری از مردم از محدودیت توسعة پایدار مفهوم جدیدی نیست و از دوره
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، 5اند )داسمن آمیز و درازمدت بقا همچون مدیریت بهینه و حسن تدبیر مناسب آگاهی داشته راهبردهای تکامل موفقیت
نسبت داده شده  2به خانم باربارد وارد 5373ح اصطالح توسعة پایدار برای اولین بار در اواسط دهة (. لیکن طر5341

 پذیر نیست. است و در تعریف این اصطالح اصوالً ارائه یک تعریف جهانی دقیق و صریح امکان
ها و  به رشد توانایی شود که ای از تحوالت فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفته می توسعه به مجموعه

شود. با این تعریف توسعه عالوه بر چند بعدی بودن به دست انسان و در نهایت  های کلی در همه ابعاد منجر می ظرفیت
های مورد  ها و ارزشگیرد. اهداف توسعه بهبود زندگی انسان و ارتقاء کیفیت آن با توجه به آرمان برای انسان صورت می
های تازه و نو  های نوین و ایده رکتی پویا و مستمر است. محرک اصلی در توسعة جامعه دانشقبول آنهاست. توسعه ح
 (.5040است ) اخوان کاظمی، 

 

 ای و توسعه پایدار  ارتباط سوادرسانه
ها، عناصر و  ای و توسعه پایدار ضروری است ابتدا اهداف، منابع، مولفه به منظور درک ارتباط دو مفهوم سوادرسانه

ای دراین فضا  جامع از موضوع، جایگاه سوادرسانه ابزارهای توسعه پایدار تبیین و پس از شکل گیری فضای مفهومی
 ای در راستای توسعه پایدار تشریح گردد. های سوادرسانه مشخص شده و سپس کارکردها و مزیت

وسعه فرایند اقتصادی محض و روندی تعاریف و مفاهیم مختلف ارائه شده برای توسعة پایدار حاکی از این است که ت 
توسعه فرایندی دیالکتیکی است که در آن هر  0همواره یک جهتی و بدون مسأله نیست و بنا به گفته ژوزف شومپیتر

های دیگری به همراه دارد. اندیشة نوین در این راستا یک تفکر نظام یافته است که  تغییری در اقتصاد مسائل و تعدیل
زا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و  یست را در پیوند با یکدیگر قرار داده است. از این رو هر پدیدة توسعههر چیز در محیط ز

دهد. توسعة پایداری که امروزه در تمام جهان به عنوان تنها راه  زیست محیطی را متأثر از هم مورد بررسی قرار می
های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  ندی فعالیتای است که هم پیو رهایی انسان از معضالت مطرح شده، توسعه

: 5070های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است )اسپوتر،  کشد و قلمرو آن در محل تالقی فعالیت را به تصویر می
23.) 

 برای را هایی شاخص و بندی دسته محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، حوزة سه در معموالً را پایدار توسعه اهداف

 در که دهد می قرار توجه مورد را هایی شاخص اجتماعی، حوزة کنند. می تعریفها  جنبه در این یافتگی توسعه گیری دازهان

 عمل جوامع در مردم زندگی کیفیت ارتقای فرایند یا بازدارندة گر تسهیل عنوان به و است انسان با مستقیم ارتباط

 کند. می
وری از  و منوط به چند و چون بهره 8تابعی از متغیر منابع و استعدادهای انسانیزای پایدار،  از سوی دیگر توسعه درون

های زندگی  ها، هنجارها و شیوه بایست رفتارها، ارزش ( و برای دستیابی به توسعة پایدار می5074آنهاست )فراستخواه، 
های متعدی ذکر شده است. بطور  (. همچنین در منابع مختلف برای توسعة پایدار مولفه5331مردم اصالح شود )بارو، 

: 5048ها عبارتند از: انسان، محیط زیست، فرهنگ، آموزش، علم، اخالق، امنیت و مشارکت ) نصیری،  هکلی این مولف
207-543.) 

در خصوص عناصر توسعه پایدار در تعاریف مختلف به موارد متعددی اشاره شده است. جمع بندب ادبیات در این 
 زندگی، کیفیت بهبود منابع، از بهتر استفاده فقرزدایی،از:  عبارتند مذکور تعاریف در مشترک هد عناصر خصوص نشان می

 منابع به حداقل رساندن آسیب وآینده، حال برای منابع نگهداری نیروی انسانی، و طبیعی منابع از صحیح برداری بهره
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 و ... است. توسعه اقتصادی و اجتماعی کالبدی، سنتی الگوهای برابر در هایی حل راه ارائه ناشدنی، تجدید
 ایجاد سنتی، معرفت و ها مهارت دانش، اشاعه سازی، آگاه و آموزش از: تروی  پایدار نیز عبارتند توسعه اصلی ابزارهای

 .ها ارزش و رفتارها در تغییر
توان به این  ها، عناصر و ابزارهای توسعه پایدار می با تحلیل مباحث فوق در خصوص تعریف، اهداف، منابع، مولفه

ای؛ همراه با سواد اطالعاتی و  ته مرکزی توسعه پایدار سرمایه انسانی است. از سوی دیگر سوادرسانهنتیجه رسید که هس
توان گفت حلقه اتصال  (. بنابراین می2350دهند )کازنیرا زیلکا،  سواد دیجیتالی؛ جزء ی از سرمایه انسانی را تشکیل می

 ای، سرمایه انسانی است. توسعه پایدار و سوادرسانه
سرمایه انسانی پیش نیاز و از بسترهای الزم توسعه پایدار است. نیروی انسانی با کیفیت بعنوان محرک توسعه پایدار  

ای مناسب است.  هایی است که بی شک یکی از مهمترین آنها داشتن سوادرسانه در قرن بیست و یکم دارای مشخصه
 در بقا و اطالعات عصر در پویا زندگی برای که است ها مهارت دانش و انواع ای از  مجموعه اطالعاتی سواد کلی طور به

 انجام دانش، و اطالعات کسب برای الزم توانمندی و باشد می ای ضروری  حرفه و آموزشی، علمی رقابتهای دوران

 العمر یادگیری مادام های مهارت عنوان به دلیل همین به و کند می فراهم خودمدار صورت به علمی و نگارش پژوهش

 (.5041شود )پریرخ،  می مختلف محسوب سنین در علمی های گروه تمام برای پایه مهارت و دانش و است شده شناخته
 نماید. های زیر را تسهیل می ها و تجربه عملکرد فرد را درزمینه ای دانش، مهارت سوادرسانه

 جستجوی اطالعات                                         

 ابلیت اعتماد  منابع اطالعاتیارزیابی ق 

  ذخیره سازی اطالعات 

  انتقال )انتقال، توزیع، توزیع مجدد( اطالعات 

  پردازش اطالعات 

  انتخاب )انتخاب، حذف، مناسب بودن( اطالعات 

  ارزش اطالعات 

  )تفسیر اطالعات )درک آگاهانه، فهم، دیدگاه انتقادی 

  بکارگیری اطالعات 

  شبکه )اینترنت، اینترانتاکسترانت( در قالب متن و مواد سمعی و بصری تولید و توزیع محتوا در 

  اطمینان از امنیت اطالعات 

  )استفاده ایمن از شبکه )اینترنت، اینترانت، اکسترانت 

  .)حفاظت از حریم خصوصی، و همچنین مالکیت شخصی و معنوی )فکری 
 

های ارتباطی و  انتقادی، حل مسله، استقالل شخصی و مهارتای شامل تفکر  های بدست آمده از سوادرسانه مهارت
هایی حیاتی برای ایجاد شهروندان فعال و آگاه و در نتیجه سرمایه  (. اینها همه مهارت2334اجتماعی است )تورنرو، 

 تواند ای دارد می  دهد فردی که دانش رسانه ای نشان می انسانی با کیفیت هستند. پژوهش در خصوص سوادرسانه
دیدگاهی مناسب و رشد یافته در خصوص حوادث اجتماعی کسب کند و بنابراین هم در سطح فردی و هم در سطح 

(. همچنین بسیاری از طرفداران 2334، 5و اجتماعی خود را به دیدگاهی مناسب تری مجهز نماید )کارلسون عمومی
شهروندی فعال، پرورش و گسترش  ای بعنوان یک عامل محرک برای مشارکت، ای، به سوادرسانه سوادرسانه
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 (. 2334، 5نگرند)کارلسون و همکاران ها و یادگیری مادام العمر می صالحیت
 

 ها و راهکارها: آسیب
ها تاثیر قابل توجهی بر اوقات فراغت و کار، یادگیری و آموزش، اجتماعی شدن، هنر و فرهنگ، اقتصاد  امروزه رسانه

ها، گذشته از مزایای متعددی که به  جامعه دارند. در همین راستا استفاده از رسانه و سیاست و سایر جوانب زندگی افراد
همراه دارد سبب افزایش مشکالتی چون حواس پرتی در ارتباط، دستکاری، تبلیغات غیر قانونی، خطرات ناشی از سوء 

، 2شده است )تولودزکی و گرافهای جنایی دیگر  ها، نقض کپی رایت و حقوق شخصی، تقلب و و فعایت استفاده از داده
2352.) 

ای پدیده طرد) خروج( دیجیتالی است، این پدیده افرادی را تحت تاثیر خود  مهمترین آسیب فقر سوادرسانه
و فقدان انگیزه برای  های تکنیکی استفاده از فناوری دیجیتال به خاطر عدم دسترسی و یا نداشتن مهارت دهد که قرارمی

با برخوردار نبودن از انواع سوادهای مذکور )همچنین تا حدی  های جدید، و در نهایت در ارتباط مهارتبه دست آوردن 
و مشارکت آنها در جامعه و فرهنگ، از  های زندگی خود، اعم از بازار کار به دلیل فقدان انگیزه (، به یقین در تمام زمینه

(. این این 54:  2355، 0روبرو خواهند شد )باتورسکی ناکامیو زندگی شخصی خود با  جمله حفظ روابط اجتماعی،
ای موجب گسترده تر شدن شکاف اثرات ارتباطاتی خواهد شد   های فضای رسانه وضعیت، همزمان با فشار پیچیدگی

 (. 04: 5352، 8)کلمن و پریس
ندگی و نیز بهره مندی های مختلف ز برای مقابله با مشکالت و مسایل مربوط به حضور گسترده رسانه در عرصه

های متعدد  تر از طریق بسترسازی توسعه پایدار، روشهای رسانه در تامین زندگی با کیفیت بیش از پیش از پتانسیل
دهد کارآمدترین راهکار برای چالش اثرات منفی  قهری و مسالمت آمیز وجود دارد اما مرور ادبیات موضوع نشان می

ای  سانه و خروج نیروی انسانی جامعه از چرخه حیات اجتماعی موثر، آموزش سوادرسانهرسانه و تبعات منفی فقر سواد ر
ای مورد نیاز است. بنابراین   ای از آموزش رسانه  فرایند پیچیده  است. به منظور دستیابی به سطح معینی از مهارت،

  .ای است  ای هدف آموزش رسانه به این نتیجه رسید که سوادرسانه توان می
ای باید توسط بسیاری از   سواد دیجیتالی، روند آموزش رسانه ای، سواد اطالعاتی و لیل پیچیدگی سوادرسانهبه د
های ملی  ها و ارگان سازمان ها، ها انجام شود، از جمله نهادهای آموزشی )سطوح مختلف آموزش و پرورش(، رسانه نهاد

ی که در بین آنها باید نقش کلیدی به خانواده اختصاص داده های اجتماع دولتی و غیر دولتی و همچنین بسیاری از گروه
و تخیل، شکل دادن و  های ارزشی، تحریک خالقیت در زمینه تشکیل رویکردها و نظام شود. اگرچه به طور عمده

همیشه قادر به پشتیبانی از نسل جوان در زمینه کسب  کند اما خانواده ایفا می تشکیل شخصیت خانواده نقش مهمی
باشد، چونکه در بسیاری از موارد والدین  یا پدربزرگ و  های تکنولوژیکی خاص نمی های فنی استفاده راه حل رتمها

 باشند. مادربزرگ  قادر به دنبال کردن  تغییرات سریع در زمینه فن آوری نمی
سانه در توسعه پایدار، خود با ای و در نتیجه استفاده از ر ای بعنوان بهترین راهکار برای بهبود سوادرسانه  آموزش رسانه

های متعددی مواجه است که کارآمدی آن را در ارتباط با فراهم سازی بستر انسانی مورد نیاز توسعه پایدار  را  چالش
ای آنها، غالب   ها و افکار منسوخ و عقب مانده سیاست گذاران و متولیان موضوع و فقر دانش رسانه سازد. ایده محدود می

های آموزشی نامناسب و غیر  ای، استفاده از روش ساده انگارانه در خصوص ضرورت آموزش سوادرسانهبودن فرهنگ 

                                                           
1 - Carlsson, U., Jauinot-Delaunay, G., Perez Tornero, 

J. M. &Tayie, S 

2 - Tulodziecki, Gerard  & Grafe, Silke 

3 - Batorski, D. 
4 -Coleman & Price 
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 باشند. ها میای ناقص از جمله مهمترین آن  های معیوب ناشی از اطالعات رسانه منطقی و سیاست
الزم و تعمق بخشی  تواند از طریق فراهم سازی بسترهای ای با رعایت اصول اجرایی مناسب می آموزش سوادرسانه

به این بسترها، به تسریع در تحقق توسعه پایدار کمک نماید. چند مورد از مهمترین این اصول عبارتند از: اصل فردیت، 
 ای مختلف و اصل شفافیت موضوع .   های رسانه اصل غنی سازی منابع اطالعاتی رسانه ای، اصل لینک موثر بین حوزه

 

 جمع بندی و نتیجه گیری:
ای پیچیده، چند بعدی و تاثیر گذار بر ابعاد مختلف حیات بشری در قرن بیست و یکم محسوب   ای مقوله سوادرسانه 
ها نهفته است. یکی از شود. موضوعی که بسترساز بسیاری از تحوالت، مباحث و مفاهیم بوده و در بسیاری از آن می

ای از  پذیرد توسعه پایدار است. سوادرسانه ای تاثیر می نهای از سوادرسا  موضوعات مهم این قرن که به طور گسترده
خورد و با بهبود کیفیت سرمایه انسانی نقش خود را در تسریع توسعه  طریق سرمایه انسانی با توسعه پایدار پیوند می

طور  به تا کند می کمک انسان به که رسد می نظر به ضروری و الزم مهارتی ای سوادرسانه نماید. در واقع پایدار ایفا می
 با که دهد را می امکان این مخاطبان به و باشد ها داشته رسانه از جانبه همه و کافی تصویری و کند فکر مستقالنه

امیرپور،  و کند )شجاعی پیدا ای دست  رسانه هر در موجود دانش به تا کنند پردازش ای را  رسانه های پیام کامل، آگاهی
5035.) 
 خصوصی، زندگی در را اطالعاتی مجراهای و منابع ها، رسانه مختلف انواع توانند می اطالعاتی و ای باسوادرسانه افراد

 آن به توانند می چگونه و کجا چه، برای دارند، نیاز اطالعاتی چه و موقع چه دانند می آنها برند. کار به خود عمومی و شغلی

 و رسانه عملکرد و مسئولیت نیز نقش، و کرده تولید را اطالعات چرا و کسی چه کنند می درک آنها کنند. پیدا دست
 هر و رسانه در که هایی ارزش و اعتقادات ها،پیام توانند اطالعات، می آنها کنند. می درک را اطالعات کنندگان فراهم

 به را شهروندان اطالعاتی، و ای سوادرسانه کنند. ارزش گذاری را اطالعات و را تحلیل شده نقل محتوا دیگر کننده تولید

 حقوق از بدینوسیله تا کند، می تجهیز بگیرند اطالعات و از رسانه را بهره نهایت توانند می آنها با که هایی صالحیت

 گردند. بیان برخوردار آزادی همچون بشر، اساسی
و مشکالتی که همراه با  ها، مسائل ها، محدودیت های رسانه در زندگی امروزی، چالش با وجود کارکردها و مزیت
باشند. لذا ضروری است به منظور بهره مندی صحیح از رسانه  کنند قابل تامل و برجسته می حضور رسانه ظهور پیدا می

ای بعنوان  در توسعه پایدار و کاهش اثرات منفی آن بر زندگی مورد توجه قرار گیرند. در این راستا آموزش سوادرسانه
ای همگانی   گیرد. رویکردی که باید وظیفه ویکرد در مواجه با شرایط توصیف مورد تاکید قرار میکارآمدترین و موثرین ر
ها و نهادهای بسیاری در آن مشارکت داشته باشند و اجرای آن همراه با رعایت اصول اجرایی  قلمداد شده و سازمان

 مناسب باشد.

 
 منابع:

توسعة پایدار، مجموعه مقاالت، جلد اول، تهران: مؤسسه پژوهش (. آموزش عالی و 5040اخوان کاظمی، مسعود ) -
 ریزی در آموزش عالی ایران. و برنامه
 (. ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.5070اسپوتر، برایان ) -
 ، فارس خلی  سمینار ششمین مقاالت مجموعه ، جهانی نوین نظم و امریکا اصلی (. مشکل5071اسدی، بیژن ) -
 تهران. ، فارس خلی  مطالعات مرکز
(. توسعة پایدار، مفهوم، ارزش و عمل، ترجمة سید علی بدری، تهران: دانشگاه تربیت 5331بارو، سی. جی ) -

 مدرس.
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 پائیز.  نهاجا، سیاسی عقیدتی اداره دوم، شماره
، فصلنامة راهبرد یاس، سال اول، «توسعه موضوع انسان»(. تأملی در طرح بحث 5048محمدرحیم ) عیوضی، -

 .535-253، 8شمارة 
(. آموزش، پژوهش و توسعه سرمایه انسانی در توسعة پایدار، فرهنگ و تعاون، شمارة 5074فراستخواه، مقصود ) -
51 ،83-01. 
 صدا. توسعه و تحقیق کل اداره (. تهران:5073بلیغ ) ناصر ترجمه ای، سوادرسانه بر درآمدی دیوید. کانسیداین، -
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 به کودکان  ای در ارائه سبک زندگی ایرانی اسالمیکارکرد سواد رسانه

 تبلیغات تجاری سیمادر 
 
 5فاطمه قضایی

 

 چکیده:
ای را برای مخاطب آشکار کرده و رابطه های پنهان مصرف رسانهتواند الیهمیفن و تکنیکی است که  ایسواد رسانه

ای باید این علم از کودکی در افراد با توجه به پیچیده بودن مجموعه سواد رسانه .انفعالی را به رابطه فعال تبدیل کند

های زندگی متناسب با خود را به ها و سبک ها، ارزش رسانه پیام پرورانده شود تا به صورت یک مهارت شکل گیرد.
ریزی اند تا قدرت تشخیص و مدیریت برنامهرو کودکان و والدین نیازمند تحصیل سواد رسانهگذارد، از ایننمایش می

های بصریم تبلیغات بازرگانی، کودکان از مخاطبین به علت جذابیتدهد تحقیقات نشان میای در آنها شکل گیرد. رسانه
ها بر مفهوم سازی های تلویزیونی هستند؛ بازنمایی الگوهای سبک زندگی در این برنامهپر و پا قرص این نوع از برنامه
در  شکل می دهد.شان را از آنچه شایسته یک زندگی مطلوب است، گذارد و تصویر ذهنیکودکان از واقعیت تأثیر می

شود  های پیام برای مخاطب آشکارسازی میهای پنهان در الیهای، ایدئولوژی و اسطورهاین مقاله با کمک سواد رسانه
ای های بازرگانی منفعل نبوده و همچنین راهکارهایی برای ارتقا سواد رسانهتا مخاطب به مرور یاد گیرد نسبت به آگهی

آسایی ایرانی در چارچوب نظریه تن ای در تحقق سبک زندگی اسالمیه به نقش سواد رسانهشود. مقاله با توج ارائه می
وبلن و روش کیفی نشانه شناسی بارت در حیطه سه مولفه سبک زندگی، شامل منزلت اجتماعی، شیوه مصرف و اوقات 

اند، نتیجه ه هدفمند انتخاب شدهنمونه آگهی ک 51های گردآوری شده از فراغت، تهیه شده است. با تجزیه و تحلیل داده
کند سبک زندگی پول مدارانه و پر مصرف، اوقات فراغت همراه با کناره گرفتن از کار تولیدی، پژوهش مشخص می

های بازرگانی، به شکل ماجرایی دوست داشتنی و تثبیت منزلت اجتماعی و اطوارهای اعیانی طبقات متمول در آگهی
ای بین سبک داده، تفهیم و اسطوره سازی شده است و فاصله گسترده خاطب کودک نشرشده در جامعه خودی، برای م

 ایرانی جامعه وجود دارد. های بازرگانی و بستر فرهنگ اسالمی زندگی تبلیغ شده در پیام

 ای، سبک زندگی، منزلت اجتماعی آگهی بازرگانی، شیوه مصرف، اوقات فراغت، سوادرسانه های کلیدی: واژه

 

 مقدمه:
بین های آن تشخیص دهید. های هر ملتی را از آگهیتوانید ایدهنوشت، شما می 5357نورمن داگالس در سال 

، نحوه پوشش و مدیریت بدن، انتخاب مخاطبان و انتخاب سبک زندگی، گذراندن اوقات فراغت 2ایمیزان سواد رسانه
، آداب و رسوم و مناسک فردی و اجتماعی متاثر ا خوردنها، نوع و شیوه غذهای منزل و نحوه چیدمان آنکاال و دارایی

 در کشور ما، تلویزیون تقریباً جزء اعضای خانواده شده (.5032های تلویزیونی، نقش موثری وجود دارد )بنکار، از برنامه
تلویزیون، صبح تا شب خوابند و  شوند و با تلویزیون می از کودکان ما با تلویزیون از خواب بیدار می عمالً خیلی ،است 

ی بصری تبلیغات بازرگانی، کودکان از هادهد به علت جذابیتتحقیقات نشان می(. 5035 )مهکام، روشن است
ها بر های تلویزیونی هستند، بازنمایی الگوهای سبک زندگی دراین برنامهمخاطبین پر و پا قرص این نوع از برنامه

شان را از آنچه شایسته یک زندگی مطلوب است، شکل گذارد و تصویر ذهنیمیمفهوم سازی کودکان از واقعیت تأثیر 
                                                           

 وسیما. کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه عالمه طباطبایی. ارزیاب برنامه در صدا 5

2 Media Literacy  
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که به  ها تقریباً خالی است و لذا هر پیامیالعاده است، این است که ذهن آن چیزی که در مورد کودکان فوق دهد.می
خاطبان اصلی آموزش مو به همین دلیل است که  (2338، 5ماند )کوهن شان می شود، در حافظه ها فرستادهذهن آن

دانش و تجربه کم این گروه و در نتیجه نیاز بیشتر آنها به آموزش یادگیری از  ،ای کودکان و نوجوانان هستندسواد رسانه
 ،یک طرف و مقرون به صرفه بودن آموزش بـرای آنهـا از نظر طول مدت بازده سرمایه گذاری آموزشی از طرف دیگر

: 5035نامه ریزان این حوزه را به خود جلب کرده است. )دهقان شاد، محمودی کوکنده، ها توجه بربیش از سایر گروه
های  آنان به جای آنکه تسلیم محتوای پیام  ( و به این واسطه2331ای در بحث نهفته است )هابز، قلب سواد رسانه (73

تالش نمایند تا به عنوان یک مخاطب فعال توانند میکنند بپذیرند، نچـه دریافت میای شوند و منفعالنـه هـر آرسانه
(. به عبارتی 5035)نصیری، بخشی و هاشمی، بپردازند  شانارزیابی ها را درک و به رمزگشـایی و معنای نهفته در پیام

 (.5035)بهمنی،  تواند چتری باشد بر سبک زندگی آنها ای می سوادرسانه

 

 تحقیق:مساله 
 گرایی،مصرف اقتصادی، ارزشی هایدیدگاه در حقیقت و است قوی بسیار جوانان و خردساالن روی تبلیغات تأثیر

 تجاری که هایآگهی تشخیص در اینکه با (. کودکان5047 )موالنا، کندتعیین می را هاآن هنجاری و اجتماعی اخالقی،

 ترین ویژگیمهم را آن بزرگساالن، که «کنندگی ترغیب» اما به هستند، دقیق شوند،می پخش هابرنامه فواصل در

 ماهرانه که تلویزیونی تبلیغاتی هایپیام در برابر بزرگساالن با مقایسه در نیستند و واقف دانند،می تجاری هایآگهی

های  ها و مهارت به خاطر کمبود توانایی و( 5041دیگران، هستند )امینی و پذیراتر و پذیرترآسیب بسیار شود،طراحی می
سن و  در مورد مخاطبان کم ها بر سبک زندگی در تأثیر رسانه .تر هستند شناختی، این گروه در برابر تبلیغات، شکننده

 در بازرگانی (. تبلیغات5035آورند )ابراهیمی،  های مصرف خاصی به وجود ها و شیوه توانند سبک ها می سال، رسانه

آوری مال و آشکار با برخی معیارهای عرفی و گاه قانونی دارد. در این گونه تبلیغات، جمع  سیما تناقض و صدا سازمان
میزان انطباق »(. پژوهش 5032 حسینی،و  شود )کاشانی معرفی و توصیف می« پرستانهمال»اموال به شکلی کامال 

نشان « دستور العمل تبلیغاتی سازمان صدا و سیما تبلیغات بازرگانی شبکه اول سیمای جمهوری اسالمی ایران با
 کهرعایت مفاد دستورالعمل تبلیغات تجاری سازمان به طور کامل صورت نگرفته  (% موارد48)اصل،  18که در  ستا داده

های آگهی،  های نامناسب شخصیت گرایی، استفاده از جایزه، آرایش این موارد شامل: فریب و اغراق، تجمل و مصرف
فارسی و. ر و تحقیر برخی اعضای جامعه، بدآموزی داشتن برای کودکان، استفاده از کلمات و واژگان غیرتمسخ

)بروجردی،  ها شاهد نقض اصول دستورالعمل تبلیغاتی سازمان صدا و سیما هستیم در اغلب آگهی باشد به عبارتی می..
 کند )علی محمدی،می واگذار آگهی صاحبان به را نمخاطبا به دسترسی رسانهواقعیت این است (. 218: 5035 ایرانی،
 به را و فضا زمان های بازرگانی را در اختیار خود دارد،واسطه آنکه انحصار پخش آگهیه سیما ب سازمان صدا و .(5047

. فروشددهندگان میاجتماعی را به آگهی های ارزش و هاسازی نقشبه عبارتی فرصت معنافروشد، می دهندگان آگهی
دارد که صدا وسیما نسبت به ارائه سبک زندگی متناسب با فرهنگ دغدغه اجتماعی سنگینی از سوی محققین وجود

پذیری اولیه کودکان و  کند. با اذعان به نقش دیداری تلویزیون در جامعهبه کودکان چگونه عمل می  ایرانی اسالمی
 پژوهش هئلاسالمی، مس -یم ارزشی جامعه با درون مایه ایرانجذابیت تبلیغات بازرگانی برای مخاطبان کودک و نیز نظا

  .کندکودکان ارائه میبه  زندگی چه نوع سبکایران  جمهوری اسالمی یتبلیغات بازرگانی سیما کهاین است 
 

 

                                                           
1 Cohen 
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 ضرورت و اهمیت تحقیق :
ارنـد آمـوزش و در شکل گیری و تغییر نگرش، اندیشه و رفتار مخاطبان د ها نقش مهمی از آنجایی که رسانه

کودکان در جهان  (73: 5035)دهقان شاد، محمودی کوکنده،  یابد. ها ضرورت می ها و عملکردهای رسانه شـناخت روش
ای کودکان را در کنند که گاه حتی برای والدینشان هم قابل دسترس نیست. سواد رسانهفرهنگی اجتماعی سیر می

های تفکر باالتر نظیر  های تفکر انتقادی و مهارت ، مهارتجدید یادگیریهای  های مدنی، روش ، مشارکتقدرت رقابتی
کننده  % کودکان، تلویزیون را سرگرم34 (.2331کند )تومان و جونز، ای توانا میهای رسانه تجزیه و تحلیل و ارزیابی پیام

داشتنی ارزیابی ا مهربان و نیز دوست% کودکان تلویزیون ر31فهمند،  های تلویزیون را می اند حرف% گفته37اند،  دانسته
های ما اثر  (. اجازه دادن به این رسانه برای اینکه بدون هیچ نظارتی، بر خانواده30 :5043 ،و دیگران )اسمی اند کرده

 زندگی نمادهای(. 5033 پیشوایی،؛ آمدهای بیشتری دارد )بولن پندارند، پی نسبت به آنچه بیشتر مردم می  بگذارد،

-نقشکه است در صورتی گرایانهآرمان خوشبختی دارایی و و ثروت ،زدگیرفاه گرایی،مصرف مبتنی بر سبک ات،تبلیغدر

علم، تحصیالت،  کسب به آن در که جامعه است از هاییگروه بر مبتنی بیشتردر جامعه  اجتماعی های ارزش و ها
(. ضرورت تحقیق دغدغه اجتماعی 24: 5032 سعیدی،و )سعیدی  دهندمی اهمیت هاآن به مربوط های ارزش و فرهنگ

که به عنوان سبک و اهمیت مخاطبان کودک و آنچه  گی موضوعها، تازهگونه پژوهشسنگین محققین، کمبود این
ای در کارکرد سواد رسانهکشور به  دادن فضای علمی توجهکنند است. اهمیت تحقیق در  زندگی از رسانه برداشت می

دستگاهای نظارتی فرهنگی، ای، رسانههای  افزایی الزم برای سازماندانش برای کودکان، سازی رسانهسبکتحلیل 
  باشد.می، اصالح و یا تعیین راهبردهای جدید های تبلیغاتی برای تغییرپرورشی و شرکت های آموزشی و سازمان

 

 اهداف پژوهش
بوسیله فن و باشد. کودکان در تبلیغات تجاری سیما میسبک زندگی ارائه شده به شناسایی هدف اصلی تحقیق  .5

نشان داده های بازرگانی در آگهیکه اجتماعی در سبک زندگی  های ارزش و هاسازی نقشمعناای، دانش سواد رسانه
 .گرددشده آشکار می

 ات فراغتاوق و تشخیص وضعیت منزلت اجتماعی، شیوه مصرف اهداف فرعی تحقیق نیز عبارت از شناسایی و .2
 .ستهای بازرگانی سیماارائه شده به کودکان در آگهی

 

 پژوهش هایسوال

 سوال اصلی:
 ؟شودمیهای بازرگانی شبکه دو سیما ارائه سبک زندگی به کودکان در آگهی چه نوع 

 

 فرعی: هایسوال
 ؟ شودمیارائه  کودکان ههای بازرگانی سیما بمنزلت اجتماعی در آگهی چه نوع
 ؟ شودمیارائه  کودکان بههای بازرگانی سیما شیوه مصرف در آگهی نوعچه 

 ؟شودارائه می به کودکانهای بازرگانی سیما اوقات فراغت در آگهی چه نوع
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 :مفاهیم

گوید: از نظر کنوانسیون منظور می 5و ماده  5( در بخش 5343) سازمان ملل متحد درمصوب مجمع عمومی کودک:

سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده  54انسانی زیر از کودک افراد 
نامه جهانی حقوق کودک در   ه.ش. پیمان 5072 نامه در سازمان ملل، یعنی در سال  سال بعد از تصویب پیمان 8 شود.

  5ر تهران، بی تا(.)مرکز اطالعات سازمان ملل متحد د مجلس ایران نیز به تصویب رسید

ها، کاالها و خدمات در مقابل شخصی و تروی  ایده آگهی عبارت است از هر نوع معرفی غیر :2آگهی بازرگانی

 (.8: 5041 گیرد )محکی،پول که به وسیله یک فرد یا موسسه مشخص انجام می

قیمت، لباس به در پژوهش معیار ثروت و معیارهای مالی در زندگی )مسکن مجلل، خودرو گران :0منزلت اجتماعی

 ( در تعریف ارزش و منزلت اجتماعی مورد نظر است.عنوان نمودی از فرهنگ توانگری و...

 دهاینما و هانشانه شامل که شود می دیده فرهنگی و اجتماعی روندی نیز بیشتر اینجا در مصرف شیوه مصرف:

 خواسته بر مبتنی بیشتر مصرف، از نظر ما مورد مفهوم نیست. گرایانهمنفعت اقتصادی روند یک صرفاً و است فرهنگی

گری،  اشرافی نیاز. شیوه مصرف در پژوهش با معیارهای مصرف خارج از اعتدال، اسراف و بر مبتنی صرفاً نه است،
 .بررسی است. مورد های مالیچشمی همو چشم  مصرف تظاهری و
کاری بکار آسایی، از کار تولیدی کناره گرفتن و محافظهمفهوم اوقات فراغت با تجربه تن پژوهش: در اوقات فراغت

 رود.می

توان در  ای که می های رسانه توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطالعات و پیام ای:سواد رسانه

از (، 2و0: 5073)کانسیداین،  گویند ای می های مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه نمود را سواد رسانه چارچوب
)نصیری،  های معنوی در تابلوهانمایش ها وهای تولیدی در فیلمای گرفته تا مکانهای شبکهها و محیطویدیوکلیپ

های آن دسته از فرایندهای شناختی است که در اندیشه های در برگیرندسواد رسانه(. 515: 5035بخشی، هاشمی، 
های زندگی مصرفی که در . فهم و نقد سبک5: گیرند. برخی از این فرایندها عبارتند ازانتقادی مورد استفاده قرار می

. فهم و نقد 0 هااغراض سیاسی و ایدئولوژیک پنهان در محتوای رسانه ف والفهم و نقد اخت .2 یابدعه میها اشارسانه
فهم و نقد شرایط و مناسبات مادی تولید محتوای . 8 هاقی، اجتماعی و فرهنگی محتوای رسانهالآثار و پیامدهای اخ

. فهم و 1 ی و کسب سود مادی صاحبان سرمایه استهای تجاری که در جهت تأمین منافع اقتصادای مثل آگهیرسانه
تا( که ا )کرباسیان، بیههای فرهنگی، قومی، جنسیتی و نژادی در رسانههای منفی اقلیتسازیها و کلیشهنقد بازنمایی

 در پژوهش این فرایندها مورد توجه قرار گرفته اند.

 

 ادبیات پژوهش:

-بها  زیرا شود با اهمیت استمیکودکان توجه  دنیای با تبلیغاتی هایبرنامه ها ورسانه رابطه به آنها در که مطالعاتی

(. پژوهشهایی 587: 5030کند )باتوم اروه،  یاری جامعه عمومی هایسیاست تعیین در را ما تواندمی این روابط به دادن
مستقیم درموضوع پژوهش نبوده  که به عنوان پیشینه داخلی و خارجی تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند هر چند گاه

 شوند:گذار بوده که بعضی از آنها معرفی میها  بر تحقیق اثراست، اما مطالعه آن
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 پیشینه تحقیق داخلی:

باقر ساروخانی، مجید ( 5030)« ایرانی - تبلیغی صدا و سیما در خصوص تروی  سبک زندگی اسالمیراهکارهای » .5
 دانشگاه صدا وسیما.ملکی تبار و مهدی پارسا، 

ای های ماهوارههای شبکهای مخاطبان بر انتخاب سبک زندگی متاثر از برنامه بررسی تاثیر میزان سوادرسانه.  »2
 ( محمد بنکار.5032« )من و تو
 و محمود هاشمی. بهاره بخشی، بهاره نصیری (5035« )ای در قرن بیست و یکماهمیت آموزش سواد رسانه . »0
« ای کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش شهر تهرانبررسی ضرورت آموزش سواد رسانه». 8
 ( حوریه دهقان شاد و سید محمد محمودی کوکنده.5035)

( 5033)« ایهای ماهوارههای بازرگانی تلویزیونی ایران و شبکهشناسی آگهیرویکرد نشانه مقایسه تطبیقی با». 1
 ، مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی.یمحسن فرامرز

ایران )طی پاییز و زمستان  انطباق تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبکه اول سیمای جمهوری اسالمیمیزان ». 1
پور نظری، دانشگاه ایرانی( الهه 5033« )( با دستورالعمل تبلیغاتی سازمان صدا و سیما5044و بهار و تابستان  5047
 طباطبایی.عالمه 
 .( بهاره نصیری و سید وحید عقیلی5043) «اى در کشورهاى کانادا و ژاپنبررسى آموزش سواد رسانه. »7

های اسالمی در آگهی -مقاله کاربرد رویکرد روالن بارت برای تحلیل نشانه شناختی بازنمایی گفتمان ایرانی » .4
 حسین حسنی. ( حمید عبداللهیان و5044)« تجاری تلویزیونی در ایران

محمدرضا رسولی، دانشگاه عالمه ( 5042)« های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیونمولفهبررسی ». 3
 طباطبایی.

 ( آرش پژمان.5045« )تاثیر تبلیغات تجاری تلویزیونی بر روابط اجتماعی کودکانبررسی ». 53

 

 پیشینه تحقیق خارجی:

یوشا »و «  2واندانا»( پژوهشگران 2358« )5کودکان انیم سم دریالیماتر شیافزا در هارسانه نقش بر یمرور». 5
 «.8هند اوتاراخاند ،یرورک ،یفناور موسسه ت،یریمد مطالعات گروه» از« 0لینکا

و همکاران، دانشگاه  «1عبدل الحمید» دکتر ( 2358) «1کودکان دیرفتار خر بر یونیزیتلو غاتیتبل ریتاث». 2
 بهاولپور، پاکستان. اسالمی

سارا » (،2350) «7های غذاییمروری بر تبلیغات مواد غذایی و چاقی در دوران کودکی و بررسی تاثیر سیاست». 0
 از دانشگاه ویسکانسین آمریکا. «3برندی نیمیر»به همراه دکتر  «4حکیم

(، 2352« )53بهداشتی بک زندگی مدرن همراه با عواقب سوءعدم فعالیت در دوران کودکی و نوجوانی: یک س». 8
 .، یوناندانشگاه ارسطو علوم ورزشی، تربیت بدنی و گروه «55فوتیاس ماورونیتیس»
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الکساندر »(، 2355« )5یتجار یزندگ وهیش و خطرات انیب خود یهاتیمحدود :کننده مصرف تیهو یبرا رقابت». 1
 آمریکا.، «8دیوید گال»و « 0رایان همیلتون»، «2چرنو

تری  »اثر  (،2333« )1یاجتماع و یخصوص یهاتیهو لیتشک :کنندهمصرف فرهنگ درها  مارک و کودکان». 1
 ، فنالند.«1ویستو
تامو اچ. ای. »، «4بریتا بروس »اثر  (5338« )7. درک کودکان از تبلیغات تلویزیون: اثر سن، جنسیت، و نفوذ والدین7

 ، هلند.«53ویلیام کالسن»، «3بیژمولت

 

  :مبانی نظری تحقیق
بدلیل گستردگی موضوع تحقیق مبانی نظری فراوانی مورد مطالعه قرار گرفته است که برخی عبارتند از تاریخ و 

( تبلیغات بازرگانی و 5041تبلیغات بازرگانی )محکی، (،5044)کیا، لطفی،  (،5047تعاریف سبک زندگی )مهدوی کنی،
( تبلیغات بازرگانی و آثار آن بر کودک 5044، باهنر و دیگران(، )5041 اسماعیلی،(، )5040، ز، ویلیام و دیگرانول) آثار آن
تلویزیون )کریستین سن؛ سبک زندگی و تبلیغ  ،(5032، )کاشانی، حسینی، (5035مهران،  )فغانی ،(5035، )موسوی

: 5047)ساروخانی،  های کودک و رسانه نظریه (5030)علیخواه، (، 5048(، )میرزایی و امینی، 5032نصیری طهرانی، 
 (.5044)حسنی سعدی و دیگران،  تحلیل تاریخی الگوی مصرف در ایران (81

. در کندیم نگاه یبررس مورد دهیپد به منظر آن از محقق که ستیا چهیدر همچون ینظر چارچوب چهارچوب نظری:

 باشد. می نشانه شناسی بارتآسا و این تحقیق چارچوب نظری، نظریه طبقه تن

چیست؟  اجتماعی جایگاه و افتخار، منزلت مبنای که است وبلن این اساسی سؤال :آسایی وبلننظریه تن

های گوید: مولفهآسا، از سیزده نمود مختلف از این طبقه سخن میوبلن در کتاب نظریه طبقه تن (25 :5042فاضلی، )
، «معیارهای مالی منحط در زندگی»، «مصرف تظاهری»، «آساییتظاهر به تن»، «مالی چشمی و هم چشم»
حفظ »و « کاریگیری از کار تولیدی و محافظهکناره»، «پوشش خاص توانگران»، «معیارهای مالی ذوق و سلیقه»

به بخت و  باور عمومی»هستند، « تبقایای زورمندی دنیای بربری»که به تعبیر او « صفات دیرینه از عهد فئودالی تاکنون
آموزش »و در نهایت « دیگر عالیق رشک برانگیزشان»، «رعایت امور دینی به عنوان یک نماد از این طبقه»، «اقبال

وبلن اصطالح طبقه مرفه را در وصف افرادی به کار  (.5033)نساجی،« مداریعالی به عنوان نمودی از فرهنگ پول
پرهیز از کار تولیدی و بدنی، آسایش ( که 237 :5044دیلینی، )مولد دارند  ی غیرددی عملکربرد که به لحاظ اقتصامی

دادن خود و گرایش به مشاغل مالی، گرایش به نشان دادن اصل  کاری برای محترم جلوهمتظاهرانه، گرایش به محافظه
. این طبقه همراه هاستآناعتباری های مشخص منزلتی و و نسب، دیرینگی و خوی رقابت و یغماگری از دیگر نشانه

آمیز، به منظور باال بردن اعتبار، حیثیت و منزلت خود همواره با مصرف، ضایع کردن با اسراف و های رقابت با روش
خودنمایی متظاهرانه به نمایش افتخارات خود سرگرم هستند تا دیگران را در میدان مبارزه به زانو در آورند... مصرف 

شود آسا نیست، بلکه در این موقعیت، زمان، مصرف میکارگی طبقه تنآسایش متظاهرانه نشانه تنبلی و بیمتظاهرانه و 
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ای بدون اینکه کار تولیدی صورت گیرد. اسراف متظاهرانه که هنجار مصرف این طبقه است به صورت عریان و انگیزه
وبلن بر  (.17: 5044)مختاری، شود توجیه می های دیگر دهد بلکه به عنوان پوشش ارزشآشکار خودش را نشان نمی

مؤثرتر است   آن بخشی از جامعه مصرف به عنوان وسیله کسب اعتبار، در بهترین شکل خود، در این باور است که فایده
کند جامعه کدام  این طبقه برتر است که تعیین می .که ارتباطات اشخاص و تحرک جمعیت به صورت گسترده وجود دارد

خواهد با عرف پذیرفته شده  کننده این است که می انگیزه مصرف. دگی را به عنوان سبک زندگی آرمانی بشناسدشیوه زن
از سیزده مورد مولفه مورد  (.583 :5040نوایی کند و از هشدار و انتقاد دیگران نسبت به خود اجتناب ورزد )وبلن، هم

، «مصرف تظاهری»، «آساییتظاهر به تن»، «الیم چشمیچشم و هم»توجه وبلن، هفت نمود نخست آن شامل: 
از کار »و « لباس به عنوان نمودی از فرهنگ توانگری»، «معیارهای مالی ذوق و سلیقه»، «معیارهای مالی در زندگی»

گرا و غیر مولد اجتماعی ما از جامعه مصرف -های اقتصادی، مستقیماً در تحلیل«تولیدی کناره گرفتن و محافظه کاری
ای که به عینه مشخص است اوج رفتار مصرف متظاهرانه است، در جامعه گیرند. در جامعه امروز ایران مسئلهمیجا 

قیمت در بهترین نقطه هر شهر نشانه امروز اتومبیل هر شخص نشانگر شخصیت او شده است، داشتن خانه گران
این   به یکی از عوامل اصلی تعیین نفوذ خودها با گسترش  مروزه رسانه(. ا5033شخصیت هر فرد است و ... )نساجی،

آسایی ترکیب صنعت فرهنگ و فرهنگ تن  حاضر این درحال (.8-1: 5071اند )سالک،  ها و هنجارها تبدیل شده ارزش
به فرهنگ و   بخشی  مشروعیتها موجب گسترش رسانه .کند زندگی را برای جامعه تعیین می  است که نمادها و سبک

 بلکه خود جامعه است. ی باال، صرفا طبقه  نه دهندگان این فرهنگ،  تروی  در چنین شرایطی، ایی استآسنمادهای تن
به عنوان مثال ، شوند می  های خوب و بد نیز تضعیف معیارها و مالک طور که قبال هم گفته شد، همان در این حالت،

و معتبر   بلکه افرادی محترم های بدی نیستند، دیگر انسان آسایینمادهای تن های هنجارشکن درصورت داشتن انسان
ساخته   ای گونه آسایی بهها و باورهای افراد از درون جامعه و از طریق فرهنگ تن ارزش در حال حاضر شوند. تلقی می

 ها و باورهای افراد هیچ ارزشو و تفسیر کنند   طلبند دریافت ها می ها را به همان شکلی که رسانه شوند که پیام می
 (.551: 5043، خان دیزجی) ندارند ای خواستار تروی  آن هستند، های رسانه پیام  هایی که تعارضی با ارزش

های صاحب نفوذ در فرهنگ فرانسوی به  ( یکی از شخصیت5351-5343) بارت روالن نشانه شناسی بارت:

موضوع آثار بارت گوناکون بود: ادبیات، موسیقی، پوشاک، مسائل روزمره و  .(543:  5041 ، داریان آید )قاسمی شمار می
شد:  اجتماعی، عکاسی، سینما، نقاشی، گرافیک، تبلیغات و. .. اما یک نقطه همواره در آثارش نقطه مرکزی محسوب می

خواست د و میها بود. او در پی کشف معانی نبوهدف اش نه کشف حقیقت پنهان در آثار، بلکه شناخت زبان آن
آورد و موضوع نقد ادبی نیز کشف زبان های معنایی را کشف کند، یعنی امکاناتی که زبان برای معنا بوجود می قائده

(. روش او عبارت است از تقطیع داستان )یا به قول 251 :5073)احمدی، است، نکته اصلی نه پیام، بلکه رمزگان است
(. بارت متن را به 5047،(... )سجودی5371 بارت« ای خفیف آمده باشدگویی زلزله فروپاشاندن آن،» خود بارت

 بارت، دیدگاه از .(5048کند. )نصرتی،  ها را با یکدیگر بررسی میکند و مناسبات آن تقسیم می« 5واحدهای خواندنی»

یا  اجتماعی دانشم انبار کند،می پذیر امکان را ضمنی معنای به صریح معنای از گذر آنچه .است معنایی چند هانشانه همة
 مشترک، رمزگان این مجموعه. کند استفاده آن از تواندمی تصویر بازخوانی هنگام خواننده که است فرهنگی مخزن

 که است موضوعی آن آشکار بیان .دهدمی مخاطبان تصاویر به از را یکسان نسبت به و مشترک هایبرداشت امکان

را  بارت رکا مسیر که ایقاعده ند.مامی باقی ضمنی و تلویحی امری صورت به عامهفرهنگ  رفتارهای و متون در غالباً
بارت به فرآیند  شود.بدیهی محسوب می کاذب، ایگونه به که است چیزهایی آن دقیق بررسی از عبارت کند،می تعیین

 را «نشانه=  مدلول + دال»کلّیم  چارچوب شود. اوپردازد که معنا از طریق آن ایجاد میداللت، یعنی همان فرآیندی می

                                                           
1 lexis 
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اولین نظم،  کند.بررسی می «5گری نظم داللت»سه و آنرا در ( 517: 5041 ،جعفری هفتخوانیو  )بشیر گیردنظر می در
گری یعنی داللت ضمنی، عمدتا به  یعنی داللت صریح عمدتا ماهیتی بازنمایانه داشته اما دومین نظم یا سطح داللت

گری، مفاهیم و متغیرهای اصلی فرهنگی،  کند. در سومین سطح یا نظم داللت یک نشانه، اشاره میهای بیانی  ارزش
 .(5033باشند. )میرفخرایی، بینی خاصی میگیرند که نشان دهنده جهان مورداشاره قرار می

 

 :روش شناسی
 استفاده از آن توصیفی وتحقیق  هدف شناسی است. نشانهتحلیل ، بوده و روش آنکیفی  نوع تحقیق صورت گرفته

و جامعه آماری آن  استقرایی نگر است. رویکرد تحقیقژرفا باشد. زمان تحقیق مقطعی و عمق آنمیکاربردی 
بوده است. نمونه گیری تحقیق  شبکه دو سیما5030ایران درفصل پاییز  های بازرگانی سیمای جمهوری اسالمی آگهی
نمونه است و همچنین روش  51رسیدن به حد اشباع، حداقل  حجم نمونهبوده و  تصادفی و هدفمند ) قضاوتی(غیر

پژوهش از نظر موضوعی، به مقوله ارائه سبک زندگی به کودکان در تبلیغات   ای است.ها مشاهدهگردآوری داده
باشد، زندگی نمیهای سبک دارد. البته چون در قلمرو موضوعی، مجال پرداختن به همه مولفه بازرگانی تلویزیونی توجه

اوقات فراغت در تبلیغات تجاری صدا و سیما بسنده  -0 شیوه مصرف و -2منزلت اجتماعی  -5مورد:  0 ناگزیر به

  .ایمکرده
های تحقیق با توجه به ادبیات و ها، جدول تجزیه و تحلیل نشانه شناسی نمونههای متعدد از نمونهبعد از بازبینی

ها و محورهای اصلی و در ها، مفاهیم انتزاعی، مقولهها، ویژگی آنآن امکان ثبت دادهروش تحقیق طراحی شد که در 
ها و دستیابی به اهداف تحقیق منظور گردید. جدول تهیه شده ها برای پاسخگویی به سوالنهایت امکان تحلیل داده

 باشد:های زیر می شامل بخش

 رده کاال یا خدمت -8ا خدمت معرفی شده کاال ی -0مدت  -2نام تبلیغ  -5 مشخصات آگهی شامل:

 گردد.شود و تکنیک اجرایی تبلیغ و جاذبه بکار رفته در آن مشخص میداستان آگهی تعریف می داستان:

 ارتباط -8 هامکان و صحنه -0 سن و تجنسی ،لباس -2 شعر گفتار و موسیقی آواز، -5 شناسی:عناصرنشانه 

 -3 نور و رنگ -4زمینه  -7 نقش دوربین -1 تصویری هایترکیب و تدوین -1 نوشتار ،کالمیغیر ارتباط ،کالمی
 .کاال برند و لیغبت شعار -52 انتخاب بازیگران -55 پردازی چهره -53 قرائت روایت و

معنایی آن  در هرقسمت هر عنصر در نمونه، مشاهده، ویژگی و ابعاد آن عنصر توضیح و ثبت شده و مفاهیم و بار
 گردد.نشانه مشخص می

 منزلت اجتماعی. -0اوقات فراغت  -2شیوه مصرف  -5 های سبک زندگی:مولفه

 های مشترک، اطالعات مرتبط با یکدیگر به مقولهبا برقراری پیوند بین  با توجه به  مشخص شدن مفاهیم عناصر،
 ویژگی هر مولفه مورد جستجوی تحقیق در آن نمونه ی،با بیان مفاهیم انتزاع شود وسازی میمفهوم تری،تازه  شیوه

 شود. گزارش می

 سطح فرازبان ) ایدئولوژی و اسطوره( -0سطح ضمنی  -2سطح صریح  -5 تکنیک بارت:

های مختلف و تعیین  سبک زندگی ارائه شده در نمونه از جنبه پذیرد ودر این بخش انتخاب مقوله هسته صورت می
 گردد. در سطوح مختلف بیان میها  ارتباط بین مقوله

 

                                                           
1 Orders of Signification 
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 های تحقیق: نمونه
های پژوهش به تیزر بنا به مسئله، اهداف و سوال 51آگهی تجاری مورد بازبینی و مشاهده قرار گرفت و  5880

 عنوان نمونه تبلیغی جهت تحلیل نشانه شناسی، انتخاب و نهایی شد که عبارتند از:
 

 رده کاال یا خدمت معرفی شده کاال یا خدمت مارک کاال یا خدمت ردیف

 خدمات مالی سپهر نهیگنج سپرده صادرات بانک 1

 لوازم خانگی دوقلو زریفر خچالی ایمالیه 2

 مواد غذایی یبهداشت لواشک و آلوچه همپا 3

 لوازم خانگی تافروتیو یریگوهیمآب خزر پارس 4

 خودرو کرواندا سی خودرو خودرو رامک 5

 لوازم خانگی آشپزخانه محصوالت اخوان 6

 فرش و دیوار پوش نیساو کودک فرش نیساو 7

 مواد غذایی تیآدامس وا یکش قرعه تیوا 3

 فرش و دیوار پوش کف پوش و دیوار پوش کیپالست آذران 9

 مواد غذایی باز شعبده چاکلز ییجادو اسنک چاکلز 11

 مواد غذایی پاک انبه بانجو یبستن پاک 11

 بهداشتی گلرنگ بچه شامپو گلرنگ 12

 خدمات مالی حساب افتتاح مهلت نیآخر انصار بانک 13

 مواد غذایی پاندا کره پاندا محصوالت 14

 خدمات گردشگری یشیدرو مجلل ستاره پن  هتل یشیدرو هتل 15

 های تحلیل شدهمشخصات آگهی :1جدول 
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ها در  نمونه از آگهی 0پذیر نیست تنها اند امکانشدههای تحقیق که تحلیل نشانه شناسی بدلیل آنکه بیان تمام نمونه
 گردد: این مقاله معرفی می

1 

   سپهر نهیگنج سپرده صادرات بانکشناسی آگهی تجزیه و تحلیل نشانه-
 رده کاال یا خدمات: کاال یا خدمت معرفی شده: مدت: نام تبلیغ: آگهی شماره:

 مالی خدمات پس انداز ویژه کودکان و نوجوانان حساب 07" سپرده گنجینه سپهر بانک صادرات 5

ن
ستا

دا
 

-کند و بی ساله در آغوش مادرش بشدت گریه می 2کند. کودکی حدود در نماهای بسته مرد جوانی با عجله با عروسک هایی در دست، حرکت می

دهد تا مانع گریه اش  ها را مقابل بچه تکان می عروسکبیند. مرد جوان با لبخند،  ساله دیگری با تعجب کودک گریان را می 1/2تاب است. کودک 
آورند تا بیند. اقوام اطراف کودک برای بچه شکلک در میساله دیگری، کودک گریان را می 0کند. کودک خردسال شود. کودک شدیدتر گریه می

شود. پدر به کنار شوند. پدر از در وارد میدیده میها  کند. درنمای باز سالن پذیرایی جمع میهمانان و مبلآرامش کنند. کودک بشدت گریه می
انداز بانک صادرات را مقابل بچه گریانش پدر دفترچه پس« کجا بودی؟»مند با کودک گریان در آغوشش )آهسته به پدر(: آید مادر گلهکودک می

کند و در کنار دفترچه بصورت  نقاشی به دفترچه نگاه میکنند. کودک آرام گرفته و شاد شود واقوام با خوشحالی نگاه میگیرد. بچه آرام می می
گوید: شود که میبیند. صدای خنده راوی شنیده میها را می های اسکناس و سکهکودکانه )انیمیشن(، خانه ای بزرگ دو طبقه، اتومبیل و دسته

سالن میهمانی،  در نمای باز« گیرند. ها بهونشو میبچهکننده آتیه کودکانمون، برای همین که همه دفترچه بانک سپهر بانک صادرات، تامین»
خواهند دفترچه پس انداز آتیه بانک صادرات داشته باشند. در نمای آخر لوگو شود، که میصدای گریه کودکان خردسال در میهمانی، شنیده می

 ."صادرات ایران در خدمت مردم بانک"آید: شود و صدای )مقتدرانه، مطمئن و مردانه( گوینده میبانک صادرات وارد می

شود و در نهایت قهرمان  مشکل )گریستن و خواسته کودک( شروع می رفته است. بکارروزمره  ،تکنیک برشی از زندگیتکنیک اجرایی تبلیغ: 

 شود.به عنوان راه حل ظاهر می« بانک صادرات»داستان 

 سعی در برقراری ارتباط با مخاطب کودک دارد. عاطفه و هیجان، ،جاذبه احساسیبا تاکید بر  جاذبه بکار رفته در تبلیغ:
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شود با حل مشکل موسیقی کالسیک و آرام بخش شنیده می -2 دهد و خبر از مشکل می کند ای که ایجاد هیجان میموسیقی کوبه -5: موسیقی

 % است(.04)تاثیر ارتباط از طریق لحن و آهنگ 

ها تداعی اجناس با کیفیت )که ارزان نیستند(  است. لباس است و لباس مردان میهمان نیمه رسمی های زنان و لباس پدر رسمیلباس :لباس

 گوید این خانواده زیاد نباید اهل کار کردن باشند. زنان می کند. تداعی طبقه نجیب زاده و ارزشمندی است. لباس رسمی می

زن  8سال،  1/0تا 2خردسال 8سال،  52-50پسر بچه 5سال،  01مرد میانسال 5سال،  24مرد جوان  2سال،  11مردسالمند 5 :سن و تجنسی

 شود.گرایی، خانواده موفق و رئال میسال. از سن  تداعی، جوان 23 – 01جوان 

-مدرن، غیر ایرانی، خاص طبقه متمول با لوازم و دکوراهای بزرگ،  گذرد. مکانی وسیع با پنجره: داستان در نشیمن خانه میمکان و صحنه ها

ها با تزئینات دکوری. .. آب پرتقال، سیون جدید و گران)مبلمان بزرگ، تلویزیون بزرگ ال سی دی، کولر گازی، لوستر سقفی مدرن و متعدد، قفسه
 شود. میوه و شیرینی. ..( که تداعی راحتی،  ارزش و آرامش اعیانی برای مخاطب می

بکار رفته محدود به صدای گوینده و دیالوگ ضعیف مادر است. بلندترین صدا، افکت صدای گریه کودکان است که  ارتباط کالمی :کالمی ارتباط

 کند که این بچه، چه اش است؟ذهن مخاطب را درگیر می

رفتار افراد نسبت به مسئله  و خدمت تبلیغ شده در آگهی، گسترده است، خانه و دکوراسیون آن، لباس و مد،  کالمیغیر ارتباط :کالمیغیر ارتباط

 دارد. کالمیتاکید بر ارتباط غیر

شود که توانایی بانک را در حل مشکل، ایجاد آرامش و مدیریت موضوع به رخ معرفی شعار تبلیغ است. نوشته به رنگ آبی تیره ظاهر می :نوشتار

گشا بانک است. شعار بانک با فونت متوسط، اشاره به مدیریت بانک و یکی از انواع خدمات مشکلکشد. رنگ آبی تیره در شعار آگهی و اندازه می
سازی بانک در رابطه با تمام مشتریان و غیر مشتریان و مدیریت درکل کشور اشاره دارد و زیر آن به صالبت و اعتماد حروف درشت وکامال رسمی

های تازه بانک، جه مخاطب به  قدرت، نقش حمایتی، حضور فعال و سریع و همراه با نوآوریآدرس سایت به رنگ قرمز تیره عالوه بر جلب تو
 اشاره دارد.

اتصال تصویر با تاکید بر اضطراب ناشی از مشکل در روایت داستان است. در ترکیب تصویری با نقاشی  :تصویری های ترکیب و تدوین

-سازی )اعتبارهای اسکناس و سکه در کنار دفترچه پس انداز( تاکید بر منافع آگهی، مهم دسته کودکانه از تصور کودک )انیمیشن خانه، اتومبیل و

 سازی( و ارزش بخشی جایگاه پول، مسکن و مادیات، برای مخاطب کودک است.

زم بودن افتتاح این نقش روایت داستان است. تاکید دوربین بر نماهای بسته، برای نشان دادن عظمت مشکل و راه حل آن )ال :نقش دوربین

 حساب بانکی برای کودکان( است. نماهای باز نیز برای معرفی فضا، تعمیق باورپذیری و الگو بخشی برای سایر کودکان است.

در گیر سایر افراد  نزدیک به دوربین قرار دارد که موجب تاکید، بزرگنمایی و تداعی اهمیت مسئله است. زمینه پیشمشکل و راه حل آن در  زمینه:

 ماجرا که در فضا سازی و باورپذیری موثرند در میان زمینه و پس زمینه قرار دارند.

تواند باورپذیری )نسبت به راه حل(، برای فضا ته مایه رنگی کرم و نزدیک به قهوه ای دارد که ذات آن بازتاب زندگی رئال است و می :رنگ

 مخاطب بیاورد.

 شود. ها واقعی تر و باورپذیرتر دیده می کند و اهمیت و ضرورت داشتن حساب بانکی برای بچه تداعی فضای رئال می :نور



 فصل چهارم  100

 .گیرد می شکل آن داشتن سمت به خدمت نداشتن از آگهی روایت در مسیر حرکت است. راوی غیرشخصی :قرائت روایت و

 کند. نجیب زادگی طبقه متمول را میکاری و ها تداعی محافظهگریم چهره :چهره پردازی

 کند.زاده، متمول اعیان و هماهنگ با جامعه مدرن را  مییند، نجیبتداعی افراد واقعی موفق، خوشا :انتخاب بازیگران

شعار  -2شود می عنوان که صمیمی« گذاری تامین آتیه کودکان و نوجوانانگنجینه سپرده سرمایه» شعار آگهی:  -5 :کاال برند و لیغبت شعار

کند. رنگ آبی تیره در شعار  ، صدای گوینده همراه با اصالت، اقتدار، اطمیان و تفاخر شعار را تکرار می«بانک صادرات ایران در خدمت مردم»برند: 
به  درشت و کامال رسمی آگهی و اندازه فونت متوسط، اشاره به مدیریت بانک و یکی از انواع خدمات بانک برای مخاطب است. شعار بانک با حروف

 سازی  بانک در رابطه با تمام مشتریان وغیر مشتریان و مدیریت در کل کشور، اشاره دارد.صالبت و اعتماد
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کودکان(، های مالی)بین چشمیگرایانه، اصرار به اشاعه چشم و هممنفعت اقتصادی اقتصاد، روند پول و های اهمیت نقشمولفهشیوه مصرف: 

 کند.و اثاثیه( گران، تداعی مصرف افراد متمول را می معماری مسکن)دکوراسیون، مد(، اهمیت نوع از پیروی و پوشاک خودآرایی )نوع
 گر محسوس است.گرایانه و رقابتی در شیوه مصرف، برای مشاهده سبک زندگی پول مدارانه، منفعت

دوستان،  با آمد و فراغت در رفت کاری و گذران اوقاتآسایی، از کار تولیدی کناره گرفتن، محافظههای تجربه تندر تبلیغ مولفهاوقات فراغت: 

 شود.دیده  می
سبک زندگی محافظه کارانه، راحت طلبی، کناره گرفتن از کار تولیدی، کسب ثروت )بدون کار وتالش( و خوشی بی دردسر در جمع دوستان در 

 حسوس است.گر ماوقات فراغت، برای مشاهده

تجمّلی وجود دارد. اهمیت به خودآرایی  و قیمتگران شود. مولفه کاالهای نمایش داده می مرفه طبقات و اقشار زندگی سبک منزلت اجتماعی:

نوع  .استتداعی منزلت طبقه متمول  یکدیگر افراد با خانواده و نوع مناسبات و روابط شود. محیطمد( دیده می از پیروی و پوشاک )نوع رسمی
ی پوشش، رفتار افراد و مکان تداعی آن است که  شغل و کار این خانواده نباید سخت و کم درآمد باشد. در مالیمت رفتار و پوشش افراد  تداع

 های نجیب زادگی و اعیانی محسوس است. ارزش
 گر محسوس است.دهسبک زندگی طبقات متمول و اطوارهای اعیانی )نجیب زادگی( در منزلت اجتماعی، برای مشاه
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گذاری بانک صادرات ویژه کودکان است. مدلول، دفترچه بانک است که کودک با دیدن آن و تصور  دال، دفترچه حساب سرمایه سطح صریح:

 .آرامش و امنیت مالی و روانی برای آتیه کودکان است شود. نشانه،های اسکناس و سکه آرام می نقاشی خانه، مسکن و دسته

های اسکناس و  (، دفترچه بانک است که کودک با دیدن آن و تصور نقاشی خانه، مسکن و دستهتمامیت معنای صریحدال دوم ) سطح ضمنی:

در کودکی، گرایش  های انسانی ارزششود. مدلول آن مادیگرایی کودکان است. نشانه، دوری جستن از معصومیت کودکی، نیاموختن سکه آرام می
 جای کار و تالش در آینده و بزرگسالی خواهد بود.آسایی، بهداری از کودکی و کسب روحیه  تنبه سرمایه

تصویری موذیانه و مزورانه ای از کودک خلق دهد )جای معصومیت در کودکان، طبیعی جلوه میرا به ااندوزیآگهی، طمع و مال سطح فرازبان:

-کند و طبیعیمادیات )پول، خانه، اتومبیل( تغییر می، به آغوش آغوش مادر و یا نوازش خانواده سازی از آرامش یافتن کودک درمفهومشود(. می

های سبک زندگی عموم  فرهنگی بین ارزشخبر از آن است که تبلیغ تضاد داری، های سرمایه ها و ارزششود. همراهی تبلیغ با نشانهسازی می
 گیرد.نادیده می ه مرفه ثروتمندطبقجامعه را با سبک زندگی طبقه ثروت مدار، به نفع ایدئولوژی این 

به شکل « هویت از کودکی با سرمایه و ثروت است»مدیریت رسانه با پخش سبک زندگی نشان داده شده در آگهی، این اسطوره را که:  اسطوره:

 دهد.ماجرای خوشآیند، حقیقتی پذیرفته و تثبیت شده برای مخاطب کودک جا انداخته و نشر مییک 

 سپهر نهیگنج سپرده صادرات بانکشناسی آگهی : تجزیه و تحلیل نشانه2جدول 

 

  اخوان آشپزخانه محصوالتشناسی آگهی تجزیه و تحلیل نشانه-2
آگهی 

 شماره:
 رده کاال یا خدمات: معرفی شده:کاال یا خدمت  مدت: نام تبلیغ:

 لوازم خانگی و هود سینک ظرفشویی، فر، اجاق گاز 18" اخوان آشپزخانه محصوالت 1
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آیند. مسابقه رالی بیابان برقرار است، )موسیقی تند و صدای ویراژ در نماهای باز از بیابان، در عمق میدان، چند خودرو شاسی بلند با سرعت پیش می
ها و...( آن نوشته شده، پیشی  درها، سقف، کاپوت-خواهند از اتومبیل پیشرو که لوگو وکلمه اخوان بر )دهند. هرکدام میها( خودروها مسابقه میاتومبیل

ز )معبر( خط کند، روی دستکش دست راننده لوگو اخوان است. عاقبت خودرویی که آرم اخوان دارد، ابگیرد. در نمای بسته راننده با قدرت دنده عوض می
آهسته  از این پس تصویر گذرد. ریتم موسیقی آرام و سرعتروی آن فراوان است، می (به فارسی و انگلیسی)و نام اخوان فینیش )پایان( کلمه پایان که 

جمعیت اطراف جایگاه اهدا جوایز،  شود، راننده دختر جوانی است که روی کالهش چند آرم اخوان است. در نمای باز از باال،، راننده آهسته پیاده میشودمی
برد، روی کاله تازه دختر و پشت سرش، در عقب جایگاه نیز نام اخوان به انگلیسی دیده  شوند. در نمای متوسط دختر جوان جام پیروزی را باال میدیده می

بیشتر افراد عینک دودی دارند، دو نفر )پدر و مادر راننده( زنند. در بین جمعیت تشویق کننده هایی )جمعیت( که باال آمده، برای او دست میشود، دستمی
دهند. در نمای متوسط، دختر جوان با لباس تازه خاکستری، پشت سرش خودرو به هم نگاهی کرده و با رضایت از پیروزی دختر، به تایید سر بهم تکان می

آید. در نمای باز بخشی از پذیرایی و آشپزخانه خانه بزرگ سفید ، پیش میشاسی بلند قرمز پارک است، جام در دست با رضایت و اعتماد به نفس کامل
-خوری، پنجرهرود، آباژور، مبل ها، میز غذاشود، پدر درحال مطالعه و مادر در آشپزخانه است، دختر با لباس تازه آبی، به سمت آشپزخانه می رنگ، دیده می

دهد. نماهای نزدیک اجاق بزرگ اخوان دیده مادر، ماهی تابه سبزیجات روی اجاق روشن را تفت میشود. دست ها و تلویزیون دیده میهای قدی، دکوری



 102 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

شود. نماهای نزدیک از سینک ظرفشویی با آرم )حک شده به انگلیسی( اخوان، شیر آب با آرم اخوان )حک شده به شود. اجاق با شعله آبی روشن میمی
ها پر است: آناناس، کلم بروکلی، توت فرنگی، فلفل مکزیکی، ها و میوهآید. روی سینک سبزیآب زالل از شیر میکند، انگلیسی(، دختر شیر آب را باز می

های  زند. تکهکند، دختر با  رضایت لبخند میکند، نور داخل فر صورت دختر را روشن میفلفل دلمه و.... دست دختر کنار آرم اخوان، در فر دیواری را باز می
گذارد. کند. دست دختر ماکارونی با سبزیجات را روی میز میای اخوان را روشن میشود. دختر به مالیمت هود شیشهه با تزئین در فر دیده میمرغ سرخ شد

-مشغول غذا میهای مدرن. پدر، مادر و دختر با خوشی  میز غذاخوری ) مرغ، ماکارونی با سبزیجات، دلمه فلفل، زیتون سیاه و. ..( با دکوراسیون شمعدان

محصوالت »آید : شود و صدای گوینده، مالیم و زنانه می شود. آرم اخوان ظاهر میزمینه دیده میآید و جام پیروزی دختر در پیش شوند، دوربین عقب می
 «خانگی اخوان

ها و افکار شخصی در راستای سبک دلبستگیها، مناسبت یک کاال با سبک زندگی نشان داده شده، فعالیت ،تکنیک سبک زندگی تکنیک اجرایی تبلیغ:

 شود(.شود )گویی با این محصول به این سبک زندگی میشود، منزلت اجتماعی فرد با این سبک آشکار میاش دیده میزندگی

 ، هیجان و عاطفه مورد نظر بوده است.جاذبه احساسی جاذبه بکار رفته در تبلیغ:
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با پایان مسابقه و  -2کند شود که به هیجان  و رقابت کمک میدر شروع آگهی و هنگام مسابقه موسیقی الکترونیکی با ریتم تند شنیده می -5 :موسیقی

 کند.های کاال( کمک می یابد. موسیقی به روایت )نشان دادن تنوع، کیفیت و ارزششود ولی اوج آن افزایش میپیروزی دختر از تندی ریتم، کم می

 دهد.صدای گوینده زن، نشان از شخصیت محصول است، مالیم با انعکاس یک منزلت همراه با تفاخر و از تسلط همراه با اعتماد به نفس، خبر می گفتار:

-یرو  مد دیده میخاکستری و پ شود، لباس دوم  همراه با جام، رسمیرانی، سفید که مدرن دیده میاول دختر، مخصوص ورزش اتومبیل لباس -5 :لباس

 است. لباس تماشاگران رسمی -0است.  لباس پدر و مادر رسمی -2است. شود، لباس سوم دختر، آبی رنگ که در خانه پوشیده و رسمی
ها تداعی نجیب  شود. لباسها تداعی اجناس با کیفیت و گران میکند. از لباسها و مد شان به روز است و تداعی افراد متمول و پولدار جامعه را می لباس

 گوید این گروه نباید اهل کار کردن باشند، خانواده ثروتمند و راحتی هستند.کند. لباس میزادگی و ارزشمندی می

گذرد.  دهد و خانه ای وسیع و آشپزخانه ای بزرگ می داستان در بیابان خشک و گسترده، در خودرو گران قیمت که در بیابان ویراژ می :مکان و صحنه ها

و  ای لوکس و وسیع با طراحی مدرن غیر ایرانی، خاص طبقه بسیار ثروتمند، دارای لوازم و دکوراسیون جدیدخانه ای با حیاط چمن، دو طبقه، آشپزخانه
های وارداتی(. تداعی گران قیمتی، پول فراوان، های گران، میوهها و دکوری ها، طراحی نور، آباژور و مبل درن )فرهای برقی، ماشین ظرفشویی، گلدانم

 کند.راحتی، ارزش، آرامش کمیاب و رویا گونه، در ذهن  مخاطب می

 و  صدای خودروها ست.« محصوالت خانگی اخوان»گوید:  تنها محدود به صدای گوینده است، که می ارتباط کالمی :کالمی ارتباط

شود که برای مخاطب، بخصوص دختران نوجوان جذاب و گسترده است و در آن بر استثنایی بودن محصول تاکید می کالمیغیر ارتباط :کالمیغیر ارتباط

روها، رنگ قرمز، پوشش دختر، رضایت و اعتماد به نفس پیروز مندانه در نگاه دختر، تایید حرکت سر والدین، فضای لوکس و مندانه است: حرکت خودآرزو
ای سینک وزاللی آب و دیگر وسایل اخوان و...، همه در کنار هم، سفید صیقلی خانه و آشپزخانه، لبخند رضایت دختر از غذا، انعکاس و تاللو رنگ نقره

و رفتار محصول است. سبک زندگی که در همجواری محصول با این عناصر ارتباطی )غیرکالمی( برای مخاطب )بخصوص  بر ارتباط غیرکالمی تاکید آگهی
 شود، دوست داشتنی، خواستنی و قابل فهم و باور است.دختران نوجوان( معرفی می

درشتر از انگلیسی، با رنگ  کند و به فارسی و انگلیسی است )فارسی کمیپر می است که در نمای آخر تبلیغ، کامل قاب را« اخوان»نام محصول   :نوشتار

ت محصول نیز سفید در زمینه  قرمز است. در انگلیسی قرمز و سیاه در زمینه سفید است( که در آن به استحکام، زیبایی و هنر، تاکید بر کارآمدی و اصال
 دقت شده است.

دهد و سعی در ها را حاصل همجواری با  محصول جذاب اخوان نشان می ریتم تدوین، پیروزی در رقابت : سرعت ویتصویر های ترکیب و تدوین

سازی منافع آن، به کسب باوراندن آن به مخاطب دارد. تدوین در قطع حساب شده نماها عالوه بر سبک زندگی رویاگونه از همجواری با محصول، مهم
 لوازم گران قیمت، ثروت و تمول توجه داشته است. راحتی، اقتدار و زیبایی در سایه داشتن

(، 2وتیلت 5های افقی و عمودی )پننقش روایت داستان است. در نماهای باز و بسته و زوایای از پایین به باال و از باال به پایین، حرکت :نقش دوربین

شود، دوربین سعی در فضاسازی برای خوشایندی، تعمیق وجه مینماهای معرفی سروی، سرعت آهسته )اسلو(، به جذابیت، جال و ارزشمندی محصول ت
کنار این سینک ظرفشویی، خیلی بیشتر از آنچه هست خواهید داشت، در سایه این  محصول، این  باورپذیری و الگو بخشی برای مخاطب دارد، که در

 قیمت و تمول بدست خواهد آمد.زندگی مجلل گران

گردد. اوصاف کاال نظیر طراحی هوشمندانه در عرصه رقابت، پیروزی در زمینه و گاه در پس زمینه معرفی میه، گاه در پیشمحصول بنا به مسیر قص زمینه:

شود که موجب زمینه به تصویر کشیده میبخشی آن در پسزمینه، تنوع محصول، کارایی آن در عرصه زندگی و کمالمبارزه، قدرت و استحکام در پیش
سایر عناصر در گیر ماجرا )نظیر مکان، افراد و جام  بودن محصول و افق دید دادن به مخاطب، برای انتخاب گزینه باالتر و ارزشمندتر است.تاکید، بر هدف 

اخوان، جام پیروزی  گیرند، اشاره به اینکه در پناهزمینه قرار میزمینه وگاه پیشگونه، موثرند در میانسازی و باورپذیری خوشبختی رویاپیروزی...( که در فضا
 تان خواهد بود.در خانه

رسد(. کند )از هیجان مبارزه به یک پیروزی آشکار و مستحکم که در آن خللی نیست میای تغییر میفضای تبلیغ از رنگ قرمز به رنگ سفید و نقره :رنگ

در محصول و گوشه کنار مکان، که تداعی مدرنی، تکنولوژی، ای ذات رنگ قرمز، بازتاب هیجان و هارمونی، تحرک و توانمندی است، سپس رنگ نقره
 رنگ مناسبی زمینه،پسسفید برای رنگ  است. ایمانو  لطافت ،نرمی ،پاکی مانند صداقت،مضامین مثبت توانایی ارائه  سفید ثروت، اقتدار و استحکام است.

                                                           
1 Penn 
2 Tilt 
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-سفید به عنوان رنگ پس ،، تمام و کمال به مخاطب القا شودآگهیدهد که پیام کند و اجازه میچون این رنگ هر چه در اطرافش است جذب می است

رنگ آبی در لباس دختر، تاکید بر توانایی مدیریت و درایت اوست که توانسته محصول را به  .و رفع موانع دیداری تاکید دارد تبلیغزمینه، بر پاک بودن 
ا در کنار هم به باورپذیری مخاطب در ارزشمند بودن کاال و نیاز به داشتن محصول و بودن در آن فضا هآل زندگی کند. این رنگآورد تا ایدهخدمت خود در

 زند.دامن می

شود است. به کاال جال و درخشش بخشیده و برای مخاطب آنرا مطبوعتر از یک لوازم خانگی تداعی فضای واقعی و رئال که گاه رویایی و فانتزی می :نور

 د.کنعادی تداعی می

 .گیردمی شکل بروز اوصاف شخصیتی کاال تا ارائه کمال مطلوب کاال از آگهی روایت در مسیر حرکت است. راوی غیرشخصی :قرائت روایت و

 ها تداعی نجیب زادگی و اعیانی طبقه متمول است.گریم چهره :چهره پردازی

کند که تبلیغ به عنوان الگو برای مخاطب زاده، متمول و هماهنگ با جامعه مدرن میتداعی افراد ثروتمند، موفق، خوشایند، نجیب  :انتخاب بازیگران

 کند.نقش می

شود. تنها نام کاال به صورت نوشتار و گفتار لحاظ شده است و صدای گوینده با مالیمت زنانه و تاکید بر منزلت شعاری داده نمی :کاال برند و لیغبت شعار

 «انگی اخوانمحصوالت خ»گوید: محصول می
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 نوع( و اثاثیه(، خودآرایی معماری مسکن بسیار گران )دکوراسیون، نقل) خودروهای بسیار گران (، نوع و حمل وسیله های نوعاز مولفه شیوه مصرف:

 شود.آسا میشیوه مصرف افراد متمول و تنمادی خارج از اعتدال و اشرافیگری، تداعی  مد(، تنوع مصرف )تنوع خوراک(،  مصرف از پیروی و پوشاک
 گر محسوس است.گرایانه، در شیوه مصرف، برای مشاهدهمدارانه، اشرافی منفعتبک زندگی پول

 اوقات طلبانه در سایه مصرف و ثروت، گذرانگذرانی راحتکاری، خوشگرفتن، محافظه آسایی، از کار تولیدی کنارههای تجربه تنمولفه اوقات فراغت:

 دوستان در تبلیغ آشکار است. تفریح و ورزش لوکس با در فراغت
گر دردسر در اوقات فراغت، برای مشاهدهطلبی در کسب ثروت )بدون کار و تالش( و خوشی بیگرفتن از کار تولیدی، راحت سبک زندگی همراه با کناره

 محسوس است.

دارایی، تجمّل و اهمیت به  درآمد و قیمت،گران شود. مولفه کاالهاینمایش داده می مرفه طبقات بسیار و اقشار زندگی سبک هایمولفه منزلت اجتماعی:

مد( و رفتار افراد تداعی آن است که شغل و کار  از پیروی و پوشاک شود. نوع خودرو، مسکن لوکس، خودآرایی )نوعمتمول بودن و گران داشتن، دیده می
زادگی اعیانی، نجیب های درآمد باشد )نظیر رئیس کارخانه، تاجر بین المللی، رئیس بیمارستان و. ..(. اصالت اشرافی و ارزشاین خانواده باید بسیار پر 

خودی را وطنی، اهمیت به اصالت و منزلت غیرهای غیرمحسوس است. تاکید بر نوشته انگلیسی نام محصول، طراحی معماری و دکوراسیون داخلی و میوه
شود که این یک خانه ایرانی و یا فرهنگ و ای برای مخاطب کودک داده نمیند )اگر مادر و دختر حجاب روسری نداشته باشند، هیچ نشانهکتداعی می

 خانه، تداعی منزلت طبقه متمول است.  و محیط یکدیگر افراد با اصالت ایرانی دارد(. نوع مناسبات، روابط
 گر محسوس است.طوارهای اعیانی )نجیب زادگی( در منزلت اجتماعی، برای مشاهدهسبک زندگی طبقات متمول )یقه سفید ( و ا

ت
ار

ک ب
کنی
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قیمت شاسی بلند قرمز و روی کاله مسابقه دختر، نصب دال، محصوالت خانگی اخوان است. مدلول، نام اخوان است که روی خودرو گرانسطح صریح: 

-آید و میوهدهد، سینک ظرفشویی براقی است که از شیرش، آب زالل میات رنگارنگ را تفت میشده، اجاق گازی بزرگی است که مادر روی آن سبزیج

کند. نشانه، های گران وارداتی کنارش است، فر برقی است که غذای مطبوع تزئین شده در آن است. هودی است که دختر جوان به مالیمت آنرا روشن می
های کمیاب، آماده بر باالی سر، طبخ غذایی سالم و پر ویتامین، آبی گوارا برای نوشیدن و شستن میوهپیروزی در رقابتی سخت و گرفتن جام قهرمانی 

 شدن غذایی لذیذ و خوش آبرنگ برای خوردن و گذران لحظاتی با آرامش و خوشی با خانواده است.

قیمت قرمز رنگ دختر جوان و خودرو شاسی بلند گران (، مدلول، محصول اخوان است که نامش که رویتمامیت معنای صریحدال دوم ) سطح ضمنی:

دهد، سینک ظرفشویی براقی است که از شیرش، آب زالل گاز بزرگی است که مادر دختر روی آن سبزیجات رنگارنگ را تفت میروی نصب شده، اجاق
را روشن ن است. هودی است که دختر جوان به مالیمت آنهای گران وارداتی کنارش است، فر برقی است که غذای مطبوع تزئین شده در آآید و میوهمی
-ایرانی، ثروت و منش اعیانی و  عضو طبقه متمول بودن، است. نشانه کسب روحیه تنآسایی، راحتی، تجمل، فراوانی، مد زندگی غیرکند. مدلول، تنمی

مندی ثروت برای دختران ی، ارزشمندی سبک زندگی پول مدارانه و آرزوخودهزینه، گرایش به فرهنگ غیرجای کار و تالش، تمایل به زندگی پرآسایی به
 های مادی است.نوجوان و تغییر اصالت بواسطه داشته

دهد.  جای در گردونه تولید جاری ساختن در ذهن کودک طبیعی جلوه میرا بهتبلیغ ثروت اندوزی، تجمیع سرمایه و راکد داشتن آن سطح فرازبان:

های  ها و ارزشهمراهی تبلیغ با نشانه پیروزی در مبارزه، سالمتی، اعتبار و اصالت درانباشتگی ثروت و مصرف و ثروت زیاد داشتن است. سازی ازمفهوم
 های سبک زندگی عموم جامعه را  با سبک زندگی طبقه ثروت مدار، به فرهنگی بین ارزشخبر از آن است که تبلیغ تضاد آسا، طبقه متمول و اشرافی تن

 گیرد.نادیده می ه مرفه ثروتمند،طبقنفع ایدئولوژی این 

دختر با لیاقت، نجیب و پیروز، حاصل از ثروت و تن آسایی و »مدیریت رسانه با پخش سبک زندگی نشان داده شده در آگهی، این اسطوره را که  اسطوره:

به شکل ماجرایی دوست داشتنی، یک حقیقت پذیرفته و تثبیت شده در جامعه خودی، برای  مخاطب کودک نشر داده، تفهیم و « اصالت غیر خودی است
 کند.نده سازی میآی

 اخوان آشپزخانه محصوالتشناسی آگهی : تجزیه و تحلیل نشانه2جدول 
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   باز شعبده 1چاکلز ییجادو اسنک یآگهشناسی تجزیه و تحلیل نشانه-3
آگهی 

 شماره:

 رده کاال یا خدمات: کاال یا خدمت معرفی شده: مدت: نام تبلیغ:

 مواد غذایی اسنک 23" باز شعبده  چاکلز ییجادو اسنک 53

ن
ستا

دا
 

 همزمان با شنیده شدن موسیقی کالسیک حماسی )شبیه موسیقی جنگ ستارگان(، با ریتم تند، از باال در نمای باز، از میان ابرهای آسمان، یک
شنل و کاله سیلندری، شود، شهری غیر ایرانی )شبیه بروکسل( و یا شهری غربی است. شخصیت انیمیشنی پفک چاکلز با شهر در پایین دیده می

زند. در شروع آگهی صدای گوینده  دهد و از جارویش دود بنفش و گاه جرقه بیرون میسوار بر یک جارو با سرعت زیاد در آسمان شهر ویراژ می
های شهر  مسیر خیابانچاکلز جارو سوار، بر «. یه طعم جادویی از چاکلز»کند: با طنز اعالن خبر می هیجان، شگفت زده، مسلط و کمیمردانه، پر

آید. با اشاره چوب جادویش، رو، فرود میهای پیاده دهد. چاکلز عاقبت روی سنگفرش خیابان در کنار چراغپیچد و مانور میبسرعت زیاد می
رکت دست، بیوک آید(، باز با یک ح صدای دست زدن میشود )جای جارو یک بیوک سبز ظاهر میدهد و بهجاروی خود را به اتومبیل تغییر می

با  0کند. سه پسر بچه با لباس فراکظاهر می 2ای، اینبار یک خودرو کالسیک شبیه رویزرویسشود، با اشاره تازهتبدیل به مینی ماینر قرمز می
عقب،  صندلی چرمی کند، رویکند و در عقب را برایشان باز میها را دعوت به سوار شدن می زنند، چاکلز آنکاله سیلندری، برای چاکلز دست می
کند، چاکلز  ها سوار خودرو اند و چاکلز رانندگی می دوند. پسربچهخندند و برای سوار شدن به جلو می ها می چند بسته اسنک چاکلز است. پسر بچه

کند و با دود جارویش، شوند. چاکلز سوار جاروی چوبی در آسمان شهر پرواز میخوران با رویزرویس دور میکنان و پفکو پسرها خوشحال، خنده
اسنک جادویی، یه »کند: نویسد و همزمان گوینده مجدد، با همان لحن قبل، پرهیجان اعالم خبر میاسم چاکلز را به رنگ بنفش، بر آسمان می

محصول بر زمینه قرمز آید. در نمای آخر یک بسته از کنند، چاکلز به جلوی قاب میها آسمان را پر جرقه میفشفشه«. طعم جادویی از چاکلز
-های سفید و نارنجی ظاهر میبازی است و نوشته چاکلز به رنگ قرمز و با حاشیهشود که روی آن عکس چاکلز با لباس شعبدهزرشکی ظاهر می

 وجود دارد.« دارای پروانه بهداشتی به شماره... »و نوشته « اسنک جادویی»شود که زیر آن به رنگ سفید 

است. با توجه به محصول که مورد عالقه کودکان است، ارتباط و فضایی دوستانه،  تکنیک انیمیشن )نقاشی متحرک( تبلیغ:تکنیک اجرایی 

 آورد.برای معرفی کاال و ارایه پیام به مخاطب کودک فراهم می گرم و صمیمی

 و هیجان و عاطفه مورد نظر بوده است. جاذبه احساسی جاذبه بکار رفته در تبلیغ:
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(، قدرتمند با ریتم تند، که با ایجاد هیجان به روایت داستان کمک کرده، 8موسیقی کالسیک حماسی )شبیه موسیقی جنگ ستارگان :موسیقی

 شود.شنیده می

و در « جادویی از چاکلز یه طعم»کند: با طنز اعالن خبر می زده، مسلط و کمیهیجان، شگفتدر شروع آگهی صدای گوینده مردانه، پر گفتار:

در لحن گوینده بدنبال ارتباط با مخاطب و «. اسنک جادویی، یه طعم جادویی از چاکلز»کند: پایان آگهی با همان آهنگ مجدد اعالم خبر می
 زدگی خود را به مخاطب کودک منتقل کند.اطالع رسانی برای محصول جدید است و سعی دارد این ذوق

شلوار کاله  و غیرایرانی است )که از کت و ایرانی است. لباس چاکلز رسمیفراک، رسمی، اروپایی و معرف هویت غیرها بچه لباس :لباس

های کلک و گوید شعبده بازی است اما تا حدی تیپ آدمشنل تشکیل شده است( و معرف افراد مرفه )و هرچند می سیلندری و عینک دودی و
 کند.شان به روز اروپاست و تداعی افراد متمول و پولدار را میا و مدهشود(. لباسفرصت طلب هم تداعی می

آیند. به نظر ها و شخصیت چاکلز، ایرانی به نظر نمیحیوان شبیه گربه )چاکلز( است. بچه 5ساله و  50-52پسربچه به نظر  0 :سن و تجنسی

 اند.اروپایی -یا آمریکایی انگلیسی و

رو، محیطی با اصالت و معماری اروپایی محیط برای مخاطب تداعی رویداد قصه ها و پیادهها، ساختمانآسمان شهر، خیابان :هامکان و صحنه

 کند.در سرزمینی غیر ایران می

یه طعم جادویی از ، یه طعم جادویی از چاکلز. اسنک جادویی»محدود است به کالم گوینده در ابتدا و پایان آگهی:  ارتباط کالمی :کالمی ارتباط

 تواند مخاطب کودک را تحت تاثیر بگذارد.که بواسطه لحن گوینده، می«. چاکلز

ها، مد لباس، مدل خودرو، معماری معطوف به ارتباط از طریق نژاد، رفتار چاکلز، رفتار پسر بچه در آگهی ارتباط غیرکالمی :غیرکالمی ارتباط

تبلیغ  های غیرکالمیکودکان، حرکت پرواز جارویی چاکلز، تغییر خودروها در جادوگری چاکلز، ارتباطباشد. ظاهر خندان ها میمحیط و تنوع رنگ
 دارد. است که برای مخاطب کودک جذاب و آرزومندانه است. البته تنوع حرکت دوربین و تدوین نیز تاکید بر ارتباط غیرکالمی

شود. نوشته چاکلز به رنگ قرمز ، ظاهر می«چاکلز»مز زرشکی، نوشته نام محصول در نمای آخر کنار یک بسته از محصول بر زمینه قر: نوشتار

اسنک جادویی و نوشته دارای پروانه »آید و زیر آن به رنگ سفید، شود و به جلو میهای سفید و نارنجی از عمق قاب ظاهر میو با حاشیه
کند، ، حروف فانتزی و همچنین در رنگ با مخاطب کودک ارتباط برقرار میوجود دارد. نوشتار نام محصول، در طرح نرم« بهداشتی به شماره...

 ذات رنگ قرمز و نارنجی با فعالیت و رفتار کودکانه هماهنگ است.
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ها( متفاوت کند تا مخاطب کودک آن را بپذیرد. در تدوین تدوین، سعی دارد محصول را از سایر رقبا )پفک :تصویری هایترکیب و تدوین

آوری از محصول به عنوان شخصیت آن ارائه گردد. تدوین سعی در باوراندن جذابیت محصول و خوشایندی آن به شود توانایی اعجابسعی می
ها و صورت )تقریبا یک شکل( پسربچه ها، مخاطب دارد. ترکیب تصویری برگرفته از معماری شهری از باال، پرواز با جارو، مدل لباس

کند. ار است، ایده نزد مخاطب کودک آشنا است و لذا کمک شایانی به ارتباط با مخاطب کودک و نفوذ در ذهن او میجاروسو« 5هری پاتر»یادآور
 تدوین به امکان داشتن ثروت و تمول و زیبایی، تفریح و هیجان در سایه داشتن و مصرف این خوراکی  تاکید دارد.

آیندی و و بسته، زوایای از باال به پایین و حرکات سریع دوربین بر معرفی، خوشنقش روایت داستان است و در نماهای باز  :نقش دوربین

 کند که در سایه این پفک، سرخوشی و تمول در انتظار است.جذابیت محصول اشاره دارد و تعمیق باورپذیری مخاطب کودک را دنبال می

گونه )هیجان پرواز وگذران لذت و خوشی( حاصل از قاب، خوشبختی رویا زمینهمحصول در میان زمینه و مرکز قاب قرار دارد و در پیش زمینه:

 با  قرار دادن محصول در مرکزیت قاب، گویی مرکز ثقل خوشبختی رویاگونه آنجاست. وجود محصول، قرار دارد،

جارور، شنل چاکلز، نوشته ابری های شهر، دود بیشتر فضا طیف رنگ بنفش و نارنجی است )بنفش: هوای غروب در افق، بعضی از بام :رنگ

ها، نارنجی: رنگ محصول، بسته بندی آن و زمینه نام محصول، رنگ چاکلز( ذات رنگ بنفش داللت بر اوهام و گاه چاکلز، انعکاس نور چراغ
رنگی لطیف مناسب لوازم رود، شود و برای نمایش جادوگری در انیمیشن بکار میتوهم وخیال دارد، رنگی که در آن صداهای نامفهوم شنیده می

شود اعتماد کرد )گویی کودک آرایشی و فضاهای زنانه، ناخالص و دکراتیو، در ذات این رنگ تردید وجود دارد، با آنکه جذاب است اما به آن نمی
سیاه لباس بدنبال دادن شود. رنگ برانگیری و میل به خوردن )و طعم ترشی( درک میوجوش کودکی، اشتهادهد(. در نارنجی جنبرا فریب می

 وجهه اصالت، وقار و ارزش به محصول است )در استفاده از رنگ بنفش نیاز به دقت بیشتری از سوی سازنده تبلیغ بوده است(.

یط گی، خوشایندی و مطبوع بودن به محصول دهد. تاکید نور، محتداعی فضای فانتزی رویاگونه است. نور بدنبال آن است تا درخشش، تازه :نور

شود برای رسیدن به رویا )بدست آوردن این درخشش، هیجان و منزلت( دهد. مخاطب کودک عالقمند میرویاگونه را باالتر از محصول نشان می
 آن پفک را بخرد.

 شتنداش معرفی محصول جدید و نداشتن آن تا از آگهی روایت در روایی مسیر حرکت )غیر شخصی( دوربین است.راوی  :قرائت روایت و

 .گیرد می شکل

-آمریکایی )که گاه فرصت طلب دیده می -اروپایی ایرانی، انگلیسی یاهای انیمیشنی تداعی طبقه متمول، خوشگذران، غیرچهره :پردازیچهره

 شوند(، دارد.

 کند.ها تداعی افراد پولدار، خوشگذران، متمول و گاه فرصت طلب را می شخصیت  :انتخاب بازیگران

کند که مخاطب تنوع میمنتظره، استثنایی و پرتداعی محصولی نو، غیر« اسنک جادویی، یه طعم جادویی از چاکلز» :کاال برند و لیغبت شعار

هایی از این دست( در ضمیر ناخودآگاه خود، از امکان داند چیست ولی دوست دارد بواسطه خاطره آشنا )فیلم هری پاتر و کارتونکودک واقعا نمی
 ده شدن آرزوهایش و تفریح و هیجان رویاگونه، محصول برخوردار شود.برآور
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مد( تداعی شیوه مصرف افراد  از پیروی و پوشاک نقل)خودروهای بسیار گران(، خودآرایی )نوع و حمل وسیله های نوعمولفه شیوه مصرف:

 گر محسوس است.مصرف ثروت در شیوه مصرف، برای مشاهدهمدارانه و سبک زندگی پول کند. متمول و تن آسا را می

دوستان  با آمد و و رفت تفریح و سرگرمی با  فراغت اوقات گرفتن، گذرانآسایی و از کار تولیدی کناره های سفر، تجربه تنمولفه اوقات فراغت:

 بلیغ آشکار است.شود. کسب هیجان و خوش گذرانی راحت طلبانه در سایه مصرف و ثروت در ت دیده می
گر آسایانه، راحت طلبانه و تفریح همراه با کناره گرفتن از کار تولیدی و خوشی در سایه آن، در اوقات فراغت، برای مشاهدهسبک زندگی تن
 محسوس است.

 اقشار زندگی دارایی و سبک تجملی، درآمد، و قیمتگران کاالهای مد(، نمایش از پیروی و پوشاک های خودآرایی )نوعمولفه منزلت اجتماعی:

قیمت آنتیک در خیابان برای های گرانشود. نوع مکان و رفتار افراد )پرواز در آسمان بر فراز شهر، گردش با اتومبیلمرفه دیده می طبقات و
زحمت و شغل و کار راحت، بیگی است و اینکه  این افراد اهل کار و تالش نبوده، بدنبال خوردن و رسیدن به پفک( تداعی خودنمایی و نوکیسه

تداعی منزلت طبقه  در عین حال پر سود و پول بادآورده هستند. در فضای تبلیغ اصالت اشرافی، هویت غیرایرانی و نمایش ثروت محسوس بوده و
 متمول است.

 حسوس است.گر مزادگی اشرافی در منزلت اجتماعی، برای مشاهدهآسای متمول و اطوارهای نجیبسبک زندگی طبقات تن
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-های فراکنشسته است و بچه دال، اسنک چاکلز است. مدلول، پفکی است که در صندلی عقب رویزرویس، روی صندلی چرمی سطح صریح:

برای کنند آنرا بخورند. نشانه از محصولی مهم، ارزشمند، خوشمزه و مطبوع، که خوردنش شوند و اجازه پیدا میپوش به استقبالش دعوت می
 آورد.کودکان اعتبار وخوشحالی می

-نشسته است و بچه (، پفک چاکلزی است که در صندلی عقب رویزرویس، روی صندلی چرمیتمامیت معنای صریحدال دوم ) سطح ضمنی:

آورد. وخوشحالی میکنند آنرا بخورند پفکی که خوردنش برای کودکان اعتبار شوند و اجازه پیدا میپوش به استقبالش دعوت میهای فراک
قیمت آنتیک است. نشانه، بها و رشد دادن به فرهنگ انگلیسی در ذهن مدلول، خوشگذرانی و گردش با مد و ظاهر انگلیسی در خودرو گران

با  میکشیدن آن است، نشانه ارزشمند نشان دادن بیکاری، عادت دادن کودکان به سرگرکودکان، تمایل به زندگی پر هزینه همراه با به رخ
جای کار و تالش در آینده و آسایی بهریزی، برای ساخت اوقات فراغت کاربردی و نشانه کسب روحیه تنموضوعات کم اهمیت، نداشتن برنامه

                                                           
1 Harry Potter 
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 بزرگسالی است.

جستن از دوری بها در ذهن کودک، های کمخبری از کار و تالش، تغییر لحظات ارزشمند و سرمایه به موضوعآگهی بی سطح فرازبان:

های  ها و ارزش. همراهی تبلیغ با نشانهدهدگیری از فرهنگ بیگانه را برای کودک، طبیعی جلوه میفرهنگ و نظام ارزشی جامعه خودی و الگو
-تهای سبک زندگی عموم جامعه را با سبک زندگی طبقه ثرو فرهنگی، بین ارزشخبر از آن است که تبلیغ تضاد آسا، طبقه متمول، نوکیسه تن

 گیرد.نادیده می ه مرفه ثروتمند،طبقمدار، به نفع ایدئولوژی این 

زندگی خوش آیند، اعتبار و اصالت، در سایه تن »مدیریت رسانه با پخش سبک زندگی نشان داده شده در آگهی، این اسطوره را که  اسطوره:

به شکل یک ماجرای خوشآیند، حقیقتی پذیرفته و تثبیت شده « طلبی، مد و اصالت غیر ایرانی داشتن قابل قبول و مطبوع استآسایی، راحت
 دهد.برای مخاطب کودک جا انداخته و نشر می

 باز چاکلزشعبده ییجادو اسنک یآگهشناسی : تجزیه و تحلیل نشانه3جدول 

 

 های تحقیق:یافته

های تحقیق، سبک زندگی پول مدارانه، منفعت گرایانه، رقابتی، پر مصرف،  در شیوه مصرف، یافته شیوه مصرف:

 دهد. گران و تمول گرایانه افراد تن آسا را نشان می

های تحقیق، سبک زندگی تن آسایانه، راحت طلبانه، همراه با کناره گرفتن  در اوقات فراغت، یافته اوقات فراغت:

 دهد. ان اوقات فراغت غیر کاربردی را نشان میاز کار تولیدی وگذر

های تحقیق، سبک زندگی اقشار و طبقات مرفه، تن آسا، متمول و با  منزلت اجتماعی یافتهدر  منزلت اجتماعی:

 دهد. را نشان می( و اصالت غیر خودی اطوارهای اعیانی )نجیب زادگی

رفع بیشتر خواسته ها، راحتی بیشتر، سرعت، تفریح و  نشانه از امنیت، توانایی، قدرت، ذخیره سازی و سطح صریح:

خوشحالی، بی رقیب بودن، جوانی، سالمتی و بهداشت، برآورده شدن آرزو، تغذیه لذیذ، آرامش، پیروزی در رقابت، 
بدست آوردن جایزه، خوش شانسی، اعتبارآوری، سعادت آوری، ارزشمندی و همچنین تقویت ایمان و خانواده ایده ال 

 است.

هزینه و اعیان منشی، تجمل، فراوانی خواسته و زیاده خواهی، ذخیره سازی غیر اسراف، زندگی پر  سطح ضمنی:

و به رخ کشیدن، مدگرایی غیر متعارف، شیفتگی و حسرت طلبی، آرزومندی  چشمیضروری و مانده خوری، چشم و هم 
دن، بیکاری، سرخوشی بیخیاالنه، کسب سرمایه در نسبت به کاال و شعف از تمول و ثروت بیشتر و عضو طبقه متمول بو

 پناه فال و قرعه، برتری بخشی به هویت بیگانه نسبت به هویت جامعه خودی، ارزشمندی سبک زندگی پول مدارانه و
 آرزو بودن ثروت برای کودکان.

ری جستن از خوشبختی و آرامش یافتن کودک در آغوش مادیات بجای آغوش مادر و خانواده، دو سطح فرازبان:

های مادی  معصومیت کودکی، هدایت وگرایش به سرمایه و مادیگرایی از کودکی، تفهیم کودک به سعادت آوری داشته
 گرایی در پوششی از مذهب، طبیعیو ثروت، تفهیم پول به عنوان هدف اصلی زندگی به کودک، پنهان شدن مادی

سازی ارزشمندی زندگی به قرعه و شانس برای کودک، راکد داشتن ثروت بجای در گردونه تولید جاری ساختن، برتری 
های سبک زندگی  تبلیغ، تضاد فرهنگی بین ارزش ایرانی.گرایش به هویت غیر آسا و اعیان در برابر قانون،طبقه تن

 گیرد.ایدئولوژی این طبقه مرفه ثروتمند نادیده میعموم جامعه با سبک زندگی طبقه ثروت مدار را، به نفع 

 

 اسطوره:

 هویت از کودکی با سرمایه و ثروت است. •

 خوشبختی حاصل از ثروت و تن آسایی است. •
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 اعتبار و اصالت، تنها در سایه ثروت و تن آسایی است. •

 طبع برتر ثروت انبوه و نژاد غیر ایرانی داشتن است. •

 شوند. میرقبا با ثروت از دور خارج  •

 با ثروت انبوه است. پیروزی •

 ، تن آسایی و اصالت غیر خودی است.با لیاقت، نجیب و پیروز، حاصل ثروتفرزندان  •

رسیدن به اهداف برای یک جوان ایرانی، تنها در سایه شانس، ثروت استثنایی، مصرف انبوه،، تن آسایی و نژاد  •
 غیر ایرانی، امکان پذیر است.

 و خنده دلپذیر کودکان در سایه ثروت و تن آسایی است.آرامش، عظمت، زیبایی  •

آل موفق و معتبر تنها در سایه مصرف انبوه، ثروت انبوه، اعیان منشی و تن آسایی، قابل قبول و خانواده ایده •
 مطبوع است.

 زندگی مومنانه، در سایه پول فراوان و فراوانتر که تمام نشود است. •

 ویت غیر ایرانی و تن آسایی، قابل قبول و مطبوع است.بهداشت و سالمتی، تنها در سایه ه •

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:
آنکه  ای بی های رسانه پردازند و پیام هـا بـه ماسـاژ مخاطبـان می هـا بـا داده معتقد است که رسـانه 5«لوهان مک»

تر  ای صریح گونـه لوهـان ایـن رونـد را بـه شـوند. مـک آستانه حسی مخاطبان را تحریـک کنند، وارد ذهن آنهـا مـی
های نگهبان  ری است که دزدها برای پرت کردن حواس سگها، شبیه گوشت آبدا های رسانه پیام»کند:  چنین بیان می
؛ او مخاطبــان را امتــداد تکنولــوژی ارتبــاطی و حتــی عناصــری در درون تکنولوژی توصیف «گیرنـد به کار مـی

ن های شناختی و انگیزشی الزم را در مخاطباتوان زمینه( در شرایط فوق، چگونه می545: 5035کند. )شکرخواه،  می
-ها واکنش نشان دهند و در مواجهه خود با رسانهایجاد کرد تا بـه صورت خود انگیخته نسبت به محتوا و عملکرد رسانه

 (.518: 5035ها و محتوای آن را از راه تحلیل و تعمق، معنا بخشند )نصیری، بخشی، هاشمی، 
بازرگانی سیما در نوع شیوه مصرف،  های دهد که آگهیهای فرعی نشان می های تحقیق در پاسخ به سوالیافته

دهد. در نوع اوقات فراغت، فراغت از کار تولیدی آسایی را نشان میمصرف فراوان همراه با تفاخر در سایه ثروت و تن
دهد. نوع منزلت اجتماعی را منزلت اجتماعی حاصل از بودن در سایه ثروت و آسایی را نشان میدر سایه ثروت و تن

 دهد.شان میآسایی را نتن

های بازرگانی شبکه سبک زندگی به کودکان در آگهی ها در پاسخ به سوال اصلی تحقیق که چه نوعاز تحلیل یافته
 آید که: این نتیجه بدست می شودمیدو سیما ارائه 
مصرف در شیوه مصرف، گرایانه و پر های بازرگانی شبکه دو سیما، سبک زندگی پول مدارانه، منفعتدر آگهی

همچنین سبک زندگی  همراه با کناره گرفتن از کار تولیدی، راحت طلبی در کسب ثروت )بدون کار و تالش( و خوشی 
بی دردسر در سایه ثروت انبوه در اوقات فراغت و سبک زندگی طبقات متمول و اطوارهای اعیانی )نجیب زادگی( در 

 منزلت اجتماعی، به کودکان ارائه شده است. 

گانی شبکه دو سیما در سطح صریح تبلیغ حل مشکل، سالمتی، بهداشت و موفقیت، امینیت، لحظاتی های بازرآگهی
های مادی را با آرامش و خوشی با خانواده، خوشبختی و سعادت، اصالت، ارزش و اعتبارآوری، ثروت و افزایش داشته

 دهد. پیام می

                                                           
33Mcluhan 
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هزینه و اعیان منشی، فراوانی خواسته و زیاده خواهی، رها تبلیغ اسراف و تمایل به زندگی پدر سطح ضمنی این آگهی
و به رخ کشیدن، تجمل و مدگرایی غیر متعارف، حضور  چشمیحسرت طلبی و آرزومندی نسبت به کاال، چشم و هم 

مذهب در حاشیه ثروت و هدایت به سرمایه و مادیگرایی از کودکی، ارزشمندی سبک زندگی پول مدارانه و آرزو بودن 
آل و فرزندان با لیاقت موفق را در سایه انباشتگی ثروت منعکس برای کودکان و همچنین ترسیم خانواده ایدهثروت 
 کند. می

دهد، هویت، آفریند که نشان میرا برای مخاطب کودک می« ثروت یعنی همه چیز»ای به نام رسانه اسطوره
آل و پیروزی برابر است با پول و ثروت و آنهم خانواده ایدهخوشبختی، اصالت، لیاقت، نجابت، ایمان، سالمتی، آرامش، 

 ثروتی که تمام نشود. 
خبر از آن است که تبلیغ  آسا،داری طبقه متمول و تنهای سرمایه ها و ارزشهمراهی تبلیغ با نشانه در سطح فرا زبان

ه طبقمدار، به نفع ایدئولوژی  های سبک زندگی عموم جامعه را با سبک زندگی طبقه ثروت فرهنگی بین ارزشتضاد 
گیرد. رسانه این نفع را در خوشبختی حاصل از مصرف انبوه، اوقات فراغت غیرکاربردی و منزلت نادیده می مرفه ثروتمند

آسایی، به شکل ماجرایی دوست داشتنی و یک حقیقت پذیرفته و تثبیت شده در جامعه اجتماعی در سایه ثروت و تن
 کند. سازی میسازی کرده، نشر داده، تفهیم و آیندهکودک اسطورهخودی، برای  مخاطب 

های بازرگانی و بستر  ای بین سبک زندگی تبلیغ شده در پیامدهد که فاصله گستردههای تحقیق نشان می یافته
که با مجهز دهد  های تحقیق نشان میای در تحلیل نمونهجامعه وجود دارد. همچنین کارکرد سواد رسانه ایرانی اسالمی

 آید و موجب ها و تعابیر آنها پیش میای قدرت کنترل بیشتری نسبت به رسانهشدن به سواد رسانه
 شود به تاثیر مثبت ناشی از آنها قوت بخشیده و از تاثیرات منفی آنها کاست. می

 سطح کشور است. باهای تلویزیونی و رادیویی در ایران پخش کننده اصلی آگهی صدا و سیمای جمهوری اسالمی

های تحقیق  دارد، لیکن یافته و ارتقاء فرهنگ ایرانی اسالمی حفظ نسبت به سیما و صدا سازمان هایی کهحساسیت وجود
کافی در پخش  شناسی آسیب نبود و سازمان های اینتامین هزینه در بازرگانی تبلیغات زیاد سهم دهد نظر بهنشان می

رسانه در تبلیغات بازرگانی خود برای مخاطب کودک نشر داده، تفهیم و آینده  های تجاری، سبک زندگی کهآگهی
تواند در دراز مدت با منافع ملی در تضاد داشته و می مغایرت  اسالمی فرهنگ و اخالقی های ارزش کند، باسازی می

 باشد. نیاز است 
های بازرگانی برای کودکان نمایش آگهی را منطبق با بستر جامعه در این رسانه باید سبک زندگی ایرانی اسالمی

بسازد که در آن مصرف به نیاز و اندازه باشد نه اسراف و زیاد خواهی، استفاده و  دهد. از سبک زندگی مفهومی
آسایی ارزشمندی اوقات فراغت و تفریح بر مبنای کاربردی بودن و نزدیکی به عرصه کار و تالش و تولید باشد و نه تن

بر بهبود زندگی دیگران در جامعه باشد  گذاری نزلت اجتماعی در سایه اخالق اسالمی، کار و تالش و اثرپروری، مو تن
زادگی و معیارهای مالی. نمایشی از سبک زندگی که در آن کودکان مشاهده کنند مالک ثروت نه اطوارهای نجیب

اصالتشان ارزشمند، محترم و در سطح جامعه خودی و کند و هویت و رشد می خداست و اقتصاد در سایه عدالت اسالمی
 غیر خودی اثرگذار است.

 

 پیشنهادها:
 شود:  بر اساس نتای  پژوهش صورت گرفته پیشنهادهایی مطرح می

-های تحقیق، مدیریت رسانه بصیرت اقتصادی را در کودکان بر مبنای آموزهگردد با توجه به یافتهپیشنهاد می .5

داند اموال و ثروت را امانت الهی نزد انسان می های تجاری فراهم آورد. اقتصاد اسالمیر آگهیهای اقتصادی اسالم د
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گردد و مصرف مازاد آن در راه آبادانی و کسب فضائل )نظیر آموزش و که حد معتدلی برای مصرف شخص معین می
و کشاورزی و...( در سطح جامعه تربیت، کسب و اکتشاف و توسعه علم و دانش، رشد بهداشت و درمان، توسعه صنعت 

شود که چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت پذیرد گردد. تخطی در این امر زیاده روی و اسراف محسوب میتوصیه می
را در تبلیغات خود اسطوره سازی کند که  خسارت و شکست است. رسانه سبک زندگی اش برای جامعه اسالمینتیجه

ی هویت و اعتبار را به اخالق، علم آموزی، تالش و کوشش بیشتر برای آبادانی کشور بدهد این بصیرت را افزوده و مبنا
، برتری مصرف تولیدات داخلی نسبت به محصول مصرف صحیحمولد. همچنین و نه صرف انباشت ثروت و دارایی غیر

، سرگرم 5رم آموزیبا راهبردهای سرگ را گرایی فردیجای فرهنگ مصرفه ب اشاعه فرهنگ مصرف جمعیخارجی و 
0و خبر سرگرمی 2آگاهی

شکل ماجرایی دوست داشتنی و یک حقیقت پذیرفته و تثبیت شده در جامعه خودی، برای به  
 مخاطب کودک نشر داده، تفهیم  و آینده سازی کند.

سویی و  برای هم و آموزش عالی آموزش و پرورش ،رسانه مدیریتجلسات متعددی میان گردد پیشنهاد می  .2
برگزار گردد و نتای  آن در قالب  به مخاطبان کودک اسالمی -سبک زندگی ایرانیهای  افزایی درباره انتقال ارزش هم

 .نهاد ابالغ شود سههای این  های فرهنگی به همه بخش سیاست

سویی و  هم برای و آموزش عالی آموزش و پرورش ،رسانه مدیریتجلسات متعددی میان گردد پیشنهاد می  .0
به  آموزشیهای  برگزار گردد و نتای  آن در قالب سیاست ای به مخاطبان کودکآموزش سواد رسانهافزایی درباره  هم

 .نهاد ابالغ شود سههای این  همه بخش

ای به مخاطبان کودکان به شکل انبوه در های آموزشی سواد رسانهگردد تولید و پخش برنامهپیشنهاد می .8
 های کودک و خانواده صدا و سیما  قرار گیرد.نامهدستور کار بر

در سطح شناخت کودکان تهیه و تدوین شود و در  اسالمی -سبک زندگی ایرانیهای  هایی برای ارزش شاخص .1
به این سبک زندگی های  سیما در انتقال ارزش و های صدا ابتدا و انتهای هر سال ارزیابی شود تا میزان تأثیر برنامه

 .شود کودکان مشخص
ای کودک، آموزش سواد رسانهجزواتی با موضوع های دانشگاهی، مندی از نتای  پژوهشمدیریت رسانه با بهره .1
اسالمی برای مدیران  -سبک زندگی ایرانیهای  شناسی رسانه و ارزش شناسی کودک، روان شناسی کودک، جامعه روان

د تا کنهای کودک تهیه و تدوین  اندرکاران برنامه و دست سازان کنندگان، برنامه ارشد، مدیران میانی، نویسندگان، تهیه
ها،  های میدانی در کشور آشنا شوند و با آگاهی از تفاوت آوردهای علمی و نتای  پژوهش سازان با آخرین دست برنامه

ند الزم برخوردار های مناسبی که از غنای برنامهتا  سازی اقدام کنند عالیق، سالیق کودکان و نیازهای کشور به برنامه
 .منتشر شود

های پژوهشی های دانشگاهی صورت گیرد تا افقگردد، تحقیقاتی با مضامین زیر در محیطهمچنین پیشنهاد می
 جدید را در پیش روی دیگر پژوهشگران باز کند: 

 ای.های رسانه در سازمان های سبک زندگی ایرانی اسالمی تعریف شاخصهبا موضوع  هاییپژوهش .1

های مصرف،  )مثال در مولفه اسالمی -سبک زندگی ایرانیهای  هایی با موضوع استانداردسازی ارزش شپژوه .2
  .متناسب با سطح شناخت کودکان منزلت اجتماعی و اوقات فراغت(

 ای.های رسانه در سازمان نشر اقتصاد اسالمیهایی با موضوع  پژوهش .3

 در صدا و سیما. غات تجاری اسالمیراهکارهای تقویت جایگاه تبلیهایی با موضوع  پژوهش .4

                                                           
1 Edutainment 

2 Infotainment 
3 Newstainment 
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 ای در ارتباط با کودکان. های ماهوارهای در شبکهبا موضوع کارکرد سواد رسانه هایی پژوهش .5

 های موفق تبلیغات تجاری اسالمی. ای نمونهکارکرد سواد رسانههایی با موضوع  پژوهش .6

 بازرگانی در صدا سیما.های حقوقی قوانین تبلیغات بررسی ضعفهایی با موضوع  پژوهش .7

ارائه  اسالمی -های حقوقی در مراقبت از سبک زندگی ایرانی بررسی نقش سازمانهایی با موضوع  پژوهش .8
 های بازرگانی صدا و سیما. شده به کودکان در پیام

زار، اف های غربی در قالب فیلم، پویانمایی، بازی، سرگرمی و نرم هایی که رسانه درباره ضد ارزش هاییپژوهش  .9
شده  های یاد های مقابل آن، در قالب کنند انجام پذیرد و بر اساس مهندسی معکوس، ارزش به کودکان جامعه القا می

 .تهیه و تدوین شود و در برابر این تهاجم فرهنگی، در دسترس کودکان قرار گیرد
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. 83-17 ،(5) 2 .کننـد؟ علـوم تغذیـه و صـنایع غـذایی ایـران      هـایی تشـویق مـی   کودکانمان را به مصرف چه خوراکی

 )الکترونیکی(
  ( .تاثیر تلویزیون بر سبک زندگی خانواده. ترجمه آیت ساالری فـر. سـایت سـبک    5030باتوم اروه، الیزابت .)

 http://szendegi.irزندگی ایرانی اسالمی.  
 پژوهشـگاه   :تهـران  .چـاپ اول  .های تبلیغات بازرگـانی  گذرگاه (.5044. ) همایون، محمدهادیو  باهنر، ناصر

 . )الکترونیکی(فرهنگ، هنر و ارتباطات
 میزان انطباق تبلیغات بازرگانی شبکه اول سـیمای  (. 5033) .الهه ،ایرانی پورنظری ،مهدخت ،بروجردی علوی

. 201-214:  18پـاییز   .فصلنامه علـوم اجتمـاعی   .و سیما جمهوری اسالمی ایران با دستورالعمل تبلیغاتی سازمان صدا
 )الکترونیکی(

  ؛ درآمدی بر کاربرد نشانه شناسی در تحلیل پیام های تبلیغاتی (.5041.) نادر  ،جعفری هفتخوانی؛بشیر، حسن
 . )الکترونیکی(515-544 (: 2) 5پاییز وزمستان  .اندیشه مدیریت های مطبوعاتی. تهران: مطالعه موردی: آگهی

 ( .بررسی تاثیر میزان سوادرسانه5032بنکار، محمد .) های  ای مخاطبان بر انتخاب سبک زندگی متافر از برنامه
 http://ganj.irandoc.ac.ir های ماهواره ای من وتو، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران.  شبکه
 ِفصلنامه رسانه  . تهران:پیشوایی وحیده(. تاثیر تلویزیون بر خانواده در جامعه آمریکا. ترجمه 5033. )جکی ،نبول

 . )الکترونیکی(231-254(، 5) 5 ،و خانواده
 ( 5035بهمنی سمیه) گفت و گوی تفصیلی درباره نقش سـواد رسـانه    ،سواد رسانه ای چتری بر سبک زندگی

 .58اسفند:  3چهارشنبه،  ،1053 ایران. روزنامه ،ای در انتخاب سبک زندگی
 ،صلنامه پژوهشف .بررسی تاثیر تبلیغات تجاری تلویزیونی بر روابط اجتماعی کودکان (.5045. ) آرشپژمان-

 . )الکترونیکی(271(: 23) 57بهار .های ارتباطی
  ( .آیین برنامه5044حسنی سعدی، میثم، محبی، علیرضا، آدریانی، علیرضا و دیباجی، سید احمد .) سازی درباره

 .های اسالمی صدا و سیما مرکز پژوهشاصالح الگوی مصرف. قم: 

http://szendegi.ir/
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 ،کاربرد رویکرد روالن بارت برای تحلیل نشانه شناختی بازنمایی (. 5044)  .حمید، عبداللهیان حسین؛ حسنی
-513(:   87. زمستان )فصلنامه علوم اجتماعی .در آگهی های تجاری تلویزیونی در ایران« اسالمی -ایرانی »گفتمان 
 . )الکترونیکی(521
 کتاب ماه علوم پیوند صنعت فرهنگ و فرهنگ تن آسایی در جهان امروز(. 5043. ) خان دیزجی، امیرحسین .

 . )الکترونیکی(553- 554(: 24اجتماعی، تیر)

 ( .5035دهقان شاد، حوریه، محمودی کوکنده، سید محمد.) ای کودکان و  آموزش سوادرسانه بررسی ضرورت
. 35-77(: 51) 5ای. بهار مطالعات رسانه فصلنامه. نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران

 )الکترونیکی(
 ( .نظریه5044دیلینی، تیم .)  .های کالسیک جامعه شناسی. ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی. چاپ دوم

 تهران: نشر نی. 
  ،فصلنامه . تهران:های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون بررسی مؤلفه .(5042)  .محمدرضارسولی 

 )الکترونیکی( .38ـ80(: 20پاییز ) .علوم اجتماعی
 رساله دکتری .بررسی مولفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون .(5042) .رسولی، محمدرضا .

 .واحد علوم تحقیقاتعلوم ارتباطات دانشگاه آزاد  تهران:
 راهکارهای تبلیغی صداوسیما در خصوص تروی  (.  5030) .پارسا، مهدی و تبار، مجید ملکی ،ساروخانی، باقر

. 10- 44(: 4) 0. تابستان .تخصصی مطالعات سبک زندگی -فصلنامه علمی  . تهران:میسبک زندگی اسال
 )الکترونیکی(

 تهران: اداره کل پژوهش و آموزش سیما .های جمعی کودکان و رسانه (.5047. )ساروخانی، باقر. 
 (. 0) 4 پاییز ،فصلنامه رسانه  . تهران:انتقادیهای  تلویزیون،کارکردهای منفی و دیدگاه (.5071. ) سالک، رضا

 )الکترونیکی(

 ،علم. اول. تهران: نشر دوم(. چاپ کاربردی )ویرایش نشانه شناسی (.5047) فرزان. سجودی 
 (: 52) 57 کتاب ماه علوم اجتماعی.  . تهران:رسانه و فرهنگ مصرف(. 5032) .پگاه ،سعیدیو  رحمان ،سعیدی
03-22.  

 ها تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش های رسانه .خبر .(5035) .شکرخواه، یونس. 

 توسعه وصنعت. ماهنامه   (. رسانه، مصرف و سبک زندگی. تهران: 5030. )فردین ،علیخواهhttp://sowt.ir 
 )الکترونیکی(

 فصلنامة  . تهران:صداوسیما در بازرگانی تبلیغات ریزی برنامه و (. سیاستگذاری5047محمدی، محبوبه. ) علی 

 . )الکترونیکی(587-572(: 0) 53. جمعی ارتباط وسایل ترویجی  علمی
 دق.قم: صبح صا. ندگیزسبک ف و مصر .(5042) .محمد، فاضلی 
 ( .دانش پیامدهای منفی تبلیغات برای کودکان. تهران:5035فغانی مهران، بهروز .)  .اسفند.  21همشهری

http://www.hamshahritraining.ir   
 ( .5033فرامرزی، محسن.)  مقایسه تطبیقی با رویکرد نشانه شناسی آگهی های بازرگانی تلویزیونی ایران و

 . )الکترونیکی(30-554(: 1) 52ای.  بهار، . مطالعات رسانهفصلنامه. شبکه های ماهواره ای
 اهواز: دانشگاه شهید چمران. دانشکده ادبیات وعلوم روالن بارت و نقد ادبی (.5041داریان، مریم. ) قاسمی .

 .573-543(: 8انسانی. بهار و تابستان )
  نگاهی به تاثیر تبلیغات تلوزیونی روی  کودک غمگین .(5032) .حسینی، سید میر قربان وکاشانی، عبداهلل(

 http://soreh91.blogfa.com   .دانشگاه سوره، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، پاییز . تهران:کودکان(

 ( .درآمدی بر سواد رسانه5073کانسیداین، دیوید .)  ای. ترجمه ناصر بلیغ. تهران: اداره کل تحقیق و توسعه
 صدا.
 ،پژوهشکده باقرالعلوم )ع( ای. سوادرسانه .)بی تا(. قاسم کرباسیان.   http://www.pajoohe.com 

http://sowt.ir/
http://www.hamshahritraining.ir/
http://www.hamshahritraining.ir/
http://soreh91.blogfa.com/
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 مهرداد نصیری طهرانی . ترجمهتفریحی واقعیمثابه  سبک زندگی به(. 5032) .کریستا لیکسن،  نیکریست .
 . )الکترونیکی(523 -581 (:8) 2 تابستان .فصلنامه مطالعات سبک زندگی تهران:
 ( .بازنمایی5044کیا، علی اصغر ؛ لطفی، کیوان  .) تلویزیونی. تهران:  های در سریال زندگی سبک الگوهای
 )الکترونیکی(. (44) .رسانه

 انتشارات سمت . تهران:خدایار ابیلی. ترجمه آموزش تفکر انتقادی (.5041) .مایرز، چت. 
 ،کاربردی. دانشگاه جامع علمی (. جزوه درسی فنون تبلیغ. تهران:5041اصغر. )علی  محکی 

http://wecom.persiangig.com 
 تا(. قابل دسترس در مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران. )بیhttp://www.unic-

ir.org/hr/convenantion-child.htm 
  ( .تاثیر تبلیغات تلویزیونی روی سلیقه کودکان 5035موسوی، سید علی .)ها از ساله و رضایتمندی آن 55تا  4

 /http://www.mashreghnews.ir. شهریور 21زندگی 
 (: 0) 53فصلنامه رسانه،   . تهران:ا و چالشهاهآن سوی تبلیغات بازرگانی جهانی: واقعیت .(5047). موالنا، حمید
 )الکترونیکی( .28-3
 فصلنامه  ، تهران:ی آن در علوم اجتماعیمفهوم سبک زندگی و گستره .(5041) .مهدوی کنی، محمد سعید

 . )الکترونیکی(203-533 (،5) 5،تحقیقات فرهنگی

 ( .کودک و5035مهکام، رضا .) های کودکان و نوجوانان باید طراحی  طرح جامع برنامه ،ها و اهداف نیاز :رسانه
 .  )الکترونیکی(47-532 (:8) 5تابستان  .فصلنامه علمی ـ تخصصی کودک، نوجوان و رسانه .تهران: شود
 با تأکید بر طبقة  های بازرگانی تلویزیونی  تحلیل محتوای پیام(. 5048. )سعیده ،امینی ،حسین ،میرزایی

 . )الکترونیکی(501-510. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. تهران: زندگیاجتماعی و سبک 
 مرداد 54سه شنبه . قسمت سوم. همشهری. ای های رسانه روش تحلیل اسطوره (.5033، تژا. )میرفخرایی  . 

http://hamshahritraining.ir 
 ( .5033نساجی، رضا .)و آراء انتقادی «نظریه طبقه تن آسان»گرایی: نگاهی به کتاب نقد گزنده مصرف .

http://ejtemaee.ir 
 (.8) پاییز و زمستان .نامه انسان شناسی  . تهران:اسطوره امروز .(5048) .نصرتی، روح اهلل 

http://www.bashgah.net 
 ( .5035نصیری، بهاره، بخشی، بهاره و هاشمی، محمود .)  اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و
 . )الکترونیکی(583-514(: 7)54ای. پاییز مطالعات رسانه فصلنامه. یکم
 فصلنامه  .رسانهاى در کشورهاى کانادا و ژاپنبررسى آموزش سواد (. 5035وحید. ) نصیری، بهاره، عقیلی، سید

 . )الکترونیکی( 507-513(: 55) 85، بهار، نوآورى هاى آموزشى
  ( .5044وارسته فر، افسانه و مختاری، هانیه .)فصلنامه ی . بررسی الگوی مصرف نزد زنان شهر تهران

 85-12(: 1) 2زمستان  ،پژوهش اجتماعی

 تاریخ انتشار به زبان اصلی  نی.ان: تهر .(5040). دشاار فرهنگترجمه . اسآبقه تن طنظریه  ستین.رتو، بلنو(
 ندارد.(
 تهران. چاپ اول(. 5040)  سینا قربانلو. ترجمه های عمل تبلیغات تجاری: اصول و شیوه. ولز، ویلیام و دیگران: 

 . )تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد.(مبلغان
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ای در استفاده از محصوالت هالیوود و برون رفت از  ای بین تجهیز به سوادرسانه بررسی رابطه

 های مختلف اجتماعی و اخالقی  بحران
 
 5دکتر غالمرضا جاللی
 2دکتر امیر محمودزاده
 0دکتر سید اکبر نیلی پور طباطبائی
 8نویسنده مسئول :علی کلباسی

 

 چکیده: 

گمان صنعت سینماست تأسیس تشکیالتی چون  از جمله صنایع مهم و تأثیرگذار و به شدت محبوب فرهنگی بی
ای  ها در این راستاست لذا چالش اصلی این است که آیا هالیوود به عنوان یک بنگاه رسانه هالیوود از بزرگترین گام

های اخالقی  م موثر بر انسان برای برون رفت از بحرانتواندبا تاثیر گذاری بر تبین مفهوم نسبیت اخالق و اومانسی می
موثر واقع گردد. لذا در این پژوهش سعی شده پس از تبین عوامل فوق از طریق ارائه مدلی به بررسی رابطه عوامل فوق 
بپردازد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است، جامعه آماری پژوهش را کلیه 

نفر به صورت تصادفی انتخاب  523در حوزه رسانه در استان اصفهان تشکیل داده اند که از بین بین آنها متخصصین 
دهد، بین میزان شناخت نسبیت اخالق و باور اومانیسم با ابعاد مختلف  شده اند. نتای  تحقیق تحلیل رگرسیون نشان می

 انسان برای مدیریت بحران رابطه معناداری وجود دارد 

 ای، اومانسیم، نسیبت اخالق، بحران  : هالیوود، سوادرسانهواژگانکلید 
 

 مقدمه:
ها با تحوالت شگرف روبرو هستند و کاربرد چند الیه و پیچیده آنها در تغییرات  ای امروز که رسانه در سپهر رسانه

ای پیداکرده و استفاده  مفهوم تازه 6در مقابل جنگ سخت 5ای یا جنگ نرم جهانی شگفت انگیزاست جنگ رسانه
نامند،  های گوناگون از آن بسیار متفاوت است. اما در قرن بیست و یکم که صاحب نظران آن را قرن بحران می دولت

ها وارد حیات جمعی بشر شده است. به تناسب  های سیاسی ـ اجتماعی و همچنین جنگ فجایع زیست محیطی، آشوب
های متنوعی برای کنترل اوضاع و ابداع شده است. در زمینه جنگ  ها و سیستم رها، فناوریهای ذکر شده راهکا بحران
ای به عنوان مهمترین عامل در مدیریت بحران در جلوگیری از  توان با استفاده از آموزش سوادرسانه ای می رسانه

ها و کودتاهای رنگی  خره بحرانها، اعتقادات دینی و مذهبی و باال اضمحالل فرهنگ، سبک زندگی، آداب، رسوم، سنت
 تالش نمود.

ای را چشم انداز جدیدی از سواد برای  سوادرسانه 7ای ای جدید است بطوریکه مرکز سواد رسانه این علم در دنیا پدیده

                                                           
 عضو هیات علمی پژوهشکده شاخص پژوه- 5
 پژوهعضو هیات علمی پژوهشکده شاخص  - 2
 عضو هیات علمی پژوهشکده شاخص پژوه - 0
 دانشجوی دکتری پژوهشکده شاخص پژوه - 8
 

5 Soft Warfare 

6 Warfare Hard 
7 Center For Media Literacy 
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های جدیدی را برای مشارکت گسترده های جدید ارتباطی، فرصت آوری های جمعی و فن داند. زیرا رسانه می 25قرن 
ها،  اند. در عین حال، این رسانه های مدنی و اجتماعی فراهم آورده ن در پیشبرد مداوم میراث فرهنگی و سنتنسل جوا

های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و  دهند؛ مخاطبانی از طبقه های خود، مخاطبان بسیاری را هدف قرار می روزانه با پیام
درصد از زمان روزانه افراد، نوعی  73طور میانگین، نزدیک به  دهد که به ها نشان می های سنی متفاوت. پژوهش از گروه

تواند باشد و هم در جهت منفی  شود که این استفاده هم در جهت مثبت می ای را شامل می استفاده رسانه
 .(51:5035پاتر،)

 ای به صورت خالصه وار عبارتند از:  از دیدگاه این چشم انداز جدید دالیل ضرورت بحث درباره سوادرسانه
 های سیاسی اصلی در سطح جامعه و بین الملل. . اثرگذاری بر جریان5
 ای. های رسانه های خود از پیام . توانمندسازی افراد جامعه در کنترل بیشتر بر برداشت2
 های متعدد ارتباطات تصویر محور.  خواندن الیه . آموزش چگونگی0
 های مختلف. ها به افراد جامعه به منظور آمادگی برای برخورد با رسانه . آموزش انواع مهارت8
 ای با شهروندان فهیم.  . ایجاد جامعه1

کند که  ان میبی 5«بسط مفهوم سواد»عنوان  ای با ای در مقاله هابز در نوآوری جدید خود از مفهوم سوادرسانه
 ای بر پایه این پن  مفهوم کلیدی قرار دارد:  سوادرسانه

 های رسانه ای، ساختگی هستند. همه پیام 
 های اجتماعی هستند.  هایی از واقعیتها بازنمایی پیام 
 پردازند.ها می ها به تبادل نظر با پیام افراد از راه تعامل با پیام 
 کنند. اجتماعی و زیبایی شناختی را دنبال میها اهداف اقتصادی، سیاسی،  پیام 

 (. 2330:57ای منحصر به فرد دارد )هابز،های ارتباطات مشخصههر یک از شکل 
های نوین،  های نواندیشی و فناوری ای نه تنها در ایران بلکه در دنیا بنا به اظهار صاحبان کرسی نوآوری سوادرسانه

ای را در ابعاد مختلف بررسی  های چند الیه تبلیغات سپهر رسانه دگیجدید و نوآوری شگرفی است که پیچی علمی
 نماید.  می

توان در عواملی مانند،  باشد که، مدیریت بحران می اهمیت سواد رسانه و ایجاد مدل راهبری از این جهت می
ضور ناآگاهانه و منفعالنه جلوگیری از ح، ها و انتخابات تشویق مردم به حضور در راهپیمائی، جلوگیری از نافرمانی مدنی
ای به عنوان قدرت  ای قرار بگیرد و اهمیت سوادرسانه تحت تأثیر سوادرسانهمسلحانه های  مردم در اعتصابات و شورش

ای شناخت صاحبان رسانه از  های سوادرسانه کنترل کننده جنگ نرم از ویژگی خاصی برخوردار است و یکی از مؤلفه
 خت تفکرات آنها است.. جمله هالیوود به عنوان شنا

 تحلیل منفی و قدرت اجتماعی ای با انسان اخالقی از لحاظ تغییرات هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه سوادرسانه 
ای  به منظور ارائه مدل  جنگ رسانه با مقابله در هوشمندانه آگاهی و نیت مصو -اقتصادی  و سیاسی – فرهنگی

ای است  ( نام منطقهHollywoodباشد. هالیوود ) استفاده از محصوالت هالیوود میراهبردی مدیریت بحران اخالقی در 
در کنار لس آنجلس از ایالت کالیفرنیا در آمریکا که در شمال غربی مرکز شهر واقع شده است. کلمه هالیوود اغلب 

هایی  شود و به انبوه فیلم ه میهای این کشور بکار برد های تلویزیونی شبکه مترادف و معادل سینمای آمریکا و تله فیلم
شود. البته امروزه در مناطق دیگری از آمریکا های بزرگ فیلم سازی آمریکا ساخته می شود که توسط کمپانی گفته می
( نیز این صنعت گسترش یافته است اما صنایع اصلی و West side) "وست ساید"( و Burbank) "بربانک "مثل 
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 121 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

های عظیم نورپردازی همچنان در هالیوود باقی مانده اند و  ، پیش تولید، تدوین، کمپانیمهم مانند: وسائل فیلم سازی
های بزرگ مثل  ها و تئاترهای مهم و میزبانی جشنواره های تاریخی سینما و تئاتر برای اجرای کنسرت بسیاری از سالن
شود و  فیلم در این شهرک تولید می 733ه ( در هالیوود باقی مانده است. طبق آمار هر سالOscarاسکار ) مراسم آکادمی
( هدف اصلی 5کند. ) درصد از سینماها و تلویزیونهای جهان از آن تغذیه می 74میلیارد دالر است و  51سود خالص آن 

های بزرگ و پیاده سازی  جهان و الگو قرار گرفتن آن برای کارگردان تأسیس این شهرک سینمائی تأثیر بر افکار عمومی
هیونیسم است. اهداف صهیونیسم از بدست گرفتن هالیوود جهت تخریب اخالق وسایر افکار ضد انسانی را اهداف ص

 هدف خالصه کرد:  53توان در  می
های مادی گرایانه اعم از انحرافات جنسی، خشونت، وهم انگاری، جادوگری علوم تجربی،  بسط ارزش -5

های پیرو غرب متبلور است. )در مراسم  ها امروزه در آمریکا، اروپا وکشور پوزیتیویسم وشکاکیت که این ضد ارزش
طا کردند که متعلق به فیلم زندگی در اینجا جایزه بهترین ترانه اصیل در فیلم را به یک ترانه ی رپ اع 2331اسکار

گویند واین فیلم و ترانه ی آن بخاطر مردی  برای یک پیمپ سخته( پیمپ شغل مستهجن مدیریت فاحشه خانه را می
تواند واقعاً محصول  شود. آیا این جایزه می کند مشمول جایزه اسکار می که با مدیریت چندین فاحشه امرار معاش می

 ود در آمریکا شناخته شود ؟ فرهنگ هالیو
دهد. پس از  ای سالم است؟چنین اثری چه شناختی از هالیوود و آمریکا به ما می آیا این نوع موسیقی متعلق به جامعه
های سیاسی یا هنری مطرح، نسبت به آن اظهار تأسف یا اعتراض نکردند. بنابراین  اعطای این جایزه هیچ یک از چهره

 شود بلکه به عنوان نمودی قابل قبول وتحسین برانگیز از فرهنگ هالیوود است. شت قلمداد نمیاین رخداد نه تنها ز
های  های صهیونیستی همچون افسانه فتح بی رحمانه فلسطین، اسطوره ها خرافات ودروغ جهانی کردن اسطوره -2

ای مظلوم نمائی که فیلم ده قوم برگزیده وسرزمین موعود و آوارگی ومظلومیت همیشگی یهودیان در طول تاریخ بر
های بزرگی چون کشته شدن  ها برای باوراندن دروغهاست. همچنین صهیونیستفرمان در راستای تبنیت همین اسطوره

هایی مانند اردوگاه  شش میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم ودادرسی دادگاه نورنبرگ و فاشیسم ستیزی یهودیان، فیلم
جایزه  2333های گاز شوآ وسالم آلمان را با این هدف ساختند. در سال  و کاست اتاقآشوتیس، فهرست شیندلر، هول

نقش یک  (Brad pitt)گیرد که برد پیت  ( تعلق می(Inglorious Basterdsهای لعنتی  اسکار به فیلم حرام زاده
ها  ها را جهت کشتن آلمانی ستوان یهودی آمریکا را دارد که در جنگ با آلمان وحشیانه ترین و نفرت انگیزترین خشونت

دهد هریک از اعضای گروه باید پوست سر صد آلمانی نازی را جمع آوری کند  دهد و با غرور وتکبّر دستور می انجام می
های فیلم یک گروهبان آمریکایی با ضربات وحشیانه ومتعدد با چوب بیسبال بر  اسرا را بکشند ودر یکی از صحنه وتمامی

کشد. این فیلم عالوه بر جایزه ی اسکار نامزدی هشت رشته دیگر برای  به طرز دردناکی می سر یک اسیر، وی را
 دریافت جایزه را شامل شد.

ها در  ها و غربی گرانه صهیونیستداخلی و جهانی جهت اهداف اشغال جلوگیری از اعتراض و فشار افکار عمومی -0
 سینماهای مختلف جهان بخصوص فلسطین اشغالی در عرصه  کشور
های  های محاصره ودروغ عقب مانده وبی تمدن جلوه دادن دشمنان بخصوص مسلمانان، در این راستا فیلم -8

نویسد: معضل بزرگ مرکز  هاست. مایکل مدود در کتاب هالیوود در برابر آمریکا میگونه فیلمای از این حقیقی نمونه
 دهد.  ست و ادامه میا "های روح بیماری"تفریح و فرهنگ آمریکا )هالیوود ( 

در آن فراگیر شده است. مدود "ها و قباحت  الگو ارج نهادن به زشتی"است و  "تولید سم"هالیوود امروزه یک مرکز
 است. "فساد و انحراف"معتقد است  الویت پر نفوذ ترین رهبران سینمای جهان 

پسندند. بسیاری از  آنچه خود می الگو دهی و آموزش هدایت شده نسل جدید کشورهای مختلف جهان براساس -1
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آرنولد شوارتزینگر "های  دار است که از آن جمله فیلمهای هدفدهیهای قهرمان پرور غربی نمونه اینگونه آموزش فیلم
 باشد. می "فرانکی"و  "

 ها پیگیری باشد که با هرزگی وابتذال جهت فروش گیشه تجارت سود آور: یکی از اهداف عمده هالیوود می -1
 شود. شود و باعث ایجاد مخاطب و مشتری منفعل وتنبل می می

تروی  وتقویت روحیه قوم یهود وخصوصاً صهیونیسم مانند تقویت زبان عبری ونمادهای نورانی مانند شمعدان  -7
های معبد سلیمان، ستاره داودی،عرقچین مخصوص، کاله  هفت شاخه، عقاب، خروس، شیر، شاخه زیتون، تاج، ستون

کت و شلوار سیاه رنگ و بلند گذاشتن موهای بنا گوش )کالله ( از اهدافی است که درسینمای هالیوود به عنوان  شاپو،
 رود. های شاخص بکار می نماد
است که تصویر زیبایی از زندگی  فیلمی "ای در میان ما  غریبه"برتری صهیونیسم و تحقیر ادیان دیگر؛ فیلم  -4

دهد. ساکنان این محله بارعایت دستورات شرعی دین یهود مانند  یویورک را ارائه مییهودیان در محله خودشان در ن
جدائی زن ومرد حتی با پرده در اتوبوس وسر میزغذا، رعایت ادب واحترام برای بزرگتر بخصوص والیت پذیری بی چون 

ران دارد و دستورات سایر ادیان را دهد که حکایت از برتری آنها بردیگ چرا از خاخام ها، زندگی آرام وخوشی را نشان می
هایی که دهد و فیلم دهند از جمله فیلم دختر راهبه که با توانایی ودقت دین مسیحیت را بد جلوه می مورد تحقیر قرار می

در  "ماه سحر و هدیه"و  "های بلند  کشتی"سازند از شماره خارج است از جمله فیلم  بر علیه مسلمانان ساخته ومی
فرهنگ وترسو نشان دهد. تاقبل از انقالب فیلم ها، هالیوود بدنبال آن است تا مسلمانان را ظالم، بی این تمامی
شد در زمره آثار مطرح سینمای آمریکا جای  های که ساخته می ایران مسلمانان و اعراب مورد هجمه بودند وفیلم اسالمی
نقش یهودیان آمریکائی را ازطریق به کارگیری دیگر ها پل نیومن در کنار رابرت ردفورد  (. در این فیلم4داشت )

کردند تا میزان  بازیگران وهنرپیشگان محبوب آمریکائی یهودی همچون، تونی کورتیس وکرک داگالس ایفای نقش می
 های آنها بیشتر افزایش یابد. هم ذات پنداری مخاطب با شخصیت

ساله یهودی را با  51کند که یک دختر  ی را روایت میبود که شرح حال مرد عرب "خروج"ها بنام  یکی ازاین فیلم
است که اعراب را انسانهائی بی  "به دنبال سایه غول "ها  رساند.یکی دیگر از این فیلم های ورث به قتل می بازی جیل

و  دانند ودر حال شلیک کردن به آن خنده نماید که کشتن یک زن یهودی را از تفریحات خود می رحم وقاتل معرفی می
تندیس اسکار دریافت کرد نیز در همین راستا  8که  "شبکه "نمایند. فیلم دیگری بنام  دهند و شادی می قهقه سر می

ها نقش قهرمان را دارند و اعراب  هایی است که در آن اسرائیلی از جمله فیلم "یکشنبه سیاه"ساخته شده است. فیلم 
ها بر علیه ایران شروع  نیز ساخت اینگونه فیلم  پس از انقالب اسالمی(3نمایند ) ها وخائنان را اجرا می نقش تروریست

ریزی دقیقتری انجام گردیده است. جنگ تبلیغاتی گسترده علیه ایران، شده و برای ایران هراسی و اسالم هراسی برنامه
های  ایجاد نمایندگی ای رژیم صهیونیستی، تالش گسترده البی یهود برای تأثیر بر افکار عمومی، تقویت قدرت رسانه

ای صهیونیستی بر علیه ایران و استفاده گسترده از  ای صهیونیستی در سراسر جهان، ایجاد شبکه جهانی رسانه رسانه
وحشی  به کارگردانی فرانک میلر که در این فیلم اجداد ایرانیان را مردمی 033صنعت سینماکه معروفترین آن فیلم 

دانند واز  دهد که جز کشتن وخونریزی چیزی نمی نشان می "هااورک"ها یعنی  حلقه وموجوداتی نفرت انگیز از ارباب
های: بدون دخترم هرگز، فرار از  ( همچنین فیلم53های هری پاتر هستند) های ابله داستان نظر مغزی در ردیف غول

به  -3ار از این جمله هستند. ای از شن و مه ؛ نسل جدید تهران و سارا باو تهران، ترس مقدس، سنگسار ثریا ؛م، خانه
های مورد نظر جهت گرفتن جوایز بین المللی  های بین المللی سینما و فیلم سازی و انتخاب فیلم دست گرفتن جشنواره

 که در راستای اهداف صهیونیسم باشد.
عهدی جذب وخرید هنرمندان و سینما گران کشورهای مختلف وکم رنگ کردن تالشهای معدود سینماگران مت -53
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جانب دیگر   شود و از می سو اطالعات مخدوش یـک  در شرایط بحرانی که ازکنند. که چهره حقیقی آنها را افشا می
هرگونه  شوند، سازی و مدیریت در شرایط عـادی ناکارا می تصمیم های های معمول قدرت و به تبع شیوه فناوری

 آوری، ها میان ابزار و فنون جدید فن باشد. رسانه می متفاوتهای راهبردی  وری مناسب از دانش تـدبیری مـستلزم بهره
و آنچه منجر به ایجاد این پژوهش گردید ایجاد یک راهکار یا مدل راهبردی به جهت بیشترین تأثیر را برانسان دارند 

 باشد. آگاهی مخاطبان و مدیریت بحران در رسانه می

اومانیسم توان به بها دادن به  ز جمله مباحث مورد چالش میدر تولیدات هالیوودی چند بعد مورد چالش است که ا

است و آنچه مستند « باطل»از « حق»طبق این اصل، انسان معیار و محک تشخیص باشد  یا اصالت انسان می

گیرد. به عبارت دیگر، آنچه هست اصالت دارد در قبال  به امور ماوراء طبیعی و خداوند است، مورد تشکیک و نقد قرار می
های بنیادین دیدگاه اسالم با غرب در نگرش به انسان است. براساس دیدگاه هابز  آنچه باید باشد. اصوالً یکی از تفاوت

های انسانی از او  و برخی اندیشمندان غربی، انسان موجودی شرور و بدخواه است. اگر هم در طول تاریخ اخالق و ارزش
از اجبار طبیعت هستند و یکی از تبعات این تفکر از خود بیگانگی در  اند که ناشیها امور جبریشود. این دیده می
های مختلف سیاسی، روانی، اعتقادی، اقتصادی و شغلی است. مهم ترین عوامل از خود بیگانگی در این نظام  عرصه

ینکه انسان های اجتماعی و ماشینیسم است. به جای ا ناشی از حاکمیت فناوری و فن ساالری، پیچیدگی و رشد سازمان
سرشت و طبیعت انسانی  ها در خدمت انسان باشد، قضیه برعکس است. در رهیافت اسالمیحاکم بر این امور بوده و این

 (51:5048بر خیر و درستی و راستی بنا نهاده شده است و اصل طبیعت بشر، نور و عدالت و تقوا و امانت است )رحیمی،

 

 داروینیسم اجتماعی 

کند تا رقیبان خود را چه در صحنه  معتقد است الزمه بقا قدرت است و از این جهت تالش میامپریالیسم خبری 
های بزرگ تبلیغاتی را تشکیل دهند و تحت  سیاسی و چه در صحنه رسانه منزوی و از صحنه به در کنند و تراست

 (.53:5048سیطره خود داشته باشند )لهسایی،

در قلمرو اخالق دارد که  نسبیت اخالق است که این اصل بیان میدیگر چالش مورد اشاره در هالیوود 

مطبوعاتی و رسانه ای، سیستم امپریالیسم خبری مبتنی بر نسبیت اخالق است. هیچ ارزش اخالقی مطلق در این 
رض های تعا شود و مفاهیم اخالقی تابع قدرت، منافع و... است. بنابراین یکی دیگر از کانون سیستم فکری یافت نمی

های دیگر در جایگزینی کمال نسبی و رشد نسبیت به جای کمال مطلق  میان فرهنگ در نظام خبررسانی و فرهنگ
 است. 

 ارتقایدر پژوهشی با عنوان ( 1395دارابی )مطالعات متعددی در این حوزه صورت پذیرفته شده است از جمله 

 در تواند می ای چگونه دارد که سوادرسانه یرانی بیان میا جامعه در سیاسی توسعه تقویت بر آن تأثیر ای و سوادرسانه

توسعه های  ویژگی بررسی به توجه با آمده دست به نتای  باشد مؤثر ایرانی جامعه در سیاسی تقویت توسعه و تحکیم
 سیاسی فرایند توسعه تقویت لوازم از یکی که دهد می نشان دیگر سوی ای از سوادرسانههای  مؤلفه و سو یک از سیاسی

 ادامه زمینه این در را خود کارکردهای مطلوب بتوانندها  رسانه تا است ای شهروندان سوادرسانه ارتقای ایرانی، جامعه در

ها  رسانه نقش بر تواند ای می سوادرسانه و ارتقای فهم همچنین. کنند کمک شهروندان آگاهی رفتن باال به و دهند
( در پژوهشی با 5030باهنر و چابکی)شود  موجب ایرانی در جامعه را سیاسی توسعه تقویت و تسریع و باشد تأثیرگذار
انجام داده « های شورای عالی انقالب فرهنگی ؛ مورد مطالعه: سیاستECای بر اساس مدل  تحلیل سوادرسانه»عنوان 

اروپا است. این مدل  کمیسیون EC ترین آنها مدل های مختلفی که جامع مدلاند که در این پژوهش بر اساس ارائه 
 بر اساس مدلو  کند ای مطرح می رسانه چهار مولفه دسترسی، استفاده، درک انتقادی و تولید ارتباطی را در حوزه سواد
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EC تحلیلی اسناد نهاد شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان  -های مطرح در آن و روش پژوهش اسنادی و مولفه
مندی  ضایت(، در پژوهشی با عنوان ر5030قبادی )بررسی و تحلیل شد.  ری اسالمیگذار در جمهو مهمترین نهاد سیاست

ملی در  -مندی سیاسی های فرامرزی و درون مرزی بر رضایت ملی در پهنة جهانی شدن )بازکاوی تاثیر رسانه -سیاسی
های مختلف در ظریهن ملی، با بررسی ـ مندی سیاسیهای جمعی و رضایتتبیین رابطة رسانهبه  شدن( عصر جهانی
نامه از  های گروهی، پرداخته است. در این تحقیق، از روش پیمایش و تکنیک پرسشمندی سیاسی و رسانهحوزة رضایت

جایگاه "(، در پژوهشی با عنوان 5032اسدی ) .ها پرداخته شده استنفر، به گردآوری داده 833میان حجم نمونة 

ای در الگوپذیری نوجوانان از تبلیغات تجاری تلویزیونی مطالعه موردی نوجوانان شهر  سوادرسانه

ای در الگوپذیری نوجوانان از تبلیغات تجاری تلویزیونی  هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه سوادرسانه، "تهران

هابز و تامن و   ای پاتر و های سوادرسانه . در این تحقیق از نظریه تهران استساله شهر  54تا  52در میان نوجوانان 
های استفاده و خشنودی و کاشت استفاده شده  های تبلیغات با دو رویکرد مثبت و منفی، همچنین نظریه همچنین نظریه

. از روش پیمایش با  ون استای و متغیر وابسته الگوپذیری از تبلیغات تجاری تلویزی . متغیر مستقل سوادرسانه است
 :. نتای  به دست آمده از تحقیق به شرح زیر است ها استفاده شد آوری داده تکنیک پرسشنامه به منظور جمع

ات تجاری تلویزیونی متوسط غلگوپذیری نوجوانان از تبلی. اای نوجوانان شهر تهران متوسط رو به پایین است سوادرسانه
با .  یابد گری نوجوانان، الگوپذیری از تبلیغات تجاری تلویزیونی نیز کاهش می ایش گزینشبا افز. باشد رو به باال می
ای  . رابطه یابد سازی پیام توسط نوجوانان، الگوپذیری از تبلیغات تجاری تلویزیونی نیز در آنها کاهش می افزایش همتا

ای یک  به طور کلی سوادرسانه. نی مشاهده نشدبین معناسازی پیام و الگوپذیری نوجوانان از تبلیغات تجاری تلویزیو

نقش حیاتی "(، در پژوهشی با عنوان 2358) 5کارادومن.  باشد عامل بازدارنده از تأثیرگذاری تبلیغات بر نوجوانان می

که اهمیت روز  کند که هنگامی به این مسأله اشاره می "ای در توسعه بیشتر آگاهی از شهروندی سوادرسانه

های جمعی به عنوان یک منبع اصلی از  های سنتی و اجتماعی در نظر گرفته شود. امروزه، رسانه نهافزون از رسا
اطالعات اهمیت زیادی در توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آگاهانه دموکراتیک و به خصوص در فاز توسعه فرهنگ 

جنبش اجتناب ناپذیر عمل عملی در درجه سواد رسانه ای، که یک روند آموزشی مادام العمر، یک   باشد.  شهروندی می
ای انتقادی در توسعه  مطالعه نقش سوادرسانهاول برای هر دو مربیان و دانش آموزان برای همه شهروندان است، و 

شود. پژوهش مدنظر در  آگاهی شهروندی و شکل گیری جوامع دموکراتیک کثرت گرا برای بحث و گفتگو باز می
در قانون اساسی  ای، که نقش بخش مهمیهای رسانه اد رسانه در مرحله رمزگشایی پیامخصوص این که چرا آموزش سو

 کنیم مهم است انجام شده است. از اطالعات در جهانی که در آن زندگی می

اشاره ، "ها ای از منظر رسانه مطالعه تجربی در سوادرسانه"( در پژوهشی به عنوان 2358) 2سیسمن

از زندگی روزانه است و به منظور باال بردن یک جامعه آگاه در برابر کند: رسانه به عنوان بخشی از ضروری ترین  می
داشته باشد.  تواند نقش مهمی باشد. در این زمینه آموزش و پرورش می ای حیاتی می ها، سوادرسانه نفوذ منفی رسانه

ای  ارتباط میان سوادرسانهبه ، "و توسعه جوانان مثبت ای سوادرسانه"(، در پژوهشی با عنوان 2355، )0دابرو

پردازد. هدف اصلی  ( میPYDهای مدنی، و توسعه جوانان مثبت ) های خبری به طور خاص(، فعالیت )سواد رسانه
های خبری( و حزب اتحاد دموکراتیک در آموزشی، فوق  ای )با تمرکز بر سواد رسانه پژوهش در ارتقاء سطح سوادرسانه

 باشد. برنامه، و تنظیمات می
 های پژوهش فرضیه

                                                           
1 Sibel Karaduman 

2 Özge Uluğ Yurttaş, Başak Şişman 
3 Michelle J. Boyd,  Julie Dobrow 
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 شناخت اومانیسم بر قدرت تحلیل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیر دارد.  رسد می نظر اول: بهفرضیه 
 منفی تاثیر دارد.  اجتماعی تغییرات از پذیری شناخت اومانیسم بر عدم تاثیر رسد می نظر دوم : بهفرضیه 
جنگ  با مقابله در هوشمندانه آگاهی و نیت مصو اومانیسم بر شناخت رسد می نظر رسد به می نظر سوم: به فرضیه 

 . دارد ای تاثیر رسانه
شناخت نسبیت اخالق  بر قدرت تحلیل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیر  رسد می نظر چهارم: بهفرضیه 

 دارد. 
 منفی تاثیر دارد.  اجتماعی تغییرات از پذیری ق بر عدم تاثیرشناخت نسبیت اخال رسد می نظر پنجم: بهفرضیه 
 با مقابله در هوشمندانه آگاهی و مصونیت نسبیت اخالق بر  شناخت رسد می نظر رسد به می نظر ششم: به فرضیه 
 . دارد ای تاثیر جنگ رسانه

 با مقابله در هوشمندانه آگاهی و ای مخاطبان از ابعاد اخالقی، اجتماعی و مصونیت فرضیه هفتم: میان سوادرسانه
اقتصادی به جهت ارائه  و سیاسی - فرهنگی تحلیل منفی و قدرت اجتماعی تغییرات از پذیری جنگ رسانه ای، تاثیر

 مدل راهبردی مدیریت بحران اخالقی و اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد.
 

 روش شناسی پژوهش

 عملی و از نظر ماهیت، همبستگی است -،از نظر هدف،کاربردیپیمایشیاین پژوهش از نظر روش، توصیفی از نوع 

در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و  ،پردازد یای بر انسان م سوادرسانه تاثیر بررسیاز آنجایی که به  پژوهشاین 
 یهین متغیرها به وسیلب هرابطه کند از نوع همبستگی است زیرا مطالع بین متغیرها را بررسی می هاز آن جایی که رابط

 شود تجزیه و تحلیل همبستگی انجام می

از این رو این شود،  های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده می آوری برخی اطالعات از روش در این پژوهش در جمع
 پژوهش میدانی است.

 هستند. لذانخبگان شهر اصفهان در زمینه آشنایی با رسانه نفر از  523جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 

 با توجه به محدود بودن جامعه نیازی به نمونه گیری نیستباشد.  می محدود مطالعه مورد جامعه
های میدانی تقسیم  ای و روش های کتابخانه توان به دو دسته، روش های گردآوری اطالعات را به طور کلی می روش

وهش، در روش گردآوری اطالعات به صورت میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و در روش نمود. در این پژ
ای برای جمع آوری اطالعات در زمینه مبانی نظری موضوع پژوهش، از طریق  گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه
 ه است.های تخصصی، اطالعات الزم جمع آوری شد مطالعه کتب، مقاالت و مراجعه به سایت

های علوم رفتاری از ابزارهای مختلفی همچون پرسش نامه، مصاحبه و غیره جهت اندازه گیری متغیرها  در پژوهش
شود و در این پژوهش از پرسشنامه با طیف لیکرت پن  تایی جهت جمع آوری اطالعات پیمایشی استفاده  استفاده می

وایی محتوایی استفاده شد. روایی محتوا به این مطلب اشاره شده است و برای روایی پرسش نامه از روایی صوری یا ر
دارد که نمونه سواالت استفاده شده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه سواالت ممکن است و روایی صوری 

ی سنجد. برا شود، می کنند که ابزار همان چیزی را که از نام آن استنباط می کند که آیا متخصصان تایید می بیان می
ها در این پژوهش کوشش به عمل آمد تا حدالمقدور از نظرات اساتید راهنما، متخصصان  تعیین روایی پرسش نامه

 .ها درج گردد وصاحب نظران مدیریت استفاده شود و نظرات سازنده آنها در پرسش نامه
های نگرش سن   نامه های مورد اطمینان جهت پایایی و جهت سنجش پایایی و قابلیت اعتماد پرسش یکی از شیوه
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باشد. به طوری که در صورتی که این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان  استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می
های دیگری دوباره انجام شود به نتایجی مشابه با نتای  فعلی دست یابد. معموالً برای سنجش  محقق در زمان و مکان

 ونباخ استفاده میگردد.پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کر

های آن از  توان گفت، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و شاخص ، می5با توجه به نتای  مندرج در جدول 
 گردد. بیشتر بوده و لذا پایایی باالی پرسشنامه تأیید می 7/3

 
 ضریب آلفای کرونباخ مقیاس ردیف

 /.47 نسبیت اخالق 2

 /.43 سیاسی و اقتصادی –قدرت تحلیل فرهنگی  0

 /.42 تاثیر پذیری از تغییرات اجتماعی منفی 8

 /.40 مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای 1

 /.73 شناخت اومانیسم 1

 /.43 مدیریت بحران 3

 /.48 کل 

 
اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، تحلیل واریانس جهت بررسی  –از آزمون کولموگروف    
های پشتیبانی کننده  دار بودن اختالف میان متغیر ها، ازآزمون فریدمن برای بررسی معنی دار بودن تفاوت متغیر معنی

 شود. ده میپژوهش و از آزمون رگرسیون جهت بررسی تاثیر متغیرهای مورد نظر در جامعه آماری استفا
 

 های پژوهش یافته
اند و نیز پاسخ  درصد بیشترین افراد جامعه آماری را تشکیل داده 1/87افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس با  

درصد بیشترین تعداد از جامعه آماری را تشکیل  83سال با  13تا  85دهندگان مرد بیشترین افراد و افراد دارای سن 
 اند. داده

 

 (ksاسمیرنوف) -ها با استفاده از آزمون گولموگوروف نرمال بودن دادهبررسی فرض 

های جمع آوری شده از  های آماری مقتضی ابتدا باید مشخص شود که داده از آن جایی که برای استفاده از تکنیک
اسمیرنوف در  -توزیع نرمال برخوردار است یا غیر نرمال، در این مرحله به بررسی نتای  حاصل از آزمون گولموگوروف

های مناسب برای بررسی صحت فرضیات  شود و بر اساس نتای  حاصل، آزمون مورد هریک از متغیرها پرداخته می
 شود. تحقیق را اتخاذ می

 3Hهای متغیر مربوطه دارای توزیع نرمال است:  داده                                  
 5Hمتغیر مربوطه دارای توزیع نرمال نیست: های  داده                                 
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 نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرها 2جدول 

سطح معنی  متغیر

 داری

 نتیجه گیری تایید فرض مقدارخطا

 نرمال است H0 3,31 /.52 نسبیت اخالق

سیاسی و –قدرت تحلیل فرهنگی 

 اقتصادی

55./ 3,31 H0 نرمال است 

 نرمال است H0 3,31 /.22. اجتماعی منفیتاثیر پذیری از تغییرات 

مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با 

 جنگ رسانه ای

02./ 3,31 H0 نرمال است 

 نرمال است H0 3,31 /.25 شناخت اومانیسم

 نرمال است H0 3,31 /.25 مدیریت بحران

 

 معادالت ساختاریپژوهش براساس  مفهومی یالگوبرازش 
هایی دربارة روابط بین متغیرهای مشاهده  ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیهمدل معادالت 

های   های نظری را در جامعهتوانیم قابل قبول بودن مدل باشد. از طریق این رویکرد می شده و متغیرهای مکنون می
 های همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود. خاص با استفاده از داده

های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل  ترین روش یکی از قویترین و مناسب
توان آنها را با شیوة دو متغیری )که هر بار  چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی

شود( حل نمود.تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری  ر گرفته میتنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظ
متغیر  Nمتغیر مستقل و  Kشود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان  های تجزیه و تحلیل اطالق می روش

ترین  یا مدل سازی علّی یا مدل معادالت ساختاری یکی از اصلی 5وابسته است.تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس
های پیچیده است. بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل  های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده روش

بایستی اثر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادالت ساختاری  وجود دارد که می
 یابد. ضرورت می

شود مدل  افزار لیزرل استفاده گردید. در این قسمت سعی می رستی مدل تحقیق از نرمبه منظور بررسی درستی و ناد
تحقیق و اجزاء آن به صورت مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند با استفاده از نرم افزار لیزرل مدل تحقیق را ترسیم 

ابط میان متغیرها و ضرایب هر یک از کردیم و سپس با انجام عملیات روی مدل به نتای  زیر دست یافتیم که در آن رو
 آنها ارائه شده است.

                                                           
1- Covariance Structures Analysis 
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 مدل تحلیل مسیر پژوهش  1شکل 

 

پایین نشان دهنده برازش df/باشد وجود  می31/2محاسبه شده برابر با  df/با توجه به خروجی لیزرل مقدار 

باشد با توجه به نتای  ذیل  تری می کمتر باشد، مدل ارائه شده مدل مناسب df/مناسب مدل است. زیرا هر چه مقدار
 اند. که از خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمده

37 = ./RMSEA  52و = ./Value - p 31/2  = 

مناسبی باشد بنابراین مدل ارائه شده مدل  ( می% = 1داری استاندارد ) بیشتر از مقدار سطح معنی Value - مقدار 
 باشد. می
 

 معنی داری روابط 
شود. این آماره از نسبت ضریب  به منظور نشان دادن معناداری هر کدام از پارامترهای مدل از آماره تی استفاده می

و در آزمون   2بایستی در آزمون تی بزرگتر از  آید که می هر پارامتر به خطای انحراف معیار آن پارامتر بدست می
Z  میزان  لیزرلها از لحاظ آماری معنادار شود با توجه به خروجی باشد تا این تخمین  31/5بزرگتر ازt 

 شوند.  لذا کل فرضیات تایید می باشد( می 2بزرگتر از  t) باشد  محاسبه شده در کلیة متغیرها معنی دارمی
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 مدل معنی داری روابط  2شکل 

 
 های تحقیق نشان دادن شده است.  در جدول زیر نتیجه رد و قبول فرضیه

ضریب  به از فرضیه

 مسیر

مقدار معنی 

 داری

 نتیجه

 تایید 4/3 /.61 سیاسی و اقتصادی–قدرت تحلیل فرهنگی  سمیاومان شناخت 1

 دییتا 3/5 /.56 تاثیر پذیری از تغییرات اجتماعی منفی سمیاومان شناخت 2

مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه  سمیاومان شناخت 3
 ای

 دییتا 6/3 /.53

 دییتا 2/5 /.43 سیاسی و اقتصادی–قدرت تحلیل فرهنگی  اخالق تینسب 4

 دییتا 3/2 /.79 تاثیر پذیری از تغییرات اجتماعی منفی اخالق تینسب 5

با جنگ رسانه مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله  اخالق تینسب 6
 ای

 دییتا 6/3 /.52

–قدرت تحلیل فرهنگی  7

 سیاسی و اقتصادی

 دییتا 6/4 /.32 کاهش بحران

تاثیر پذیری از تغییرات  3
 اجتماعی منفی

 دییتا 6/3 /.52 کاهش بحران

مصو نیت و آگاهی  9
هوشمندانه در مقابله با جنگ 

 ایرسانه

 دییتا 4/6 /.41 کاهش بحران

 

 برازندگی مدلهای شاخص
ها در معادالت ساختاری چندین شاخص برازندگی وجود دارد که موارد استفاده شده در این تحقیق برای ارزیابی مدل

عبارتند از: ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده. نتای  
 آمده است. 0های فوق در جدول شاخص
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هایی که این  /. یا کمتر است. مدل31های خوب برابر ه خطای میانگین مجذورات تقریب برای مدلشاخص ریش
توان فاصله اعتماد محاسبه نمود. ایده  /. یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارند. برای این شاخص می5شاخص برای آنها 

طور که الیی آن خیلی بزرگ نباشد. همانآل آن است که حد پایین فاصله اعتماد خیلی نزدیک به صفر باشد و حد با
 توان گفت در وضعیت مناسبی قرار دارد. ها پایین. است که می در این مدل RMSEAشود  مشاهده می

/.  هست 3ها برازش بهتری دارد. در این مدل این شاخص بیش از تر باشند مدل با دادهبه یک نزدیک GFIهرچه 
 های بارزش آورده شده است در این جدول: ر جدول زیر شاخصکه نشان دهنده برازش خوب مدل است.د

GFI شاخص نیکویی برازش : 
AGFIشاخص نیکویی برازش شده تعدیل شده : 

RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات تقریب : 
NFIشاخص برازش هنجار شده : 

NNFIبرازش هنجار نشده : 

 : خی دو یا کای اسکویر

 
 برازندگی مدلهای نیکوئی شاخص 3جدول

 نتیجه گیری مقدار شاخص در مدل مورد نظر مقدار استاندارد شاخص نام شاخص

 

 برازش مدل مناسب است 31/2 2حدود

P_Value  برازش مدل مناسب است /.52 31/3بیشتر از 

GFI  برازش مدل مناسب است /.33 3/3بیشتر از 

RMSEA  برازش مدل مناسب است /.37 5/3کمتر از 

AGFI  برازش مدل مناسب است /.35 3/3بیشتر از 

NFI  برازش مدل مناسب است /.38 3/3بیشتر از 

NNFI  برازش مدل مناسب است /.35 3/3بیشتر از 

 
 های پژوهش یافته

های  ارائه مدل و راهکارهای مقابله امپریالیسم فرهنگی به عنوان یکی از عوامل ایجاد بحران

 قرن حاضر 

ها در اتخاذ روشی مناسب جهت بنیـان گـذاری فرهنـگ در آن کشـور اسـت اگـر       سرنوشت ملتراز تعالی و تفاوت 
پیمایند و اگر فرهنگی سـخیف اتخـاذ    فرهنگی متعالی در کشوری حاکم شود مردم آن سرزمین راه صالح و فالح را می

 شود آن ملت سرنوشتی جز اضمحالل و سقوط ندارد. 
هـا و   هـای فرهنگـی بـه معنـی شـناخت روش     اجتماعی، مدیریت بر ارزش هایها در نظام ارزشراز تفاوت فرهنگ

های منفی  ها و انگیزه های مثبت و مناسب با توسعه و تضعیف ضد ارزش های پرورش افکار عمومی، تقویت انگیزه شیوه
گرا، واپس گرا ها هستند که آنها را به سه دسته توسعه  است. یکی از مهمترین عوامل فرهنگ ساز در جهان امروز رسانه

 توان تقسیم کرد.  و بدون راهبرد می
های جهان سوم و به جهت تبلیغ  و تخریب فرهنگ ملت امپریالیسم فرهنگی در ارتباط با مدیریت افکار عمومی

استضعاف فکری جهت سلطه بر این کشورها و برای بدست آوردن منافع بیشتر، آنها را در دسته واپس گرا بایستی جای 

df

2

df

2



 111 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

های محروم است که در این  های اعمال استضعاف فکری از مهمترین وظائف ملتهمین منظور شناخت روشداد و به 
آنهم به طریق مناسب و هم راستا با فرهنگ کشورهای  5مقوله همانگونه که بطور بسیط بحث گردید سواد رسانه ای

گشا برای رهائی مردم تواند راه ، میهای تهاجم فرهنگی سازی آن و شناخت دقیق و عمیق از روش تحت سلطه و بومی
 این کشورها باشد. 

باشد و راهبردی جدید به جهت افزایش  مدل پیشنهادی نگارنده و بیان کننده نظریه امپریالیسم فرهنگی می
 باشد؛ این مدل شامل:  ای مخاطبان می سوادرسانه

ای و شناساندن اهداف  ا ایجاد سوادرسانهباشد که ب توان کسب نمود به این گونه می آنچه از مدل ارئه شده می 
 توان  امپریالیسم فرهنگی می

 های فرهنگی ـ اجتماعی اقتصادی و سیاسی  قدرت تحلیل 
 عدم تأثیر از رسانه در جهت تغییرات اجتماعی منفی فعال مثبت و گزینش گر 
 ه با جنگ رسانه های رسانه به منظور مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابل توجه به مفاهیم و پیام 

های ناشی از امپریالیسم فرهنگی را به  ها نیز زمینه الزم جهت مدیریت بحران را افزایش داد و با افزایش این متغییر
 کنترل در آورد.

 توان در مطالعات دیگران نیز مشاهده نمود: ای در مخاطب را می این اطالعات و نتای  برگرفته از سوادرسانه

عنوان یک رسانه  ویژه اینترنت به ها و به رتی است که الزم است جوانان در کنار استفاده از رسانهای، مها سواد رسانه
تواند با اثرات نامطلوبی همراه باشد. به  ای، می ها بدون داشتن سواد رسانه تعاملی، به آن مجهز شوند. استفاده از رسانه

های جدید، لزوم  سو و تنوع و تخصصی شدن رسانه الدین از یکویژه آنکه با فاصله اطالعاتی و مهارتی بین جوانان با و
 شود. ای دو چندان می های سوادرسانه ارتقای مهارت

ای جوانان را تنظیم کند و با  تواند همچون یک ناظر هوشمند و درونی شده، رژیم مصرف رسانه ای می سوادرسانه
ای دارد و تا زمانی که  رین نقش را در ارتقای سوادرسانهت توان اذعان کرد که آموزش انتقادی رسانه، مهم قاطعیت می

های اجتماعی اینترنت محور  ویژه اینترنت با تفکر انتقادی همراه نباشد احتمال آسیب ها و به استفاده جوانان از رسانه
 رود. وجود دارد و با توجه به اینکه زندگی هر روز رو به پیچیدگی می

های ارتباطات و  آوری رو هرچه فن های دنیای ارتباطات است، از این یشرفتبخشی از این پیچیدگی ناشی از پ
شوند، نیاز ما به یادگیری و آموزش برای درک دنیای جدید و استفاده از ابزارها و امکانات آن   اطالعات بیشتر متحول می

ماندگی و  آن چیزی جز عقب یابد، چرا که ضعف آموزش و آگاهی نسبت به دنیای ارتباطات و مقتضیات نیز افزایش می
آورد. شاید به همین دلیل باشد که چندین دهه است که شاهد بحث بر سر این هستیم که  ها به همراه نمی تشدید آسیب

توان گفت که داشتن اطالعات فراوان در مورد رویدادهای امروز که از  آیا رسانه همان پیام است یا نه و به صراحت می
ها برخورد کنیم چراکه  دانیم یا چگونه با آن شود به این معنا نیست که همه مسائل را می یها خبری عرضه م رسانه
توانند این احساس را القا کنند که ما نسبت به مسائل روز آگاهی داریم.در صورتی که نیاز نیست ما از تمام  ها می رسانه

هایی در آن زمینه  ایش ارزشمند است و چه رسانههای بر رویدادهای دنیا با خبر شویم، هر فردی باید بداند چه پیام
ها تحقیق کند و در  ها برخورد کند و در مورد صحت و سقم آن کنند آنگاه با دید انتقادی به محتوای پیام فعالیت می
های  آسای اطالعات رسانه  ای اصوالً پژوهشگری است و با وجود هجوم سیل توان ادعا کرد که سوادرسانه پایان می
گیرد، با گذشت زمان مخاطبان را به خستگی و  ارزش و کم ارزش فراوانی را هم دربر می که ناگزیر اطالعات بی جمعی

های جدید  دارد که این امر با وجود فناوری دلزدگی از اطالعات کشانده و آنان را از پرداختن به موضوعات مهم باز می

                                                           
1 Media Education 
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نگری،  گیرد.سطحی مخاطبان هستند، شدت و سرعت بیشتری میای که روز به روز در حال گسترش نفوذ خود بر  رسانه
هاست که در  ترین تأثیرات ویرانگر رسانه ویژه در مورد کودکان( از مهم  ابتذال و شناخت نادرست از جهان واقعیت )به

ند و امیدواریم ها هستند که بیشترین تأثیرپذیری را دار ها اغلب عامه مردم و خانواده فرآیند تأثیرگذاری و نفوذ رسانه
ویژه صدا و سیما   ها، مطبوعات و به های دیداری و شنیداری، خبرگزاری های فرهنگی با همکاری رسانه مسئوالن دستگاه

 های اجتماعی بردارند.  ای شهروندان با هدف کاهش آسیب های مؤثرتری در راستای ارتقای سطح سوادرسانه گام

ها و مشکالت حاصل از جنگ نرم،کودتای مخملی و جنگ  هدف و عامل اصلی آغازین این پژوهش تحلیل چالش
 گردد:  ای اشاره می ای بود که برای تسکین این آالم به مبحث سوادرسانه رسانه

انایی تحلیل و ای به تو برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و به طور سنّتی سوادرسانه« ای سواد رسانه»اصطالح 
شود. طی نیم قرن گذشته  ارزیابی آثار مربوطه و به طور گسترده به ایجاد ارتباط مؤثر از طریق نگارش خوب اطالق می

های  های چاپی، محصوالت سینمایی، برنامه ای شامل توانایی تحلیل شایسته و به کارگیری ماهرانه از رسانه سوادرسانه
ای و تعامالت اطالعاتی از طریق شبکه جهانی اینترنت است. در این پژوهش  ش رایانهرادیویی و تلویزیونی و حتی دان

ای را در پن  اصل بنیادی معرفی کنیم. این اصول شامل هویت، قالب، مخاطب، محتوا و در نهایت  سعی شد سوادرسانه
ان شد که الزمه کسب دهد. همچنین بی های یاری می هدف است که مخاطب را در یافتن مفاهیم مختلف از رسانه

ای در طی نمودن چهار مرحله یعنی داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه ها، برخورد منتقدانه با  سوادرسانه
های مختلف و در نهایت  های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در محیط رسانه محتوای رسانه ها، تحلیل زمینه

 نه در جهت ایجاد تغییرات اجتماعی در جهت منفی است. های بیگا عدم جانبداری از رسانه
ها بر حیات اجتماعی و سیاسی  شود سلطه رسانه ای می اما آنچه که موجب تشویق به آموختن و فراگیری سوادرسانه

شود که همه اطالعات و اخبار جز در مواردی که ما اطالعات را به طور مستقیم  مخاطبان است. این از آنجا ناشی می
های ارزشی و رفتاری  ها قادر خواهند بود مدل شوند. در همین راستا رسانه ها ارائه می کنیم، توسط رسانه جربه میت

پرقدرتی خلق کنند و بدون آنکه خودآگاه ما را فعال سازند بر ما تأثیر ژرف و عمیقی بگذارند. بنابراین داشتن 
ف یک رابطه انفعالی و یک سویه را به یک رابطه ی فعال تبدیل کند های مختل تواند در ارتباط با رسانه ای می سوادرسانه

سازد؛ به طوری که ما به تدری   ای را به عنوان یک تفکر بنیادی و اصلی مطرح می و تقویت این اندیشه سوادرسانه
یم. این افزایش افزای ای خود می های رسانه دهیم و هر روز به آگاهی ای خود را تکمیل و آن را افزایش می سوادرسانه

های مختلف ادراکی، حسی، زیبایی شناسی و اخالقی نیز به وقوع  تواند هم زمان با هم در زمینه ادراک و آگاهی می
 بپیوندد.

ای به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای نظارتی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است.  اکنون سوادرسانه
در حالی که در ایران به رغم دارا بودن شرایط خاص درونی و بیرونی تاکنون اقدام مؤثری در مورد آن انجام نشده است. 

های غیراخالقی و  های ناشی از پیام ین ارتباطی از یک سو و بحرانبنابراین با توجه به نقص صریح و روزافزون قوان
ای در ایران امری اجتناب ناپذیر  غیرقانونی و در نتیجه بحران هویت از سوی دیگر، ضرورت توجه به مقوله سوادرسانه

وبه رو شود و مخاطب از ها با چالش ر کند تا پیام دریافت شده از رسانه ای این امکان را فراهم می خواهد بود.سوادرسانه
ای توانمندی خاصی است که خواننده را در  حالت انفعالی به وضعیتی فعال و پرسشگر درآید. به این ترتیب سوادرسانه

برابر هر متن )نوشتاری، دیداری یا شنیداری و در برابر انواع کتاب، مجله، تابلوهای تبلیغاتی، رادیو، تلویزیون، ماهواره( از 
ای )از انتخاب ساده  کند.در نتیجه با برخورداری از سوادرسانه به موجودی فعال و گزینش گر تبدیل میحالت منفعل 

های متن( این امکان برای مخاطب فراهم  ای تا نقد متن( و رسیدن به سطح عمیق آن )فهم و تفسیر زمینه رسانه
ود را حفظ کنند. از این رو این دسته از مخاطبان ای هویت خ های رسانه شود که در برابر هجوم سرسام آور القای پیام می
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ای آنان را کنترل کنند و جهان  های رسانه دهند نظام سلطه جویانه با پیام ای هستند اجازه نمی که مجهز به سوادرسانه
و متأثر تفسیری و ترجیحی  ای نظامی گیرند. بر این اساس سوادرسانه ای در نظر نمی واقعی را همسان با تفسیرهای رسانه

ای )چه در دسترس و چه جستجو گرانه( شکل  های رسانه های ذهنی و اخالقی است که مواجهه فرد را با پیام از داوری
 ها آگاهانه و هوشمندانه عمل کنند. شود مخاطبان در انتخاب و استفاده از پیام دهد و موجب می می

که در  کنند تا به مفاهیمی به تصویر و نمایش توجه میها مخاطبان بیشتر  و گسترده رسانه با توجه به پوشش دائمی
ای قرار دارند همواره در طول  ها مستتر است. لذا افرادی که در سطوح باالی سوادرسانه های مختلف رسانه پس پیام

شده توسط های ارائه  دهند که آنها را در مورد تفسیر پیام های مختلف نکاتی را مد نظر قرار می های رسانه نمایش برنامه
ای  خواند. در همین راستا تفکر انتقادی به عنوان یک اصل بنیادین در موضوع سوادرسانه ها به چالش فرا می رسانه

ها توجه دارد. بر اساس آنچه در این فصل گفته شد و  شود که به تمام اشکال و مفاهیم ارتباطی پیام رسانه مطرح می
اره و اینترنت و نفوذ و گسترش این رسانه هادر بین جوانان لزوم پرداختن به های نوین چون ماهو توسعه روزافزون رسانه

های برون مرزی با  های مضر رسانه ای در ایران به عنوان یکی از راهبردهای مقابله با پیام موضوع آموزش سوادرسانه
یش از گذشته محسوس ای ب هدف ایجاد مصونیت نسبی و آگاهی هوشمندانه در مقابل امپریالیسم فرهنگی و رسانه
 گردد. است و به عنوان یکی از مهمترین عوامل مدیریت بحران جهت حفظ منافع ملی توصیه می

ای در اولویت قرار دهد و تدابیر جدیدی  دولت باید برنامه آموزش و یادگیری شهروندان را در جهت ارتقای سوادرسانه
ای در  کند باید آموزش سوادرسانه رزه با بی سوادی حرکت میطور که در جبهه مبا در این زمینه بیندیشد. یعنی همان

ها  ای آگاه کردن و کاهش آثار منفی رسانه جامعه به ویژه در مدارس را آغاز کند؛ چرا که یکی از اهداف اصلی سوادرسانه
تند و هر روز به ها هس بر روی کودکان و نوجوانان است. از آنجا که جوانان و نوجوانان از مصرف کنندگان اصلی رسانه

ها برای آنها الزم و  شوند لذا دانستن اهداف رسانه های گوناگون ترغیب می ها به خرید کاال و پذیرش پیام وسیله رسانه
دهند. قدرت  ها به طور زیرکانه به افکار، کردار و رفتارشان شکل می ضروری است و اینکه بدون آنکه بخواهند رسانه

شوند و تحت تأثیر آن  اطبان ناخودآگاه با یک دیدگاه، رفتار و گفتار بخصوص هماهنگ میها در این است که مخ رسانه
های  ها در حال ارائه نقش ها، جهان بینی و ارزش رسانه« گربنر»گیرند. به عبارتی بر اساس نظریه کاشت،  قرار می

وماً این نیست که مخاطب دانش ای لز مشترک به مخاطبان خود هستند. بنابراین کامالً مشهود است که سوادرسانه
ها را بایستی  ها و چگونگی دست کاری افکار توسط رسانه ها را بداند بلکه درک اهداف و تأثیرات رسانه برخورد با رسانه

 بشناسد.
ها بر ذهنیت و ادراک خود را مورد بررسی و تجزیه و  کند که آثار، اشکال و محتواهای برنامه ای کمک می سوادرسانه

قرار دهیم همچنین در زمینه مقابله با مشکالت اجتماعی مختلفی که نوجوانان و جوانان با آن روبه رو هستند  تحلیل
 کند. ای را دوچندان می لزوم آموزش سوادرسانه
دهد به تحلیل مسائل بپردازد و  ای با ایجاد تفکر انتقادی در مخاطب و افراد جامعه به آنها یاد می آموزش سوادرسانه

ها مورد شناسایی و تحلیل قرار دهند.  ی همچون تصاویر مجازی، تبلیغات، تحریف واقعیات را در رسانهموارد
دهد که بدانیم بازنمایی رسانه از واقعیت تا چه حد دقیق، درست و عادالنه است این  ای این امکان را می سوادرسانه

ها و  ها از افراد، جوامع، مکان ائه شده توسط رسانهای ار ارزیابی شامل تجزیه و تحلیل دقیق اخبار و تصاویر کلیشه
ها  ای آگاهی و مهارت استفاده از پیام رسانه شود. شاید بتوان گفت اصلی ترین هدف سوادرسانه کشورهای دیگر نیز می

ه شده از ها قرار ندهیم و در مقابل پیام ارائ است و اینکه به راحتی وقت ارزشمند و گرانبهای خود را در اختیار رسانه
ها نباشد.  ها را داشته و مصرف کننده بی چون و چرای رسانه ها قدرت تشخیص و انتخاب بهترین پیام سوی رسانه

های الزم را  ای عالوه بر بزرگساالن به کودکان نیز مهارت گیرد سوادرسانه ای همه سنین را در بر می آموزش سوادرسانه
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های مکتوب و دیداری و شنیداری را  ه همراه با نگاهی تحلیل گر به پیام رسانهبرای برقراری ارتباطی آگاهانه و متفکران
ای به معنی  های موجود در این پژوهش آموزش و یادگیری سوادرسانه آموزد. بر اساس زاویه دید و استدالل می
به تجارب است.  آوری اطالعات نیست. بلکه منظور از آن شرکت فعاالنه یادگیرنده در کسب تجارب و معنابخشی جمع

ای دارد. از این رو در موارد تفکر انعکاسی در تقویت قوای فکری و ذهنی  در این مفهوم تفکر و اندیشیدن جایگاه ویژه
سازد تا نسبت به  ها قرار دارند موقعیتی را برای آنها فراهم می نوجوانان و جوانان که در معرض یادگیری مداوم از رسانه

 ها بیشتر بیندیشند. رسانهآموزش اکتسابی خود از 
های حمایت کننده از آن با درنظر  تفکر انعکاسی را توجه دقیق، فعاالنه، و مستمر به اطالعات و زمینه« 5دیوی»

توانند نسبت به  داند. یادگیرندگان بااستفاده از این تفکر و مشارکت فعاالنه می گرفتن نتای  و تبعات اطالعات می
و آن را کنترل کنند. به طور کلی منظور از تفکر انعکاسی آن است که دانش آموز و دانشجو با یادگیری خود آگاه باشند 

ها بفهمد که  تواند در مواجهه با آموزش رسانه دقت الزم برآوردی از آگاهی و ناآگاهی خود ارائه دهد. از این طریق می
گیرد، چه  شوند، در این مورد چه نکاتی را یاد می ها هدایت می آموزند، چگونه توسط رسانه ها چه چیزی به او می رسانه

ها را تشخیص داده و تنظیم و تکمیل کند. مطابق این دیدگاه،  چیزی را باید بدانند و چگونه فاصله بین این وضعیت
باشد.  ای می ها از طریق تفسیر و تحلیل اطالعات رسانه یادگیری یعنی ایجاد دانش و درک محتوای پیام رسانه

شوند و این درگیری معموالً به  معتقد است دانش آموزان در هنگام یادگیری درگیر مسائل و رویدادهایی می« 2کویین»
آید. به این  شود و شاخصی از میزان یادگیری فرد به حساب می شکل درگیری نزدیک در فرآیند یادگیری محسوب می

 کند.  یات محرک نیز توجه میمعنی که فرد یادگیرنده در موقع اندیشیدن به یک مطلب، به جزی
ای از فرایندهای ذهنی سطح باال که فراتر از تفکر صرف و یادآوری مطلق اطالعات است  در آموزش سوادرسانه

شود. بنابراین تفکر انعکاسی نقش زیادی در یادگیری و به خصوص یادگیری از طریق حل مسئله دارد. به  استفاده می
کند به درک مشخصی از محتوای  ها، محتوا و کارکرد آنها دریافت می اط بین آنچه از رسانهاین ترتیب افراد با ایجاد ارتب

ای مستلزم درگیری فعاالنه دانشجویان و دانش آموزان با جریان آموزش  رسند. یادگیری سوادرسانه ها می پیام رسانه
اندیشی  ایی است که به تعمّق و ژرفه های دانش آموزان از جمله سازه است. به این ترتیب تربیت و پرورش اندیشه

 انجامد. ها می یادگیرندگان در خصوص رسانه
به رغم گسترش توسعه منابع انسانی در جهان هنوز در بسیاری از کشورها توسعه منابع انسانی رشد کامل خود را پیدا 

امروزه اطالعات تبدیل به ابزار نکرده است. عدم رشد توسعه انسانی در بعضی از نقاط جهان واقعیتی انکارناپذیر است. 
 پُرقدرتی شده و توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی را وسعت بخشیده است.

ولی آنچه که اهمیت بیشتری دارد توجه به این نکته است که گویا شکاف بین فقیر و غنی در جامعه اطالعاتی بسیار 
شود از دو منظر قابل  به شکاف دیجیتال تعبیر می گسترده تر از جامعه اقتصادی و صنعتی است این شکاف که از آن

ماندگی اطالعاتی که تافلر  بازبینی است. اول از لحاظ دیجیتالی که ناشی از دانش الکترونیک است و دوم از نظر عقب
دن کنند. حال برای کم کر کند؛ زیرا از نظر وی هنوز بسیارند کسانی که در جوامع اول و دوم روزگار سپری می مطرح می

ای  ها چه باید کرد؟ پاسخ این سؤال در آشنایی با سوادرسانه ها و فناوری مندی مؤثر از رسانه این شکاف اطالعاتی و بهره
های موردنیاز خود را از میان  گونه پیام کند که چه ای به مخاطب کمک می های رسانه نهفته است. درک محتوای پیام

ای برخوردارند به آسانی از منابع انسانی در جهت ارتقای  ی که از سوادرسانهحجم انبوه اطالعات گزینش کند. شهروندان
های فردی و اجتماعی  توانند در تصمیم گیری گیرند و به تناسب آن می ی خود بهره می و کیفی زندگی روزمره کمی

ای و مفاهیم پنهان  رسانه های ای افرادی قدرت تجزیه و تحلیل پیام موفق تر عمل کنند. از این رو هر اندازه در جامعه
                                                           

1 Davey 
2 Cuin 
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 آن را داشته باشند، آن جامعه از توسعه انسانی بیشتری برخوردار است.
شود که مردم را هر  ای ابزار ارزشمندی در جهت گسترش توسعه انسانی محسوب می بنا به آنچه گفته شد سوادرسانه

ن الزم است تا کارشناسان و محققان امور دهد. بنابرای ای قرار می لحظه در معرض اطالعات گوناگون و جدید رسانه
ای البته با کمک دولت و  ای در تمام سطوح اقدام به آموزش مخاطبان در خصوص سوادرسانه رسانه و سوادرسانه

ای شرایطی را ایجاد کنند تا در  سازی والدین و حتی صاحبان سرمایه نمایند و با هماهنگ سازی آموزش سوادرسانه آگاه
 یابد. های نوین ارتباطی زمینه برای دست یابی به زندگی بهتر گسترش می ها و فناوری نهبرخورد با رسا

 

 پیشنهادات کاربردی

ها و  با توجه به نتای  بدست آمده از مدل ارائه شده منت  از فرضیات هفت گانه و به خصوص نتیجه فرضیه هفتم نهاد
های مهم مدیریت بحران مورد توجه قرار  نوان یکی از مولفهای به ع سازمانهای موثر در فرهنگ کشور مبحث سوادرسانه

های ذیربط ها در سازمان شود تدابیر الزم به منظور کنترل و مدیریت بحران توسط رسانه اند و لذا پیشنهاد مینداده
 صورت پذیرد.

 . صدا و سیما5-7-1-1
 در دو بعد فعال شود: ها صدا و سیما بایستی با عنایت به نتای  بدست آمده از آزمون فرضیه

 –ای  باال بردن سوادرسانه –کودتای مخملی  –های واقعی از جنگ نرم اول در بعد برنامه سازی و تهیه فیلم
 آموزش این مواد 

ای نرم دوم در بعد دایر کردن کالس در ابعاد مختلف از طریق دانشگاه صدا و سیما، کالسهای مونتاژ، آموزشه
کارگردانی و تهیه کنندگی، تصویربرداری، فیلم نامه نویسی و آسیب شناسی هر یک از مواردی های کاریافزاری، فریب
 که ذکر گردید.
های خبری و رویدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  های تحلیل فیلم، تحلیل محتوا، تفسیر برنامهسوم: کالس

 اجتماعی

 . وزارت علوم، تحقیقات و آموزش عالی5-7-1-2
ها، جوانان و قشر دانشگاهی که بنابر نظریه در سطح کلیه دانشگاه درس اجباری در ردیف دروس عمومی با ایجاد یک

ای آسیب پذیری کمتری  توانند با طی کردن واحد سوادرسانه خانم مارگارت سینگر بیشترین آسیب پذیری را دارند، می
 داشته باشند.

 . بسیج مستضعفان5-7-1-3
 تواند قشر عظیم بسی  ای می فظ و حراست از کشور با اجباری نمودن کالس سوادرسانهاین ارگان تأثیرگذار در ح

میلیونی و حتی بیشتر از آن را به سالح بینش مبارزه با جنگ رسانه مسلح کند و این قشر عزیز را با اصول این  23 
 سواد به عنوان مهمترین شاخص پدافند غیرعامل آشنا سازد.

 المی. مجلس شورای اس5-7-1-4
های مربوطه ها، ادارات و ارگانبا تقنین قوانین الزم و اختصاص بودجه الزم به وزارتخانه  این قوه مهم کشور اسالمی
 ای را در کشور نهادینه سازند. آنها را مجبور سازد تا سوادرسانه
صـــاص بودجه به امان با اختصاص بودجه به ساخت ماهواره و پرتاب آن، اختای بی و در مقابل حمالت رسانه

ای  های دیجیتالی چه از نظر پوشش منطقه های جذاب و پرمخاطب و اختصاص بودجه جهت گسترش شبکه ساخت فیلم
و تخصصی و تهیه و طراحی سند  ها و تنوع آنها در رسیدن به الاقل افتتاح یکصد کانال بومی و چه از نظر تعداد شبکه
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 تهاجم فرهنگی اقدام نماید. ای و راهبردی جهت مقابله با تهاجم رسانه

 . سازمان فضایی ایران )هوافضا(5-7-1-5
ای  های غربی و اجاره تواند با پرتاب چند ماهواره ایرانی زمینه استقالل کشور را از وابستگی به ماهواره این سازمان می

ایران را روی آن  جمهوری اسالمیهای مورد قبول  بتوانیم شبکه فراهم کند تا با ساخت آنتن و دستگاه گیرنده بومی 
 برسد. های ماهواره به تصویب مجلس شورای اسالمی ها داشته باشیم و آزادی استفاده از این شبکه ماهواره

 . سازمان پدافند غیرعامل5-7-1-6
هان های موردی الزم جهت مدیران کل، فرمانداران، فرماند ها آموزش تواند از طریق استانداری این سازمان نیز می

 ارتش و سپاه، مدیران عامل، شورای شهر را انجام دهد.

 . شهرداری ها5-7-1-7
ای بایستی همراه با فرهنگ شهروندی برای مردم شهرها  همان گونه که در بیانیه گرانوالد اشاره شده سوادرسانه

همراه با فرهنگ شهروندی  ای را آنقدر الزم دانسته که تأکید دارد بازآموزی شود و این بیانیه فراگیری سوادرسانه
 بایستی آموزش داده شود.

ای جدید را درک کنند. اگر در  ای نوعی برنامه توانمندسازی است که شهروندان بتوانند زبان رسانه در واقع سوادرسانه
و  ای را دارند های رسانه ای قلیل که درک پیام شوند، عده این زمینه کوتاهی شود شهروندان به دو دسته تقسیم می

ها و ظرفیت تجزیه و تحلیل  ای کثیر که مهارت در مدیریت اطالعات، شناخت تاثیرات ممکن در استفاده از رسانه عده
 ای را ندارند. گفتمان رسانه

 

 منابع 
 و ارتباطات، تهران: سروش. ، افکار عمومی5075اسدی، علی،  -

 تهران: سروش.، ژئوپولیتیک، ترجمه ی فریدون شیروانی، 5078اسمیت، انتونی،  -

، نشریه تحلیل پیام، «روانی در رسانهنگاهی به مفهوم عملیات»، 5035آجیلی، هادی، خدادادی، محمد باقر،  -
 . 513ـ557، صص 2، ش2سال

های ، درآمدی بر جنگ رسانه ای، قم: مرکز پژوهش5041ایلخانی پور، علی، عبداللهی، امید،  -
 صداوسیما. اسالمی

کشور،  کشور، به سفارش شورای فرهنگ عمومی های فرهنگ عمومی شاخص بی نا، طرح بررسی و سنجش -
5033 . 

ای در الگوپذیری نوجوانان از تبلیغات تجاری تلویزیونی مطالعه  جایگاه سوادرسانه»(، 5032اسدی، زهرا، ) -
دانشگاه آزاد  ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد،«موردی نوجوانان شهر تهران

 .واحد تهران مرکزی اسالمی

، 1، امریکا«دیپلماسی عمومی: فرهنگ و ارتباطات در خدمت سیاست خارجی»(، 5044آشنا، حسام الدین، ) -
 تهران: ابرار معاصر. 

، )عملیات روانی و فریب استراتژیک( 8جنگ نرم (، 5041) نادعلی بای، مرادعلی صدوقیابراهمی، منصور،  -

 .انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی: تهران

، اصفهان.بی نا، «های بی ستون مقاله سقف» ،5033، 2بی نا، جریان شناسی جنگ نرم در ایرا، اسب تروا، ج -
 ، قدرت نرم و رسانه ها، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک. 5041
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 لح، معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی. ، ستاد کل نیروهای مس5044بی نا، گونه شناسی عملیات روانی،  -

 ایران، تهران: دانشگاه اما صادق.  (، قدرت نرم جمهوری اسالمی5044بیگی، مهدی، ) -

 ،رجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهای تحقیق درعلوم تربیتی و رفتاری روش (،5045، )بست، جان -
 .تهران: رشد

 ایران؛ قم: موسسه بوستان کتاب.  ت خارجی جمهوری اسالمی(، قدرت نرم و سیاس5043پوراحمدی، حسین، ) -

 شهناز دکتر و فر سلطانی محمد دکتر اسدی، ناصر ه یترجم، نظریه سواد رسانه ای، 5035پاتر، جیمز،  -
 هاشمی، تهران: سیمای شرق.

، 18ـ 10، ش 55، سمدیریت، مجله «مدیریت بحران و چگونگی مقابله با آن»(، 5043تحویلداری، مژگان، ) -
 . 87ـ 82صص

 تهران: درایران،  های تحلیل و تدبیر بحران نقدی بـر شیوه، مدیریت بحران(، 5048) محمد رضا، تاجیک، -

 .فرهنگ گفتمان

 (، مدیریت بحران، تهران: فرهنگ گفتمان.5073تاجیک، محمدرضا، ) -
های رفتاری وراهبردی، تهران:  ، حوزه، گونه شناسی عملیات روانی ابزارها، الگوها5044جعفری، محمدحسن،  -

 ستاد کل نیروهای مسلح.
 ، آینده قدرت، ترجمه ی رضا مراد صحرائی، تهران: انتشارات نوین دانشمند. 5033جوزف اس نای، -

 .نوید شیراز: ترجمه عبدالعلی لهسایی زاده، پیدایش نظریه جامعه شناسی، ،5048جاناتان و ال بیگلی، چ ترنر، -

های فرهنگی ارتباطی جمهوری  ای در سیاست جایگاه سوادرسانه»(، 5035رامین، ) چابکی درزایی، -
 .دانشگاه امام صادق علیه السالم، دانشکده علوم اجتماعی ، پایان نامه کارشناسی ارشد،«نایرا اسالمی

و تدوین  ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ یازدهم. تهران: سازمان مطالعه (. مقدمه5043حافظ نیا م. ) -
 صفحه. 000ها)سمت(، کتب علوم انسانی دانشگاه

 ایران، آموزش ناجا. جمهوری اسالمی (، مدیریت بحران، تهران: نیروی انتظامی5044حسینی، حسین ) -

 (، اصول و مبانی عملیات روانی، تهران: دانشگاه امام حسین.5043حسینی، حسین، ) -

 تهران: بازتاب ، رویکردی به پایان نامه نویسیروش تحقیق با (، 5073)خاکی، غالمرضا،  -

 .صفحه 048(. آمار و روش تحقیق. چاپ اول. تهران: انتشارات پردازشگران، 5041خلعتبری ج. ) -
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 های اجتماعی و ماهواره بر فرهنگ و هویت جوانانبررسی چگونگی کارکرد شبکه

 مطالعه موردی: جوانان شهر اصفهان
 وی دکتری دانشگاه پیام نور تهراندانشج، جعفر علون آبادی

 

 چکیده
باشند که در حال حاضر تاثیر اساسی بر تربیت افراد به خصوص  هایی می های اجتماعی از شبکه ماهواره و شبکه

 و باورها، ارزشها، رسوم از نظامی یا توان مجموعه  می را فرهنگی جوانان و شکل پذیری هویت فرهنگی آنها دارند. هویت
پژوهش حاضر نیز بر . کنند سازگار یکدیگر با نیز و جهان با را خود تا میبندند کار به جامعه اعضای که دانسترفتاری 

های اجتماعی و تاثیر آن  های ارائه شده از ماهواره و شبکه توصیفی و همبستگی به بررسی برنامه-اساس روش تحلیلی
باشند.  ساله شهر اصفهان می 01تا  51نفر از جوانان  073بر هویت فرهنگی پرداخته است. حجم نمونه پژوهش شامل 

های اجتماعی در بین جوانان و هویت فرهنگی آنها رابطه  ای و شبکه های ماهواره نامهگر آن بودند که بین بر نتای  بیان
ها، میزان  ها، میزان و نحوه مشاهده برنامه ها اثبات شده و بین مدت زمان مشاهده برنامه معنادار وجود دارد. کلیه فرضیه
ای از  های ماهواره ن واقعی تلقی کردن برنامههای اجتماعی و میزا ای و شبکه های ماهواره مشارکت کاربران در برنامه

سوی جوانان رابطه معنادار و معکوس با هویت فرهنگی دارد و در واقع هر چه میزان مدت زمان، نحوه، مشارکت و 
یابد، بنابراین طبق  های از سوی جوانان افزایش یابد، هویت فرهنگی جوانان کاهش می واقعی تلقی کردن برنامه

های اجتماعی تاثیرات منفی را بر هویت و  های ماهواره و شبکه ارائه شده در پیشینه، مشاهده برنامهتحقیقات قبلی 
 های تدافعی مناسب را در این زمینه به کار گرفت.  فرهنگ جامعه دارد که باید برنامه ریزیها و استراتژی

 برنامه، شبکه اجتماعی، ماهواره، تربیت، فرهنگ، جوانان. کلمات کلیدی:

 

 مقدمه
نیاز از اخبار محیط زندگی و دنیایی که او را احاطه کرده است، بداند. ناگزیر به این  تواند خود را بی انسان معاصر نمی

سازد، تا چه حد  گیری از ابزارهایی که این مسئله را امکان پذیر می اخبار و اطالعات و بهره  نتیجه می رسیم، که مبادله
های فکری فرستنده را در گیرنده آن به وجود آورد. با توجه به  ادر است زمینهاهمیت دارد و تا چه میزان ق

خوریم، که پیوسته در تالشند، تا  برمی« های مطبوعاتی تراست»، «امپریالیسم خبری»، "هژمونی قدرت"چون مفاهیمی
است، چندان دور از  امیاین هدف را تحقق بخشند. بنابراین اگر گفته شود لشکر تبلیغاتی، زمینه ساز هجوم قوای نظ

ای  های جمعی جهانی با اتکا به قدرت تکنولوژیکی خود به ارایه چهره ها و رسانه کند. خبر گزاری ذهن جلوه نمی
پردازند و به شکلی سیستماتیک در جهت دهی به افکار  ها، اقوام و یا اذهان می ها، فرهنگ مخدوش از برخی حکومت

کنند. به همین دلیل برخی از  ها و رفتارهای مورد نظر خود تالش می گرایش جهانی و شکل گیری عقاید و عمومی
ای، از رهگذر فرایند جهانی رسانه -اندیشمندان به شکل جدی بر خطرات ناشی از شکل گیری یک امپراتوری فرهنگی

ملتهای بزرگ در بعد های ملی، فرهنگی و دینی و اعتقادی  تواند هویت شدن تأکید کرده اند. امپراطوری بزرگی که می
 (. 81: 5041ای و ارتباطات را مورد تهدید قرار دهد )سلطانی فر،  رسانه
 به منحصر و است پیدا کرده جهانی بعدی اطالعاتی، امروزه جمعی، جامعه های رسانه تأثیر دامنه گسترش سبب به

 پیامدهای از ابهام آمیزی و سیّال دورههای جمعی،  رسانه این پیشرفت با نمی شود. همچنین خاصی کشورهای یا کشور

 های رسانه میرسد نظر میشود. به ترسیم معاصر انسان برای آن ارتباطی نوین های رسانه و مدرن دنیای منفی احتماالً
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سایر  طرف از که هستند تهدیداتی برای پادزهری دیگر سوی از و کنند می تهدید را وحدت اجتماعی یکسو از جمعی
(. 71: 2332، بارکر، 55: 2338میشود)ویدون،  وحدت همین سریع، متوجه دگرگونی و تحرک قبیل از اجتماعی نیروهای

 کنار را دیدگاه این باید کنیم درک را معاصر جهان جمعی در های رسانه فرهنگی تأثیر میخواهیم تامپسون، اگر گفته به

 شد؛ خواهد منجر زندگی مدرن های شیوه پذیرش و زندگی سنتی های شیوه به ترک یکسره رسانه با مواجهه که بگذاریم

 در جهت تنها توان نه  می را ارتباطی های نیست. رسانه سنت با رویارویی هیچگونه ذاتاً رسانه با نفس مواجهه در زیرا

داد)دانش،  قرار استفاده مورد ها نیزسنت تحکیم و گسترش منظور به سنتی، بلکه باورهای و هاارزش تضعیف و چالش
5041 :77.) 

 مرزی برون های برنامه و اطالعات از وسیعی حجم شده است اجتماعی، باعث های شبکه و ماهواره از امروزه، استفاده

مهم،  ابعاد این از بگذارد. یکی تأثیر جمعی و فردی زندگی مختلف ابعاد بر و شود جوامع وارد فکری فضای به فراسنتی و
 اعضای که رفتاری دانست و باورها، ارزشها، رسوم از نظامی یا توان مجموعه  می را فرهنگی است. هویت هویت فرهنگی

-فناوری گسترش و شدن جهانی فرآیند امروزه. کنند سازگار یکدیگر با نیز و جهانشان با را خود تا بندندمی کار به جامعه

است.  افزوده آنها به تازه ای بعد کم دست زده، یا دامن فرهنگی های هویتچالش به نیز ارتباطی و اطالعاتی نوین های
 استفاده عمق و دامنه تأثیر تحت میتواند که هاستفرهنگ همه در معناساز و هویتی عناصر مثال، زبان، یکی از به عنوان

 که است زبان شود. از خالل کشیده چالش به ماهواره و مجازی اجتماعی هایاینترنت، شبکه مخصوصاً و ها از رسانه

، میفتد)مورالی خطر به آن هویت یا شود، آن فرهنگ ایجاد زبان موجودیت در ایرخنه کنند. اگر وجود ابراز هافرهنگ
 (.05: 2337کورستلینا،  ؛517: 2333
 انقالب به توجه است. با عوامل و عناصر این از متأثر نیز ایران جوانان فرهنگی و تربیتی میان، هویت این در

 گذار کردن نوعی تجربه حال در نیز ایران فرهنگ و ارتباطی، جامعه و اطالعاتی نوین هایفناوری گسترشو  ارتباطات

 به دارد؛ دنبال به هاایرانی وهویت فرهنگ برای نیز متعددی پیامدهای و بوده خود خاص ویژگیهای دارای که است

 طرف، و یک از غرب سوی به مهاجرت رسانه ای، بهجذاب  ظواهر و عالیق با نزدیک ارتباط اثر در جوانان که ایگونه

: 5043گپوری،  آقابی و یابند)سحابی تمایل دیگر طرف از خود سنتی عالیق فرهنگی و مسایل به شدید نسبتاً بی تفاوتی
501 .) 

ها همراه است،  در حال حاضر، یک جبهه بندی عظیم فرهنگی با سیاست و صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه
ایم. استحاله فرهنگی و ای است که تا به خود بیاییم، گرفتار شده مثل سیلی راه افتاده تا با ما بجنگد. آثارش هم به گونه

 (.30-31: 5033ترین دستاورد جنگ نرم است)تقی زاده، سیاسی بزرگ
ای اهدافی جز  ای ماهوارهه اکثر شبکه و مورد استفاده دارد اما نباید غافل بود که های علمی چند ماهواره شبکه هر

ها و تبدیل به  فرهنگها و آداب و رسوم ها و انحطاط و انحراف کشاندن آن ها و به تسخیر و تخریب و تباهی انسان
 (. 5030)اجالل، جهانی عاری از معنویت ندارد دهکده

مان رزندان و اعضای خانوادههای اجتماعی در مقایسه با ما، زمام بیشتری را با ف ای و شبکه های ماهواره وقتی شبکه 
های متعدد فردی و اجتماعی  گذارند، این یک زنگ خطر برای ایجاد فاصله فیزیکی و روانی و همچنین بروز آسیب می

همچون ماهواره  های دیگر را تقویت کنیم تا مردم از گزینه باید کاالهای فرهنگی بومی(. 55: 5032است)ترکمان، 
 . (5030)میرباقری، استفاده نکنند
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 پیشینه تحقیق
) مطالعه  یفرهنگ -یاجتماع تیماهواره بر هو ریتاث یشناس بیآس( در پژوهشی به 5033محمدی و همکاران)

باشد،  می تیپررنگ ماهواره بر هو ریتاثگر  پرداختند که نتای  بیان شهر اراک( دانشگاه آزاد اسالمی انیدانشجو یمورد
 ایهمه دن یدارند سبب شده به نوع یالملل نیو نظام ب یاجتماع یکه بر فرهنگ و ساختارها یریبا تاث یجمع یها رسانه
مبدل خواهد و سبک  یتیهویکه رفته رفته به افول فرهنگ و ب یروبرو شوند، بحران تیبه اسم بحران هو یبا چالش
تحول و  نیرا در ا یترای نقش پررنگ رهاماهو یها برنامه ان،یم نیرا اشاعه خواهد داد. در ا یهدفمندخاص و  یزندگ

 باشد. جوانان دارا می نیمخصوصاً درب ،یاسیس ،ینید ،یفرهنگ یدگرگون
پرداخته ای  ماهواره یها لمیافراد توسط ف تیهو یریشکل گ امدیپ یشناس بیآسای به  ( در مقاله5035محمودی)

 ریگهمه باًینقاط کشور و تقر نیها تا دورفتاده تر سانهر نیواسطه گسترش اه مروزه بگر آن است که  است که نتای  بیان
و تأثر  ریمختلف در جامعه صحبت از تأث نندگانیب یها ای با توجه به ذائقه های ماهواره شدن آن در جامعه، تنوع کانال

 باًیشده است، که تقر هیقض نیدر ا ریمختلف درگ ییاجرا یمتول یها و سازمان یاز محافل دانشگاه یاریها نقل بس آن
( استفاده از بیو معا ای)مزا امدهایپ یها، بررس علل گسترش استفاده از ماهواره یمباحث حول سه محور؛ بررس نیا شتریب

چرخد. با توجه به  مدرن و کاهش دادن اثرات مخرب آن بر جامعه می یتکنولوژ نیبرخورد با ا یها ها، و راه ماهواره
 .خانواده را هدف گرفته اند انیکه بن میای هست ماهواره یها ها و برنامه ما شاهد گسترش کانال ریدر چند سال اخ نکهیا

در دانشگاه  انیدانشجو یمل تیو هو یجمع یها رسانه نیارتباط ب یبررسای به  ( در مقاله5032پور و همکاران)مهدی
مطبوعات، تلویزیون و اینترنت به لحاظ تغییرات در ن گر آن بود که پرداختند که نتای  نشان هیواحد اروم آزاد اسالمی

درصد  1درصد و با رادیوهای داخلی، رادیوهای خارجی و ماهواره در سطح آماری  5هویت ملی جوانان در سطح آماری 
درصد میزان تغییرات ایجاد شده در هویت  17/5همچنین نتای  رگرسیون نشان داد که  .ارتباط معنادار وجود دارد

 .گیرد های ارتباط جمعی صورت می یان توسط رسانهدانشجو
پرداختند که نتای   جوانان یاجتماع تیماهواره بر هو ریتاث یبررس( در پژوهشی به 5030جباری فر و همکاران)

 یکه جوانان و نوجوانان و نسل آت میآن هست ازمندیبرخوردار است، ن یغن ینهیریدر کشور ما که از دگر آن بود که  بیان
 .ندیخود را حفظ نما لیاص تیما هو

 انیدر م یو فرهنگ یاجتماع تیای و هو ماهواره یها برنامه نیرابطه ب یبررسای به  ( در مقاله5030خیاطی)
درصد از  55/1احساس هویت اجتماعی دربین گر آن است که  پرداخته است که نتای  بیان دانشگاه کردستان انیدانشجو

 1از  2/44باشد و میانگین احساس هویت اجتماعی  درصد از آنان باال می 12صد متوسط و در 01/8دانشجویان پایین 
 03/2درصد متوسط و  73/4درصد از دانشجویان باال،  53باشد. و همچمین احساس هویت فرهنگی دربین  نمره می

.همگی متغیرهای مورد باشد  نمره می 1و از  15/1باشد و میانگین احساس هویت فرهنگی  درصد از آنان پایین می
تفریحی( دارای رابطه معنادار آماری با  -های سرگرمی های اطالع رسانی و برنامه های آموزشی، برنامه بررسی )برنامه

 .هویت اجتماعی فرهنگی( بوده اند)متغیرهای وابسته 
 یکردها قومی تیبر هو یکرد یاهای ماهواره کانال راتیتأث یبررس( در پژوهشی به 5038خسروی و حمه مراد)

های  ضریب همبستگی بین مدت استفاده ازکانالگر آن بود که  پرداختند که نتای  بیان : شهر بوکانیمطالعه مورد رانیا
همچنین نتای   .بوده است 3/047و  0/363به ترتیب  ای با هویت قومی های ماهواره ای و میزان استفاده ازکانال ماهواره

ای به  های ماهواره ای و میزان استفاده ازکانال های ماهواره گر این است که مدت استفاده ازکانال تحلیل رگرسیونی بیان
توان   پژوهش می هایرا داشته اند همچنین براساس یافته درصد قدرت تبیین کندگی هویت قومی 58/3و  50/2ترتیب 

ای که پاسخگویان مورد استفاده  های ماهواره ای و برنامه اس نوع کانال ماهوارهبراس گفت که میانگین هویت قومی
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زنان و مردان هم تفاوت معناداری وجود داشته  قرارداده اند تفاوت معناداری داشته است عالوه براین بین هویت قومی
 .کردها برمبنای درامد خانوار آنها تفاوت معناداری نداشته است است اما هویت قومی

 انیدانشجو یماهواره بر سبک زندگ راتیتاث یجامعه شناخت یبررس( در پژوهشی به 5038باغ شیرین و همکاران)
 ،یاماهواره یها ا استفاده از شبکهگر آن بود که  مبادرت ورزیدند که نتای  بیان واحد زاهدان دختر دانشگاه آزاد اسالمی

خصوصاً  ییو مصرف گرا ردیگ قرار می ریخاطبان کامالً تحت تاثم یاسیو س ینید یها و باور دیآداب و رسوم و عقا
 نیمخاطب یازهایبراساس ن ی، برنامه سازاتیفرض یآمار لی. پس از تحلابدی می شیو اقالم وابسته به آن افزا ییمدگرا

از نهاد خانواده،  انتیو ص ینید یهابر ارزش هیتک ،یو خصوصاً درون خانوادگ رسمی ریغ تعامالتجامعه، گسترش 
ارائه  یکاربرد شنهاداتیگذران اوقات فراغت به عنوان پ یو گسترش نهادها یخصوص یها شبکه تیصدور مجوز فعال

 شود. می
 تیبا رضا تیهو یها استفاده از ماهواره و سبک زانیرابطه م یبررسای به  ( در مقاله5038علیمردانی و حاجیلیری)

 ییزناشو تیاستفاده از ماهواره و رضا زانیم نگر آن است که ای پرداخته اند که نتای  بیان شهرگرگان نیزوج ییزناشو
شهر  نیزوج تیهو یها استفاده از ماهواره و سبک زانیم نیوجود دارد. ب یو معنادار یشهر گرگان رابطه منف نیدر زوج

 وجود دارد. یگرگان رابطه معنادار
 

 های تحقیق فرضیه
 های اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد.  های ماهواره و شبکه بین مدت زمان استفاده از برنامه 
 های اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد.  بین میزان استفاده از ماهواره و شبکه 
 های اجتماعی و هویت  ه و شبکهبین میزان مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده در استفاده از ماهوار

 فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد. 
 های اجتماعی از سوی کاربران و هویت فرهنگی  های ماهواره و شبکه بین واقعی تلقی کردن محتوای برنامه

 جوانان رابطه وجود دارد. 

 

 روش کار
تحلیلی است. جمع  -عه توصیفیای و روش مطال توسعه –مبتنی بر روش تحقیق کاربردی  مقالهروش تدوین این 

بوده است که  spssو excelنرم افزار  ای و مطالعات میدانی و پرسش نامه وآوری اطالعات از طریق اسنادی کتابخانه
لیکرت تدوین و اجرا گردیده اند که در واقع  ها)مدت، میزان، تطابق و مشارکت( و طیف چهار ویژگی برنامهبر اساس 

پرسشنامه های مورد بررسی قرار گرفتند.  فرضیهکرت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به آنها در طیف لیچهار ویژگی 
باشد که بخش  و جمعیت شناختی و سواالت پزوهشی در چهار دسته می تحقیق حاضر دارای دو دسته سواالت عمومی

باشد. بنابراین سواالت بخش پژوهش)مدت، میزان، مشارکت و میزان و اقعی تلقی کردن  سوال می 23پژوهشی دارای 
ساله  01تا  51جوانان جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق باشد.  سوال جداگانه می 1های( هر کدام دارای  برنامه

نفر بر اساس فرمول کوکران  073. تعداد نمونه برابرباشند مینفر  57333برابر با  جامعه آماری. دباش می شهر اصفهان
آمده از این های بدست  سئوال پیش از آزمون تهیه گردید سپس با استفاده از داده 23ای که پرسشنامه. تعیین شدند
میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که برای پرسشنامه  SPSSها و به کمک نرم افزار  پرسشنامه

گر آن است که پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت اعتماد و پایایی الزم برخوردار نابدست آمد و این عدد نمای352/3عدد 
 است.
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 تجزیه و تحلیل
های اجتماعی در هویت فرهنگی در این  ای و شبکه های ماهواره بین چهار گزینه مشاهده برنامهبررسی رابطه 

های آماری مناسب، به بررسی رابطه چهار بخش)مدت استفاده، میزان استفاده، میزان  قسمت، با استفاده از آزمون
جتماعی بر هویت فرهنگی، پرداخته شده های ا ای و شبکه های ماهواره ها( برنامه مشارکت و واقعی تلقی کردن برنامه

 است. 

 

 ای بر هویت فرهنگی های ماهواره بررسی رابطه بین مدت زمان تماشای برنامه
. چنانچه مشاهده رابطه معنی داری وجود داردها، و هویت فرهنگی،  رسد بین مدت زمان تماشای برنامه به نظر می

آمده  5شود، با استفاده از شاخص همبستگی پیرسون، بررسی شده است. با توجه به نتایجی که در جدول شماره  می
گر رابطه ی معکوس، بین  باشد، که بیان می -08/3( به دست آمده، بین این دو معادل r)است، مقدار ضریب همبستگی 

باشد، و  ، معنی دار می31/3ها در سطح  طح معنی داری به دست آمده، رابطه آنباشد. هم چنین، با توجه به س این دو می
 ها و هویت فرهنگی رابطه وجود دارد.  بنابراین بین مدت زمان تماشای برنامه

 
 مدت زمان و هویت فرهنگیضریب همبستگی بین شاخص -1جدول 

 شاخص آماری
 

 هامتغیر

 پیرسون ضریب همبستگی
 (r ) 

 سطح
 ( pمعنی داری) 

 30/3 -08/3 هویت فرهنگی مدت زمان

 
تواند هم باعث رشد و پیشرفت  ای در بدو پیدایش یا ورود آن به یک جامعه می دانیم هر تکنولوژی همانطور که می

های  های تلویزیونی و برنامه آن جامعه، و هم باعث واماندگی و چند برابر شدن مشکالت جامعه شود. بالطبع ماهواره
نیز از این قاعده مستثنی نبوده و موجد یکسری مزایا و معایب در جوامع گوناگون شدند. در  های اجتماعی و شبکه ها آن

ها از بدو پیدایش خود تا به امروز موجد صفات دوگانه و در عین حال متضادی چون: تبادل فرهنگی و  واقع، این رسانه
ها به نفع دیگری، گسترش و اشاعه افکار و  یکی از فرهنگ ها به همدیگر تهاجم فرهنگی و حذف نزدیک شدن فرهنگ

های جهانشمول گسترش پلورالیسم  های جامعه مرکز به عنوان ارزش های انسانی تروی  و اشاعه فرهنگ و ارزش اندیشه
عنوان ای برای مونولوگ و تک صدایی فرهنگ مرکز و... شده اند. جامعه ما نیز به  ها وسیله و احترام به تکثر فرهنگ

یکی از کشورهای موجود در این سیستم جهانی، از این پدیده مستثنی نبوده است و همزمان با ورود این تکنولوژی 
بنابراین در درجه اول باید فرهنگ  .های متفاوت روبرو شده است های گوناگون با چالش ای جامعه ما نیز در حوزه رسانه

ها با ترفندهای مختلف کاهش یابد تا از این  مان تماشای این برنامهسازی شود و در گام بعدی تالش گردد که مدت ز
 طریق میزان صدمه بر هویت و فرهنگ کاهش یابد.

 

 ها و هویت فرهنگی بررسی رابطه بین میزان و نحوه مشاهده برنامه
های ماهواره و هویت فرهنگی، با استفاده از شاخص همبستگی  برای بررسی ارتباط بین میزان و نحوه مشاهده برنامه

آمده است، مقدار ضریب همبستگی  2پیرسون، این امر در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایجی که در جدول شماره 
(r ،به دست آمده، بین این دو معادل )باشد. هم چنین، با  ی معکوس، بین این دو میگر رابطه که بیان باشد، می -03/3

 شود.  باشد، و رابطه تأیید می ، معنی دار می31/3ها در سطح  داری به دست آمده، رابطه آنتوجه به سطح معنی
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 ها ماهواره و هویت فرهنگی میزان و نحوه مشاهده برنامهضریب همبستگی بین شاخص  -2جدول 

 شاخص آماری                          
 

 هامتغیر

 پیرسون ضریب همبستگی
 (r ) 

 سطح
 ( pمعنی داری) 

ها  میزان و نحوه مشاهده برنامه
 های اجتماعی ماهواره و شبکه

 335/3 -03/3 هویت فرهنگی

 
 

 بررسی رابطه بین میزان مشارکت کاربران و مشاهده کنندگان و هویت فرهنگی
ای و هویت  های ماهواره بررسی رابطه بین میزان مشارکت کاربران و مشاهده کنندگان در برنامهدر این قسمت به 

، آمده است، ضریب همبستگی پیرسون به دست 0با توجه به نتایجی که در جدول شماره ، فرهنگی پرداخته شده است
ها، از لحاظ آماری  تفاوت بین میانگیندهد که،  باشد. هم چنین، سطح معناداری به دست آمده، نشان می می-/ 24آمده، 

 شود.  معنادار و معکوس بوده، و این رابطه، تأیید می
 
 

 میزان مشارکت کاربران و مشاهده کنندگان و هویت فرهنگیضریب همبستگی بین شاخص  -3جدول 
 شاخص آماری                          

 
 هامتغیر

 پیرسون ضریب همبستگی
 (r ) 

 سطح
 ( pمعنی داری) 

میزان مشارکت کاربران و 
 مشاهده کنندگان

 30/3 0/28- هویت فرهنگی

 
. دباش باشد و هر گونه تغییر در آن به منزله دور شدن از اصل و ریشه خود می هویت افراد همانند شناسنامه آنها می

جمعی یکی از مهمترین عوامل در ایجاد  های عوامل بسیاری در ایجاد تغییرات در هویت ملی افراد نقش دارند، که رسانه
تغییر در افراد به لحاظ رفتاری، کرداری، طرز پوشش، مدگرایی و نوگرایی هستند و دانشجویان به لحاظ کاربرد و 

و این امر خود به منزله مشارکت در فرهنگ و  ها در معرض بیشترین تغییرات به لحاظ هویتی هستند استفاده از رسانه
باشد که باید سعی گردد چنین رویکردی ایجاد نشود و با فرهنگ سازی مناسب و اقدامات  آن میهمرنگ شدن با 

 تدافعی جلو اقدامات سوء را گرفت.
 

 ها و هویت فرهنگی بررسی رابطه بین واقعی تلقی کردن برنامه
با ، پرداخته شده استای و هویت فرهنگی  های ماهواره در این قسمت به بررسی رابطه بین واقعی تلقی کردن برنامه

باشد. هم چنین،  می-/ 23، آمده است، ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده، 8توجه به نتایجی که در جدول شماره 
ها، از لحاظ آماری معنادار و معکوس بوده، و این  دهد که، تفاوت بین میانگین سطح معناداری به دست آمده، نشان می

 شود.  رابطه، تأیید می
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 ها و هویت فرهنگی واقعی تلقی کردن برنامهضریب همبستگی بین شاخص  -4 جدول

 شاخص آماری                          
 

 هامتغیر

 پیرسون ضریب همبستگی
 (r ) 

 سطح
 ( pمعنی داری) 

 32/3 0/29- هویت فرهنگی ها واقعی تلقی کردن برنامه

 
افراد را داراست. ابعاد بسیاری دارد که  روحی و جسمیهای  هویت به عنوان مجموعه مشخصاتی است که ویژگی

یکی از اصلی ترین آنها هویت اجتماعی است. در واقع هویت اجتماعی بخشی از کل هویت هر فرد است که در رابطه با 
ت ، در حال توسعه، استراتژیک اس گیرد. ایران کشوری جوان، چند قومی ای که فرد به آن تعلق دارد شکل می آن جامعه

که همواره آماج تهاجم دشمنان و با مشکالت خاص داخلی و خارجی روبرو است. جوان به دلیل الگو پذیری و گرایش 
پذیر و در عین حال مستعد فراگیری الگوهای مختلف زندگی است، که تفاوتی و ... آسیبهای سکوالر، بیبه مد و مدل
خواهد بود. هویت یکی از مسائل مهم فرا روی بشر امروزی  های متعدد بر دوش این خیل عظیم سرمایه بار مسئولیت

. بنابراین باید سعی گردد که جوانان و مردم طرز تلقی واقعی از این بوده و در اکثر جوامع مورد توجه قرار گرفته است
مند اقدامات پیگیر و ها و تبلیغات نداشته باشند و آن را به عنوان یک ابزار درآمدزا و مضر بنگرند و این امر نیاز برنامه

 باشد. همه جانبه می
 

 نتیجه گیری
ای در بین جوانان شهر اصفهان و هویت  های ماهواره چه مورد بررسی قرار گرفت مشاهده برنامهبر اساس آن

بگذارد ها توانسته است بر هویت فرهنگی آنها تاثیرات خود را بر جای  فرهنگی آنها رابطه معنادار وجود دارد و این برنامه
ها اثبات شده و بین مدت  تواند مثبت یا منفی باشد. بر اساس نتای  بررسی فرضیات کلیه فرضیه که این تاثیرات می
ای و میزان  های ماهواره ها، میزان مشارکت کاربران در برنامه ها، میزان و نحوه مشاهده برنامه زمان مشاهده برنامه

های اجتماعی از سوی جوانان رابطه معنادار و معکوس با هویت  و شبکه ای های ماهواره واقعی تلقی کردن برنامه
های از سوی جوانان  فرهنگی دارد و در واقع هر چه میزان مدت زمان، نحوه، مشارکت و واقعی تلقی کردن برنامه

مشاهده  یابد، بنابراین طبق تحقیقات قبلی ارائه شده در پیشینه، افزایش یابد، هویت فرهنگی جوانان کاهش می
های تدافعی  ها و استراتژیریزیهای ماهواره تاثیرات منفی را بر هویت و فرهنگ جامعه دارد که باید برنامه برنامه

 مناسب را در این زمینه به کار گرفت. 
حال افزایش است. بهترین روش مقابله با  ناپذیری در ها به شکل اجتناب های موجود بر سر راه خانواده مروزه چالشا

های صحیح در زمینه روابط  های دینی و ارائه آموزش ارزش عالوه بر نشرهای اجتماعی،  و شبکه ای های ماهواره برنامه
ست. ا ها برنامه کنندگی و جذابیت در های صدا وسیما، ایجاد تنوع و سرگرم برنامه کیفی و کمی زن و مرد، ارتقای

ای غرب  تواند تالش رسانه مرجع متجانس با نیاز مردم می جاد گروههمچنین توانایی ایجاد فرهنگ یا نظام داخلی در ای
 بگذارد.  ای ناکام های ماهواره ایجاد گروه مرجع با استفاده از تبلیغات و برنامه و مخالفان نظام را در

اگیری های فر هر چه بیشتر از شاخص بدیل خود برای اینکه بتواند های انحصاری و بی رسانه ملی با توجه به ظرفیت
 نگر و ای با اقتداری مطلوب وارد عمل شود، باید با رویکردی آینده رسانه و اثرگذاری برخوردار باشد و درعرصه جنگ

بتواند به صورتی مطلوب، عرصه فرهنگ را  ای ارائه دهد و هم ساز، هم الگویی کاربردی از مدیریت فرهنگی رسانه آینده
 مدیریت کند. 
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اندیشی،  های مبتنی بر تفاهم و هم وگو گفت ای برای تعامل فکری و سانه ملی به عرصهبر این مبنا شایسته است ر
های  دغدغه ای مبتنی بر ترین مطالعات رسانه وگویی سازنده و مبتنی بر اصیل گفت بین اصحاب فکر و قلم بدل شود و

ای مقابله  های ماهواره برابر رسانههای هویت فرهنگی ایجاد شده در و در برابر چالش ایجاد کند فرهنگی نظام اسالمی
 . کند

های باالی آن به سطوح  ارزش ماهواره را در تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن هویتی های های مقابله با آسیب راه
آگاهی افراد، برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت افراد  های ملی، ارتقای سطح مختلف جامعه، دفاع از ارزش

 وجو کرد.  توان جست  زندگی معنوی، تروی  الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامعه می روی ها، ت وخانواده

دیدگی  دارند، برای جلوگیری از آسیب های متنوعی قرار ها در معرض آسیب سرانجام اینکه در عصر جدید که خانواده
 مورد توافق بسیاری از اندیشمندان است.  های حل ها، یکی از راه خانواده ها، احیای اعتقاد وعمل دینی در خانواده

هایی به نمایش گذاشته شود که در  برنامه ای باید های ماهواره همچنین برای کاهش گرایش اعضای خانواده به برنامه
خصوص زنان در نظر گرفته شود. همانا با تأمین نیاز خانواده در تمام ابعاد، گرایش  اعضای خانواده به آن، نیاز تمامی

 ای کاهش خواهد یافت.  های ماهواره اد به تماشای سریالافر

تواند از اثرات منفی  می یاجتماع یها شبکه و ای های ماهواره ها درباره تأثیرات مخرب شبکه رسانی به خانواده اطالع
 و جوانان ها خانوادههویت فرهنگی بر  های اجتماعی و شبکه ماهواره آن بکاهد. با این حال، برای جلوگیری از تأثیرات
بخشی و آموزش شیوة درست  های آنان، آگاهی ها و ارزش ها، گرایش در شرایط کنونی، جلوگیری از تغییر در نگرش

 ها نیز امری ضروری است.  ها به خانواده ماهواره استفاده کردن از
 در فرهنگی هویت بر ماهواره ر( که به بررسی تأثی5043نتای  تحقیق حاضر با نتای  تحقیقات محمدپور و همکاران)

 سنندج پرداختند همسو بوده که نشان دهنده آن بود که بین یها دانشگاه کُرد جوانان موردی ایران؛ بررسی کردستان

 فرهنگی هویت با سرگرمی( و محتواهای خبری ویژه )به آن گانة سه محتواهای نیز و ماهواره از استفاده میزان

 اند، به کرده ماهواره از استفاده صرف را بیشتری زمان که افرادی که ترتیب این به؛ دارد وجود معنادار رابطة جوانان بومی

 سمت به رفتار تغییر گرنشان نوبة خود به که اند کرده دریافت محلی فرهنگی هویت سازة از کمتری نسبت، نمرة

 معنا که این به دارد؛ گرایش وسط حد به مطالعه مورد جوانان فرهنگی میزان هویت عالوه، نمرة است. به جدید الگوهای

 . است کار سازش و طرفانه بی گسسته، بلکه نه و منسجم نه آنان هویت
 پیش چالش یکم: و بیست قرن در فرهنگی هویت درک عنوان تحت ای مطالعه ( که در2331همچنین با نتای  امبر)

 مقاله این است همسو بوده. نتای  پرداخته درکشور امارات فرهنگی هویت گیری شکل فرایند اماراتی، به جوانان روی

 مهم بسیار دهندگان، مذهب پاسخ درصد 90 برای فرهنگی هویت دهندة مهم تشکیل یها فاکتور میان از که داد نشان

 طرف درصد( از8/78نسب) و درصد( اصل5/77فرهنگی) یها درصد( ارزش1/41زبان) ترتیب به طور همین بوده است؛

 داشته است.  دهندگان پاسخ برای را اهمیت ( کمترین8/12با) ازدواجدیگر، 
 

 پیشنهادات
 ها و  ها و پژوهشکده ایجاد برنامه ریزی و ساختاری اساسی جهت بهره برداری بهینه از تعدد موسسات، کانون

خصوص در بخش های آن به  نیز کادر مجرب در راستای حضور شاداب جوانان در جلسات و مباحث ماهواره و آسیب
 هویت اجتماعی؛

  بهره گیری از امکانات مناسب کشوری در راستای اقدامات فرهنگی جذاب و جوان پسند و در کنار آن رسیدگی
 به مشکالت عدیده اقتصادی و اجتماعی جوانان؛
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 های  ایجاد اقدامات اساسی و زیربنایی مناسب جهت ارائه مسئولیت به جوانان در مباحث ماهواره، شبکه
 های گوناگون و اهمیت دادن به آنها؛ جتماعی و آسیبهای آن و نیز در مراسم و مناسبتا

  استفاده صحیح از فضا و نیروی انسانی مناسب در راستای اقدامات فرهنگی بخصوص تدوین سند راهبردی
 های اجتماعی؛ دفاعی در برابر مبارزه با اقدامات منفی فرهنگی دشمنان با ماهواره و شبکه

  های آن به جوانان و توجه به کنه مباحث آنها و نیز استفاده از اساسی به مبحث هویت ماهواره و آسیبتوجه
 ها و موسسات ماهواره پژوهی؛ نظر جوانان در این مسائل و نیز مسائل پژوهشکده

 تصادی توجه اساسی هیئت امنا و مسئولین کشور و سازمانی با ارائه برنامه ریزی به روز جهت رفع مشکالت اق
 و اجتماعی جوانان و اقدامات فرهنگی در این زمینه در راستای جلب جوانان به مسائل آسیبهای ماهواره؛

 بهره گیری از جوانان و نظرات آنان در مسائل مختلف فرهنگی در این زمینه؛ 

 ر تالش اساسی محلی و ملی در راستای کاهش نرخ تورم، بیکاری، فقر و مشکالت اقتصادی و اجتماعی د
 راستای ایجاد روحیه شاداب برای جوانان و کاهش استرس ذهنی آنها برای حضور در چنین مباحث و جلسات؛

 های نوین جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی  تدوین یک سند چشم انداز محلی و ملی و بهره گیری از رسانه
 دشمنان به ماهواره و آسیبهای آن و برخورد ریشه با آن؛
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و دانشجویان  ای و اطالعاتی اعضای هیئت علمیرسانهشناسایی راهکارهای افزایش سواد 

 های کشوردانشگاه
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نامیوندی ، سجاد کرمی
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 چکیده -1-1
 بین، این در. کندمی عمل کشور آموزشی سازمان ترینرسمی از یکی عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت
 سرمایه عنوان به گروه این از. برخوردارند اجتماعی نظام در مهمی جایگاه و مرتبه از دانشجویان و علمی هیئت اعضای
 به ایشان راجرز، نوآوری اشاعه مدل و الزارسفلد ارتباطات ایدومرحله جریان براساس. شودمی یاد جامعه اجتماعی
 جامعه علم مرکز عنوان به گروه این امروز، شده ایرسانه دنیای در. شوندمی محسوب جامعه فکری رهبران عنوان
 و ایرسانه سواد وضعیت دهدمی نشان هابررسی. دارند قرار کشور از خارج و داخل ایرسانههای  فعالیت تاثیر تحت

 در زیادی تاثیر توانندمی فکری رهبران عنوان به گروه این. نیست برخوردار ممتازی جایگاه از قشر این اطالعاتی
 و ایرسانه سواد حوزه خبرگان حاضر پژوهش آماری جامعه. باشند داشته جامعه اطالعاتی و ایرسانه سواد افزایش

 روش. شود حاصل نظری اشباع که آنجایی تا شدند گردآوری ساختاریافته نیمه مصاحبه براساس هاداده و بوده اطالعاتی
 نقش مدنی، -صنفی( 0 و هارسانه( 2 آکادمیک،( 5: نهادهای دهندمی نشان نتای . است کیفی محتوای تحلیل پژوهش
 شده ارائه راهکارهایی( عالی آموزش) آکادمیک نهاد با متناسب که دارند اطالعاتی و ایرسانه سواد افزایش در موثر
 .است

 ای ارتباطات، اساتید هیات علمی، دانشجویانای، سواد اطالعاتی، جریان دومرحلهسواد رسانهکلمات کلیدی: 
 

 مقدمه -1-2
 ارتباطاتی و اطالعاتی جدید هایفناوری اشاعه (2333، 8ای شده است.)لوینگستوندر دنیای امروز همه چیز رسانه

 ایمجموعه آنها پتانسیل از استفاده برای که است شده گشوده مختلف ابعاد در جوامع توسعه برای جدیدی امکانات
 کنفرانس جلسه و چهارمینسی ( در2337، 1یونسکو) است نیاز مورد نگرش و دانش صالحیتها، مهارت، از جدید

 ارائه هدف اطالعاتی با و ایرسانه سواد از بیشتر حمایت به را کل مدیران یونسکو ،2337 سال در یونسکو عمومی
 ها،رسانه در مدنی مشارکت گسترش و اطالعاتی منابع و رسانه با رابطه در آگاهانه قضاوت برای کاربران به فرصت
های ضروری )دانش، مهارت و نگرش(  اشاره به صالحیت ای و اطالعاتی ( سوادرسانه2352، 1ویلسون) نمود دعوت

ای و اطالعاتی رشد تفکر  دهندگان اطالعات دارد. هدف سواد رسانه ها و دیگر ارائه شهروندان جهت تعامل موثر با رسانه
، شدن و داشتن شهروندان فعال است.)ویلسون و همکاران العمر برای اجتماعی های یادگیری مادام انتقادی و مهارت

 و بیست قرن در» تافلر آلوین قول به نیست کردن حساب و نوشتن خواندن، توان دیگر سواد، مفهوم امروزه( 2350
 و بگیرند یاد توانندنمی که هستند کسانی بلکه بنویسند، یا بخوانند توانندنمی که نیستند آنهایی سوادانبی یکم،
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 و جدید، تعبیر به سوادی،بی یک با را جهان اخیر، دهه در ارتباطات و اطالعات فناوری سریع تحوالت« دکنن بازآموزی
 عظیم حجم این پاسخگوی دیگر آموزش، سنتی هایروش. است ساخته مواجه یادگیری و بازآموزی به گیرهمه نیاز

 گذر برای راهکار یک عنوان به متعارف، سوادآموزی جای به الکترونیکی سوادآموزی نهضت. نیست آموزش برای تقاضا
 اقشار باسوادترین میان در جامعه، یسوادانب جای به آن اجرای که تفاوت این با است، شده مطرح اطالعاتی جامعه به

 کشوری هر پرورش و آموزش سازمان را آن گسترده و ابتدایی بخش که کشور آموزشی نظام که است طبیعی. باشد
. میگیرند بهره آن از که هستند کسانی اولین آموزان، دانش و بود خواهد آن اجرای مکان نخستین دهد،می تشکیل
ها نیز با طیف وسیعی از اساتید و دانشجویان سرکار دارند. آموزش  ( در کنار آموزش و پرورش دانشگاه5033)کاشی، 

های جدید و نوآورانه است. اعضای هیئت عالی یکی از بزرگترین نهادهای آکادمیک برای تروی  و آموزش ایده
ای ارتباطات الزارسفلد و مدل اشاعه نوآوری راجرز به عنوان  های آموزش عالی براساس جریان دومرحلهدانشگاه علمی

شود. و از شوند. از این قشر به عنوان قشر فرهیخته و سرمایه اجتماعی جامعه یاد میرهبران فکری جامعه محسوب می
ای های رسانه . این گروه به عنوان مرکز علم جامعه تحت تاثیر فعالیتدر نظام اجتماعی برخوردارند مرتبه و جایگاه مهمی

ای و اطالعاتی این قشر به رغم همه دهد که وضعیت سواد رسانه ها نشان میداخل و خارج از کشور قرار دارند. بررسی
 (5032ریزی و دیگران،فرهیختگی که وجود دارد از جایگاه ممتازی برخوردار نیست )اشرفی

 

 ه پژوهشپیشن -1-3
 عنوان ای با مقاله ای و اطالعاتی خواهیم داشت. دردر این بخش اشاره به تحقیقات انجام شده در حوزه سواد رسانه

 «پژوهشی ارتباط برقراری طریق از اطالعاتی و ایرسانه سواد هایقابلیت ایجاد: پژوهان دانش به دانشجویان تبدیل»
 از و فعاالنه طور به که است این هادانشگاه دانشجویان برای هاقابلیت این توسعه هایراه از یکی که شده است پیشنهاد
 مخزن یک طریق از دیگران و شوند درگیر علمی ارتباطات فرآیند در خود تحقیقات توزیع و اطالعات تولید طریق

 عنوان با خود پژوهش ( در2352) 5باشند. هم چنین صالح داشته دسترسی آنها علمی تولیدات به دیجیتال سازمانی
 و ایرسانه سواد به مربوط مسائل از برخی بررسی به «ابزارها و اهداف: جنوبی آفریقای در اطالعاتی و ایرسانه سواد»

 عملی هایحلراه از برخی پژوهش این. است پرداخته تاون کیپ دانشگاه در دانشجویان از اینمونه طریق از اطالعاتی
-دهد. )اشرفیمی ارائه جنوبی آفریقای محرومان میان در اطالعاتی و ایرسانه سواد سطح ارتقای به کمک جهت را

 (5032ریزی، 
( برجیان 5035(، اکبری داریان، محمدی و شاکری )5043(، پندپذیر و چشمه سهرابی )5048های طبیب نیا )پژوهش
های دیگر مانند متوسط بوده است اما پژوهش( نیز نشان دادند که سطح سواد اطالعاتی بیشتر از حد 5035و خسروی )
سطح سواد  (2355) 0(و جیل و آلکی2330) 2(، پاول، ایپ و کیس اسمیت5043(، صیفوری و غفاری )5045بختیارزاده )

ای شده در خصوص سواد رسانه های انجاماند. از طرف دیگر، پژوهشتر از حد متوسط گزارش کردهاطالعاتی را پایین
ای در جامعه ( حکایت از سطح نسبتا مطلوب سواد رسانه5040( نصیری )5033(، کشانی )5033حیدری )مانند حاجی 
ای ( سطح سواد رسانه2352) 1(، کالور و جاکوبسون2355) 8های پیسینکا و دیگرانها بوده است. اما پژوهشآماری آن

ها و  ( مطالعات، شباهت32ریزی و دیگران،اند. )اشرفیرا ضروری دانستهاند و آموزش آنرا مطلوب گزارش نکرده
ای به عنوان برنامه  دهد. برخی از آنها سواد رسانه ای بین کشورهای اروپایی را نشان می های آموزش سواد رسانه تفاوت
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-های یادگیری مادامکه برخی کشورهای دیگر آن را در برنامهگیرند؛ در حالیدرسی مرکزی سیستم آموزشی درنظر می

( در تحقیق دیگری در فضای آکادمیک ) آموزش و پرورش( با اشاره به اهمیت 2350، 5گیرند. )تورنو در نظر می العمر
ای در نظام تعلیم و گذاری آموزش سواد رسانهای در نهادهای آکادمیک، الگوی سیاستسیاستگذاری آموزش سواد رسانه

 ( 31ی، نامیوند کشور طراحی شده است. )کرمی و عمومی تربیت رسمی
اعضای  نقش و آموزش عالی گاهیجا آن، انواع و ای و اطالعاتیرسانه سواد فیتعار به اشاره ضمنپژوهش،  نیا در 

 تینها دراست.  شده پرداخته یدولت نهاد نیا در ای و اطالعاتیرسانه سواد ضرورت و تیاهم به آن، در هیئت علمی
این  .شود می ارائه ای و اطالعاتیرسانه سواد به و دانشجویان علمی اساتید هیئت زیتجه و تیتقو جهت در ییراهکارها

ای باشند، بر  ای در دانشگاه ابتدا باید متولیان این امر مجهز به سوادرسانهکند که برای آموزش سواد رسانهمقاله بیان می
 د.تواند اساتید و دانشجویان را در این زمینه تقویت کناین اساس نهاد آموزش عالی می

 

 انواع سواد: -1-4
ترین و مهم ترین سازمان  و پرورش به عنوان یکی رسمیامروزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در کنار آموزش
بر عهده دارد. مفهوم سواد امروزه بسیار گسترده تر از گذشته  آموزشی در زمینه افزایش سوادهای چندگانه نقش مهمی

ای، سواد تلفی ذکر کرد، سواد علمی، سواد دیجیتالی، اینترنتی سواد رسانهتوان در انواع مخ شده است و سواد را می
ها ای و اطالعاتی؛ که در این زمینه آموزش عالی باید از غافله عقب نماند و پا به پای رسانهاطالعاتی، و سواد رسانه

 حرکت کند.
 

 2سواد علمی -1-4-1
 را مانزمان علمی موضوعات کندمی کمک ما به که است هاییاندیشه و تاریخ مفاهیم، از ایمجموعه علمی سواد
 و واژگان از علمی، سواد دارای شهروند یک. دارد ریشه عمومی دانش و علمی اصول ترینجامع در علمی سواد. کنیم درک

 و مجالت علمی موضوعات شما اگر( 2332، 0. )هازناندضروری روزانه اخبار مفهوم درک برای که است آگاه حقایقی
 مقاالت راحتی همان به را اُزون الیه های سوراخ یا مهندسی با مرتبط مقاالت اگر کنید،می درک خوب راها  روزنامه
 شاید چیست، واقع به علمی سواد بفهمیم که این برای. دارید علمی سواد بنابراین فهمید،می هنری یا سیاسی ورزشی،
 سواد، شودمی گرفته اشتباه تکنولوژیک سواد با اغلب علمی سواد. نیست علمی سواد چیزی چه که بدانیم باشد بهتر

 هایحرفه از بسیاری برای که ویدئویی پخش و ضبط و کامپیوتر مانند هاییدستگاه از استفاده توانایی یعنی تکنولوژیک
 ( 5033)کاشی،  .شودمی مجزا علمی سواد از کردیم، ارائه که تعریفی با اما است، ضروری امروزی

 

4دیجیتالی سواد -1-4-2
 

مانند هارد  کامپیوتری منابع از گروه یک از چندگانه اشکال در اطالعات از استفاده و درک توانایی دیجیتالی سواد
 یک به محققانه کاربسته ابزار یک از اینترنت زیرا است، ضروری دانش این. است دیسک، فلش مموری، سی دی و...

 دیجیتالی باسواد را فرد یک هامهارت این. است شده تبدیل یافته رشد و گسترده جهانیم انتشاراتی و تحقیقی باز شبکه
 رشد میزان ترینسریع اینترنت که چرا است ضروری رانندگی گواهینامه داشتن اندازه به بودن دیجیتالی باسواد. نمایدمی
 و شما روی بر اینترنت. است نداشته رشدی چنین تاریخ طول در ایرسانه هیچ حال به تا که آنقدر. هاسترسانه میان در
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 کاربرانی جامعه پیدایش تا اطالعاتی شبکه با شما تلویزیون دستگاه تصاویر ادغام از کار، محل در خانه، در شما اطرافیان
 عصر در سواد پس (5337)گیستر،  .بود خواهد تأثیرگذار است؛ر متغی آموزش و تجارت در را آنان هایفعالیت شکل که

 های جریان با هایمانمهارت تعمیم و افراد دیگر به آگاهی درباره حدی تا( دیجیتالی سواد) دیگر عبارت به دیجیتال،
 یک ایجاد برای ارتباط ترقدیمی هایشکل آمیختن درهم از آگاهی دیجیتال، سواد همچنین. شودمی مطرح رای ،

  (57، ص 2337، 5.)اژدوکناست متفاوت محتوای
 

 2اینترنتیسواد  -1-4-3
 دیگر جمعی هایرسانه از تر ناشناخته بسیار ارتباطی وسیله این هایالیه. است پنهان جمعی رسانه یک اینترنت

. شوندمی محدود شبکه چند به نیز ماهواره و تلویزیون هایبرنامه و دارد صفحه تعدادی مجله یک مثال برای. است
 رو به رو فراوانی های الیه با اینترنت در اما است، تفکیک و دسترسی قابل بازهم باشد، عدد هزارها  شبکه اگراین حتی

 از استفاده شرط نخستین معتقدند( 2355و سلطانی فر،  )هاشمی تامیم و لوینگستون( 2334. )لوینگستون، هستیم
-شرط پیش کاربران برای ناخواه خواه جدید فناوری هر از استفاده. است نفس به اعتماد و پختگی نوعی داشتن اینترنت،

. منابع بود امیدوار خرد و آگاهی افزایش به آنها، کردن نهادینه با توان می که کندمی ایجاد اخالقی و عاطفی عقلی، های
 استفاده با را خود دانش توانندمیها  آن و دهدمی افزایش را جوامع عمومی اطالعات وها  آگاهی ،اطالعاتی مانند اینترنت

 با آشنایی و اینترنت از صحیح استفاده شیوه از آگاهی .بخشند ارتقاء آسانی به ،های مختلفشبکه در موجود اطالعات از
 اینترنتی سواد را فردی و اطالعاتی نیازهای نمودن برطرف جهت در امکانات آن نمودن همسو و آن در موجود امکانات

 سوم؛ و پیام شناخت دوم، اینترنت؛ از استفاده شیوه در شخصی ریزی برنامه اول،: دارد الیه سه اینترنتی سواد. نامند می
 .پیام نقد و تحلیل
 

 ای سواد رسانه -1-4-4

های جمعی به صورت قاطعانه یا غیر قاطعانه، از جمله درک آگاهانه و ای یعنی درک و استفاده از رسانهسواد رسانه 
چنین توانایی خواندن، تجزیه و تحلیل، ارزیابی  و اثرات آن. همگیرند  هایی که آنها به کار می ها، تکنیک انتقادی از رسانه

ها )به عنوان مثال تلویزیون، چاپ، رادیو، کامپیوتر و غیره(. درک دیگر از این  های مختلف رسانه و تولید ارتباط در شکل
)ویلسون و همکاران، های مختلف است. اصطالح توانایی رمزگشایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید ارتباط در شکل

ای یا به عنوان سواد رسانه ای و ارتباطی و سوادهای متعدد در مجموع با مفهومی های رسانه ( در بیان دیگر مهارت2350
، 8ای به عنوان سواد بصری و اطالعاتی )کوتیالینن و سونینن ( سواد رسانه2350، 0ها ادغام شده است.)میگز رسانه
پرورش ابتدایی تبدیل شده و تاکنون، بیشتر در زمینه آموزش رسانه   جدید به آموزش و های درسی (، به برنامه2350

سواد "به معنی  ICTهای  ، همچنین مهارت"سواد دیجیتالی"و  "سواد رسانه ای"مورد استفاده قرار گرفته است. 
بوده است. )کوتیالینن و ای و سواد اطالعاتی  یک رشته مختلف در برنامه درسی مدرسه از سواد رسانه "کامپیوتر
 (2358سونینن، 

 

 سواد اطالعاتی -1-4-5
سواد اطالعاتی اشاره به توانایی تشخیص زمانی که اطالعات، ردیابی، ارزیابی، بطور موثر مورد نیاز و برقراری ارتباط  

                                                           
1 Ojedokun, 
2 . Internet Literacy 

3 Frau-Meigs 
4 f.ex. Kotilainen&Suoninen 
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برای مثال گردد. تعاریف مختلفی از سواد اطالعاتی نیز مطرح شده است؛ های مختلف اطالق میبین اطالعات در شکل
کند: توانایی دسترسی، ارزیابی و گونه تعریف میمطالعه گروهی اجتماع ملی سواد اطالعاتی، سواد اطالعاتی را این

کند. گروه سواد ای از نتای  آن را نیز اندازه گیری میاستفاده اطالعات از منابع مختلف؛ این گروه هم چنین مجموعه
توانایی تشخیص نیاز به اطالعات و »کنند: طالعاتی را این گونه توصیف میاطالعاتی در دانشگاه کلگری، سواد ا

( در یونسکو سواد 02، ص 2355، 5)مولر و همکاران« دانستن چگونگی دسترسی، ارزیابی، ترکیب و ارتباط اطالعات
واد اطالعاتی کنند که سگیری می( نتیجه2334شود، کاتس و لیو )اطالعاتی به عنوان یک شاخص در نظر گرفته می

 -0یابی و ارزیابی کیفیت اطالعات جهت -2تشخیص اطالعات مورد نیاز  -5توانایی یک فرد برای موارد ذیل است: 
استفاده از اطالعات برای ایجاد و برقراری ارتباط  -1استفاده موثر و اخالقی از اطالعات  -8ذخیره و بازیابی اطالعات 

 (2350ن، دانشی و معرفتی. )ویلسون و همکارا

 یو اطالعاتای  سوادرسانه -1-4-6
به وجود آمده  یای و سواد اطالعات از سوادرسانه یبینکاشتن ترک یبرا یفراخوان یحاضر و در جامعه اطالعات درحال
 یآن شده است. سواد اطالعات حیدو رشته مجزا مانع از ادغام صر نیا یدر مورد مرزها تیحال عدم قطع نیاست. با ا

 یرسانه، صنعت رسانه ها، و اثرات اجتماع یمرتبط به محتوا یا هکه سواد رسان یاست، در حال یبه علوم کتابدار کینزد
  (2358، 2)لی و سواست.
 

 
 

MIL دانش، مهارت و نگرش(  یضرور یها تیاست که اشاره به صالح 0یاطالعات یا مخفف سواد رسانه(
رشد تفکر  یو اطالعات یا دهندگان اطالعات دارد. هدف سواد رسانه ارائه گریها و د شهروندان جهت تعامل موثر با رسانه

سازمان جهانی یونسکو  شهروندان فعال است. شتنو دا شدن یاجتماع یالعمر برا مادام یریادگی یها و مهارت یانتقاد
 کنید.یر انواع را مشاهده میکند در نمودار زای و اطالعاتی را در قالب دوازده بخش تقسیم بندی می( سواد رسانه2350)

 (13، ص 5031نامیوندی،  )کرمی
 

                                                           
1 MOELLER & AL 
2 lee and So 
3 Media and information literacy 
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 ایدومرحله جریان مدل -1-5
 که است کلی نظر این شامل مدل این. شد منتشر 5311 سال در الزارسفلد و توسط کاتز ایدومرحله جریان مدل
-می عمل فکری رهبران عنوان به افرادی مخاطبان، میان در هستند؛ ساخت دارای و نیستند ایتوده شکل به مخاطبان

 به هاآن طریق از و یابندمی جریان فکری رهبران سوی به چاپی هایرسانه و تلویزیون رادیو، از معموالً عقاید و کنند
 و آنی ایرسانه پیام یک بهها  واکنش و دارند تعامل هم با جامعه افراد مدل این در. رسندمی جامعه فعال کمتر گروه

 در بلکه کنند،نمی عمل اجتماعی خالء یک در جمعی هایرسانه مدل، این براساس که این خالصه. نیست مستقیم
 نظریه طبق .کنندمی رقابت معرفتی و عقیدتی منابع سایر با و دارند مشارکت اجتماعی روابط از ایپیچیده بسیار شبکه
 و صالحدید درصورت که هستند افراد این و رسدمی تاثیرگذار افراد به ابتدا اخبار افکار رهبران یا پیامای  دومرحله جریان
 جهاتی از بلکه نشده تضعیف تنها نه امر این معاصر دوران شوند. درمی آن پذیرش گسترش باعث اطالعات این نشر

 بجای تاثیرگذاری یعنی استداده معروف افراد به را خود جای افکار رهبرانای  شبکه جامعه است. در شده نیز ترپررنگ
 تریوسیع سطح در را خودهای  پیام داده که افکار رهبران به را قابلیت این اجتماعی هایشبکه چنین وجودتخصص هم

 (42، ص. 5044، ویندال و مک کوایل برسند.) زمانی بی و مکانیبی وضعیت و به کنند منتشر

 

  نوآوری نشر نظریه -1-6
 غیر منابع به مدل این در. کردند پیشنهاد را «هانوآوری ی اشاعه» نام به مدلی 5370 سال در شومیکر و راجرز
. دارد وجود نوآوری یک اشاعه در تأیید و تصمیم اقناع، آگاهی، مرحله چهار آن مبنای بر و شودمی داده اهمیت ایرسانه
 پذیری مشاهده و پذیری آزمون پیچیدگی، سازگاری، نسبی، مزیت چون هاییویژگی نوآوری هر برایها  آن چنینهم

 شده طراحی شده، ریزی برنامه[ رفتار] تغییر برای مدل این خالصه طور به. گذاردمی تأثیر آن اشاعه بر که بودند قائل
 نشر فرآیندهـای به بیشتر راجرز رود. رویکردمی شمار به رفتار تغییر و عملی پیشرفت برای آل ایده حل راه یک و است

 تصـمیم و پژوهشگران کهدرحالی. است مربوط شده ریزیبرنامه و یافته نظام شیوه یک در هاآن پذیرش و نوآوری

 به نشر نوآوری کردند، نظریهمی بحث نوسازی و توسعه در جمعی هایرسانه حمایتی نقش درباره کالن سطح در سازان

 نوآوری، ارتباطـات نشر نظریه .شد مطرح توسعه خدمت در ارتباطات هدایت برای محلی چهارچوب یک عنوان به تدری 

 دانـش ایجـاد بـرای فکـری رهبران و ایرسانه ارتباطی تاثیرات هایحوزه بر متمرکز های پژوهش با نیز مهمی نظری

 به بیـرون از کـه هایینوآوری اتخاذ برای هاپیام مخاطبان متقاعدسازی نیز قدرت و جدید هایایده و هارویه به مربوطه
 زیرا شودمی محسوب تکنولوژی نوآوری نوعی ایرسانه سواد راجرز تعاریف طبق. است داده شود، ارائهمی ارایه هاآن

 افزاریسخت اجزای داشتن دلیل به ایرسانه سواد شود،می محسوب جدید هایایده عنوان به بالقوه کننده اقتباس برای
 مرحله در هارسانه اساسی نقش که است معتقد راجرز .شودمی محسوب تکنولوژیکی نـوآوری نـوعی افـزارینـرم و

 متخصصان نظر فردیمیان هایتماس که است مرحلـه ایـن از بعد .است( بخشی آگاهی و رسانی اطالع)نخست 
 بدین نوآوری نشر نظریه از .گیرندمی بر عهده را اساسی نقش تثبیت فرآیند جهت در واقعی تجربه و آنان مشورت
 افزایش درجهت بود خواهند قـادر ایرسـانه سـواد حامیـان چگونه داد نشان آن با توان می که شود می استفاده منظور
 به توانند می هم ایرسانه سـواد هـایبرنامـه ببرنـد بهره هادانشگاه سطح در ایرسانه سواد های برنامه اقتباس میزان
 قشری ایجاد هابرنامه این تمـامی اصـلی هـدف. باشند مورد دو این بین هرچیزی یا و کامل تحصیلی دوره یک صورت

 یک عنوان به ایرسانه سواد رسدمی نظر به ترتیب بدین ایرسانه سواد باالی سطح دارای که است از دانشجویان
شاد )دهقان .گیرد قرار اقباس مورد عالی آموزشی اجتماعی نظـام در کامـل طور به که باشد پتانسیل این دارای نوآوری

 (35و کوکنده، 
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 شناسی پژوهشروش -1-7
-ها و اطالعات با استفاده از روش اسنادی وکتابخانهشود. در بخش اول دادهاین پژوهش شامل دو بخش عمده می 

های بدست آمده در مطالعات اسنادی، هدف شناسایی راهکارهای آوری شده است. بخش دوم براساس دادهای جمع
باشد. اطالعات بدست های انجام شده با متخصصان این حوزه، میای و اطالعاتی از طریق مصاحبه انهافزایش سوادرس
و تحلیل شده است. در این بخش از مصاحبه شوندگان ها با کمک روش تحلیل محتوای کیفی تجزیهآمده در مصاحبه

 ع اصلی مطرح شد.(چنین در طول مصاحبه سواالتی به فراخور موضوسواالت زیر پرسیده شد: )هم
 ای و اطالعاتی کدامند؟نهادهای موثر در آموزش سواد رسانه (5

 های کشور چیست.دانشگاه ای و اطالعاتی اعضای هیئت علمیراهکارهای افزایش سواد رسانه (2

 های کشور چیست.ای و اطالعاتی دانشجویان دانشگاهراهکارهای افزایش سواد رسانه (0
 روش. شودمی محسوب غیرآزمایشی هاداده گردآوریه نحـو حیـث از و کـاربردی هـدف، براساس پژوهش این
 کیفی هایروش زمرة در که روش تحلیل محتوای کیفی است براساس شـده، مطـرح هایگزاره به توجه با پژوهش
 پژوهش حاضر طی مراحل زیر انجام شده است. .گیردقـرارمی قدرتمند

 ادبیات از آگاهی و اینترنتـی منـابع از استفاده ای،کتابخانه مطالعات فاز، نخستین :اسنادی مطالعات اول، مرحلة

 .است پژوهش پیشینة و نظری حوزة شامل پژوهش،

 مرحله، ایـن در :ای و اطالعاتیه سواد رسانهحوز در موضوع نظری تحلیل و مشاهده دوم، مرحلة

 توسعة رای  هایچارچوب از مناسـبی شـناخت تا شد تحلیل نظری لحاظ از پذیرد،می صورت واقعی دنیای در آنچه
-ه تجربه کشورهای پیشرو و هممشاهد و بررسی بـه زمینـه، ایـن در. آید دستبه ای و اطالعاتیآموزش سواد رسانه

 شود،می ارائه کاربران بـه کـه ایویژه هایقابلیت و خدمات ئهارا چگونگی و شد پرداختهچنین سازمان جهانی یونسکو 
 .شد تحلیل نظری لحاظ از

ای سواد رسانه حـوزة خبرگـان عمیـق هـایمصـاحبه مرحلـه، ایـن در :عمیاق هاایمصااحبه سوم، مرحلة

. شد انجام -بودند پژوهش موضوع مختلف ابعاد شناخت در کمک به قادر که و اطالعاتی )اساتید و خبرگان این حوزه(
 نظری اشباع که یافت ادامه زمانی تا هامصاحبه این شد،می انجام کدگذاری مصاحبه، هر پایان در اینکه به توجه با

 . نشد جدیدی مفهـومی دستة ایجاد سبب محوری کدگذاری که معنا این به شود؛ حاصل

 ایـن در تحلیل محتوای کیفی روش، بـه توجـه بـا :هامصاحبه تحلیل و دگذاریک چهارم، مرحلة

 و شد حاصـل نظری اشباع که زمانی تا گرفت؛ صورت هامصاحبه انجام موازات به هامصاحبه پژوهش،کدگذاری
 یک قالب در باز کد چندین تجمیع و ادغام طریق از باز، گرهاینشان یا کدها استخراج از پس. رسید پایان به هامصاحبه

 کدگذاری در آمده دستبه هایفهومم میان از فهومم چند انتخاب با سرانجام و شد انجام محوری کدگذاری ،فهومم
 .شدند تعیین پژوهش مدل دهندة تشکیل اصلی هایمؤلفه و متغیرها محوری،

ای و سواد رسانه اساتید، ای و اطالعاتیسواد رسانهجامعة آماری این پژوهش، شـامل متخصصـان و خبرگـان حـوزة 
-عبارتی روش نمونهاست و به آمـاری بـا نمونـه برابـره جامعتوجه به محدودبودن جامعة آماری،  است. بـا اطالعاتی

5نقطة اشباع اطالعات تا زمانی ادامه یافت که بـه آوریگیری مطرح نیست. جمع
 23برسد. در این پژوهش، درمجموع،  

و کفایـت  معنای رسیدن به نقطـة اشـباعایجاد کد جدید نشدند و این به مصـاحبه سـبب 8کـه  ،مصاحبه انجام گرفـت
گیری آسان )دردسترس( آغاز شد. این بر هدف و نمونهگیری مبتنیپژوهش در ابتدا با نمونه گیـری بـود. ایـننمونـه
-از روش گلوله های مناسبکار رفت و سپس در خالل کار، برای شناسایی سایر نمونهگیری بهنمونه برای شروع روش

                                                           
1 Saturation 
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 ای اسـتفاده شـد. زنجیره برفی یا
 

 پژوهش هایفتهیا -1-8
 :شوندمی حاصل مرحله سه در تحلیل محتوای کیفی روش از حاصل هایداده

 ادامـه در کـه روشی به ثانویه کدگذاری سپس و اولیه کدگذاری ابتدا مرحله، این درز: با کدگذاری اول، گام

 داشتند، بیشـتری هتکیـ هاآن بر شوندگانمصاحبه که مواردی و کلیدی نکات درواقع،. شد انجام شود،می داده توضـیح
-مفهوم ثانویه کدهای از بعد، مرحلة در. شدند ایجاد اولیه کدهای از ثانویه کدهای سپس. شدند استخراج هامصاحبه از

-شکل از حاصل اصلی طبقات باز، کدگذاری آخر مرحلـة در. شـد پرداخته مقوالت دهیشکل به درنهایت، و شد سازی

های ارایه شده بر اساس سه گام اول تحلیل  های صورت گرفته بر روی پاسخ نتای  تحلیل .شد استخراج مقوالت دهی
نماید: در این پژوهش پس از  بندی کدها( را ترسیم می محتوای کیفی )کدگزاری باز، لیست کردن کدها، و گروه

 مفهوم استخراج شده است. 031کدگزاری، 
 

 گروه مفاهیم ردیف

 ای و اطالعاتی تحقیق و پژوهش حوزه سوادرسانه ایپژوهشی برای تبیین سواد رسانهانجام کارهای  - 5

 ای و اطالعاتی آشنایی با سوادرسانه ها اطالع رسانی از طریق رسانه - 2

 سیاسگزاران و مسئوالن های آموزش عالی استفاده از ظرفیت - 0

 ونهادهای فرهنگیسازمان  های غیر دولتی های و بخش فعالسازی دستگاه - 8

1 
های مختلف مقاله، مطالعات  اند به شکل صاحب نظران که در این حوزه کار کرده -

 تطبیقی و مورد خطاب قرار دادن مسئوالن و مخاطبان
 ای و اطالعاتی تحقیق و پژوهش حوزه سوادرسانه

 سیاسگزاران و مسئوالن سیاستگذاری از پایین به باال - 1

 آموزش و پرورش مربیانانجمن اولیا و  - 7

 های فرهنگی سازمان های بیرونی آموزش عالی تکیه به ظرفیت - 4

 سیاستگذاران و مسئوالن مربوطه چون موضوع جدید است نباید آزمایش خطا کنیم - 3

 ای و اطالعاتی حوزه سوادرسانهتحقیق و پژوهش  استفاده از تجارب اساتید ایرانی و اساتید کشورهایی که با ما سنخیت و تشابه دارند. - 53

55 
الگویی که مناسب است از تجارب کشورهای مختلف مثال کانادا یا فنالند استخراج  -

 کنیم.
 ای و اطالعاتی تحقیق و پژوهش حوزه سوادرسانه

52 
های  ای و اطالعاتی از ابزارهای هنری مانند کلیپ برای آموزش سواد رسانه -

 ای استفاده شود. چندرسانه
 ابزارهای کمک آموزشی

 ای و اطالعاتیرسانه سواد تیتقو و زیتجهی راهکارها ییشناسا یبند گروه و یبند ستیل باز، یکدگذار استخراج1 جدول
 
شناسایی راهکارهای افزایش  دربـارة پـردازینظریه و پژوهش روایت محوری، کدگذاری به مربوط سوم، و دوم گام
-می بیان تفصیل به ادامه در که است ایران هایو دانشجویان دانشگاه ای و اطالعاتی اعضای هیئت علمیرسانهسواد 

ها در  بندی هر یک از گروه های مختلف موجود در بین مفاهیم در گام چهارم اقدام به دسته . پس از شناسایی گروهشود
ارائه شده است. هم چنین گام پنجم یعنی مرحله  2جدول دو دسته فرعی و اصلی شده است که نتای  این مرحله در 

 .( آورده شده است8و جدول  0انتزاع در جداول زیر )جدول 
 

 دسته اصلی دسته فرعی )زیر دسته( گروه ردیف

 ای و اطالعاتی آموزش سوادرسانه 5
 -آموزش عالی -آموزش و پرورش

 خانواده ها
 

 

 آموزش عالی -آموزش و پرورش ای و اطالعاتی آموزش سوادرسانهسطح بندی و طبقه بندی  2 نهاد آکادمیک
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 آموزش عالی -آموزش و پرورش ای و اطالعاتی های آموزش سوادرسانه تکنیک 0

 آموزش و پرورش ابزارهای کمک اموزشی متناسب با حوزه رسانه 8

 آموزش عالی -آموزش و پرورش ای و اطالعاتی تربیت متخصصان سوادرسانه 1

 قانون گذاران منطقه ای ای با شرایط بومی تناسب محتوای آموزش سوادرسانه 1

 

 

 
 نهاد صنفی و مدنی

 قانون گذاران ظریفیت آموزش از طریق دروس دیگر 7

 قانون گذاران ای از پیش دبستانی تا دبیرستان اموزش سوادرسانه 4

 آموزش عالی -آموزش و پرورش حفظ فرهنگ خودی در برابر تهاجم فرهنگی 3

 های مردم نهاد و غیر دولتی سازمان  های غیر رسمی تشکل 53

 قانون گزاران سیاستگزاران و مسئوالن 55

 های مردم نهاد و غیر دولتی سازمان ای و اطالعاتی تربیت متخصصان سوادرسانه 52

 های مردم نهاد و غیر دولتی سازمان اماکن و مراجع فرهنگی) مساجد و.. 50
 

 ای و اطالعاتی آشناسازی با سوادرسانه 58 نهاد رسانه
 تلویزیون( -صدا وسیما )رادیو

 های اجتماعی شبکه

 2جدول شماره 

 
( 5شامل:  کنند داورود پی توانندکه می سه نهاد مهمی یاآموزش سواد رسانه یراستا با توجه به سوال اول و در

 باشند. یم یو مدن یصنف ینهادها( 0ها و ( نهاد رسانه2 ک،یآکادم ینهادها

 فیکند. تعر دایورود پ دیای با تازه دهیهر ا یبلکه برا یاسواد رسانه ینه برا کیآکادم یفضا: کیآکادم یفضا

 یباشد. شکسته بند سنتیم کیآکادم یهم جزو فضا هیهای علم متفاوت است در کشور ما حوزه ایدن یدر هرجا آکادمی
 یرا قبول دارند. حت یروستا و یو اهال استبرخوردار  تیقرار دارد چون از مشروع کیآکادم یکه در روستا هم جزو فضا

خود  یندارد و در سطح سلول ی رامل ستمییقرار داد اما خانواده نقش س کیاکادم یتوان پدر خانواده را هم جزو فضا می
های علمیه سراسر کشور به عنوان نهاد در این پژوهش از آموزش و پرورش، آموزش عالی و حوزهکند. یرفتار م

های تازه است. که از آموزش و پرورش تا  دهیبخش بزرگ در حوزه ا کی کیدر واقع نهاد آکادمآکادمیک یاد شده است. 
 شود. شامل می زیرا ن یسطوح باالتر و آموزش عال

در آموزش سواد  انند نقش مهمیتویها مرسانه. هستند)صدا وسیما( ها گروه خود رسانه نیدوم: هاحوزه رسانه

 کنند. فایمرتبط ا یآموزش یهابرنامه دیبا تول یارسانه

داران را گرفته تا  یتاکس هیهای مختلف مانند اتحاد هیاز اتحاد یو مدن یصنف ینهادها: یو مدن یصنف ینهادها

های مردم نهاد )سمن( و  مانند سازمان رسمی ریغ ینهادها نیشود. هم چن خوار و بار فروشان را شامل می هیاتحاد
NGO کنند.یم فایا آنهاست نقش مهمی ریکه جامعه درگ یو مسائل یاآموزش سواد رسانه نهیها در زم  

های کشور هستیم. دانشگاه ای اعضای هیئت علمیدر سوال دوم به دنبال پاسخ به چگونگی افزایش سواد رسانه
ترین رکن آموزش عالی ای این قشر که به عنوان مهمکه جهت افزایش سواد رسانه دهدهای تحقیق نشان مییافته

ای شوند. باید با روشی جامع این افراد آموزش ببینند. در این روش ضمن توجه به ابعاد سواد رسانهمحسوب می
های سواد رح است. روشای مطهای آموزش سواد رسانه)دسترسی، کاربرد، تجزیه و تحلیل و تولید( در مرحله بعد روش

ای مفید خواهند بود. ای )تحلیل محتوا، تحلیل زمینه، ترجمه، تولید و..( در کنار بسته جامع آموزش سواد رسانهرسانه
شود. در جدول می ای اعضای هیئت علمییعنی عدم توجه به یکی از آنها منجر به عدم موفقیت در افزایش سواد رسانه

 کنید.های سراسر کشور را مشاهده میدانشگاه ای اعضای هیئت علمییش سواد رسانهراهکارهای افزا 0شماره 
 



 112 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

 3شماره جدول 

 
ایم. دانشجویان ای دانشجویان سراسر کشور بودهسوال سوم به دنبال یافتن راهکارهای جهت افزایش سواد رسانهدر 

های این تحقیق در این زمینه کار ببرند. یافتهای را یاد گرفته و بهتوانند سواد رسانهمهم ترین افرادی هستند که می
، حل مسئله آموزش، تفکر آموزشای، ابتدا باید به دانشجویان، رسانهکتاب سواد دهند که قبل از تالیف و چاپ نشان می
ای را یاد دهیم. بخش وسیعی از آموزش سواد رسانه هایروشی و مشارکت یریادگی، یریادگیو  یاددهی ندیفرآ اصالح

-د سواد رسانهبایست در مقاطع قبل و توسط آموزش و پرورش انجام شود. هم چنین ضمن توجه به ابعااین اقدامات می

توان سواد ای میهای الزم با تهیه بسته جامع آموزش سواد رسانهای و فراهم کردن دسترسی دانشجویان و زیرساخت
های سراسر کشور ای دانشجویان دانشگاهراهکارهای افزایش سواد رسانه 8ای آنها را افزایش داد. در جدول شماره رسانه

 کنید.را مشاهده می

 4شماره جدول 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -1-9
( نهادهای 5شامل: توانند ورود پیدا کنند که می ای و اطالعاتی سه نهادی مهمیدر راستای آموزش سواد رسانه

باشند. در این میان اولین گروه، نهاد آکادمیک و مدنی می( نهادهای صنفی0ها )صدا وسیما( و ( نهاد رسانه2آکادمیک، 

 
 ایتحقیق و پژوهش حوزه سواد رسانه
 ای و اطالعاتی سطح بندی و طبقه بندی آموزش سوادرسانه

 ایهای الزم جهت آموزش سواد رسانهفراهم کردن زیرساخت
 ایهای آموزش سواد رسانه تکنیک

 اموزشی متناسب با حوزه رسانهابزارهای کمک 
 ای تربیت متخصصان سواد رسانه

 ایمنطقه ای با شرایط بومیتناسب محتوای آموزش سواد رسانه
 ظرفیت آموزش از طریق دروس دیگر

 ای از پیش دبستانی تا دبیرستان اموزش سوادرسانه
 های غیر رسمی تشکل

 اماکن و مراجع فرهنگی) مساجد و..
 از جذبآموزش اساتید قبل 

 
 ای دانشگاهیکتاب سواد رسانه
 
 

ای و تربیت و آموزش اساتید حرفه
 چندبعدی
 
 

الگوبرداری از کشورهای پیشرو در 
 ایسواد رسانه
 

 های ضمن خدمتدوره

 
 
 
 
 
 

بسته آموزش سواد 
 ایرسانه

 
 
 
 افزایش

 ایسواد رسانه
-دانشگاه اعضای هیئت علمی

 های سراسر کشور

 
 ایپژوهش حوزه سواد رسانهتحقیق و 

 آموزش تفکر انتقادی
 ایها در آموزش سواد رسانهتفکیک رسانه

 ای و اطالعاتی سطح بندی و طبقه بندی آموزش سوادرسانه
 ایهای الزم جهت آموزش سواد رسانهفراهم کردن زیرساخت
 ایهای آموزش سواد رسانه تکنیک

 ابزارهای کمک اموزشی متناسب با حوزه رسانه
 ایمنطقه ای با شرایط بومیتناسب محتوای آموزش سواد رسانه

 ظرفیت آموزش از طریق دروس دیگر
 ای از پیش دبستانی تا دبیرستان اموزش سوادرسانه

 های غیر رسمی تشکل
 اماکن و مراجع فرهنگی) مساجد و..

 

 
 ای دانشگاهیکتاب سواد رسانه
 

 آموزش تفکر
 

 آموزش حل مسئله
 
 ددهی و یادگیریاصالح فرآیند یا

 
 یادگیری مشارکتی

 
 ایهای آموزش سواد رسانهروش

 
 
 
 
 
 

بسته آموزش سواد 
 ایرسانه

 
 
 
 
 
 افزایش

 ایسواد رسانه
 دانشجویان کشور
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است. این گروه با توجه به گستردگی و سلسله وار بودن در سطح ملی از تاثیر گذاری بیشتری برخوردار است. از جمله 
 توانندمی هستند. مختلف یها آموزشگاه و ها دانشگاه ها، دانشکده مدارس، مثل یآموزش ینهادهانهادهای آکادمیک: 

ترین نهادی هستند که با و پرورش گستردهها در کنار آموزشدانشگاه .کنند ارائه یدرس کتب در را یا رسانه سواد مفهوم
های جدید از جمله سواد باحث و ایدهدر راستای آموزش م طیف وسیعی از مخاطبان مواجه اند. و نقش بسیار مهمی

 یا رسانه یها امیاز پ حیصح یها نشیگز توان ینم ،یا که بدون سواد رسانه ییجاناز آ اماای و اطالعاتی را دارند. رسانه
مثل  یآموزش یامر کمک کنند. نهادها نیبه ا دیبا رانیدر ا یا و رسانه یمدن ،یآموزش یرسد نهادهایداشت، به نظر م
ارائه کنند.  یرا در کتب درس یا رسانه سوادمفهوم  توانند یمختلف م یها ها و آموزشگاه ها، دانشگاه مدارس، دانشکده

تواند با تولید برنامه مختلف رادیویی و تلویزیونی و دعوت از اساتید و خبرگان این نهاد رسانه )به ویژه صدا و سیما( می
 کنند یم یندگیرا نما یتخصص یجمع کیکه هر  یو صنف یمدن ینهادهایش دهد. ای را افزاحوزه سطح سواد رسانه

و  یا رسانه یقرار دهند؛ و باالخره نهادها یا سواد رسانه ی نهیخود را تحت آموزش مستمر در زم یاعضا توانند یم زین
 نیا در گفته شیپ ینهادها اگر. هندرا در دستور کار خود قرار د  ن بحثیاز ا یا شده ساده میمفاه توانند یهم م یانتشارات
 درک مخاطبان تا شود یم باعث شود، یم گذاشته  اریاخت در یا رسانه سواد قیطر از که یبضاعت شوند، تر فعال عرصه
 یها طعمه را یا رسانه سواد فاقدان توان یم که یحال در .باشند داشته ،خوانند یم و شنوند یم نند،یب یم آنچه از یتر قیعم
 محصوالت ریاس تنها نه یا رسانه سواد یدارا افراد (2352) 5به تعبیر مادیر شمارآورد، به یا رسانه یفضاها در یاصل

 .دارند خود رامونیپ طیمح از یتر حیصح یها قضاوت بلکه شوند، ینم یا رسانه
بسیار توجه شده تا جایی ای تو سط سازمان جهانی یونسکو به این مسئله تحقیقات انجام شده، در حوزه سواد رسانه

ای و اطالعاتی در برخی کشورها تاسیس شده است؛ در کشور کانادا از همان سنین که موسسه آموزش سواد رسانه
کودکی و در مدارس دبیر رسانه تعریف شده است که بتوانند در آگاه کردن دانش آموزان به استفاده درست رسانه و 

گذاری حقوقی شود. در کشور فنالند، دولت در چارچوب سیاستا آموزش داده میها به آنهگری از رسانهقدرت گزینش
 2330داشته است. سال  25ای به ویژه از آغاز قرن ای جوانان و امنیت محیط رسانه توجه بسیار زیادی به سوادرسانه

ای بوده و های رسانهبرنامه ها ووزارت آموزش و پرورش فنالند به منظور حمایت از کودکان، در حال تغییر محیط رسانه
ای و اطالعاتی انجام اقداماتی را شروع کرده است. سازمان جهانی یونسکو نیز اقدامات موثری برای افزایش سواد رسانه

ای و اطالعاتی به عنوان باشد. آموزش سواد رسانههای آموزشی و کارگاهی میداده است. این اقدامات شامل روش
مقاطع تحصیلی انجام  مطرح شده است. به همین دلیل آموزش آن در کشورهای مختلف و در تمامییادگیری مادم العمر 

 شود.می
-ای و اطالعاتی افراد میکه در زمینه تجهیز و آموزش سواد رسانه بر اساس نتای  حاصل از این تحقیق اولین قدمی

ای است. در این میان اعضای هیئت سواد رسانه توان برداشت تقویت رهبران فکری و عناصر تاثیرگذار در زمینه آموزش
 بهتری گرهایآموزش اینکه برای و دانشجویان نقش به سزایی برای تحقق این هدف دارند. اساتید و دانشجویان علمی
 هایسازمان طرف از متوالی صورت به خدمت ضمن هایآموزش و هادوره طریق از هاییآموزش است الزم شوند،
 .باشند مخاطبان خود به علمی سواد آموزش عامل بتوانند تا درآید اجرا به آنان برای مسئول

 

 منابع: -1-11
 اطالعاتی و ایرسانه سواد میزان بررسی، زهرا، کاظمپور، حامد، آقاجانی، میر ا، رمضانی،حسن، ریزیاشرفی
 بهار، 1 پیاپی، 2 شماره، دوم سال، اطالعاتی خدمات و هانظام فصلنامه، اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

                                                           
1 Mader 
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 .08-35 ص ص،5032
(، سنجش سواد اطالعاتی مراجعه کنندگان سازمان 5035اکبری داریان، سعیده؛ محمدی، فرناز، و شاکری، صدیقه، )

-41(، 2)5ها و خدمات اطالعاتی، ( نظامACRLایران بر اساس استانداردهای) اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی
31 

نامه کارشناسی ارشد . تهران : (. بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه الزهرا. پایان5045بختیارزاده، اصغر )
 .رسانی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطالع

آن با استاندارد (. مهارت سواد اطالعاتی کتابداران و میزان انطباق 5035برجیان، مهشید و خسروی، فریبرز )     
(ACRLدرکتابخانه ملی ایران ).  ،574-535(،2)20مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات 

 دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان اطالعاتی سواد بررسی. (5043). مظفر سهرابی، چشمه و معصومه پندپذیر،
های  کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات. برکویتز و آیزنبرگ بزرگ مهارت شش مدل اساس بر کرمانشاه پزشکی علوم

 551-507(، 2)51عمومی، 
 مطالعه:  انتقادیای  رسانه سواد سطحی پن  الگاوی کاربست و سنجش. (5033امیر) یزدیان، و حامد حیدری، حاجی
 03-17(، 2)1 نسخه فارسی،-مجله جهانی رسانه. ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا دانشکده دانشجویان موردی

نگاه  از نوجوانان و کودکان ای رسانه سواد آموزش ضرورت شاد، هوریه، کوکنده، سیدمحمد، بررسیدهقان
 .5035، بهار 51، شماره 7تهران، مطالعات رسانه، سال  شهر پرورش و آموزش متخصصان

شناسی دانشگاه رازی (، سواد اطالعاتی دانشجویان سال آخر دوره کار5033صیفوری، ویدا و غفاری، سعید )
 534-31(، 5)5ها و خدمات اطالعاتی، نظام .کرمانشاه
 طباطبایی عالمه اقتصاد دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجویان اطالعاتی سواد بررسی. (5048) ویدا نیا،طبیب

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه: تهران. ]ارشد کارشناسی نامه پایان[
ی، نهنج یکاش دهیوح فیتال و ترجمه/ مدارس در یاطالعات سواد. مترجم گردآورنده، ،- 5018 ده،یوح ،ینهنج یکاش
 .5033 کتابدار، نشر: تهران

و  ای درنظام تعلیم و تربیت رسمیگذاری آموزش سواد رسانه(. طراحی الگوی سیاست5031نامیوندی، سجاد ) کرمی
 دانشکده مدیریت. تهران، دانشگاه: تهران. ]ارشد کارشناسی نامه پایان[کشور.  عمومی

ای کارشناسان روابط پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل موثر در ارتقا سواد رسانه (،5033کشانی، سمیرا )
نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطاات . پایان)گانه شهرداری تهران22مناطق )مطالعه موردی روابط عمومی عمومی

  .واحد علوم و تحقیقات تهران المیاجتماعی، دانشگاه آزاد اس
های رادیو، های ارتباط جمعی )گودرز میرزایی، مترجم(. دفتر پژوهش(. مدل5044مک کوایل، دنیس؛ ویندال، سون )

 .5044تهران 
 نامه پایان[ای در جامعه.  ( بررسی نظرات متخصصان علم ارتباطات پیرامون سوادرسانه5040نصیری، بهاره )    

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه: تهران. ]ارشد کارشناسی
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 ای، صنعت و الزامات حفاظت از کودکان در فضای مجازیسواد رسانه
 

 علی ریاحی نویسندگان: محدثه جوکار،

 

 چکیده: 
نوجوانان پدید آورده نظیری را برای کودکان و های بیامروزه پیشرفت چشمگیر فناوری اطالعات و ارتباطات، فرصت

های بسیار و در عین است تا به اطالعات بسیاری دسترسی داشته و با افراد مختلف در ارتباط باشند. اما این دسترسی
های مختلف همچون اینترنت و تلفن همراه، امنیت کودکان را هم در فضای برخط و هم غیر حال آسان به فناوری

تر از خدمات برخط هایی برای استفادة امنرسانه و صنعت فناوری در ایجاد بنگاه برخط، به مخاطره انداخته است. نقش
ها برای کودکان امروز و نسل آینده بسیار کلیدی است. در این مقاله سعی شده است که برای طیف و دیگر سرویس

های ا بکارگیری فناوریها که به واسطة نوع محصوالت و خدمات خود، در زمینه توسعه، ارائه یای از شرکتگسترده
ها بتوانند با ایجاد کنند، یک پیشنهاد عملیاتی جامع ارائه گردد؛ تا این شرکتاطالعات و ارتباطات، فعالیت می

های آموزشی را افزایش دهند و کودکان و نوجوانان به درستی به شهروندان آگاه این های دیجیتال، فرصت فرم پلت
قاله به ترسیم چگونگی ایجاد فضایی مناسب برای تشریک مساعی و ارائة راهکارهایی جامعه مدنی تبدیل شوند. این م

 پردازد.  در این خصوص می

 الزامات، صنعت، رسانه، کودکان، فضای مجازی، دستاوردها. واژگان کلیدی:

 

 :مقدمه

در این فضا یک  در دنیای امروز که فضای مجازی حد و مرزی ندارد، افزایش آگاهی و هم چنین حضور آگاهانه
پرواضح است که در این میان، ضرورت آموزش و آگاه ساختن کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت . ضرورت است

های ارتباطی و اطالعاتی در است و این آموزش ها به منظور حفاظت از کودکان و نوجوانان به هنگام استفاده از فناوری
ارند که در این میان، صنت به واسطه ذهای مختلفی در این قضیه تاثیرگنهادها و بخشالبته  .فضای مجازی است

 و تاثیر مستقیم عملکرد بر بازار یایگاه ویژه خود در تولید، ارائه محتوا، طراحی ابزارهای فناوری اطالعاتی و ارتباطج
توان راهکارهایی را ، میهای مهم و مسئولاز این رو، برای صنعت نیز به عنوان یکی از بخش. بسیار مورد توجه است

ها و ابزارهای وابسته به آن، موثر  در اختیار قرار داد که در حفاظت از کودکان هنگام استفاده از اینترنت و دیگر فناوری
 :توان در موارد زیر خالصه نمودهدف و چهارچوب ارائه این راهکارها را در بخش صنعت می. واقع گردد
 .های اطالعاتی و ارتباطی و هم چنین صنایع برخط و وابستهبرای تولیدکنندگان فناوریایجاد راهنمای مرجع الف( 

ارائه به منظور شناسایی، پیشگیری و مقابله با  های مختلف صنعتبخشالزم به  عملیاتی ارائه راهکارهای ( ب
 .هرگونه از تولیدات یا خدماتی که با حقوق کودکان در تناقض است

هر دو بخش ( است، ITUاتحادیه جهانی مخابرات ) 2351-2331هایبرداشتی آزاد از گزارشات سالکه در این مقاله 
ای از طریق معرفی زمینه بخش اول به طور کلی به افزایش آگاهی و سواد رسانه. مذکور مورد توجه قرار گرفته است

های ارتباطی و اطالعاتی از فناوری های اصلی و ارائه راهکارهای عمومی برای حفاظت از کودکان در خصوص استفاده
ها و تربیت شهروندان دیجیتال هایی برای بهبود کیفیت استفاده از این فناوریچنین توصیههمدر این بخش . می پردازد

در  در بخش دوم، راهکارهای عملیاتی برای بخش های مسئول. مسئول در بین کودکان و نوجوانان نیز بیان خواهد شد
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 خدمات اینترنت و تامین کنندگان .2 اپراتورهای همراه. 5 :ها عبارتند ازگردد که این بخشک ارائه میبه تفکی صنعت
 . های تعاملی و اپ استورهاهای اجتماعی، رسانه. شبکه8تولیدکنندگان محتوا و طراحان اپلیکیشن .0وابسته 

سال به عنوان پیش فرض در نظر گرفته  53سال تا  53همچنین در این مقاله سن کودک تا ده سال و نوجوانان از 
 شده است. 

 

 های اصلی برای حفاظت از کودکان در فضای مجازیفاکتور
ده از اصلی برای افزایش حفاظت از کودکان و حفظ حقوق آنان را به هنگام استفافاکتور  به طور کلی می توان پن 

 :های اطالعاتی و ارتباطی را مورد توجه قرار دادفناوری
 :های شرکتی و فرآیندهای مدیریتیدر نظر گرفتن حقوق کودکان در تمامی سیاست. 5

ها باید ها و فرآیندهای مدیریتی در نظر گرفته شود، شرکتهای شرکتبرای اینکه حقوق کودکان در تبیین سیاست
ها باید اصل حفاظت شرکت. شناسایی،پیشگیری و مقابله با موارد نقض حقوق کودکان را انجام دهنداقدامات الزم برای 

 . از اطالعات را برای کودکان و نوجوانان در نظر بگیرند و برای آن برنامه ریزی نمایند
 :های جنسی از کودکانروندهای استاندارد برای مدیریت و کنترل سواستفاده. ایجاد 2

ان در فضای مجازی، نقض امنیت حریم شخصی، آزار جنسی، تجاوز و پورنوگرافی کودکان از مصادیق فروش کودک
پورنوگرافی کودکان به معنی درگیر ساختن یک کودک در حرکات و . های جنسی در فضای مجازی استسواستفاده

. دک با هدف شهوانی استهای جنسی یک کوچنین نمایش اندامفعالیت های جنسی واقعی یا شبیه سازی شده و هم
ها و خدمات آنان برای چنین اهدافی مورد استفاده قرار نگیرد و این های مسئول باید توجه داشته باشند که شبکهشرکت

. های الزم را بیان کرده باشدامر مستلزم تصویب شرایط و قوانینی است که به صراحت برای چنین مواردی پیش بینی
ی شناخته شده نیز در این راستا اقدام به هانشانی سایتبا محدود کردن دسترسی به برخی  هاچنین برخی از شرکتهم

 . پیشگیری نموده اند
 : ایجاد فضای آنالین امن و متناسب با سن. 0

فضای مجازی به ویژه برای کودکان خالی از خطر و تهدید نیست و برای ایجاد فضایی امن باید سه اصل را همواره 
 : در نظر داشت

که در صورت عدم توجه به این مورد، کودکان و نوجوانان با یک جست و جوی ساده : شناخت محتوای نامناسبالف( 
 .در اینترنت به بسیاری از این محتواها دسترسی پیدا خواهند کرد

از کودکان را بسیاری از جوانان و بزرگساالن با رفتارهای پرخطر زمینه تهدید و سواستفاده :شناخت رفتار نامناسب ب(
 شودآوری که برایشان ارسال می های آزاردهنده و یا تصاویر شرمکودکان نیز ممکن است با برخی پیام. سازندهم میافر

های آتی استفادهء مواجه شوند و بدین ترتیب حریم شخصی آنان مورد تجاوز قرار گیرد و یا هم چنین زمینه برای سو
 . ایجاد گردد

پذیر هستند تا به بسیاری از افراد در فضای مجازی به دنبال کودکان و نوجوانان آسیب:ناسبشناخت مخاطب نامج( 
های جنسی استفادهء سو اغلببهانه ایجاد ارتباطات دوستانه و مشخص به اهداف خود که در حقیقت نقض حقوق و 

 . است دست یابند

ست تا با در نظر گرفتن همه این موارد، نسبت به و جامعه شهری ا ین امنیت آنالین فرصتی برای صنعت، دولتابنابر
 . کندپیشگیری و درمان اقدام 

 :موزگارانآموزش کودکان، والدین و . آ8
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موزگاران در خصوص امنیت کودکان و مسئولیت آنان در هنگام استفاده از فناوری های آموزش کودکان، والدین و آ
و سطح سواد موزش و افزایش آگاهی آابزارهای کنترلی والدین،  ایجاد. ارتباطی و اطالعاتی بسیار حائز اهمیت است

 . موزگاران و هم در آگاهی کودکان و نوجوانان موثر استآآگاه ساختن والدین و  برای

 : اجتماعیو مسئولیت ای برای افزایش مشغولیت ارتقای فناوری دیجیتال به عنوان وسیله. 1
ها، نسبت به ارتقای ابزارهای فناوری دیجیتال، تصویب قوانین و تبیین سیاستتوانند از طریق طراحی ها میشرکت

های محدود کننده، طراحی و تبلیغ اپلیکیشن. دام نمایندقاین صنعت به منظور حفاظت از کودکان در فضای مجازی ا
نمونه اقداماتی کند، از تواند به آنان آسیب وارد تصویب قوانین و محدود کردن دسترسی کاربران به اطالعاتی که می

 پیشنهاد می شود.های دیجیتال در راستای ارتقای صنعت فناوری اطالعات و رسانه است که
 

  راهکارهای عمومی برای صنعت به منظور افزایش صیانت اطالعات و حفاظت از کودکان در

 فضای مجازی
در بخش قبل ارائه گردید، به تفکیک در این بخش راهکارهای عمومی الزم برای هریک از فاکتورهای اصلی که 

 گردد:بیان می

 :های شرکتی و فرآیندهای مدیریتیتدر نظر گرفتن حقوق کودکان در تمامی سیاس .5
ها ها و فرآیندهای مدیریتی در نظر گرفته شود، شرکتهای شرکتبرای اینکه حقوق کودکان در تبیین سیاست

 :و مقابله با موارد نقض حقوق کودکان را انجام دهند توانند اقدامات زیر برای شناسایی،پیشگیری می
 انتخاب یک تیم ویژه و واگذاری اختیارات الزم -
های حفاظت از کودکان، صیانت از حقوق آنان، ایجاد فرصت های پیشگیری کننده، شناسایی و تبیین سیاست -

 مقابله با تهدیدها
طراحی، تولید و عرضه محصوالت و خدمات مرتبط با  متعاقبا تعریف حقوق کودکان با توجه به رده سنی آنان و -

 این رده بندی سنی با توجه به اصل حفاظت از کودکان در فضای مجازی
 هاداخلی و خارجی به منظور بررسی نتای  و مکانیسم اثر رویکردهای اتخاذ شده توسط شرکت استفاده از خبرگان -
-استفادهءهای نقض حقوق کودکان، سوور دریافت گزارشایجاد سیستم نظارتی و عملیاتی دریافت شکایات به منظ -

 . های جنسی، نشر محتوای نامناسب، مخاطب نامناسب و تجاوز به حریم شخصی

 

 :استفاده های جنسی از کودکانء ایجاد روندهای استاندارد برای مدیریت و کنترل سو .2
را در  الزمطریق انجام اقدامات ذیل نقش صنعت با همکاری دولت، مراجع قانونگذار و جامعه شهری، می تواند از 

 :های جنسی از کودکان داشته باشدمبارزه با سواستفاده

از آنجایی که قوانین و مصوبات دولتی به تنهایی قادر به انجام اقدامات حفاظتی :های داخلیاستفاده از جریان -
 . کننداستفاده از حقوق کودکان ء مبارزه با سو نخواهند بود، شرکت ها از طریق وضع قوانین داخلی باید صنعت را قادر به

تعریف روشن و تصویب قوانین الزم برای مشتریان در خصوص عدم نقض حقوق کودکان به طوری که متوجه  -
 .عواقب احتمالی هرگونه نقض قوانین باشند

های جنسی، استفادهایجاد سیستم گزارش و رسیدگی به طوری که کاربران در لحظه بتوانند موارد نقض حقوق، سو  -
نشر محتوای نامناسب، مخاطب نامناسب و تجاوز به حریم شخصی را با اطالعات مکانی و مشخصات پروفایل کاربر 

 . مورد نظر گزارش دهند و بتوانند از نتای  رسیدگی و اقدامات الزم صورت گرفته مطلع گردند
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 : ایجاد فضای آنالین امن و متناسب با سن .0
تر و لذت بخش تری انجام اقدامات زیر و با توجه به رده بندی سنی کاربران، فضای دیجیتال امن تواند باصنعت می
 :را ایجاد نماید

 .ها و محتواها با توجه به گروه سنی کاربرانایجاد سیستم ممیزی سنی برای محدود کردن برخی دسترسی -
ز خدمات برای کودکان و نوجوانان به زبان تعریف رفتارهای قابل قبول در فضای مجازی و موارد نقض استفاده ا -
 .ساده
 .ایجاد سیاست های الزم برای کنترل تبلیغات و بازاریابی توسط کودکان -
های جنسی، طراحی و ایجاد ابزارهای الزم برای کودکان و نوجوانان برای گزارش موارد نقض حقوق، سو استفاده -
 . یم شخصیمحتوای نامناسب، مخاطب نامناسب و تجاوز به حر نشر

 

 :موزگارانآموزش کودکان، والدین و آ .8

تواند با همکاری مدارس و نهادهای آموزشی اقدامات زیر را در راستای حفاظت از کودکان در فضای صنعت می
 مجازی انجام نماید: 

 های الزم به والدین و مربیان در خصوص وب، خدمات وابسته و ابزارهای کنترلی ارائه آموزش -
های آموزشی با محوریت افزایش سواد رسانه ای و صیانت از حقوق کودکان و دولت در برگزاری دورهمشارکت با  -

 نوجوانان 

ارائه امکانات الزم با توجه به محدوده جغرافیایی کاربران برای افزایش آگاهی والدین و مربیان و مشارکت بیشتر  -
 آنان در فعالیت های مجازی کودکان و نوجوانان.

 

 :اجتماعیو مسئولیت ای برای افزایش مشغولیت فناوری دیجیتال به عنوان وسیلهارتقای  .1

تواند از طریق زیر به افزایش آگاهی و حفاظت از ترین بخش در ارتقای فناوری دیجیتال میعنوان مهم صنعت به
 کودکان در این حوزه موثر واقع گردد: 

 های آسان به مطالب علمی و آموزشیایجاد دسترسی -

 های مختلف و امن برای مشارکت بیشتر افراد در فضای مجازیجاد پلت فرمای -

 های محدود کننده، توسعه ابزارهای کنترل و ایجاد دسترسی های الزم برای والدین و مربیانطراحی اپلیکیشن -

 ایجاد تفکر خالق و کارآفرینی در کودکان از طریق طراحی محتوا در قالب هایی جدید  -

 

 ختلف صنعتهای مبه تفکیک بخش اتیی عملیراهکارها 
توانند در حفاظت از کودکان در های مختلف صنعت میدر این بخش به این مساله پرداخته می شود که چگونه بخش

 . مورد تحلیل قرار خواهند گرفت، فضای مجازی نقش خود را به خوبی ایفا نمایند

 اپراتورهای همراه .1
های همراه را های دادهدسترسی مشترکین به اینترنت را فراهم می کنند، سرویساپراتورهای همراه عالوه بر اینکه 

این اپراتورها باید اطالعات و ابزارهای وابسته را به نحوی ارائه دهند که ناقض تعهدهای . دهندنیز در اختیار قرار می
 . آنان در خصوص حفاظت حقوق کودکان در فضای مجازی نباشد

 :کودکان در تمامی سیاست های شرکتی و فرآیندهای مدیریتیدر نظر گرفتن حقوق  5.5
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 انتخاب یک تیم ویژه و واگذاری اختیارات الزم -
های پیشگیری کننده، شناسایی و تبیین سیاست های حفاظت از کودکان، صیانت از حقوق آنان، ایجاد فرصت -

 مقابله با تهدیدها
طراحی، تولید و عرضه محصوالت و خدمات مرتبط با  بامتعاق تعریف حقوق کودکان با توجه به رده سنی آنان و -

 این رده بندی سنی با توجه به اصل حفاظت از کودکان در فضای مجازی
به کارگیری متخصصین داخلی و خارجی به منظور بررسی نتای  و مکانیسم اثر رویکردهای اتخاذ شده توسط  -

 شرکت ها
 حقوق کودکان، های نقضمنظور دریافت گزارش ایجاد سیستم نظارتی و عملیاتی دریافت شکایات به -

 . های جنسی، نشر محتوای نامناسب، مخاطب نامناسب و تجاوز به حریم شخصیسو استفاده

 

 :های جنسی از کودکانایجاد روندهای استاندارد برای مدیریت و کنترل سواستفاده 5.2
تفاده از کودکان در فضای مجازی و گزارش به همکاری با دولت و نهادهای قانون گذار برای مقابله موثر با سواس -

ای بین مراجع قانون گذار و نهادهای اجرایی صورت نگرفته است،  باید ابتدا نسبت به اگر چنین رابطه: مراجع ذی صالح
یی های مقتضی، و واگذاری اختیارات الزم به نهادهای اجرامشارکت آنان در این روند اقدام کرد تا دولت با ایجاد مصوبه
 . مربوط بتوانند در این زمینه نقش آفرینی موثر داشته باشد

های الزم برای اپراتورهای همراه به منظور بررسی فعالیت های زادسازی دسترسیآهای قانونی و ایجاد حمایت -
 .اوری مستندات الزم هنگام مواجه با موارد مشابه به نقض قوانینمشکوک و جمع

به نحوی که مصادیق نقض حقوق افراد به طور صریح بیان 5«ین استفاده از خدماتشرایط و قوان»تبیین و تصویب  -
در این بخش باید صراحتا بر برخورد با هرگونه سواستفاده از . های قانونی مقتضی شرح گرددو برخوردها و مجازات

 .حقوق کودکان تاکید گردد
 .مراجع قانون گذار از سوی اپراتورهای همراه های اطالعاتی و ارتباطی برایهای آموزشی فناوریمشاورهارائه  -
های کاربردی داخلی از قبیل خدمات مشتریان، امنیت و رسیدگی به شکایات، به منظور توسعه و همکاری با بخش -

های ارائه محتوای نامناسب را پس از دریافت، به طور مستقیم به مراجع ذی اطمینان از اینکه شرکت می تواند گزارش
های اجرایی از صالحیت کارکنان خود نیز همواره اطمینان ها باید با ایجاد سیاستهم چنین شرکت. دهدربط ارجاع 
 . داشته باشند

چنین حذف ایجاد روندهایی برای اپراتورهای همراه برای حذف سریع دسترسی به محتواهای نامناسب و هم -
ی در این خصوص قرارداد دارند، باید توجه داشت ها با نهاد سوممحتوای مجرمانه به محض شناسایی، چنانچه شرکت
 . که آنان نیز اقدامات به موقع را به درستی انجام دهند

 

 : ایجاد فضای آنالین امن و متناسب با سن 5,0

 های ارائه شده از قبیل:های سیستمی متناسب با سرویسایجاد کنترل -
 اپراتورارتقای سطح نظارت و یا فیلتر کردن دسترسی به اینترنت توسط  -
 ارزیابی سنی مشتریان نسبت به دسترسی به محتوا و خدمات ارائه شده -
-های ناامن، پیامدسترسی آسان کاربران به سیستم دریافت شکایات برای ثبت گزارش محتوای مجرمانه، دسترسی -

                                                           
1Terms and Conditions 
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 ها و ارتباطات ناخواسته )از قبیل اسپم( و ...

 
 :موزگارانآموزش کودکان، والدین و آ 5,8

زایش اطالع رسانی جامع و شفاف به کاربران به ویژه کودکان، نوجوانان، والدین، مربیان و... در رابطه آموزش و اف -
 با:

 * نوع محتوای تولید شده و هم چنین ابزارهای کنترل
* چگونگی ثبت گزارش محتوای مجرمانه، تهدید، تجاوز به حریم شخصی و یا سواستفاده از کودکان در فضای 

 مجازی
 پیگیری شکایات * چگونگی 

 * نحوه برخورد و نظارت بر کاربری محتواهای در دسترس 
 آشنایی با خدماتی که برای کاربران دارای محدودیت سنی است -
 آموزش رفتار سالم و بی خطر در فضای مجازی به ویژه به هنگام استفاده از خدمات تعاملی -

 

 :اجتماعیو مسئولیت شغولیت ای برای افزایش مارتقای فناوری دیجیتال به عنوان وسیله 5,1
 رسانی کامل و شفاف به کاربران به ویژه کودکان، نوجوانان، والدین، مربیان و... در رابطه با:اطالع  -

 * نوع محتوای تولید شده و هم چنین ابزارهای کنترل
در فضای  * چگونگی ثبت گزارش محتوای مجرمانه، تهدید، تجاوز به حریم شخصی و یا سوء استفاده از کودکان

 مجازی
 * چگونگی پیگیری شکایات 

 آشنایی با خدماتی که برای کاربران دارای محدودیت سنی است -
 آموزش رفتار سالم و بی خطر در فضای مجازی به ویژه به هنگام استفاده از خدمات تعاملی -
از قبیل: مفهوم و  های دیجیتال و مفاهیمیسازی پیرامون نتای  و دستاوردهای جدید پیشرفت صنعت رسانهآگاه -

فرآیند شهروند دیجیتالی، رشد نموداری انواع محتوای دیجیتال،نحوه تسهیم درآمد و سود، اعتبار آنالین، امضا و اثر 
 انگشت دیجیتالی، مصادیق محتوای مجرمانه و ...

این حوزه از  همکاری و تعامل با مدارس و مراکز آموزشی به منظور افرایش آگاهی نسبت به مسئولیت اجتماعی در -
 های آموزشی مربوططریق برگزاری دوره

 نفعان های خصوصی جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی ذیمشاوره و همکاری با بخش -

های مورد نیاز برای سرمایه گذاری و ارائه همکاری ویژه دولت و بخش خصوصی در خصوص تامین بودجه -
 دستاوردهای صنعت دیجیتال با توجه به نیاز کاربران و اقتضای شرایط جامعه جدیدترین

 

 تامین کنندگان اینترنت و خدمات وابسته .2
سازند و هم ویترین داده کنندگان اینترنت و خدمات وابسته هم دسترسی به اینترنت را برای کاربران فراهم میتامین
 در خط مقدم جبهه حفاظت از کودکان در فضای مجازی قرار دارند.  اند که خود میزبان آن هستند. از این روهایی

 :های شرکتی و فرآیندهای مدیریتیدر نظر گرفتن حقوق کودکان در تمامی سیاست 2.5
 انتخاب یک تیم ویژه و واگذاری اختیارات الزم -
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شناسایی و  های پیشگیری کننده،تبیین سیاست های حفاظت از کودکان، صیانت از حقوق آنان، ایجاد فرصت -
 مقابله با تهدیدها

طراحی، تولید و عرضه محصوالت و خدمات مرتبط با  متعاقبا تعریف حقوق کودکان با توجه به رده سنی آنان و -
 این رده بندی سنی با توجه به اصل حفاظت از کودکان در فضای مجازی

رویکردهای اتخاذ شده توسط به کارگیری متخصصین داخلی و خارجی به منظور بررسی نتای  و مکانیسم اثر  -
 شرکت ها

 های نقض حقوق کودکان، ایجاد سیستم نظارتی و عملیاتی دریافت شکایات به منظور دریافت گزارش -

 . های جنسی، نشر محتوای نامناسب، مخاطب نامناسب و تجاوز به حریم شخصیسو استفاده

 

 :جنسی از کودکان هایایجاد روندهای استاندارد برای مدیریت و کنترل سواستفاده 2.2
 پیشگیری از بارگذاری، به اشتراک گذاشتن یا ارائه محتوایی که حقوق کودکان در فضای مجازی را نقض می کند. -
برقراری ارتباط با نهادهای مرجع قانون گذاری به منظور گزارش سریع موارد نفض حقوق کودکان در فضای   -

 مجازی که به ایشان ارجاع شده است. 
برای حذف سریع دسترسی به محتواهای  کنندگان اینترنتتامینبرای  نظارت پیشینی و پسینی یایجاد روندها -

 نامناسب و هم چنین حذف محتوای مجرمانه به محض شناسایی

با نهاد سومی در این خصوص قرارداد دارند، باید توجه داشت که آنان  ی تامین کنندگان اینترنتچنانچه شرکت ها 
بهتر است که گزارش های سواستفاده از حقوق کودکان را از طریق یک .را به درستی انجام دهند نیز اقدامات به موقع

 های اجرایی و رسیدگی ارجاع داد. سرویس عمومی به فرآیندها و دستگاه

 

 : ایجاد فضای آنالین امن و متناسب با سن 2,0
رت دوره ای بدین منظور که ها به صوارزیابی هوشمند محتواهای تجاری ارائه شده از طریق سرور شرکت -

 های تبلیغ شده، حقوق کودکان را در فضای مجازی نقض ننماید. ها و دسترسیها، لینکاطالعات، عکس

 های ویژه برای والدین و مربیان.طراحی ابزارهای کنترل و دسترسی -
 را به وضوح بیان نماید. طراحی مکانیسم گزارش شکایات به طوری که چگونگی ثبت شکایت و پیگیری آن -

 
 :موزگارانآموزش کودکان، والدین و آ 2,8

 اطالع رسانی کامل و شفاف به کاربران به ویژه کودکان و نوجوانان در خصوص:  2,8,5

 های خصوصی با دیگر کاربران.عدم ارائه اطالعات شخصی و اشتراک گذاری فایل -

 عدم ارائه اطالعات تماس و بیان آدرس و موقعیت مکانی. -

 تنظیم قرارهای مالقات دوستانه یا کاری بدون اطالع والدین.عدم  -

ها و در میان گذاشتن با والدین یا مخفی و پاک نکردن پیام های تهدید آمیز، اخاذی و باج گیری، ذخیره این پیام -
 مربیان.

 های شخصی در فضای مجازیعدم ارائه نام کاربری و رمز ورود اکانت -

 

 ه کاربران به ویژه والدین، مربیان و... در رابطه با:اطالع رسانی کامل و شفاف ب  2,8,2
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 نوع محتوای تولید شده و هم چنین ابزارهای کنترل. -
چگونگی ثبت گزارش محتوای مجرمانه، تهدید، تجاوز به حریم شخصی و یا سواستفاده از کودکان در فضای  -

 مجازی.
 چگونگی پیگیری شکایات. -
 

 :اجتماعیو مسئولیت ای برای افزایش مشغولیت ارتقای فناوری دیجیتال به عنوان وسیله 2,1

های دیجیتال از قبیل: مفهوم و فرآیند شهروند آشنایی کابران با دستاوردهای جدید پیشرفت صنعت رسانه -
دیجیتالی، اعتبار آنالین، نیاز سنجی بازار محتوا، ارزیابی مخاطرات و سرمایه گذاری، استاندارد سازی و کیفیت خدمات 

 ا و اثر انگشت دیجیتالی، مصادیق محتوای مجرمانه و ...ارائه، امض
تعامل با مدارس و مراکز آموزشی به منظور افرایش آگاهی نسبت به مسئولیت اجتماعی در این حوزه از طریق  -

 های آموزشی مربوطبرگزاری دوره

 اوردهای صنعت.های چند ساعته به منظور آشنایی با آخرید دستهای آموزشی الزم و ورکشاپارائه دوره -

های های مورد نیاز برای سرمایه گذاری و ارائه به روز ترینهمکاری با دولت به ویژه در خصوص تامین بودجه -
 صنعت دیجیتال با توجه به نیاز کاربران و اقتضای شرایط.

ه روز همکاری ویژه دولت و بخش خصوصی در خصوص تامین بودجه های مورد نیاز برای سرمایه گذاری و ارائه ب -
 های صنعت دیجیتال با توجه به نیاز کاربران و اقتضای شرایط.ترین

 

 : تولیدکنندگان محتوا و طراحان اپلیکیشن .3
ها برای کودکان و نوجوانان به وسیله اینترنت فراهم است. از این رو، تولیدکنندگان ها و فعالیتانواع مختلفی از داده

هایی دارند که حفاظت و امنیت بیشتری برای فراهم ساختن موقعیت محتوا و طراحان اپلیکیشن نقش بسزایی در
 کودکان در فضای مجازی ایجاد نمایند. 

 :های شرکتی و فرآیندهای مدیریتیدر نظر گرفتن حقوق کودکان در تمامی سیاست 0.5
 انتخاب یک تیم ویژه و واگذاری اختیارات الزم -
های پیشگیری کننده، شناسایی و آنان، ایجاد فرصت تبیین سیاست های حفاظت از کودکان، صیانت از حقوق -

 مقابله با تهدیدها
طراحی، تولید و عرضه محصوالت و خدمات مرتبط با  متعاقبا تعریف حقوق کودکان با توجه به رده سنی آنان و -

 این رده بندی سنی با توجه به اصل حفاظت از کودکان در فضای مجازی
به منظور بررسی نتای  و مکانیسم اثر رویکردهای اتخاذ شده توسط  به کارگیری متخصصین داخلی و خارجی -

 هاشرکت
های نقض حقوق کودکان، سو ایجاد سیستم نظارتی و عملیاتی دریافت شکایات به منظور دریافت گزارش -

 . های جنسی، نشر محتوای نامناسب، مخاطب نامناسب و تجاوز به حریم شخصی استفاده

 

 :های جنسی از کودکاناستاندارد برای مدیریت و کنترل سواستفادهایجاد روندهای  0,2
کاری دولت، مراجع قانونگذار و جامعه شهری، می تواند از طریق انجام اقدامات ذیل نقش مهمی را در صنعت با هم

 :های جنسی از کودکان داشته باشدمبارزه با سواستفاده
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 یا گزارش موارد سواستفاده از کودکان در فضای مجازی  آمادگی جهت طراحی ابزارهای الزم برای پیشگیری -
ها در خصوص موارد نقض حقوق کودکان در فضای مجازی که محتوا حذف و یا ارائه توضیحات الزم به شرکت -

های مالی و مجازات های کیفری در دسترسی از بین خواهد رفت و هم چنین شفاف سازی پیگردهای قانونی، جریمه
 این خصوص

وری مستندات الزم هنگام آو جمع  نامشخصهای های الزم به منظور بررسی فعالیتدسترسیامکانات و ایجاد  -
 نمواجه با موارد مشابه به نقض قوانی

از قبیل خدمات مشتریان، امنیت و رسیدگی به شکایات، به منظور  درون گروهیتوسعه و همکاری با بخش های  -
های ارائه محتوای نامناسب را پس از دریافت، به طور مستقیم به مراجع ذی اطمینان از اینکه شرکت می تواند گزارش

 .ربط ارجاع دهد
های جنسی، نشر محتوای نامناسب، ابزارهای برای گزارش موارد نقض حقوق، سو استفاده دسترسی وطراحی  -

 . مخاطب نامناسب و تجاوز به حریم شخصی
های ناامن، برای ثبت گزارش محتوای مجرمانه، دسترسیطراحی دسترسی کاربران به سیستم دریافت شکایات  -

 تهدیدها، پیام ها و ارتباطات ناخواسته 
 حصول اطمینان از اینکه کاربران با دسترسی ایجاد شده و نحوه ثبت گزارش یا شکایت آشنایی کامل دارند. -
 

 : ایجاد فضای آنالین امن و متناسب با سن 0,0
ولید محتوایی که بر اساس گروه سنی طبقه بندی شده باشد. این همکاری با دیگر بخش های صنعت برای ت -

تواند بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی و هم چنین بر اساس رویکردهای مشابه اخذ شده در تفکیک سنی می
 دیگر تولیدات دیجیتال اعمال گردد. 

 های مختلفرمهایی خاص برای اعمال محدودیت سنی هنگام کار با پلت فطراحی دسترسی -
ای ارائه می هایی که خدمات دیداری شنیداری و چندرسانهبرای برنامه شرکت5طراحی شماره شناسایی فردی -

 دهند. 
 که تبلیغات محصول مورد نظر نیز مناسب با گروه سنی کودکان و نوجوانان باشد. حصول اطمینان از این -
ها، پلت های اجتماعی،  چت رومهای آنالین، شبکهفروم در صورتی که بستر ارائه محتوا تحت وب باشد )از قبیل -
ها و کاربران جاری های آنالین و..(باید دسترسی های الزم به منظور کنترل و نظارت بر دادههای مختلف بازیفرم

 طراحی گردد. 

 نماید.را به وضوح بیان طوری که چگونگی ثبت شکایت و پیگیری آنطراحی مکانیسم گزارش شکایات به -

 
 :موزگارانآموزش کودکان، والدین و آ 0,8

های سنی مخاطب، ارائه توضیحات الزم به مشتریان در خصوص نوع محتوا، نحوه کار با اپلیکیشن، محدودیت -
زبان و رفتار پرخطر و هم چنین نخوه برخورد و مجازات با هرگونه سواستفاده از کودکان و نوجوانان و یا تجاوز به حریم 

 شخصی
 های مختلف آن سهیم سازد. اپلیکیشن به نحوی که یکی از والدین  یا مربیان را در استفاده از بخش طراحی -
طراحی بخش آموزشی به زبان ساده کودکانه برای کودکان و نوجوانان به منظور اموزش غیر مستقیم نحوه رفتار  -

                                                           
1PIN 
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 در فضای مجازی
 
 :اجتماعیمسئولیت و افزایش مشغولیت از طریق فناوری دیجیتال سطح ارتقای  0,1

 طراحی محتوا و بسترهای جدید امن با توجه به گروه سنی مخاطبین -
 های ویژه برای والدین و مربیان در بستر وبطراحی ابزارهای کنترل و دسترسی -

 طراحی اپلیکیشن ها به نحوی که مشارکت هر چه بیشتر والدین یا مربیان را خواستار باشد -

های بیشتر و ورود به مراحل ای که دستیابی به دسترسیهای مختلف به گونهدسترسیطراحی اپلیکیشن و ایجاد  -
 بعد مستلزم حضور و نظارت والدین یا مربیان بر مراحل قبل باشد. 

طراحی ابزارهای کنترلی از قبیل مراکز مشاوره یا کمک رسانی آنالین بدین صورت که به محض مواجهه کودک  -
مکن است دسترسی آزادتری داشته یا با اشخاص دیگر تعامل آنالین داشته باشد، کاربر به با بازی یا اپلیکیشنی که م

 صورت آنالین به این مراکز هدایت گردد تا شرایط بررسی و هشدارهای الزم ارائه گردد.

 های چند ساعته به منظور آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعت های آموزشی الزم و ورکشاپارائه دوره -

های های مورد نیاز برای سرمایه گذاری و ارائه به روز ترینی با دولت به ویژه در خصوص تامین بودجههمکار -
 صنعت دیجیتال با توجه به نیاز کاربران و اقتضای شرایط 

تعاون با مدارس و مراکز آموزشی به منظور افرایش آگاهی نسبت به مسئولیت اجتماعی در این حوزه از طریق  -
 های آموزشی مربوطبرگزاری دوره

 

 های تعاملی و اپ استورها های اجتماعی، رسانهشبکه .4
در گذشته تنها بزرگساالن در فضای مجازی فعالیت داشتند اما اکنون کودکان و نوجوانان یکی از بزرگترین گروه 

نوجوانان در فضای های اجتماعی محسوب می شوند. برای حمایت از کودکان و کاربران عرصه فضای مجازی و شبکه
های راهبردی هستیم. بدین منظور در چهارچوب موارد زیر های اجتماعی نیازمند تدوین برنامهمجازی به ویژه شبکه
 گردد: پیشنهاداتی ارائه می

 :های شرکتی و فرآیندهای مدیریتیدر نظر گرفتن حقوق کودکان در تمامی سیاست 8.5
 الزمانتخاب یک تیم ویژه و واگذاری اختیارات  -
های پیشگیری کننده، شناسایی و های حفاظت از کودکان، صیانت از حقوق آنان، ایجاد فرصتتبیین سیاست -

 مقابله با تهدیدها
طراحی، تولید و عرضه محصوالت و خدمات مرتبط با  متعاقبا تعریف حقوق کودکان با توجه به رده سنی آنان و -

 این رده بندی سنی با توجه به اصل حفاظت از کودکان در فضای مجازی
به کارگیری متخصصین داخلی و خارجی به منظور بررسی نتای  و مکانیسم اثر رویکردهای اتخاذ شده توسط  -

 شرکت ها
 های نقض حقوق کودکان، منظور دریافت گزارشایجاد سیستم نظارتی و عملیاتی دریافت شکایات به  -

 . های جنسی، نشر محتوای نامناسب، مخاطب نامناسب و تجاوز به حریم شخصیسو استفاده

 

 :های جنسی از کودکانایجاد روندهای استاندارد برای مدیریت و کنترل سواستفاده 8,2
های های همراه به منظور بررسی فعالیتهای الزم برای اپراتورهای قانونی و ازادسازی دسترسیایجاد حمایت -
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 مشکوک و جمع اوری مستندات الزم هنگام مواجه با موارد مشابه به نقض قوانین
به نحوی که مصادیق نقض حقوق افراد به طور صریح بیان  "شرایط و قوانین استفاده از خدمات"تبیین و تصویب  -

ین بخش باید صراحتا بر برخورد با هرگونه سواستفاده از در ا. های قانونی مقتضی شرح گرددو برخوردها و مجازات
 .حقوق کودکان تاکید گردد

های اجتماعی و اپ استورها با ارائه هرگونه محتوایی که کودکان را در فضای مجازی به نظارت و برخورد شبکه -
 خطر می اندازد یا حقوق آنان را نقض می نماید. 

چنین حذف برای حذف سریع دسترسی به محتواهای نامناسب و هم ایجاد روندهایی برای اپراتورهای همراه -
 محتوای مجرمانه به محض شناسایی

 های اجرایی همکاری تمامی پایگاه های اینرنتی با مراجع قضایی و نهاد -
 های اجرایی در وب گاه فعالین فضای مجازی های الزم را برای ارتباط با مراجع قضایی و نهادارائه لینک -

 

 : فضای آنالین امن و متناسب با سنایجاد  8,0
بندی شده باشد. این های صنعت برای تولید بستر فعالیتی که بر اساس گروه سنی طبقههمکاری با دیگر بخش -

چنین بر اساس رویکردهای مشابه اخذ شده در المللی و ملی و همتواند بر اساس استانداردهای بینتفکیک سنی می
 ل گردد. دیگر تولیدات دیجیتال اعما

 های مختلفهایی خاص برای اعمال محدودیت سنی هنگام کار با پلت فرمطراحی دسترسی -

 ها و کاربران آنالین جاریهای الزم به منظور کنترل و نظارت بر دادهایجاد دسترسی -

 های اجتماعیمحدود ساختن فعالیت کودکان و نوجوانان در شبکه -

 هاهای بیشتر کودکان به نظارت و تایید والدین یا مربیان بر فعالیترسیمشروط ساختن ادامه فعالیت و داشتن دست -

 طراحی مکانیسم گزارش شکایات به طوری که چگونگی ثبت شکایت و پیگیری آن را به وضوح بیان نماید. -

 

 :موزگارانآموزش کودکان، والدین و آ 8,8

 کودکان و نوجوانان پیرامون موضوعات زیر:رسانی کامل و شفاف به کاربران به ویژه سازی و اطالعتوانمند 8,8,5

 های تعاملیهای اجتماعی و رسانهآموزش رفتار سالم در شبکه -

 های خصوصی با دیگر کاربرانگذاری فایلعدم ارائه اطالعات شخصی و اشتراک -

 عدم ارائه اطالعات تماس و بیان آدرس و موقعیت مکانی -

 دون اطالع والدینعدم تنظیم قرارهای مالقات دوستانه یا کاری ب -

ها و در میان گذاشتن با والدین یا گیری، ذخیره این پیامآمیز، اخاذی و باجهای تهدیدمخفی و پاک نکردن پیام -
 مربیان

 های شخصی در فضای مجازیعدم ارائه نام کاربری و رمز ورود اکانت -

 

 رابطه با: رسانی کامل و شفاف به کاربران به ویژه والدین، مربیان و... دراطالع  8,8,2
 چنین ابزارهای کنترلنوع محتوای تولید شده و هم -
چگونگی ثبت گزارش محتوای مجرمانه، تهدید، تجاوز به حریم شخصی و یا سواستفاده از کودکان در فضای  -

 مجازی



 فصل چهارم  111

 چگونگی پیگیری شکایات  -

 :اجتماعیو مسئولیت افزایش مشغولیت  از طریقفناوری دیجیتال سطح ارتقای  8,1

 و بسترهای جدید امن با توجه به گروه سنی مخاطبین طراحی محتوا -
 های ویژه برای والدین و مربیان در بستر وبطراحی ابزارهای کنترل و دسترسی -

 های امنیتی برای ارائه هشدارهای الزم طراحی پاپ اپ -

های بیشتر و ورود ای که دستیابی به دسترسیهای مختلف به گونههای اجتماعی و ایجاد دسترسیطراحی شبکه -
 به مراحل بعد مستلزم حضور و نظارت والدین یا مربیان بر مراحل قبل باشد. 

طراحی ابزارهای کنترلی از قبیل مراکز مشاوره یا کمک رسانی آنالین بدین صورت که به محض مواجهه کودک  -
ته باشد، کاربر به صورت آنالین با بخشی که ممکن است دسترسی آزادتری داشته یا با اشخاص دیگر تعامل آنالین داش

 به این مراکز هدایت گردد تا شرایط بررسی و هشدارهای الزم ارائه گردد.

 های چند ساعته به منظور آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعت های آموزشی الزم و ورکشاپارائه دوره -

های گذاری و ارائه به روز ترینههای مورد نیاز برای سرمایهمکاری با دولت به ویژه در خصوص تامین بودجه -
 صنعت دیجیتال با توجه به نیاز کاربران و اقتضای شرایط 

هماهنگی و تعامل ویژه با مدارس و مراکز آموزشی به منظور افرایش آگاهی نسبت به مسئولیت اجتماعی در این  -
 آموزشی مربوطحوزه از طریق برگزاری دوره های

 

 گیری: نتیجه
توانند برای حفاظت های مختلف این مقاله اشاره شد، صنعت و ذینفعان حوزه تولید محتوا میبخشطور که در همان

های اثربخشی را با عنوان مسئولیت اجتماعی پیگیری کنند؛ که این امر از کودکان در فضای مجازی، راهبردها و برنامه
 است. ای وهمکاری جمعی و هماهنگی متقابل مستلزم ارتقای سطح سواد رسانه

بخش صنعت به عنوان یکی از کلیدی ترین ذینفعان در حوزه صیانت اطالعات و حفاظت از کودکان در فضای 
نمودن راهنماهای مرجع با در نظر گرفتن پیوست های آموزشی و فراهممجازی برای تدوین نقشه راه، برگزاری دوره

 فرهنگی سریعتر اقدام نماید. 
 وابسته، خدمات اینترنت و تامین کنندگان ،اپراتورهای همراههای آن از قبیل عهمتاسفانه بخش صنعت و زیر مجمو

بندی رضایت بخش در تسهیم کنندگان محتوا هنوز به یک جمعو عرضه تولیدکنندگان محتوا و طراحان اپلیکیشن
 اند؛ مناسب سود و منفعت دست نیافته

های آموزشی را افزایش دهند اما هنوز کودکان و تا فرصت های دیجیتال، الزم استفرمها با ایجاد پلتاین شرکت
روز نشده است نوجوانان به درستی شناخت دقیقی ندارند و اطالعات تحلیلی در زمینه حفاظت از کودکان در کشور یا به

 و یا وجود ندارد. 
های معرفی زمینهایجاد بستر و ای از طریق سواد رسانهارتقای سطح افزایش آگاهی و تولید کنندگان نیز نیازمند 

اصلی و ارائه راهکارهای عمومی برای حفاظت از کودکان در خصوص استفاده از فناوری های ارتباطی و اطالعاتی 
 هستند.

افزایش آگاهی از طریق معرفی زمینه های اصلی و ارائه راهکارهای عمومی برای حفاظت  سعی شد تا بادر این مقاله 
 اشاره شود. های ارتباطی و اطالعاتی استفاده از فناوریاز کودکان در خصوص 
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 منابع: 
1. www.Itu.int/cop, Guidelines for industry on child online protection. 

2. www.Itu.int/cop,Guidelines for Children on Child Online Protection.  

3. www.Itu.int/cop,ITU Guidelines for Parents, Guardians or Educators on Child Online 

Protection.  

 
 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjujuz5tPrPAhVDCBoKHWqHB-oQFghNMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fen%2Fcop%2FDocuments%2FS-GEN-COP.CHILD-2016-PDF-E%5B1%5D.pdf&usg=AFQjCNGzQiEKL1xR_dMUUMu7innAQJKP-w&bvm=bv.136811127,d.d2s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjujuz5tPrPAhVDCBoKHWqHB-oQFghNMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fen%2Fcop%2FDocuments%2FS-GEN-COP.CHILD-2016-PDF-E%5B1%5D.pdf&usg=AFQjCNGzQiEKL1xR_dMUUMu7innAQJKP-w&bvm=bv.136811127,d.d2s
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ای )تأثیر آن بر فرهنگ( در بین جامعه دانشگاهی و غیر مطالعه تطبیقی سیر تحول سواد رسانه

 دانشگاهی شهر گرگان
 
 اسماعیل مهاجر، سید محمد موسوی پارسائی، اعظم صادقی

 

 چکیده: 
های هدایتی و نظارتی مورد اتفاق است. بـا برخـورداری از   ترین ابزارآمدعنوان یکی از کارها، بهبسیاری از کشور     

-های رسانهای، به مفهوم توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطالعات و پیامای سواد رسانهسواد رسانه

ای تا نقد متن( و رسیدن به سطح عمیق گذاری )از انتخاب ساده رسانهکه در تجربه سیاستای، بیش از چهار دهه است 
نماید که در برابر القـای سـوگیرانه   های باز نمایی متن(، این امکان را برای مخاطبین فراهم میآن )فهم و تفسیر زمینه

هـای  نظر نگرفتـه و کنتـرل خـود را در حـوزه    های مذکور در های رقیب، هویت ملی را همسان با تفسیربازنمایی رسانه
ای غرب نسپارد. هدف این پژوهش مطالعه و مقایسه سیر تحـوالت  مختلف به شکل خودناآگاه به نظام بازنمایی راسانه

های دیجیتال در بین جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر گرگـان  افزارای بطور اخص نرمایجاد شده در سواد رسانه
های کاشت، استفاده و خشنودی و شکاف آگاهی استفاده خواهد شد. ای از تئوریبیین وضعیت سواد رسانهاست. جهت ت

و پرسشنامه به عنـوان ابـزار تحقیـق در آن مـورد      است «و میدانی تحلیلی -توصیفی»وش این پژوهش با استفاده از ر
دو روش اعتبار محتوا )نظرخواهی از کارشناسـان و   گیرد. سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق مبتنی برمیاستفاده قرار 

نامه با توجه به حجم جامعه آمـاری و بـزار   پرسش 048باشد. در مجموع مقدار متخصصان( و آزمون آلفای کرونباخ  می
گیری در تصادفی تعیین حجم نمونه )کوکران( بین اعضای نمونه )جامعه دانشگاهی و شهروندان گرگان( به روش نمونه

و  spssافزار آماری های حاصل از توزیع پرسشنامه از طریق مدل سوات و  نرمتماتیک توزیع خواهد شد و خروجیسیس
آخر با توجه به نتای  سواد میزان توسعه گرفت و درهای مرتبط با هدف پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهدآزمون

هـا بـه   مرتبط پرداخته و در فرضیه دوم با توجه بـه نتـای   آزمـون   های ای در شهر گرگان به ارائه استراتژیسواد رسانه
ای در بین این اقشار مشخص گردیده و میزان تأثیر سیر تحول آن در شهر گرگان با توجه بندی میزان سواد رسانهسطح

 است.  به نتای  آزمون ویلکاکسون در چند سال گذشته بسیار باال بوده

 ی هوشمند، فرهنگ، جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی، شهر گرگان های ارتباطرسانهکلید واژه: 

 

 مقدمه و بیان مسئله
 بسـیار  تحوالت و تغییر علت به بیستم قرن پایان در .است واضح همگان بر اطالعات انفجار عصر وجود امروزه،     

 مسـائل  همچـون  بشـر  زنـدگی  هایزمینه همه در که شد بسیار هایدگرگونی دچار جهان تکنولوژیک،  -علمی عظیم

 پیـدایش  بـا  .گرفـت  خـود  بـه  جدیدی شکل تحوالت این تأثیر تحت جهان .دبو تأثیرگذار اجتماعی اقتصادی، سیاسی،

 وارد جهان تکنولوژیک، انقالب این از بشر زندگی ابعاد همه تأثیرپذیری و ارتباطات و اطالعات جهانی و نوین هایشبکه

(. 88: 5035انـد )شـجاعی و همکـاران،    نامیده« جامعه اطالعاتی»را که بعضی از محققان آن است شده جدیدی جامعه
5تامن الیزابت

 وادس :کنمی بیان ایرسانه سواد تعریف در آمریکا آنجلسلوس ایرسانه آموزشهای مرکز رئیس و موسس 

 کـه  ایدیـداری  و نمـادآوایی  هـزاران  شـاید  و صـدها  از شخصی مفاهیم ایجاد و تعبیر توانایی از :استعبارت ایرسانه

                                                           
1  .Thoman  
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 (.55: 5043 تامن،) کنیممی دریافت بازرگانی هایپیام البته و مجله و روزنامه رایانه، رادیو، تلویزیون، طریقاز روزه همه

 مستقیم توجه مورد هویتی، و نظارتیهای ای بیش از چهارده است که به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارسواد رسانه

 بـر  روزبـه  روز کـه  حالیسـت در این ت.اس قرارگرفته آموزشی نهادهای ویژه به و گذاران سیاست کشورها، غیرمستقیم و

 ضرورت رغمعلی و شده افزوده ما ایرانی اسالمی ملی هویت علیه ایرسانه امپریالیسم عیار تمام هجمة کیفیت و تیکم
 به توجه با»است. وافی، نظراً و عمال بدان معطوف نشده و کافی اهتمام ایران، در ایرسانه سواد درمورد هویتی مضاعف

 درنتیجـه  و غیرقـانونی  و اخالقیغیر هایپیام از ناشی هایبحران و سو،یک از ارتباطی قوانین روزافزون و صریح نقص

)طلـوعی،  « بـود امری اجنتاب ناپذیر خواهد ایران، در ایرسانه سواد مقولة به توجه ضرورت دیگر، سوی از هویت بحران
تنهـا راه  »را، « ای بـین مخاطبـان  هـای رسـانه  های تحلیل و تفسیر پیامپیشرفت مهارت» (.  یونسکو، 37-31: 5035

داند؛ ای( میهای کمتر برخوردار از قدرت انتقال پیام رسانههای جنوب )کشوردر کشور -به ویژه -« برخورد فعال هویتی
های اروپایی و های خاورمیانه و حتی کشورهای حوزه آمریکای التین، آفریقایی جنوبی و کشوراند کشوراین زمرهکه از 

ـ  و یکسو از نوین هایرسانه روزافزون هتوسع نیز و(. بر این اساس 12: 2350التین زبان )هابز،   و ایرانـی  جـوان  هجامع
 اساسی راهبرد یک ایران، در ایرسانه سواد به اهتمام دیگر، سوی از هارسانه این به گسترده خودناآگاه و خودآگاه اقبال

 مقابـل  در هوشـمندانه  آگـاهی  و نسـبی  مصـونیت  ایجـاد  هدف با مرزی، نوبر ویژه به ایرسانه مضر هایپیام با مقابله
 (. 535: 5032ای، بیش از گذشته محسوس است )حسینی، امپریالیسم فرهنگی و رسانه

 بـر  هـا رسانه سلطة است، هویتی ملی راهبرد یک عنوانبه ای،رسانه سواد آموزش حیاتی ممیز آنچه دیگر عبارت به

  اسـت؛  کننـدگان  مصـرف  عمـل  و نظر سطح در زندگی سبک در آنها نفوذ قدرت و مخاطبان سیاسی و اجتماعی حیات
 خوشدست مفهومم از مخاطب هویتیم خودانگارة ای،رسانه سوگیرانة « خود » و « دیگری » چنان بازنمایی با که آنسان

 همة کهچرا. کندمی تغییر اشهویتی ابعاد تدری ،به ایرسانه سواد با وی آشنایی عدم و انفعال فرض با که شودمی چالش

 تجربـه  مسـتقیم  طـور  بـه  را اطالعـات  ما ،«هشد ایرسانه» زمانی امر این .هستند که مواردی در جز اخبار، و اطالعات

 حتـی  و گذاشـته  اثـر  مخاطب رب خودآگاه، کردن فعال بدون هارسانه عمدة بدانیم که شودمی تردهنده هشدار  کنیم می

 و بنیـادی  تفکـر  یـک  عنـوان  بـه  ایرسانه سواد که اینجاست در .کنند خلق پرقدرتی رفتاری و ارزشی هایمدل قادرند
 حتـی  و کند تبدیل فعال رابطه یک به را سویه یک و انفعالی رابطة یک مختلف، هایهنرسا با ارتباط در تواندمی اصیل،

 و شـناختی  زیبـایی  حسـی،  ادراکی، آگاهی که است مقامی چنین در .کنند تربخش لذت را ما ایرسانه مصرف تواندمی
 ملی و فرهنگی فردی، هویت و آفریندمی مخاطب ذهن در دیگری و خود تصویر از ترعمیق و تردقیق ترسیمی اخالقی،

باشد که گویی به این مسئله اساسی میرو پژوهش حاضر در صدد پاسخ(. از این535: 5032)حسینی، بخشدمی ارتقا را او
ای هوشمند در بین جوامع های رسانهافزاروندان شهر گرگان شیوع نرمآیا با توجه به فرهنگ مردم ایران بخصوص شهر

دانشگاه توانسته تأثیرات مثبت بر نحوه ارتباط آنها با یکدیگر داشته باشد یا خیر؟ پاسخ تحصیل کرده )دانشگاهی( و غیر 
دسـته از  تواند ترسیمی کامل از توسعه این بخش از رسـانه در ناحیـه مـورد مطالعـه داشـته و آن     الذکر میبه سوال فوق

است را به نمایش گذاشته و باًلطبع آثار  ای شدههای سبب توسعه فرهنگ و سواد رسانههای که به عنوان قابلیتویژگی
تر از همه آثار عملی حاصل از توسعه این ها به جامعه شهری گرگان را بازگو نماید و مهممنفی ناشی از ورود این رسانه

 ها در توسعه و پیشرفت روابط جوامع شده را معرفی خواهد نمود.نرم افزار

 

 تحقیق هایفرضیه
ای )تـأثیر آن بـر فرهنـگ( در بـین جامعـه      تأثیر سیر تحول سـواد رسـانه   تحقیق این اصلی هدف اینکه به توجه با

 مـوارد  شـامل  تحقیق این اصلی هایفرضیه اساس این باشد، برمی مطالعه مورد منطقه دانشگاهی و غیر دانشگاهی در
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رابطه های دیجیتال ای رسانهنهو توسعه سواد رسا شهر گرگانهای ها و ضعفرسد بین قابلیتنظر میبه -
 موجود دارد.

های ارتباطی نوین توانسته بر روی فرهنگ جامعه دانشگاهی بیش از جامعـه  رسد سیر تحول رسانهبه نظر می -
 غیر دانشگاهی تأثیرگذار بوده است. 

 

 تحقیق تجربیپیشینه 
های مرتبط با ها و منبعپژوهش، تحقیق در هر پژوهش علمی یکی از ارکان اساسی مطالعه پیشینه موضوع مورد     
های نظری مربوط به موضوع و بررسـی مطالعـات انجـام شـده     باشد. بدیهی است که پژوهشگر با تکیه بر زمینهآن می
 تواند چارچوب تحقیق خود را مشخص نماید و به دانش خود بیفزاید.  می

 

 : مطالعات مرتبط پیشین 1جدول 

 موضوع پژوهش نویسنده
انجام  تاریخ

 پژوهش
 نتای 

شجاعی و 
 همکارانش

ای بررسی وضعیت سواد رسانه
دانشجویان خراسان شمالی در جامعه 

 اطالعاتی
5035 

است که  های انجام گرفته در نهایت به این نتیجه دست یافتهبا توجه به بررسی
 دانشجویان خراسان شمالی از لحاظ سطح سواد 

 باشند. ای در حد متوسطی میرسانه

 حسینی 
ای راهبرد استحکام هویت سواد رسانه

 فردی و ملی 
5032 

  –های برون مرزی در بازنمایی غیر واقعی هویت اسالمیحجم هجمه رسانه
 های حقوقی فراملی، فروکاهش ایرانی، نقص نظام

ای و غیره های اخالقی در برابر افزایش کمی و کیفی تولیدات مضر رسانهساختار
 نماید. ای را به مثابه راهبرد استحکام هویت ملی انکارناپذیر میهتروی  سواد رسان

 5038 ای شهروندان تبریزمطالعه سواد رسانه ببران و همکاران

استفاده اغلب مردم تبریز از تلویزیون، توانایی متوسط رو به پایین شهروندان 
ها و نهسازی، تبلیغات و خشونت در رساتبریز در تشخیص تأثیر تحریف، کلیشه

های هستند در نتیجه برخورداری متوسط آنها از نگاه نقادانه به محتوای رسانه
 ای شهروندان تبریز در حد متوسط رو به پایین است. طور کلی سواد رسانهبه

های آژانس پژوهش
 پیشرفته دفاعی

 2334 ای جدید )مراد اینترنت است(سواد رسانه

کشور کانادا بیشترین استفاده کودکان و نوجوانان اند که در به این نتیجه رسیده
های آنالین و دانلود فیلم و موسیقی ای ایمیل، مسنجر و بازیاز سواد رسانه

های های مرتبط با شاخهاست و  بیشترین کاربری بزرگ ساالن    سرچ
 باشد. تحصیلی و شغلی آنها می

 5کومار
ای و میزان استفاده از بررسی سواد رسانه

 ینترنت در جوامع روستایی کشور هندا
2351 

-های اینترنت و رسانهرغم توسعه کم زیر ساختبه این نتیجه رسیده است علی

 های هوشمند در مناطق روستایی کشور هند نسبت به
های اروپایی بومیان مناطق عالقه بسیار زیادی به استفاده از این اینترنت کشور 

 دارند

بیترمن و     
 2سیفتسیفاقلو

ای در مطالعه سیر تحویل سواد رسانه
های در کشور 23نسبت به قرن  25قرن 

 توسعه یافته
2351 

های به این نتیجه رسیده است که با وجود توسعه و پیشرفت روز افزون رسانه
ها به رسانه مرتبط به اینترنت ولی همچنان مقدار اعتماد ساکنان این کشور

 های ملی بیشتر از تمامیتلویزیون و شبکه
های در ها و تضادباشد علت این امر را تعدد این رسانههای دیجیتال میرسانه 

 دانند. ارائه نحوه بیان اخبار می
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 روش پژوهش

ای و روش پیمـایش مقطعـی اسـت. بـرای بررسـی      ها در این تحقیق شامل روش کتابخانـه روش گردآوری داده    
ای در نامـه آوری اطالعـات پرسـش  برای جمـع  ی اول ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه استفاده گردیده است. سپسفرضیه

های توزیع شده، مشاهده شده که تعـداد  آوری پرسشنامهی اول و دوم  پژوهش توزیع گردیده که باجمعراستای فرضیه
هـا(. ایـن   % از کـل پرسشـنامه   21/1ل اسـتفاده هسـتند )  های آماری غیرقابپرسشنامه برای انجام تجزیه و تحلیل 28

انـد. در  ها به دو علت: یک عدم کامل بودن و دوم: به دلیل پاسخگویی ناصحیح از تجزیه تحلیل حذف شـده پرسشنامه
های آماری وارد نرم افزارهای آماری شـدند. نکتـه قابـل توجـه دیگـر      تحلیلپرسشنامه برای انجام تجزیه 015مجموع 
باشد. پرسشنامه بـرای شـهروندان   % می71/30ها است که در این تحقیق برابر با پاسخگویی کامل به پرسشنامه درصد

شـده اسـت و در   ها مورد استفاده قـرار گرفتـه  گرگان )اعم از دانشجویان و غیر دانشجویان( تنظیم و در تجزیه و تحلیل
صیفی، آزمون آماری و مدل سوأت برای رسیدن بـه ایـن   نهایت تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت تجزیه و تحلیل تو

 ی پژوهش استفاده گردید.دو فرضیه

 

 مبانی نظری
دهنـد، سـرگرم   هایی است که روزانه به ما اطالع میای، توانایی وارسی و تحلیل از میان پیاممفهوم سواد رسانه     

ها را در بر گیـرد.  های تفکر انتقادی، همه رسانهرتشود مهافروشند. یک نوع توانایی است که موجب میکنند و میمی
باشد. به هایی مربوط به آنچه که وجود دارد و توجه به آنچه که نیست، میای درباره پرسیدن سوالهمچنین سواد رسانه

ل ها نهفته است و آگاه شـویم چطـور ایـن عوامـ    عبارتی نوعی غریزه است؛ اینکه بپرسیم چه دروغی پشت تولید رسانه
هـای  ای به معنایی فراگیری چگونگی تولید پیام با اسـتفاده از رسـانه  گذارتد، از نظر بعضی کارشناسان، سواد رسانهثأثیر

ای، تأکیدی است بر این مطلب کـه بـر   طور کلی سواد رسانه(. بهTallim; 2012چاپی، سمعی و بصری و غیره است )
هـای خاصـی نیـاز دارد و در    ساً شیوه رفتار با رسانه به دانش و مهارتای و اساهای رسانهخالف تصور رای ، درک پیام

نحوی که مخاطب بتواند درباره محتوای رسـانه قضـاوتی   تر، عبارت است از مهارت تفکر استداللی و نقاد بهبیانی دقیق
 (. 523: 5035مستقل داشته باشد )عباسی قادی و همکاران، 

ای از شـما شـهروند   سـواد رسـانه  »نظراتی مطرح است که پات کیپینگ معتقد است: ای نقطه درباره سواد رسانه     
ها بـرای انتقـال   ای به این مسئله توجه دارند که رسانهافزاید: افراد دارای سواد رسانهوی در ادامه می«. سازدبهتری می

ـ   ها، اطالعات و اخبار بسیار ظریف و پیچیده عمل میدیدگاه هـا و  داننـد کـه از تکنیـک   راد مـی کنند. همچنـین ایـن اف
ای شود. افراد دارای سواد رسـانه تأثیر قراردادن احساسات و عواطف استفاده میهای خاصی برای خلق پیام و تحت شیوه
توانند در ایـن بـاره بحـث و    ای میگذاری شده را شناسایی کنند. افراد دارای سواد رسانههای هدفتوانند     تکنیک می

هـا را  ای منابع مختلـف اطالعـاتی و سـرگرمی   افتد. افراد دارای سواد رسانهکنند و به چه دلیل این اتفاق میتبادل نظر 
دانند در مواجهه با رسانه چگونه شوند. آنها میمند میهای اطالعاتی خود بهرهها براساس نیازکنند و از رسانهجستجو می

ای هـا واگـذار نماینـد. از ایـن نظـر افـراد دارای سـواد رسـانه        به رسانه عمل کنند تا اینکه بخواهند اختیار عمل خود را
 (. 515: 5035شهروندان بهتری هستند )نصیری و همکاران، 

 

 ایهای ارتباطی مرتبط با سواد رسانهنظریه
ود کـه  شـ ای در ارتباط هستند، بیان میهای ارتباطات که با مفهوم شهروندی سواد رسانهدر این پژوهش نظریه     

بانی، استفاده خشنودی، یادگیری اجتماعی، کاشت، نظریه نشـر نـوآوری،   سازی، دروازههای برجستهعبارتند از: از نظریه
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ای، نظریـه چـارچوب   ای نظریـه دو مرحلـه  نظریه شکاف آگاهی، نظریه شکافت دیجیتال، نظریه وابستگی، غنای رسانه
ها به چگـونگی تأثیرپـذیری افـراد از    ی برساختی. هر یک از این نظریهسازی، نظریه پیش زمینه سازی و نظریه بازنمای

ی اسـتفاده از رسـانه،   ها توجه دارندو عالوه بر آن درجات مختلفی از ساخته شدن مفاهیم اجتماعی را بـه واسـطه  رسانه
تشـریح مختصـر نظریـه    ها دیجیتال نوین دارد بـه  دهند. با توجه به نوع پژوهش که تأکید بر رسانهمورد توجه قرار می

تـوان در واقـع   ای را میپردازیم. در رویکرد نظریه شکاف دیجیتال، سوادرسانهمرتبط به دیجیتال و شکاف دیجیتال می
کند که های عصر اطالعات حکم میمعیاری از توانایی و قابلیت فردی در درک مستقل رسانه دانست. امروزه پیچیدگی

هـا باشـد. بنـابراین    اقل توانایی مستقل و مستقیم از درک خوراک و خروجی رسـانه در چنین فضایی، مخاطب دارای حد
 (. Jayns; 2088: 65گیرد )ای نام میآورند، سواد رسانهمجموعه عواملی که این استقالل ادراکی را بوجود می

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

دقیقه و در عرض  21درجه و  18جغرافیایی  و در طول شهر گرگان در بخش جنوبی استان گلستان واقع شده است
دارای  5033باشد که بنابر سرشماری سال گرگان دارای آب و هوای معتدل می .دقیقه واقع شده است 13درجه و  01

 4/5151 باشد. وسعت شهرستان گرگان می شهرداریمنطقه  سهدارای  . این شهربوده است جمعیت نفر 018117
از دو بخش مرکزی و  43باشد و بر اساس تقسیمات کشوری سال می( درصد از مساحت استان 35/7کیلومتر مربع )

 .روستا تشکیل شده است 37بهاران و سه شهر گرگان، سرخنکالته و جلین، پن  دهستان و 

 

 
 (1395: معرفی محدوده مورد مطالعه )ترسیم: نگارندگان: 1شکل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 های تحقیق یافته

 اجتماعی افراد مورد سنجش  -فردی هایویژگی
اند اختصاص گرفتههای فردی و اجتماعی افرادی که مورد ارزیابی قرارآوری ویژگیاین بخش اختصاص به جمع      

 نماید. افراد مورد مطالعه را بازگو میها یافته است. که در جدول زیر ویژگی
 

 اجتماعی افراد -ی فردیهایژگی: و1جدول 

 جنسیت

 

 سن

 

 وضعیت تأهل

 

 سطح تحصیالت

 

 درآمد ماهیانه

 % 1/14 مرد

21-51 8/11% 
 
 مجرد
 

12% 

فوق لیسانس به 
 باال

54% 
هزار  433تا  133

 تومان
03% 

 %4/22 لیسانس 1/20% 01-21
میلیون  5تا   433

 تومان
4/53% 

 %3/50 میلیون تومان  1/5تا 5 %51 فوق دیپلم 1/52% 11-01

 %84 متأهل %1/4 11-73 % 8/85 زن

 %83 دیپلم

 %0/27 بیشتر
 %0 راهنمایی

کم سواد، بی 
 سواد

2/5% 

 اشتغال
 سایر موارد کشاورزان کارگر خدمات کارمند دولت متخصص

0/8 % 1/57% 01,5% 1% 5/2 % 04 % 

     5038های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 های فرضیه اول پژوهشیافته
آن، ترین کاربرد گیرد. رای تجزیه و تحلیل سؤات در تقسیمات مربوط به انتخاب راهبردی مورد استفاده قرار می

های سیستم، راهبردهای مختلف و در نهایت انتخاب مند بحثفراهم کردن یک چهارچوب منطقی برای هدایت نظام
های تروی  سواد (. بنابراین به منظور ارائه راهکارها و سیاست87: 5038راهبرد است )موسوی پارسائی و همکاران، 

رچه بهتر، شناخت عوامل چهارگانه )سؤات( جهت شناسایی ای در منطقه مورد مطالعه از طریق گسترش شناخت هرسانه
ها و تهدیدات( به منظور و بررسی عوامل مؤثر درونی )نقاط قوت و نقاط ضعف( و عوامل تأثیرگذار بیرونی ناحیه )فرصت

این بخش با  شود. بنابراین، راهکار توسعهناپذیر تلقی میها امری اجتنابها و فرصتها، تهدیدها و بهبود قوترفع ضعف
گیرد. هدف گانه انجام میهای چهارهای در بخشها به منظور ارائه راهکارترین نقاط قوت و فرصتفهرست نمودن مهم

-این مرحله سنجش محیط داخلی و بیرونی ناحیه جهت شناسایی نقاط ضعف، قوت و فرصت، تهدید است، یعنی جنبه

باشند. از این رو در این قسمت سه مقوله راهبردهای موجود، ریزی مدنظر میهایی که در راه دستیابی به اهداف برنامه
عملکردها و منابع، مورد توجه و بررسی قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و در چهارچوب ابعاد توسعه 

 باشد.ای شهر گرگان میسواد رسانه
 

 های نهایی از تحلیل سؤاتها و اولویتارائه وزن
مؤلفه وجود استعداد باالی تحصیل کردگان به برنامه نویسی در این بخش و تمایل باالیی شـهروندان گرگـانی بـه     

-ای در شهر گرگان و توسـعه معیـار  ترین نقطه قوت و امکان ارتباط شبکههای دیجیتال به عنوان مهماستفاده از رسانه

تـرین  م موفقعیت این طرح در شهر گرگان دارای کم اهمیتهای شهر الکترونیک در شهر گرگان مؤلفه بعلت نبوده عد
چنین مؤلفه برقرار نشدن ارتباطات صـحیح بـین کـاربران نـرم افزارهـای      آید. همنقطه قوت در این شهر به حساب می
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 4Gهای اینترنت همراه در گرگـان  های هوشمند متناسب با فرهنگ اسالمی ایرانی و ضعف زیر ساختارتباطی گوشی
های دیجیتال در شهر گرگـان و  مندی مفید از رسانهلویت اول نقاط ضعف و مؤلفه نبود آموزش مستمر جهت بهرهدر او

ای های دیجیتال به عنوان آخرین اولویت در نقاط ضعف جهت توسعه سواد رسانهضعف در ارائه تبلیغات از طریق رسانه
هـا ارتبـاطی   های بیرونی، مؤلفه وجود فیلترنیـگ برنامـه  صتدیجیتال مورد شناسایی قرارگرفت. عالوه بر این از بین فر

ترین فرصت بیرونی نامناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی و توسعه اینترنت ملی در باالبردن  امنیت ارتباطات اینترنتی مهم
ایت مـدیران  های استانی و دانشگاهی و حمهای ارتباطی از طریق نشستافزارو مؤلفه ایجاد فرهنگ سازی کاربران نرم

ای در ترین فرصت خارجی برای توسعه سـواد رسـانه  اولویت های ارتباطی به عنوان کمنویسان نرم افزاراستانی از برنامه
-چنین از بین تهدیدهای خارجی مولفه وجود قدرتمنـد کشـور  نواحی شهری شهر گرگان مورد شناسایی قرار گرفت. هم

ای و ورود ماهواره و وسایل ارتباطی غیر رسمی از مرز های رسانهولید برنامههای مخالف فرهنگ اسالمی و ایرانی در ت
ای کـاربران  ریزی جهت باال بردن سوادرسـانه ترین تهدید خارجی و نیز مؤلفه نبود برنامهعنوان مهمالمللی استان بهبین

 شدند. ترین تهدید خارجی شناساییاهمیت اینترنت به عنوان کم
 

 بندی عوامل درونی: اولویت :2جدول

 بندی نقاط قوتاولویت 
زن
ن و

گی
یان
م

 ها

ت
لوی
او

 

 اولویت بندی نقاط ضعف

زن
ن و

گی
یان
م

 ها

ت
لوی
او

 

کردگان به برنامه نویسـی در ایـن   استعداد باالی تحصیل
 5 31/0 بخش

برقرار نشدن ارتباطات صحیح بین کاربران نرم افزارهـای  
متناسب با فرهنگ اسـالمی  های هوشمند ارتباطی گوشی

 ایرانی
77/0 5 

هـای  تمایل باالیی شهروندان گرگانی به استفاده از رسانه
 دیجیتال

42/0 2 
 4Gهای اینترنت همراه در گرگان ضعف زیر ساخت

11/0 2 

وجود اینترنت با پهنایی مناسب در تمـامی نقـاط شـهری    
 شهرگرگان

10/0 0 
 های دیجیتالافزارضعف فرهنگی در استفاده مفید از نرم 

02/2 0 

هـای  باال بودن تعداد کـاربران اسـتفاده کننـده از گوشـی    
 هوشمند

81/0 8 
عدم آموزش در استفاده بهینه از خدمات الکترونیک سواد 

 ای شهر گرگانرسانه
32/2 8 

هـای اداری از طریـق   ریزی جهت انتقال پیاموجود برنامه
 ها هوشمند های گوشینرم افزار

23/0 1 
هـای  عدم کاربری متناسب به زمان نسبت بـه نـرم افـزار   

 های هوشمنددیجیتال ارتباطی گوشی
47/5 1 

 ای در شهر گرگانامکان ارتباط شبکه
34/2 1 

هـای  مندی مفید از رسانهنبود آموزش مستمر جهت بهره
 دیجیتال در شهر گرگان

17/5 1 

 7 52/5 های دیجیتالضعف در ارائه تبلیغات از طریق رسانه 7 07/5 های شهر الکترونیک در شهر گرگانتوسعه معیار

 5038های تحقیق، مأخذ: یافته
 : اولویت بندی عوامل بیرونی3جدول 

 هابندی فرصتاولویت 

زن
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گی
یان
م

 ها

ت
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 هابندی تهدیداولویت 
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یان
م

 ها

ت
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ها ارتباطی نامناسـب بـا فرهنـگ    وجود فیلترنیگ برنامه
 ایرانی اسالمی

73/0 5 
هـای مخـالف فرهنـگ اسـالمی و     وجود قدرتمند کشور
 ایهای رسانهایرانی در تولید برنامه

71/0 
5 

ــاالبردن  امنیــت ارتباطــات   ــی در ب توســعه اینترنــت مل
 اینترنتی

83/0 2 
-ورود ماهواره و وسایل ارتباطی غیر رسمی از مرز بـین 

 المللی استان
15/0 

2 

 های فعال در شهر گرگاناپرواتورباال بودن تعداد 
70/2 0 

-هـای ارتبـاطی بـین   نفوذ فرهنگ غربی از طریق رسانه

 المللی
04/0 

0 

هـایی مخـالف   هـا ارتبـاطی کشـور   کاهش تعـدد برنامـه  
 فرهنگ ایرانی و اسالمی از طریق فیلترینگ ملی

14/2 8 
هـای رقیـب در نفـوذ بـه     گـذاری کشـور  افزایش سرمایه
 اسالمیفرهنگ ایرانی 

35/2 
8 
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های دیجیتـال در برنامـه ششـم    قرارگیری توسعه رسانه
 توسعه ملی

32/5 1 
هـای  کمبود امکانات ملی در تولیـد و توسـعه نـرم افـزار    

 ارتباطی برای ارتباطات هوشمند
12/2 

1 

هـای ارتبـاطی از   ایجاد فرهنگ سازی کاربران نرم افزار
 های استانی و دانشگاهیطریق نشست

14/5 1 
ریزی ملی جهت تقویت فرهنگ دانشـجویان  نبود برنامه

 های دیجیتالدر کاربری مفید از رسانه
31/2 

1 

هـای  حمایت مدیران استانی از برنامه نویسان نرم افـزار 
 ارتباطی

80/5 7 
ای کاربران ریزی جهت باال بردن سواد رسانهنبود برنامه
 اینترنت

47/5 
7 
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 ای دیجیتال بر اساس مدل تحلیلی سؤاتارائه راهبردها و راهکارهای توسعه سواد رسانه

 راهبردهای رقابتی/ تهاجمی
 های بیرونی استوار است:در راهبردهای تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصت 

ها و طریق کالس دانشجویان ازها در بین افزارکنندگان از این نرمسازی در بین استفادهایجاد فرهنگ -
 ها؛ نشست

های ارتباطی ایرانی های دولت از بخش خصوصی برای افزایش برنامهطریق حمایتباال بردن امکانات از -
 اسالمی؛

 هدفمند کردن فیلترینگ جهت جلوگیری از حضور نامتعارف فرهنگ بیگانه در بین جوانان؛ -

 جهت استفاده بهینه و مستمر و باال بردن پهنای باند در مناطق مختلف شهری -

 جانبه مدیران استانی و کشوری از طرح شهر الکترونیک در گرگان.حمایت همه -

 

 راهبردهای تنوع
بخشی که بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است، راهکارهای زیر به منظور  در راهبردهای تنوع 

 گردد:تهدیدها ارائه میها در جهت رفع ای از نیازمندیتأمین پاره
های های ارتباطی داخلی برای رقابت با برنامهنویسی جهت تولید برنامهافزایش انگیزه بین متخصصین برنامه -

 خارجی

 اجرایی برنامه جهت تقویت فرهنگ اسالمی ایرانی در برابر تهاجم فرهنگی  -

-جهت جلوگیری از متضرر شدن اپراتور های هوشمندهای ارتباطی گوشیباال بردن فرهنگ استفاده از برنامه -

 های داخلی

 ای دیجتال جهت ارتباطات اداری های رسانهایجاد برنامه -

 

 راهبردهای بازنگری
های بیرونی در جهت رفع گیری از فرصتدر راهبردهای بازنگری ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی، سعی بر بهره   

 از ها وبرداری از فرصتباشد. به این منظور راهکارهای زیر جهت بهرهای مینقاط ضعف فرا روی توسعه سواد رسانه

 گردد:می ارائه اکوتوریسم توسعه راستای در هاضعف بردن بین

 بازنگری در طرح شهر الکترونیک شهر گرگان جهت باالبردن بازده این طرح؛ -

 متجاوزین فرهنگی وبازنگری در کاهش ضعف درونی در زمینه فرهنگی جهت تقویت در برابر  -

های مرتبط در منطقه برای آموزش مردم و دانشجویان در استفاده بهینه از بازنگری و توسعه نهادها و سازمان -
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 های هوشمند. های دیجیتال و گوشیافزارنرم

 

 راهبردهای تدافعی
 گردد:ارائه میپذیری ناحیه مورد مطالعه، راهکارهای زیر در این راهبرد ضمن تاکید بر رفع آسیب   

ها و موانع درونی و تهدیدها و خطرات موجود در استفاده از منابع موجود در جهت کاهش یا حذف نارسایی -
 محیط مجازی؛

 نویسی وتجهیز امکانات و خدمات جهت استفاده متخصصین برنامه -

باطی متناسب با فرهنگ های ارتافزارنرم از بهینه و مطلوب استفاده به منظور ویژه مقررات و قوانین تدوین -
 ایرانی اسالمی.

 
 شهر گرگان IFE و EFE: ماتریس 3شکل   

 

 فرضیه دوم پژوهش
های مورد سنجش در این فرضیه با در نظر گـرفتن  اینکـه بـرای    با توجه به نوع فرضیه دوم پژوهش و نوع پارامتر 

های موجود را برای این عمل استفاده نماییم. بر ایـن اسـاس بـا    ابزارتأیید هر فرضیه سعی گردیده بهترین تأیید یا عدم
های ارتباطی هوشمند را بر فرهنگ جوامع دانشـگاهی و  توجه به ماهیت این فرضیه که به بررسی میزان تأثیرات رسانه

ده نمـاییم. در  های آماری برای به نتیجه رسیدن این فرضیه اسـتفا غیر دانشگاهی اختصاص یافته سعی گشته از آزمون
هـای  ای بخصـوص رسـانه  این بخش فرضیه خود را به معیار اصلی مد نظر که بیشترین تأثیرپذیری را از سـواد رسـانه  

 ایم. ارتباطی دارند مورد بررسی قرار داده

 کای اسکوئر های ارتباطی با استفاده از آزمونهای فرهنگ روابط اجتماعی از رسانه: بررسی میزان تاثیرپذیری مؤلفه 4جدول

 هامؤلفه شماره
منطقه 
شهر
 ی

کای 
اسکوئر یک 

 طرفه

سطح 
معنا 
 داری

میانگین 
 رتبه ای

منطقه 
شهر
 ی

کای 
اسکوئر یک 

 طرفه

سطح 
معنا 
 داری

میانگین 
 رتبه ای

1 
ــده    ــاص داده ش ــان اختص ــزان زم می

 برای اطرافیان

ی
اه
شگ
دان
ع 
وام
ج

 

41,484 3,337 8,885 

ی
اه
شگ
دان
ر 
غی
ع 
وام
ج

 

47,140 NS3,717 8,1043 

2 
ــده   ــژری اختصــاص داده ش ــزان ان می

 در روابط اجتماعی بین شهروندان
05,403 3,333 0,4032 11,753 3,333 8,2358 

3 
میــزان توجــه بــه حقــوق شــهروندان 

 دیگر
81,547 3,333 8,5733 17,235 3,333 8,2203 

 8,0771 3,333 11,784 8,2578 3,333 81,380میـــزان مشـــارکت در تصـــمیمات    4
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 شهری

5 
میـزان توجــه بــه خـانواده بــه عنــوان   

 رکن اصلی جامعه اسالمی
43,241 3,333 8,7133 72,301 3,333 8,1358 

6 
میــزان روابــط در محــیط مجــازی بــا 

 اشناییان و اقوام
71,113 3,333 8,8415 24,727 NS3,331 0,1013 

7 
ایجاد تفکرات نـوین متناسـب بـا روز    

 در روابط اجتماعی
28,333 3,333 0,7311 

07,273 3,333 0,0471 

 %    33عدم معناداری        معناداری  NS            5031مأخذ: یافته های میدانی،    
 

ها از نظر گذاری این مؤلفههای ارتباطی نوین میزان تأثیرهای تأثیرپذیر از رسانهبا توجه به آزمون گرفته شده از مؤلفه
باشـد و مـردم شـهروندان شـهر گرگـان چـه جامعـه        از جامعه شهری موجود در گرگان بسیار باال می مردم در دو قشر

دانشگاهی و چه جامعه غیر دانشگاهی به جز موارد خاص نسبت به این عامل تأثیرگذار هستند و آنها را مناسـب جهـت   
دو منطقه اختالف وجود دارد که بین این داند اما فقط در موارد جزئی دربهبود کیفیت روابط اجتماعی و فرهنگ خود می

در جامعه دانشگاهی شهری بعلت باال بودن سطح سواد، مردم عالقه بیشتری به استفاده از این روابط دارند کـه سـطح   
هـا در منطقـه جامعـه دانشـگاهی شـهری      دهد و تمامی مؤلفهها معناداری باالیی را نشان میمعناداری در تمامی مولفه

باشند اما این میزان معنا داری در جامعه غیر دانشگاهی قدری متفاوت درصد می 33داری باالی سطح معنا گرگان دارای
باشند که تنها در مؤلفه اول میزان روابـط در محـیط   تر سواد در این قشر میاست آن هم بیشتر تحت تأثیر سطح پایین

بودن میزان سطح سواد در این جامعه که اغلب افراد، افراد  شود که به علت پایینمجازی با اشناییان و اقوام مشاهده می
هـا در  تر است اما  در مابقی مؤلفهعادی و شهروندان معمولی هستند میزان استفاده خانوادگی از این روابطه نوین پایین

شـدید مـردم   شود که این حاکی از عالقـه  درصد معناداری دیده می 33تمامی موارد در منطقه دو شهری بابل تا سطح 
ها تا سطح های هوشمند جهت تکمیل سیر روابط اجتماعی خود هستند و این نرم افزارافزارشهر گرگان به استفاده از نرم

 بسیار باالیی توانسته در تغییر فرهنگ بخصوص فرهنگ روابط اجتماعی تأثیرگذار باشد. 
 

 های ارتباطی هوشمند بر فرهنگ جامعه شهری گرگانجهت بررسی میزان تأثیرگذاری رسانه  : آزمون ویلکاکسون5جدول 

 های ویلکاکسونعالمت زیر معیار معیار
-میانگین رتبه

 ای

سطح معنی 

 داری

 اجتماعی فرهنگی

 تغییر در نوع فرهنگ
 42 های منفیرتبه

111/1 
 47 های مثبترتبه

 افزایش تخلفات اجتماعی در محیط مجازی
 27 های منفیرتبه

111/1 
 67 های مثبترتبه

 تغییر در نوع روابط اجتماعی
 43 های منفیرتبه

111/1 
 57 های مثبترتبه

 تغییر در نحو بیان و گویش شهروندان
 43 های منفیرتبه

232/1 
 51 های مثبترتبه

افزایش روابط نامتعارف اجتماعی  )مغایر با اعتقادات 
 اسالمی و ایرانی

 46 های منفیرتبه
111/1 

 53 های مثبترتبه

 های اجتماعیافزایش بی بند و باری
 43 های منفیرتبه

111/1 
 64 های مثبترتبه

 %    33عدم معناداری        معناداری  NS                5031مأخذ: یافته های میدانی،    
ببریم آیا تفاوتی بر فرهنگ شهروندان شهر گرگـان  کاکسون برای اینکه پیدر تفسیر نتای  حاصل از آزمون ویل     
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کاکسون )جدول: افزارهای ارتباطی هوشمند به وجود آمده است یا خیر، از نتای  جدول آزمون ویلدر بعد از تحوالت نرم
م بگوییم توانیهای بدست آمده میداریهای منفی و مثبت هر معیار و سطح معنینماییم: با استناد به رتبه( استفاده می0

است که ورود این روابط اجتماعی  دهنده اینباشد که این نشانداری میدرصد معنا 33ها دارای سطح در اکثریت معیار
باشد: که ذکر میدر شهر گرگان باعث تغییر در جهات مختلف فرهنگی و روابط اجتماعی شهروندان گردیده البته الزم به

توان باشد. پس میداری می)تغییر در نحوه بیان و گویش شهروندان( دارای عدم معنا های موجود یک معیاردر این معیار
ای بر ها نتوانسته تأثیر قابل مالحضههای نوین فقط در این معیارای رسانهبه این نتیجه رسید که سیر تحول سواد رسانه

 شهروندان شهر گرگان بگذارد.

 

 نتیجه گیری
دهد که این منطقه در کنار گرفته مرتبط با فرضیه اول پژوهش نشان میهای انجامتحلیلها و نتای  حاصل از بررسی

های ای بخصوص رسانههای فرآوانی درونی و بیرونی در زمینه توسعه سواد رسانهمسائل و مشکالت فراوان، از ظرفیت
اندازهای روشنی را برای باال بردن سواد  توان چشمدیجیتال ارتباطی برخوردار است که با بکارگیری درست آنها می

های درونی شهروندان گرگانی را استعداد باالی ترین ظرفیتتصویر کشید. از جمله مهمای شهروندان گرگانی بهرسانه
های دیجیتال و از تحصیل کردگان به برنامه نویسی در این بخش و تمایل باالی شهروندان گرگانی به استفاده از رسانه

ها ارتباطی نامناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی توان به مواردی از قبیل وجود فیلترنیگ برنامههای بیرونی نیز میتظرفی
و توسعه اینترنت ملی در باالبردن  امنیت ارتباطات اینترنتی اشاره کرد. تحلیل وضعیت موجود با استفاده از رویکرد   

دهد که نماید، نشان میرا برای احصا نظرات شهروندان نیز فراهم میهای الزم ریزی استراتژیک، که زمینهبرنامه
ای در بین شهروندان منطقه مورد های توسعه سواد رسانهسناریوی تدافعی چارچوب مناسب برای تدوین استراتژی

یافته توسط نوین ارتباطی توسعه  ای بخصوص رسانههای توسعه سواد رسانهباشد و بر این اساس استراتژیمطالعه می
ها در بین مردم گردیده است که خود باعث باال رفتن سطح سواد افزارشهروندان باعث باال رفتن میزان کارایی این نرم

ای شهروندان گرگانی گردیده است در نهایت نتای  این فرضیه با تحقیقات نتای  بدست آمده از پژوهش حاضر در رسانه
(، 5047زاده )(، فرخ5041(، منوچهری )5045شین از جمله: نوری و خسروی نژاد )های پیهای پژوهشمقایسه با یافته
های چنین با مقایسه پژوهشهای خروجی و هم(؛ در استراتژی2332(، سنیون )5035(، صفاری)5035امیر احمدی)

های لحاظ خروجیباشد ولی از (  در محدوده مورد پژوهش متفاوت می2333( و کمار )2337(، سوریانا )5042زاهدی )
های مرتبط با فرضیه دوم براساس نتای  بدست آمده، باشد. در بررسیها میحاصله تا حدودی نزدیک به این پژوهش
ها دارای سطح فرهنگی بجز موارد خاص در بیشتر زیر معیار هایاکثر مؤلفه رابطه موجود در فرضیه دوم تأیید گردید. در

مورد دیگر که در بین شهروندان غیر دانشگاهی درصد و یک 31سطح معنا داری درصد جز یک مورد در 33معناداری 
های دیجیتال ارتباطی تغییر بسیار باالیی در زمان افزاردهد. و در بررسی سیر تحول نرمبوده عدم معناداری را نشان می

های ر نهایت با در نظر گرفتن یافتهخورد. دهای هوشمند و بعد از آن به چشم میهای ارتباطی گوشیافزارقبل ورود نرم
( بسیار بهم 2351( و بیترمن و سیفتسیفاقلو )5030(،  ببران )5035های مهناز شجاعی )های پژوهشپژوهش  یافته

باشند و فقط در پژوهش شجاعی فقط به جامعه دانشجویان صرفا توجه شده و در مطالعه ببران شهروندان در نزدیک می
 اند. اند ولی در پژوهش حاضر به دو قشر دانشگاهیان و غیر دانشگاهیان تقسیم گردیدهقرار گرفته یک گروه مورد بررسی

 

 

 

 



 124 همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی مقاالت منتخب 

 منابع:
نامـه  پایـان  "هـای تعـاملی  ای و نقـش آن در اسـتفاده از رسـانه   میزان سواد رسـانه "( 5044پور، پرستو )ایران .5

 کده علوم اجتماعی.کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانش

، 2152ایران، شماره،  "ای شهروندان تبریزمطالعه سواد رسانه"( 5038زاد، مهردادخدا )ببران، صدیقه و ویردی .2
 .52ص 

 ارتباط وسایل تحقیقاتی و مطالعاتی فصلنامه کاووسی، لیدا مترجم "رسانهای سواد تعریف" (5041)جیمز پاتر، .0

 . 14 پیایی شماره ،8 شماره هفدهم، سال جمعی،

 ماه کتاب) کلیات "امروز دنیای ضرورت رسانهای سواد" (5043)مرتضی استانی، محمدی و اکبر زاده، حسین .8

 (.شناسی دانش و ارتباطات اطالعات،

فصـلنامه مطالعـات ملـی،     "ای راهبرد استحکام هویت فردی و ملیسواد رسانه "( 5030حسینی، سید بشیر ) .1
 . 33 -525سال چهاردهم، شماره دو، صص 

-سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاامکان"( 5038خواجه شاهکوهی، عیلرضا و موسوی پارسائی، سید محمد ) .1

 ریزی روستایی، دانشگاه گلستان.  نامهنامه کارشناسی ارشد، جغرافیا برپایان "آباد کتولهای کوهستانی شهرستان علی

 .تهران دانشگاه انتشارات دهقان، علیرضا مترجم "ارتباطات هاینظریه" (5048)جیمز وتانکارد، ورنر سورین، .7

ای دانشجویان خراسان شـمالی و جامعـه   بررسی ضعیت سواد رسانه"( 5035شجاعی، مهناز و امیرپور، مهناز ) .4
 .80 -11امعه شناختی جوانان، سال سوم، شماره هفتم، صص فصلنامه مطالعات ج "اطالعاتی

و   مطالعـات  دفتـر  : تهران  "سنجش و یادگیری شیوه بر آمدی در های سان ر سواد "( 5035ی )عل طلوعی، .3
 .ها رسانه ریزی برنامه

 "های نوشتاری در شـهر تهـران  ای مخاطبان رسانهسواد رسانه"( 5035قادی، عباس و سید خوندی، زینب  ) .53
 . 557 – 583، صص 23، شماره 50فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال 

 مطالعـات  پژوهشـکده   "ملی هویت بر اینترنت تاثیر" (5035)مرتضی کاشانی، خلیلی و مجتبی قادی، عباسی .55

 .تهران راهبردی،

 محمـد   "جمعـی  ارتبـاط  شـهای  پـژوه  در عطـف  نقـاط  "( 5035)  فلور دی ال ملوین و ای شرون الونری، .52

 .دانژه نشر :تهران ،0 ویراست گذرآبادی،

، 502فصلنامه مطالعات جوان و رسانه، شماره  "ای؛ الزامی برای نسل جوانسواد رسانه"( 5035یزدیان، امیر ) .50
 . 17- 43صص 

14. Derek Boles (2002); The language of Media literacy: aglassory of terms, 
http://www.Medialit.org/reading. 2002. 

15. Hobbs, R. (2005), Media literacy and the K-12 content areas. In G. Schwarz and P. 
Brown (Eds.) Media literacy: Transforming curriculum and teaching. National Society for the 
Study of Education, Yearbook 104. Malden, MA: Blackwell, pp. 1. 

16. Hobbs, Renee (2005); Media literacy and K-12 content areas of synthesis, Mahwah, 
Lawrence Erlbaum Associates. 

17. Potter, W.James (2005); Media literacy, Sage publication, Thosand Oaks, California. 
18. Potter, W.James (2008); Media literacy, Londen: Sage 
19. Zill, k. ,2002, media literacy: television meets the internet. March, april, volume 9, 

number2. 

  



 فصل چهارم  120

 

های  شبکه با نگاهی با دوستانه انسان و اخالقی یها مسئولیت و عمومی  منافع ای، رسانه سواد

 "حسین امام تلویزیونی شبکه موردی مطالعه" شیعهای  ماهواره
 

 واحد تهران مرکزی دکترمهناز رونقی نوتاش استادیار ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد تهران مرکزی سید علی حسینی کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی

 چکیده: اول بخش

 چکیده فارسی
هزار شبکه  57به بیش از  5310های آن در سال ای از زمان ارسال اولین سیگنال های تلویزیونی ماهواره حجم شبکه

های معمولی قابل دریافت است در این سه هزار شبکه در کشور ما با آنتن 0333رسیده است که از این میان نزدیک به 
 و....  توان یافت از موسیقی، اجتماعی،سیاسی، پورنو، فرق، مذهبیشبکه رویکردهای مختلفی می

هـای کـه    ارند از رشد قابل توجهی برخوردار شدند به خصوص شبکهد های که رویکرد مذهبی در سالهای اخیر شبکه
ها  شبکه شیعی بین این شبکه 13های مرتبط با اهل سنت و یا شیعیان را دارند به طوری که هم اکنون بیش از  رویکرد

را بیشـتر   هـا  توان یافت در گیرهای اخیر بین مذاهب در خاورمیانه اهمیت پرداختن به رویکرد گفتمـانی ایـن شـبکه    می
ها قابل مالحظه  ای مخاطب در تاثیرپذیری یا عدم تاثیر از ایماژ سازی این رسانه از طرفی دیگر نقش سواد رسانه کند می

 و مطالعه است
های مرتبط با امام حسین بـه   ها، شبکه امام حسین به دلیل پخش مستقیم از کربال و پخش برنامه در بین این شبکه

باشد به این دلیل در این مقاله به پـژوهش   های شیعیان از اهمیت باالتری برخوردار می رین امامت  عنوان یکی از محبوب
های این شبکه با هدف تحلیل گفتمان انتقادی و بـا اسـتفاده از چهـارچوب     در رابطه با این شبکه پرداخته شده و برنامه

یچ نمونه قبلی تحت عنوان تحلیل گفتمـان  مربع ایدئولوژیک وندایک بررسی شده است در بررسی این موضوع چون ه
 ای وجود نداردیک شبکه تلویزیونی و استفاده از این چهارچوب نظری وجود نداشت عمالً پیشینه

English abstract 

The volume of satellite television signals from the time it first reached in 5310 to more than 

57 thousand network Of which nearly 0،333 networks in our country has received normal 

Antenna Different approaches can be found in the three thousand channels of music, social, 

political, porn, sects, religious and... 
In recent years, considerable growth of networks that were religious approach Especially 

networks that are associated with Sunnis or Shiites are approach 

So that now more than 13 Shiite network between these networks can be found Recent 

conflicts in the Middle East importance of interfaith dialogue approach makes these networks 

more  
In between these networks Satellite television network Al-Hussein because a live broadcast 

of Karbala and Imam Hussein related broadcasts as one of the most popular Shiite imam is 

more important For this reason, in this paper, the research was conducted in conjunction with 

the network And ideological plans of the network with the aim of finding the net with a 

critical look And ideological Van Dyke was investigated using a square frame In examining 

this issue because there is no previous example of television as discourse analysis And use of 

this theoretical framework, there was practically no precedent for 
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 مقدمه
های جهت تبیین و تحلیل اهداف پنهان به امری عادی مبدل شده اسـت چـرا    زمینه تحلیل گفتمان در تمامی امروزه

اهداف پنهان در متن، تصویر و حتی پوشش و نوع حرکات افراد را در نوع مـدیوم و یـا    توان تمامی که به این وسیله می
لیـل گفتمـان از متـون نوشـتاری و ادبیـات بـه       تـوان گفـت کـه دامنـه تح     وسیله ارتباطی مرتبط شناخت و عمالً مـی 

سال به رشدی اعجـاب   13های رسانه رسیده است از طرفی از جمله وسایل ارتباطی که امروزه در کمتر از عرصه تمامی
ها را به دلیل نادیده گرفتن مرزهای جغرافیایی نادیده انگاشـته اسـت،   آور دست یافته و به راحتی حاکمیت محلی دولت

رویم با سرعتی اعجاب آور به تعداد آنها افزوده شده و روز به  ای است که هر چه به جلو می تلویزیونی ماهوارههای  شبکه
 گیرند  تری به خود می  روز جنبه ایدئولوژیک

تواند فرکانسی را  ها می هر شخصی با هر طیف فکری یا عقیدتی و یا ایدئولوژی بعد از دیجیتالی شدن عرصه ماهواره
 ر بگیرد وبه نشر عقاید و آرا خود بپردازد در اختیا

به دلیل داشتن طرفداران فراوان با سرعت بسیار باالتری انجام شـده اسـت و    های مذهبی در این بین گسترش شبکه
تـوان از اهمیـت    هـا مـی   این موضوع تعلق خاصی به یک مذهب و آیین یا دینی ندارد در نتیجه نوع گفتمان این شبکه

توانستیم شاهد تقابل بین  خوردار گردد چرا که هر چند تاکنون به دلیل بعد مسافت و یا هر دلیل دیگر میبسیار وافری بر
ادیان و مذاهب و یا حتی تعارض بین آنها نباشیم اما اکنون بوسیله این تکنولوژی و با از بین رفتن مرزهای جغرافیـایی  

ها هستیم و این تعارضات عالوه بر ایجاد تصـادمات و   ن شبکهبرای آن به راحتی شاهد تقابل و تعارض بین ادیان در ای
شود. برای مثال تعارضات بوجـود   هم می های درون مذهبی درگیری بین مذهبی، حتی در بعضی از موارد باعث درگیری

 باشند یهای آنها عامل بسیاری از آنها مآمده بین بسیاری از اقوام اهل سنت در سوریه که پیروان وهابیت و تلویزیون
باشد به دلیل  ها در خاورمیانه می یابد که بدانیم عمده فعالیت این شبکه تری می  این موضوع زمانی اهمیت فوق العاده 

ترین دین جاری در خاورمیانه اسـالم اسـت و دو    دانیم که مهم این که عمده ادیان مرکزشان خاورمیانه است و همه می
هـای تلویزیـونی    شود که بدانیم قسمت عمـده شـبکه   تر میهستند و زمانی جالبمذهب اصلی تشیع و تسنن ارکان آن 

چه در مذهب تسنن و چه در مذهب تشیع،  بعد از حمله آمریکـا بـه عـراق در     ایدئولوژیک با رویکرد ایدئولوژی اسالمی
چه بیشتر ما را در  ها به خصوص به صورت انتقادی هر پا به عرصه وجود گذاشتند تحلیل گفتمان این شبکه 2330سال 

کشورهای  های پنهان موجود در آنها، کمک خواهد نمود به خصوص که اکنون جز ایران تقریبا تمامی آشنا نمودن با الیه
ایی هستند و شاید بتوان گفت به طور قطع یکی از عوامل ایـن   و طائفه خاورمیانه در حال حاضر درگیر، جنگهای مذهبی

 باشد.   سوء تفاهمات ایجاد شده بین مذاهب توسط این رسانه می های خونین تعارضات و درگیری
های  بر مبنای شاخصه هاتبرد است و  ها شبکه امام حسین است که فعال بر روی ماهواره ترین این شبکه یکی از مهم

هر کـربال  باشد و مرکز آن در ش فکری سید صادق شیرازی یکی از مراجع تقلید مقیم در شهر قم، مشغول به فعالیت می
 باشد در اطالعیه تاسیس این شبکه این چنین بیان شده است کشور عراق می

درود خداوند  -پاکش  وخاندانیاری پیامبر  وبه حقتعالیدر نظر دارد به لطف  شبکه جهانی امام حسین علیه السالم"
ـ  ابالفضلعلمدار کربال حضرت  واخالصوبا الهام از ایمان، ایثار  -بر آنان باد  در دفـاع از دیانـت    السـالم علیـه   اسالعب

» الهی خـویش را در   ومأموریتای جهانی بنا نهاده  ای جوان شیعه را به عنوان حسینیه وامامت، نخستین شبکه ماهواره
شیعه اثنی عشری  وحقهجوامع به سوی فرهنگ اصیل، صحیح  افکار عمومی ومدیریت السالم علیهماحیاء امر اهل بیت 

 به انجام رساند.« 
اهلل فرجـه نقـش بنـدد     زیبا بر لبان مبارک یکتا موعود جهانی حضرت مهدی آل محمـد عجـل   به امید آنکه تبسمی
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 باشد. نورانیشای بر ظهور  ومقدمه
تندرو عربستان، تأسیس شـبکه دیگـری را بـا نـام امـام       ای از علماء هجری قمری ( عده 5805در این اواخر ) سال 

وتوسل شیعیان به ائمه اطهار علیهم السالم در دستور کار خویش قـرار داده کـه خـود     در مبارزه با عزاداری TVحسین 
 باشد. تهدیدی بسیار بزرگ برای عموم مسلمانان جهان و لکه ننگی بر پیشانی ما پیروان اهل بیت در صفحات تاریخ می

عظـام تقلیـد، وظیفـه مـا را      ومراجعفراوان تعدادی از دانشمندان  وسفارشفرصت کم نظیر  وجود این تهدید وچنین
هـا   و امـت هـا   نقطه عطف ملـت  وتنهاهای پاک سرشت ای به نام یکتا قبله دل وحرفهای شیعی  جهت راه اندازی شبکه

 و تبلیغی  علمی ومواجهه السالم علیهم السالم، برای رساندن معارف دلنشین اهل البیتعلیه  الحسینعبداهلل  اباحضرت 
 کند. ز افزون میهای انحرافی، رو با شبکه
 )اصول حاکم بر شبکه امام حسین علیه السالم)مذکور در اعالمیه تاسیس 

 الف( پیروی از خط سیر قران و اهل بیت علیهم السالم.
 ب( مشاوره با علماء ومراجع عظام تقلید.

 های شبکه. در کلیه برنامه وتروی  اخالق، احکام واعتقادات اسالمی پ( حفظ شئونات اسالمی
 حمایت از مستضعفان شیعه در عرصه جهانی.ج(  

 د(  عدم استفاده از موسیقی وتالش در ایجاد جایگزینی مناسب.
 طرفی کامل در حوزه سیاسی. ن(  رعایت بی

 (03 – 54و(  تمرکز بر نسل جوان )
 سودمندهای موزیک، رقص و... با تبلیغ و تروی  هنرهای مفید و ی(  برنامه سازی برای مواجهه با کانال

 وندایک ایدئولوژیک مربع
 ای نظریه ای، چندرشته مثلث از گیری بهره با در این مقاله از مربع ایدئولوژیک وندایک استفاده شده است، وندایک

 شناختی، و اجتماعی شناسی روان با ایدئولوژی مفهوم است معتقد و کند می ارائه ایدئولوژی برای ای چندرشته
 که شود می تعیین اجتماعی های شناخت برحسب ایدئولوژی شناختی تعریف. دارد سروکار تمانگف تحلیل و شناسی جامعه
 که پردازد می نهادهایی و آنها میان روابط ها، گروه انواع بیان به شناسی جامعه بُعد. است مشترک گروه یک اعضای میان
 را ما روزانة گفتار و متون ها، ایدئولوژی چگونه که کند می تبیین گفتمان بُعد و اند سهیم ایدئولوژی بازتولید و گسترش در

 نقش ایفای جامعه در ها ایدئولوژی بازتولید در گفتمان چگونه و کنیم می درک را گفتمان چگونه دهد، می قرار تأثیر تحت
 . کند می

 اعضای و گروه هر بنیادین باورهای ها، ایدئولوژی» دایک ون عقیدة به: «دیگران» نمایی منفی و «خود» نمایی مثبت
 گروه هویت کنندة تعیین که است اجتماعی شناخت بنیادین های صورت همین و( Vandyke, 2333: 7) «هستند آن

 زیر های بخش شامل که گیرد می نظر در گروه هر برای(.Ibid: 57) ایدئولوژیکی ای واره طرح او اساس همین بر. است
 : است
 نیست؟ کسی چه و است گروه به متعلق کسی چه: عضویت معیار •
  میدهیم؟ انجام کارهایی چه گروه اعضای عنوان به ما: شاخص های فعالیت • 
  کنیم؟ می را کارها این چرا چیست؟ کنیم می که کارهایی از ما هدف: کلی اهداف •
  است؟ بد چیزی چه و خوب چیزی چه: ها ارزش و هنجارها •
  دارد؟ دیگران با ارتباطی نوع چه ما گروه: جایگاه •
 دارد؟ دسترسی ما گروه منابع به کسی چه: منابع •
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گروه »بندی میان خودشان به عنوان  وارة ایدئولوژیکی به قطب های اجتماعی نیز در راستای همین طرح اعضای گروه
کنند.  استفاده می«آنها»و «ما»پردازند و به هنگام صحبت، از ضمایر  می« گروه غیرخودی»و دیگران به عنوان « خودی

  :اند از کند که اضالع آن عبارت دایک مربعی ایدئولوژیکی پیشنهاد می  در همین رابطه ون
 تأکید بر نکات مثبت ما  -5
 تأکید بر نکات منفی آنها  -2

 رفع تأکید از نکات منفی ما  -0

 رفع تأکید از نکات مثبت آنها  -8

گیرد، کاربرد زبان و گفتمان اسـت کـه بـه     ایدئولوژی قرار میتأثیر  که تحت یکی از کردارهای اجتماعی مهمی -1
تر بازتولید ایدئولوژی مؤثر است و بنـابر عقیـدة نـورمن     نوبة خود بر نحوه فراگیری، یادگیری، تولید، تغییر و از همه مهم

از یک سو کاربرد  ای دیالکتیکی و دوسویه است؛ ( رابطة میان گفتمان و ایدئولوژی، رابطه5337فرکالف و روث ونداک )
های دانش و باورهاسـت و از دیگـر سـو توسـط آنهـا سـاخته        های اجتماعی، روابط اجتماعی و نظام زبان سازندة هویت

تـرین شـکل رفتـار     ایدئولوژی پیوستگی نزدیکی با زبان دارد، زیرا اسـتفاده از زبـان، معمـول   »شود. از دید فرکالف  می
طـور   کنـیم. اعمـال قـدرت در جوامـع نـوین، بـه       وضات عقل سلیم تکیه میجاست که روی مفر اجتماعی است و همین

 (2: 5343گیرد)فرکالف، روزافزونی از طریق ایدئولوژی و به ویژه از طریق کارکردهای ایدئولوژیک زبان صورت می

لیـل  بـرای حوزةگفتمـان تعریـف کـرده ای، در تح    که ای  بر اینکه با این حوزه گسترده یدر پرسش از ون دایک مبن
، تحلیل گفتمان در سطوح و ساختارهای مختلف ممکن اسـت : گفتمانی باید کدام مؤلفه را تحلیل کنیم؟ پاسخ می دهد

در تحلیل متون نیـز میتـوان درسـطح آوایـی، نحـوی،       .ها را و هم متون را هم میتوان رفتارها را تحلیل کرد، هم نشانه
 .، بینامتنی و فرازبانی به تحلیل گفتمانی پرداختمعنایی، سبک شناختی، بدیعی، بالغی، کاربردشناختی

این بدان معناست که چیزی تحت عنوان یک تحلیل گفتمانم انتقادی تمام و کمال وجود نـدارد بلکـه مـا ناگزیربـه     
 های مورد مطالعه هستیم گزینش برخی از مؤلفه

 رد زیر در نظر گرفته شودجهت تحلیل گفتمان انتقادی مناسب، بهتر است مواهای تلویزیونی  در برنامه

  ها،  و موضوعات برنامهعناوین 
 ها از جمله مجریان و میهمانان، تنظیم دیالوگ شخصیت 
  ها، صحنه پردازی، نورپردازی، چهره آرایی شخصیت 
  ها،  های شخصیتدار کنشاستفاده از صفات خاص، نظام تصویرگری، تدوین جهت 
  استفاده از امکانات مربوط به موسیقی کالم 

 وندایک باشندو وظهور مربع ایدئولوژیک عنوان زمینه بروز تواند به  میهمه این موارد 
 

 تحقیق روش
و کیفی با استفاده از چهارچوب نظـری مربـع ایـدئولوژیک ونـدایک و      روش پژوهش در این تحقیق یک روش کمی

یل گفتمان انتقادی و یک بررسی میـدانی، بنـابراین ایـن پـژوهش یـک پـژوهش       توزیع پرسشنامه خواهد بود یک تحل
های تصویری، وپرسشنامه تعیین معیارهـای الزم   ها به صورت فایل کاربردی است و در آن پس از جمع آوری کلیه داده

نتای  را مشخص شده ای شروع به تحلیل کرده و جداول و  های سواد رسانهجهت تحلیل گفتمان انتقادی و تحلیل آیتم
 .است
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 پایگاه اطالعاتی:

و ربیـع االول و ربیـع    5801های محرم وصفر، جمادی االول و جمـادی الثـانی   شش ماه آرشیو شبکه متعلق به ماه
در این ماهها از بار ایدئولوژیک بـاالتری برخـوردار هسـتند و     که به دلیل وجود مناسبتهای مختلف مذهبی 5801الثانی 

 پرسشنامه 171یدانی و جمع آوری یک پیمایش م
 

 ها داده تحلیل و تجزیه: چهارم بخش
 های پخش شده از این شبکه گروه بندی برنامه

دسته طی برهه زمانی تحقیق پخش کرد کـه بعضـی از    50ها در نوع برنامه به جز اخبار و زیر نویس 13این شبکه 
 قسمت پخش شدند 533ها بیش از  برنامه

 ها مستندگروه اول -الف 
 

 باشند های جدول زیر می نوع مستند در برهه زمانی تحقیق در این شبکه پخش شد که به ترتیب به نام 11 

 نام برنامه          ردیف نام برنامه         ردیف

 مستند روایتی دیگر 6 برگی از دفتر زندگی 1

 مستند زندگی جاوید 7 مستند نوای عرشیان 2

 مستند روایت عشق 3 مستند رهیافتگان 3

 مستند پیر غالمان 9 مستند نور و هنر 4

 مستند سفرنامه عشق 11 مستند هنر و معونیت 5

هایی که برای نشـر معـارف ائمـه شـیعه اسـتفاده شـده یـا در         های نور و هنر و هنر و معنویت با موضوع هنر مستند
مزارهای ائمه شیعه به کار گرفته شده، مشتند رهیافتگان با موضوع گروندگان به مذهب شیعه، مستند سفرنامه عشق با 

ها و افراد هیئتی از جمله پیر غالمان  اختن به آداب رسوم هیئتها با موضوع پرد موضوع پیاده روی اربعین، و باقی مستند
 پردازد  می

ها  بر اساس مربع ایدئولوژیک وندایک، اگر خود را شیعه فرض کنیم و دیگری را اهل تسنن بدانیم این دسته از برنامه
ای این شـبکه را بـه خـود     مهدرصد از سبد برنا 23گیرد و حدود  عموماً در قالب برجسته سازی تقاط مثبت خود قرار می

 .دهند اختصاص می

 گروه دوم
های گفتگو محور با حضور مجری و گاه تا سه کارشناس که در برنامه حضور دارند به  های این شبکه برنامه از برنامه 

ای برخوردار است. کالً در این شبکه  ها، این بخش از اهمیت ویژه دلیل ماهیت بحث و گفتگوی موضوعی در این برنامه
 و نقد و نظر پخش شد.چهار برنامه بینات، توضیح المسائل، سرزمین عشق 

 توضیحات نام برنامه ردیف

 کند از مسائل قرآنی تا مسائل اعتقادی اهل سنت مجری محمد خنیفرزاده با حضور کارشناسان مختلف موضوعات مختلفی را بحث می بینات 5

توضــــــــیح  2
 المسائل

فقط با تکیه بـه نظریـات و فتـاوای آیـت اهلل سـید      های شرعی با حضور حاج جعفر رفعتی به عنوان کارشناس و پاسخ به مسائل و پرسش
 صادق شیرازی

شب یک موضوع با حضور یک کارشناس و مجری پخش شد و عموماً به مسائل اعتقادی اهل سنت و نقد  53ها به صورت هر  این برنامه سرزمین عشق 0
 آنها پرداخت

 "پرده به مسائل به خصوص مذهب بی نگاهی"از زبان مجری راجع به این برنامه بیان شد که  نقد ونظر 8

 
های ثابت این شبکه در طول شش ماه بود  ترین برنامه  برای مثال برنامه سرزمین عشق که این برنامه یکی از کلیدی
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 که جز در ایام مناسیتی در دیگر ایام به طور ثابت پخش شد. 
حضور کارشناس مربوطه مورد بررسی  شب با 53ساختار آن به شکلی است که یک موضوع انتخاب شده و در طول 

کارشناسان از حوزویان نیستند به طوری که برای مثال از میهمانی به نام مهندس مهدی حاج  گیرد لزوماً تمامی  قرار می
 گردد.  زمانی استفاده می

 جدول مطالب مطروحه در برنامه سرزمین عشق با توضیحات ضروری 

 توضیحات عنوان جزیی عنوان کلی ردیف

 امامت و والیت 5

یکی از مباحث بنیادین و وجه افتراق شـیعه و اهـل سـنت     تعریف والیت وشرایط عقلی آن 
هـای   باشـد کـه خـود از جنبـه     بحث امامت و والیـت مـی  

شـب از   53مختلفی برخوردار اسـت در ایـن برنامـه طـی     
های مختلف به اثبات این گفتمان کـه اصـل دیـن    دیدگاه

 ه شد امامت و والیت است پرداخت

 حبل اهلل متین چه کسانی هستند

 والیت تشریحی و تکوینی

 زیارت نامه امامان واثبات درجه والیت پذیری

 

 شناخت حضرت حجت

 امام زمان  

 والیت وامامت در قرآن و از دیدگاه عقل 
 

2 

نقش خاندان شیرازی در کمک بـه  
و ویژگیهــای ایــن  جوامــع اســالمی

به مناسبت صدمین سالگرد  خاندان
 5323قمری انقالب 

بــه خصــوص  ونقــش مراجــع در آن 5323انقــالب 
 خاندان شیرازی  

که به تـاریخ یـالدی    شب به بررسی انقالبی 53اختصاص 
آن مشهور است در سالگرد قمری و برجسته کـردن نقـش   
خاندان میرزمهدی شیرازی پدر آیه اهلل شـیرازی کـه فقـط    

دارد  5323 شـیرازی رهبـر انقـالب    با آیت اهلل نسبت سببی
 جالب توجه است

 بررسی فضائل خاندان شیرازی

 شیرازیگستردگی اندیشه آیه الله

بررسی سازمان شیعه رایتس واچ از ابتکارت آیـه اهلل  
 باشد شیرازی که مقر آن در آمریکا می

 واقعی "صدیق و صدیقه" 0

تـرین لقـب عایشـه بـه      ابوبکر به عنوان اولین خلیفه در نزد اهل تسنن صدیق است و از طرفی مهـم ترین مهم لقب 
 ترین همسر رسول خدا نیز صدیقه است  عنوان دختر ابوبکر و مهم
شب از آنتن یک شبکه تلویزیونی باعث واکنشهای فراوانی خواهد شد کـه در طـول    53تاختن به این موضوع طی 

آن بودیم به طوری که میهمان برنامه مدام تذکر میداد که با حمله به ما چیزی حل نخواهد شد اجرای برنامه شاهد 
  کنیم و بیاید یک بحث علمی

 جایگاه حدیث در تاریخ تشیع 8

 علل ممنوعیت حدیث توسط خلیفه دوم
 
 

ترین اختالفـات بـین شـیعه و سـنی مسـاله        یکی از اصلی
سـال   533تـا  حدیث است به طوریکه در نزد اهـل سـنت   

ابتدای اسالم نقل هر نوع حـدیث ممنـوع بـود و ایـن بـه      
گردد که عمر خلیفه دوم در روزهای  ای تاریخی برمی ریشه

کـه ایشـان در    اسـالم، هنگـامی   آخر حیات رسـول گرامـی  
خواست دوات و کاغذ نمودن جهت نوشتن وصیت نامـه، از  

ـ  س این امر ممانعت به عمل آورد و گفتن کتاب خدا ما را ب
 است  

در نتیجه پرداختن به موضوع حدیث آن هـم احـادیثی کـه    
به امامت و والیت تسریع دارند و در مـواردی بـه اخـتالف    

پــردازد از اهمیـت بســزایی   بـین اهـل ســنت و شـیعه مـی    
 برخوردار خواهد بود

جایگاه حدیث، منابع حدیثی از زمان حضرت رسـول  
 شودتا کنون و اینکه احادیث از کجا باید اخذ 

 جایگاه حدیث ثقلین

 (تواتر)حدیث در شیعه و اصطالحات مرتبط

 حدیث منزلت و جایگاه آن

وجه تمایز شیعه با دیگران که ناحق هسـتند حـدیث   
 است جمله معروف عمر حسبنا کتاب اهلل

 های یک شـبکه تلویزیـونی ایـدئولوژی محـور، جهـت عرضـه        نتیجه گیری کلی این بخش: مهتمرین برنامه
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ها با بررسـی هـر    باشد چرا که در این برنامه های گفتگو محور با حضور کارشناسان می های خود قاعدتاً برنامه ایدئولوژی
عواملی از قبیل دکور، موضوعات مورد بحث، ترکیب توان به نوع گفتمان پنهان و آشکار شبکه پی برد  یک از عوامل می

 مجریان و کارشناسان و....

ها نیز بدون استثناء با چند رویکرد مواجه بودیم اوالً نوعی برند سازی انحصاری از شیعه تحت نام آیت  در این برنامه
سازی انحصـاری بـرای ایشـان     ها عکس ایشان جزیی از دکور است یا برنامه اهلل شیرازی به طوری که در قالب برنامه

که در برنامه سرزمین عشق به شخص ایشان اختصاص داشت و یا برنامه توضیح المسایل کـه تنهـا بـه     شبی 53مانند 
 شود  از دیگر مراجع تقلید برده نمی پرداخت عمالً هیچ نامی پاسخگویی احکام از رساله ایشان می

تـرین    های بسیاری بـه مقـدس  یعه و سنی و توهین و دادن نسبتاز طرفی بررسی و بحث راجع به موارد اختالفی ش
توان خود در قالب مربع ایدئولوژیک وندایک و تحت اضالع، برجسته سازی نکـات مثبـت    افراد اهل سنت که این را می

 خود،کوچک نمایی نکات مثبت دیگری و برجسته سازی نکات منفی او در نظر گرفت
 

 گروه سوم

 گیرند به ترتیب در جدول زیر جای میهاست  های این شبکه سخنرانی از برنامه 
 توضیحات نام برنامه ردیف

آنهـا از   هر شب این برنامه پخش شدعموماً مجـالس سـخنرانی مناسـبتی و تقریبـا تمـامی      منبر حسینی 5
 ها در شهرهای مختلف ایران ضبط شده است حسینه کربالئی

 پخش یک سخنرانی از علمای و فضالی حوزوی که مرحوم شده اند  صدای ماندگار 2

هایی که بدون اعالم و خارج از کنـداکتور پخـش    سخنرانی 0
 شوند می

 گردد های آیت ا... شیرازی انتخاب می که عموما از سخنرانی

 های آیت اهلل سید صادق شیرازی ایی از سخنرانی برگزیده گنجینه حکایات 4

 مباحث معرفتی با سخنرانی آیه اهلل حسینی صدرسلسله  زمزم 5

 
کند موضوعات سخنرانی  بعد از موضوع سخنرانی، اصوالً سخنران در هر سخنرانی دیدگاه کلی برنامه را مشخص می 

باشد و ترکیب سخنرانان در این برنامه به  با رویکرد برجسته سازی شیعیان می در این برنامه همه به طور کامل مذهبی 
 ذیل است  شرح
 نام سخنران ردیف

 آیت اهلل سید محمد شیرازی، برادر بزرگتر آیت اهلل صادق شیرازی 5

 آیت اهلل سید محمد کاظم قزوینی 2

 مرحوم آیت اهلل فلسفی 0

 مرحوم شیخ احمد کافی 8

 توالیی مرحوم آیت اهلل شیخ محمود حلبی 1

 مرحوم حجت االسالم حاج حسین اشرف کاشانی 1

 استاد شهیدی 7

 حجت االسالم والمسلمین سید مهدی فقیه امامی 4

 حجت االسالم والمسلمین خطیبی 3

 سخنران حجت االسالم والمسلمین سید حسن احمدی 53

 حجت االسالم والمسلمین حسینی صدر 55

 حجت االسالم والمسلمین شریفانی 52

 سید مجید نبویحجت االسالم  50

 الهدیشیخ علی رضا علم  58

فکـران بـرای مثـال پخـش     کیب سخنرانان، عموما یا خود آیت ا... شیرازی، یا برادر ایشان و یا از شاگردان و هـم تر
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 بنیانگذار حجتیه به عنوان صدای ماندگار قابل توجه است سخنرانی از شیخ محمود حلبی
مقابل برجسته سـازی نکـات مثبـت    بر اساس مربع ایدئولوژیک وندایک بر جسته سازی نکان مثبت خود و در ضلع 

 باشد دیگری می
 

 گروه چهارم 

شامل تفسیر قران، ادعیه و مذاهب و تحلیل آنها بـا محوریـت   های تفسیری  های این شبکه برنامه از برنامه

 باشد کارشناس و بدون حضور مجری می
 

 نام برنامه          ردیف نام برنامه         ردیف

 صادق درسنامه امام 5 انصاف 1

 تفسیر نه  البالغه 6 تفسیر قران 2

 های نور با آیه 7 اسما الحسنی 3

 گنجینه علم 3 رسم عاشقی 4

 
آنها قابل مشـاهده اسـت تنهـا نکتـه ایـن       است که تقریبا در تمامی های عادی یک شبکه مذهبی ها برنامه این برنامه
نامه امام صادق، از یک رو در این برنامه بـاز  مانند درس هایی است که سخنران آنها آیت ا... شیرازی است بخش برنامه

های  گردد و از سوی دیگر در این برنامه و دیگر برنامه هم اختصاصی سازی شیعه در قالب آیت ا... شیرازی مالحظه می
پردازد یا گنجینه علم که به تفسیر مسائل اجتماعی در نه   مرتبط این بخش مانند انصاف که به تفسیر مذاهب دیگر می

 پردازد و قس علی هذا، بنا بر مربع وندایک تاکید بر نکات مثبت خود وجود دارد  لبالغه میا
 

 گروه پنجم

 که نوع دعاها ومناسبت پخش آنها بسیار قابل تامل استهاست  های این شبکه دعا از برنامه 
 نام برنامه          ردیف نام برنامه         ردیف

 معصوم در روز خودزیارت مخصوص  11 زیارت وارث 1

 حدیث کساء 11 دعای کمیل 2

 دعای سمات 12 زیارت آل یاسین 3

 زیارت ناحیه مقدسه 13 مناجات الخائفین 4

 مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه 14 زیارت عاشورا 5

 زیارت نامه حضرت زهرا 15 دعای عهد 6

 زیارت جامعه کبیره 16 دعای صباح 7

 زیارت امین اهلل 17 زماندعای سالمتی امام  3

 دعای یا من تحل 13 دعای روز 9

 

 شوند دعاها اصوالً به چند دسته تقسیم میتفسیر و توضیح: 

 الف:دعاهایی که صرفاً اخالقی و اعتقادی هستند مانند دعای کمیل   
ب:دعاهایی که بار ایدئولوژیک دارند و در آن یا به ظهور اشاره شده یا قاتلین ائمه لعن شده اند و یا از فضایل ائمه    

 شیعه تعریف شده است مانند زیارت عاشورا
 ایی شده است مانند زیارت حضرت زهرا های مخصوص که در آنها بر مصائب اهل بیت توجه ویژه نامهج:زیارت   
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ین شبکه در هر روز زیارت عاشورا و دعای عهد و زیارت نامه مخصوص روز که هـر روز هفتـه متعلـق بـه     حال در ا
ها در  شود پخش این زیارت شود گاهی از روزها زیارت عاشورا بیش از یک بار پخش می باشد پخش می یکی از ائمه می

نمایی نکات منفـی دیگـری   از طرفی بزرگهر روز به دلیل محتوای آنها نوعی برجسته سازی نکات مثبت خود است و 
نمایی نکات شود خود ایجاد کننده نوعی گفتمان است که حاصل بزرگ است به طور کلی ترکیب دعاهای که پخش می

 مثبت خود است 
 

 گروه ششم
 شود هایی که به صورت مجله تصویری و آیتم محور پخش می برنامه 

هـای اجتمـاعی    باشد هر سه برنامـه مجلـه   زندگی و اینجا کربال می این بخش شامل سه برنامه، سالم کربال، مثبت
باشند اما نصب عکس آیت ا.. شیرازی در دکور هر سه برنامه قابل توجه است، کـادر بنـدی حـرم امـام حسـین یـا        می

هاست و یا پرداختن بـه موضـوعات مختلـف اجتمـاعی بـا       حضرت عباس در پشت سر مجری از نکات دیگر این برنامه
 پردازد نمایی نکات مثبت خود میکردی شیعه محور عمالً بنا بر مربع وندایک به بزرگروی

 

 گروه هفتم 
 های آموزشی است های این شبکه برنامه از برنامه

پـردازد   دراین شبکه تنها یک برنامه آموزشی آنهم با نام شبکه جهانی امام صادق که به تدریس دروس حوزوی مـی 
 پردازد های مختلف حوزه توسط اساتید می ساعت به تدریس دروس پایه 2هر روز به مدت وجود دارد این برنامه 

 

 گروه هشتم 

خبـر از اخبـار    1بـه پخـش    51که با نام شیعه ویوز هر روز راس ساعت  های این شبکه اخبار است از برنامه

اقدام به تاسیس خبرگزاری وابسـته بـه    گردد این شبکه بار در طول شبانه روز تکرار می 1پردازد و  مرتبط با شیعیان می
 خود به نام شیعه ویوز نموده است که کار تهیه اخبار بر عهده آن است

 عنوان خبر در این شبکه پخش شد که به شکل زیر قابل دسته بندی هستند 530در برهه زمانی این تحقیق کال 
 عنوان قابل تقسیم بندی هستند 7مفاهیم مربوط به شیعیان در 

 توضیحات تعداد تکرار عنوان ردیف

1 
مشکالتی که شیعیان با آنها در کشورهای مختلف روبرو هسـتند و   4 دارند هایی که به شیعیان روا می سختی

 شود هایی که به آنها میظلم

 دهند هایی که شیعیان در مقابله با مشکالت انجام میاقدام 7 شجاعت شیعیان 2

3 

در این اخبار به هیچ یک از مراجع شیعه مقیم ایـران جـز آیـت اهلل     0 مراجع
وحید و مقیم عراق جز شیخ بشیر نجفی پرداخته نشد این در حالی 

درصد اخبـار اختصـاص بـه آیـت اهلل شـیرازی       23است که حدود 
 داشت  

 پیشوایان شیعهپرداخت به مناسبتهای شهادت یا والدت  1 والدت یا شهادت معصومین و پیشوایان شیعه 4

  3 دهند خدماتی که به شیعیان شده یا شیعیان به دیگران انجام می 5

  0 تشرف به شیعه 6

  5 متفرقه 7

 
 عنوان قابل تقسیم بندی هستند 1مفاهیم مربوط به اهل سنت در 
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 توضیحات تعداد تکرار عنوان ردیف

  1 ها و کشتارها ها،انتحاری حمله 5

  1 ها تند روی 2

  0 های سنی ظلم حکام و تروریست 0

  5 فتاوای عجیب 8

 
 مفاهیم مربوط به آیت اهلل شیرازی و خاندان ایشان در یک عنوان قابل تقسیم بندی هستند

 وآن صرفاً تعریف و تمجید از این خاندان و شخص آیت اهلل شیرازی است
 تواند تحت عنوان پیشرفت اسالم دسته بندی شود  مفاهیم متفرقه نیزمی

شود که عناصر خبری به خصـوص عنصـر تـازگی و یـا زمـان       به طور کلی کمتر خبری در این خبرگزاری تولید می
 ومکان را بتوان در آن مشاهده نمود عمالً در آن چند رویکرد قابل مشاهده است 

 از تشیع با محوریت آیت ا.. شیرازیالف(تعیین مختصاتی انحصاری 
 ب(انحصار اهل سنت در تندروی و انتحاری و...

 ج(در همه دنیا اسالم به طور عام و تشیع به طور خاص در حال پیشرفت است
 د(آیت ا.. شیرازی در تمام دنیا در حال گسترش تشیع هستند

 شود ه(به شیعیان در تمام دنیا ظلم می
  باشد ها می زیر نویسها  گروه نهم از برنامه

 مورد است 501که موارد احصاء شده بدون تکرار 
 

 شوند تقسیم بندی می دسته به لحاظ مفهومی 6ها به  زیر نویس 

 
 توضیحات عنوان ردیف

 پرداخت ایی از زندگی نامه آنان می های وفات علما به برگزیدهدر بسیاری از مناسبت زندگی علما و بزرگان شیعه 5

های ارتباطی و کمـک بـه شـبکه مخصوصـاً حسـینه شـبکه       بعد از هر زیر نویسی راه ارتباطی و کمک به شبکه راههای 2
 شود پرداخته می

 های مختلف جهت تبلیغ شبکه زیرنویس تبلیغ شبکه 0

بزرگ نمایی خاندان شیرازی به خصوص شخص آیت ا.. شیرازی به طوری کـه گاهـاً    تبلیغ آیت ا... شیرازی و خاندان شیرازی 8
 آوردن جمالتی از ایشان در تمجید یک موضوع بعد از جمالت مربوط به ائمه  

در تبریک در هر مناسبت والدت و یا شهادت بیان نوع والدت و یا شهادت و جمالتی  های مربوط به پیشوایان شیعهتبریک وتسلیت در مناسبت 1
 و یا تسلیت موضوع

 ها با بزرگنمایی بعضی از مطالب و ذکر کلماتی مانند عمری ذم اهل سنت 1

 
همان محورهای مطرح شده در بخش اخبار در این قسمت نیز قابل مالحظه است به عالوه این که از هـر فرصـتی   

ها جهت ود و عالوه بر آن از زیر نویسش جهت درج شماره حساب کمک به شبکه و جذب خبرنگار افتخاری استفاده می
نمایی خاندان شیرازی علی الخصوص آیت ا... سید شود و به طور عام بزرگ ها نیز استفاده میتبریک یا تسلیت مناسبت

شود به شکلی که گاها جمالت بیان شده توسط ایشان در کنار جمالت  ها مالحظه میصادق شیرازی در تمام زیر نویس
 باشد گردد و بر اساس مربع وندایک برجسته سازی نکات مثبت خود می معصومین نقل میبیان شده از 

 های پخش شدهها نماهنگ دسته دهم از برنامه
باشد چرا که از چهار عنصر متن، صدا، عکس  بدون شک یکی از تاثیرگزار ترین تولیدات در عرصه رسانه نماهنگ می



 فصل چهارم  140

گردد. بنـابراین از   و هنری استفاده می ای استفاده کرد به صورت کامال ترکیبی توان در یک کار چند رسانه و فیلم که می
گردند، قاعدتاً از ابزار مهمتری برای تـاثیر بـر    عمق تاثیر باالتری برخوردارند و وقتی از بار ایدئولوژیک هم برخوردار می

، ریـتم موسـیقیایی، کـالم مبتنـی بـر      های مرتبط بـا ایـدئولوژی   ها تصویر مخاطب خواهند بود. عموماً در این نماهنگ
دهند که  مطلوب را تشکیل می ایی ترکیبی  از چهار عنصر اصلی چند رسانه ایدئولوژی صاحبان اثر و به طور کلی ترکیبی

مـورد تکـرار    13نوع نماهنگ مختلف که بعضی از آنها به دفعات بـیش از   10بیشترین تاثیر را بر مخاطب دارد. پخش 
باشـد و در بسـیاری از آنهـا     مورد همه به اتفاق با موضوع ائمه و پیشـوایان شـیعه مـی    0شبکه که جز شوند از این  می

خورد از نکات قابل ذکر است و این بـر طبـق مربـع     برجسته سازی عقاید مورد اختالف تشیع با اهل سنت به چشم می
 باشد. وندایک برجسته سازی نکات مثبت خود می

 
 باشد ها می های کوتاه و کلیپهای پخش شده در این شبکه فیلم برنامهگروه یازدهم از 

 
 نام برنامه          ردیف نام برنامه         ردیف

 شوق زیارت 4 عشق عالمین 1

 گزارش راجع به تولد حضرت زینب 5 منجی 2

 عدم تکرار سقیفه 6 نقش 3

 
کند  این بخش هم با شش قسمت کامال شیعه محور نوع گفتمان کامالً مبتنی بر برجسته سازی شیعه را مشخص می

 پردازد با پخش کلیپی که مربوط به عدم تکرار سقیفه است.  در عین حال به ذم اهل تسنن می
ـ    و بر اساس مربع ایدئولوژیک وندایک برجسته سازی نکات مثبت خود مـی  ر نکـات منفـی دیگـری    باشـد و تاکیـد ب

 باشد می
 های پخش شده از این شبکه تبلیغات است دوازدهمین گروه از برنامه

کند و صرفاً در بخش تبلیغـات، بـه تبلیـغ     الزم به ذکر است که این شبکه به هیچ عنوان تبلیغات تجاری پخش نمی
 پردازد  های خود می بعضی از برنامه

تواند در تبیین نوع گفتمان شبکه تاثیر گزار باشد به همین دلیـل ایـن جـدول     ایی خاص می نوع تکیه بر تبلیغ برنامه
 تهیه شده است

 گردد لیستی از تبلیغات که در این شبکه پخش می 

 
میااااازان  تبلیغ چه چیزی ردیف

 تکرار

 توضیحات

 این تبلیغ، صرفاً تبلیغ این برنامه است 51 تبلیغ شبکه امام صادق  5

اعالم مجاز بودن دادن وجوهات شرعی و نذورات در قالب کمک به این شـبکه حتـی گـاهی     12 جذب کمک به شبکه 2
شود برای مثـال هنگـام پخـش     این کلیپ در بین پخش برنامه مانند پیام بازرگانی پخش می

 برنامه سالم کربال

هـای آن   برنامـه  باشد کـه تمـامی   میاین شبکه، شبکه اختصاصی آیه اهلل سید صادق شیرازی  71 تبلیغ شبکه تلویزیونی مرجعیت 0
های درس و.... ایشان دارد و عنوانی که در ایـن  ها، کالس اختصاص به پخش آثار، سخنرانی

مرکز نشر، آثار مقام رفیع فقاهت و مرجعیـت  "تبیلغ جهت شبکه مرجعیت استفاده شده است 
و انگلیسـی   ، عربـی الزم به ذکر است این تبلیغ به سه زبـان فارسـی  "شیرازی آیه اهلل العظمی

 شود پخش می
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 های آیت اهلل شیرازی استدر کلیپ تبلیغی تکیه اصلی به عکس 08 برنامه توضیح المسائل 8

 های قبلی توضیحات کاملی بیان شد  در بخش 80 مثبت زندگی  1

صـدیقه واقعـی   قبالً توضیح داده شده است اما در برهه از زمان که موضوع برنامه صـدیق و   13 سرزمین عشق 1
 گردد است این برنامه از شبکه تبلیغ می

 قبالً توضیح داده شده است 0 مستند هنر ومعنویت 7

 ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا 0 برنامه خزان یاس 4

 برنامه تفسیر دعای جوشن کبیر 22 اسماءالحسنی 3

 برنامه نمایشی با موضوعات اخالقی 24 برای یاس 53

 یک برنامه شبیه خوانی 8 ماه شبیهان 55

 های قبلی توضیحات کاملی بیان شد در بخش 54 برگی از دفتر زندگی 52

هـای حسـینی، خـادمین     هـا بـا عنـوان طـرح خـانواده      های شبکه توسط خانواده تامین هزینه 21 های حسینی طرح خانواده 50
 افتخاری به صورت ماهیانه

  
شبکه اختصاصی آیت ا... شیرازی است بیش از همـه در برهـه زمـانی ایـن     ای مرجعیت که  شبکه تلویزیونی ماهواره

گیرد و رتبه سوم را برنامه  بار پخش در رتبه بعدی قرار می 12گردد بعد از آن تبلیغ کمک به شبکه با  تحقیق، تبلیغ می
یت ا... شیرازی در ایـن  رسیم که تبلیغ آ دهد از این ترکیب قاعدتاً به این تنیجه می سرزمین عشق به خود اختصاص می

ای با مختصات فکری آیت ا...  شبکه از اولویت باالتری برخوردار است و به نوعی یکی از اهداف این شبکه ترسیم شیعه
شیرازی است به طوری که به مخاطب القا گردد که چیز دیگری به عنوان شیعه در عالم اسالم وجـود نـدارد از طرفـی    

خاطر رویکرد تقابلی این برنامه با اهل سنت و از طرفی رویکرد برجسته سازی آن،نسبت تبلیغ برنامه سرزمین عشق به 
باشد که بر اساس مربع ونـدایک   به خاندان شیرازی همانطور که ذکر شد خود موید تفکر غالب موجود در این شبکه می
ت ا... سید صـادق شـیرازی ( و   این رویکرد به نوعی تاکید بر نکات مثبت خود) شیعه با مختصات ترسیم شده توسط آی

 تاکید بر نکات منفی دیگری است
 گیرند هایی هستند که تحت هیچ ژانری قرار نمی ها، برنامه گروه سیزدهم از برنامه

 پردازند ها تولید و پخش گردید و به موضوعات مختلف میبیشتر در مناسبت
 

 نام برنامه          ردیف نام برنامه         ردیف

 خاطره ماندگار 11 دوزخیان 1

 منشور فاطمی 12 ها مداحی 2

 عطر یاس 13 ها تواشیح 3

 نمایش 14 کلمات 4

 ماه شبیهان 15 سفره اشک 5

 برای یاس 16 افق مرجعیت 6

 الگوی ادب 17 5323مستند  7

 در سوگ خورشید 13 ویژه برنامه 3

9 
روشــنگری تحــت عنــوان خانــدان شــیرازی و نجــات کشــورهای 

 اسالمی
19 

 مستند مسجد جامع یزد

 مستند مسافر به یاد مانده 21 خزان یاس 11

 
برنامه با محوریت شیعه و مفاهیم مرتبط، یک برنامه  50باشند از آنها  های کامال ایدئولوژیک می برنامه برنامه 23هر 

برنامه اختصاصی برای تمجید از خاندان شیرازی به خصوص شـخص آیـت    1)دوزخیان( نقد فتاوای علمای اهل سنت، 
 باشد  ی یکی از اعضای این خاندان و دو برنامه مستند میا... سید صادق شیرازی یا شیعه محور با اجرا و سخنران
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توان به نوعی برجسته سازی و سعی در انحصاری نمودن شیعه در خاندان شیرازی  به طور کلی در این بخش هم می
بر  باشد و برنامه دوزخیان نیز تاکید های اختصاصی تشیع، تاکید بر نکات مثبت خود می را مشاهد نمود و از طرف برنامه

 نکات منفی دیگری به عنوان اهل سنت

 ای سواد رسانه
که کالم بار ایدئولوژیک پیدا کرد بر اساس مربع وندایک خود و دیگری الجرم به وجود خواهد آمد بنـابراین  هنگامی

ای مخاطب  صاحب رسانه در جهت تقویت خود و تضعیف دیگری گام برخواهد داشت و بر این اساس بررسی سواد رسانه
 این بخش بر فرضیات زیر استوار خواهد بود.جهت مشاهده انتقادی رسانه از اهمیت درخوری برخوردار خواهد بود

 نام متغیر
نوع 
 متغیر

 فرضیه اخذ متغیر نظریه اخذ متغیر

 رویکرد جیمز پاتر وابسته ای سواد رسانه

 نظریه کاشت)پرورش( مستقل از رسانه مخاطبانمدت استفاده 
های  شبکهو مدت استفاده از مخاطبان ای  بین سواد رسانه

 رابطه معنی داری وجود داردای  تلویزیونی ماهواره

 نظریه کاشت)پرورش( مستقل از رسانه مخاطبانمیزان استفاده 
های  شبکهاستفاده از  میزانو مخاطبان بین سواد رسانه 
 رابطه معنی داری وجود دارد.  ای مذهبی تلویزیونی ماهواره

 مستقل از رسانه مخاطباننوع استفاده 

نظریه استفاده و 
خشنودی و نظریه 
 کاشت)پرورش(

ای مذهبی،  های ماهواره و نوع استفاده از شبکهای  بین سواد رسانه
 رابطه معنا داری وجود دارد 

از استفاده از  مخاطبانانگیزه و هدف 
 رسانه

 مستقل
استفاده و نظریه 

 خشنودی

از استفاده  مخاطبانانگیزه و هدف و ای  بین سواد رسانه
 دارد وجود داری معنی رابطه ای مذهبی تلویزیونهای ماهواره

ها  واقعی تلقی کردن محتوی پیام رسانه
 مخاطباناز سوی 

 نظریه کاشت)پرورش( مستقل
های  شبکهای و واقعی تلقی کردن محتوی پیام  بین سواد رسانه

 رابطه معنی داری وجود دارد. مذهبی

 مستقل مخاطباناجتماعی  -پایگاه اقتصادی

نظریه استفاده و 
خشنودی و نظریه 
 کاشت)پرورش(

اجتماعی آنها -و پایگاه اقتصادیمخاطبان ای  بین سواد رسانه
 رابطه معنی داری وجود دارد.

 مستقل مخاطبانتحصیالت 

نظریه استفاده و 
خشنودی و نظریه 
 کاشت)پرورش(

ای میزان تحصیالت آنها رابطه معنی داری وجود  بین سواد رسانه
 دارد.

 
که همگی از فارغ التحصیالن و یا متخصصان ارتباطـات   های تلگرامیسوال تهیه و در گروه 51ای شامل  پرسشنامه

نفر در  171شد مجموع جامعه آماری های مرتبط با ارتباطات و رسانه داشتند قرار داده بودند و همگی بدون استثناء شغل
 گردد( و نتای  زیر استخراج گردید)در قسمت گزینه جمع تعداد هر گزینه در تعداد پاسخها درج می گروه تلگرامی 1
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 سوال ردیف
 ها گزینه

 اصال کم زیاد خیلی زیاد

 71 132 243 131 بینید شما چه مقدار ماهواره می 1

 43 319 232 31 آشنا هستید ای مذهبی تلویزیونی ماهوارههای  چه میزان با شبکه 2

ای دینـی، معـارف دیـن     ای مانند تلویزیـون مـاهواره   توان با استفاده از رسانه به چه میزان می 3
 منتقل کرد

125 141 151 259 

هـا چـه    های متنوع، وجود این شـبکه  نظر شما در دنیای مدرن امروز با این حجم از رسانه به 4
 تواند مفید باشد می میزان

77 193 312 113 

ای  هــای تلویزیــونی مــاهواره چــه مقــدار شــبکه تلویزیــونی امــام حســین را در بــین شــبکه  5
 دانید موفق می مذهبی

142 134 239 111 

 71 111 261 235 کند چه میزان این شبکه با برنامه ریزی قبلی در تولید محتوا عمل می 6

 91 165 212 213 های این شبکه وجود دارد ای در برنامه رسانههای  چه مقدار از تکنیک 7

 211 227 119 133 شناسید چه مقدار مدیران و صاحب امتیازان این شبکه را می 3

 243 212 146 173 این شبکه چیست ای گری میزان حرفهنظر شما راجع به 9

خصوص نشر معارف امام حسین به  چه مقدار وجود این شبکه را در شناساندن معارف اسالمی 11
 دانید مفید می

132 141 219 134 

 194 174 121 136 ها ضروری است چه میزان در وضعیت حال حاضر خاورمیانه، وجود این شبکه 11

 93 111 241 213 چه میزان از محتوای پخش شده در این شبکه صرفاً بر اساس مطالب دینی است 12

 92 214 134 195 تواند در جذب مخاطبان به دین مفید است میچه میزان این شبکه  13

تـاثیر گـزار    تواند در تقویت و یا تضعیف رویایی بین مذاهب اسـالمی  چه میزان این شبکه می 14
 باشد

134 137 156 143 

 232 245 95 113 تواند در راستای منافع عموم مسلمانان باشد چه میزان فعالیت این شبکه می 15

 253 232 93 37 چقدر از مطالب این شبکه در افزایش اطالعات دینی خود استفاده کردید 16

 
 کند نتای  استخراج شده بوسیله آزمون پترسون از جمع نتای  پرسشنامه مطالب زیر را نسبت به فرضیات ثابت می

 رابطه معنـی داری وجـود دارد  ای  های تلویزیونی ماهواره شبکهو مدت استفاده از مخاطبان ای  بین سواد رسانهالف: 

 گردد بنابر این این فرضیه اثبات می
رابطـه معنـی داری وجـود      ای مذهبی های تلویزیونی ماهواره شبکهاستفاده از  میزانو مخاطبان بین سواد رسانه ب: 

 گردد ندارد بنابراین فرضیه دوم در جدول فرضیات اثبات نمی
رابطه معنا داری وجود ندارد بنابراین فرضیه سوم  ای مذهبی های ماهواره و نوع استفاده از شبکهای  سانهبین سواد رج: 

 ها رد میگردد هم در جدول فرضیه
 وجـود  داری معنی رابطه ای مذهبی های ماهوارهاز تلویزیوناستفاده  مخاطبانانگیزه و هدف و ای  بین سواد رسانهد: 

 ها اثبات میگردد رم نیز در جدول فرضیهدارد بنابراین فرضیه چها
بنـابراین   رابطـه معنـی داری وجـود دارد.     های مذهبی شبکهای و واقعی تلقی کردن محتوی پیام  بین سواد رسانهه: 

 گردد ها اثبات می فرضیه پنجم در جدول فرضیه
بنابراین فرضیه ششـم   وجود دارد.اجتماعی آنها رابطه معنی داری -و پایگاه اقتصادیمخاطبان ای  بین سواد رسانهو: 

 گردد. در جدول فرضیات هم اثبات می
بنابراین فرضیه هفتم در جـدول فرضـیات    ای میزان تحصیالت آنها رابطه معنی داری وجود دارد. بین سواد رسانهز: 

 گردد هم اثبات می
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 گیری نتیجه و خالصه: پنجم بخش
 زمان استفاده شد از طرفی با استفاده و کیفی به طور هم کمیهای طور که ذکر شد در این مقاله از روشهمان

از مربع ایدئولوژیک وندایک به بررسی ابعاد ایدئولوژیک شبکه امام حسین پرداختـه شـد و از طرفـی بـا پرسشـنامه بـه       
 ای پرداخته شد بررسی سواد رسانه

  چهار ضلع برجسته کردن نکات مثیـت  توان بر  بنا بر مربع ایدئولوژیک وندایک، هر موضوع ایدئولوژیک را می
خود، کوچک نمایی نکات منفی خود، بزرگ نمایی نکات منفی دیگری و کوچک نمایی نکات مثبت او، تحلیل گفتمـان  

 نمود

 است. « ی و اخالقیشناخت ییبایزبعد شناختی، احساسی، » ای دارای چهار بعد سواد رسانهاز طرفی دیگر 
ها اشاره دارد. تصویر اطالعـات   واقعی مثل زمان، اسامی، تعاریف و مواردی مانند آن در بعد شناختی، به اطالعات    

 شناختی همان چیزی است که در ذهن ما نقش بسته است.
بعد احساسی، شامل اطالعاتی درزمینه احساسات مانند عشـق، نفـرت، خشـم، شـادی و سـرخوردگی اسـت. بـه            

کنند و توانایی  گذرد، فکر می ترس و اضطراب در وجودتان می لحظاتیا اطالعات احساسی مثل آنچه در اوقات شادی 
 .رادارنداندکی برای تجربه یک احساس 

شناختی، شامل اطالعاتی درباره چگونگی تولید یک پیام است، این اطالعات مبنای قضاوت ما در برابر  بعد زیبایی    
، کارگردان، و... است. این بـه مـا   دان موسیقی، خواننده، این پرسش است که چه کسی بهترین نویسنده، عکاس، بازیگر

ای مثل تدوین، ویراستاری، نورپردازی، صدابرداری و.... قضاوت و  کند تا درباره محصوالت استادانه و خالقانه کمک می
 شناختی است. داوری کنیم. چشم و گوش مخاطب منبع اصلی دریافت اطالعات و دانش زیبایی

     هاست. به اطالعات اخالقی که در سرشـت شـما    ای، شامل اطالعاتی درباره ارزش واد رسانهبعد اخالقی س
کنیم.وقتـی دربـاره    قضاوتها  ها و نادرستی دهد درباره درستی جای دارد، توجه کنید. این نوع اطالعات به ما امکان می

ها فکـر   های آنو بدی ها یبه خوبی نشینیم، یعن ی یک فیلم به قضاوت میها تیشخصتصمیمات و جنبه اخالقی رفتار 
ای برخـوردار شـده و مضـامین اخالقـی را بهتـر از       شود که افراد از درجه باالی سواد رسـانه  کنیم. این بعد سبب میمی

  (.12 – 15: 5035سایرین دریافت کنند. )پاتر،، 

  بنابراین در قدم اول باید ما و دیگری تعریف گردد 
 توان خود و دیگری را در این شبکه این چنین تعریف نمود می بر اساس مطالب استنتاج شده 

های ایدئولوژیک و باشد و چهار چوب به نام امام حسین که در شهر کربال مستقر می خود: یک شبکه تلویزیون مذهبی
 گیرد فقهی آن براساس مانیفست فکری آیت اهلل سید صادق شیرازی شکل می

 توان یافت میدیگری  ،دیگری:در این شبکه دو نوع
 شود شامل مراجع و افراد دیگر الف:هر آنچه که به غیر از مقلدان آیت اهلل شیرازی، شیعه نامیده می     
 ب:اهل تسنن وتکفیریان    
نوع برنامه اختصاص به خاندان شیرازی و  57ایی که در برهه زمانی تحقیق در این شبکه پخش شد  نوع برنامه 15از 

نوع برنامه جهت تقابل با اهـل   1برنامه اختصاص به شیعیان داشت و 04یرازی اختصاص داشت، به خصوص آیت ا... ش
 شود سنت داشت در اخبار و زیرنویسها هم همین رویکرد کلی مشاهده می

قسـمت   53نوع برنامه عموماً گفتگو محور که بعضی از آنها ماننـد سـرزمین عشـق بـیش از      1تهیه و تولیدو پخش 
های مختلف از قبیل عامل بودن جـذب   ها و همچنین دادن نسبت بانی اعتقادی اهل سنت در این برنامهداشتند و نقد م

فرهنگ یهودیت توسط بزرگان اهل سنت مانند عمر خلیفه دوم و از طرفی برجسته سازی تشیع حتـی بـا نسـبت دادن    
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نشان دهنـده رویکـرد تقـابلی ایـن     القاب اختصاصی خلفای اهل سنت به ائمه شیعه مانند فاروق اعظم به حضرت علی 
 شبکه با اهل سنت دارد

نوع برنامـه   57این شبکه به شکلی به دنبال تعریف شیعه در قامت فکری آیت ا... سید صادق شیرازی است ساخت 
هـایی   های این شبکه صرفاً اختصاص به خاندان شیرازی دارد برنامـه  درصد برنامه 00نوع برنامه یعنی  15اختصاص از 

پردازد هیچ گاه از نظـرات دیگـر مراجـع اسـتفاده      د توضیح المسائل که در ظاهر به پرسش و پاسخ احکام فقهی میمانن
ای مانند روشنگری که  کند گویی در عالم تشیع، مرجع دیگری جزآیت ا... سید صادق شیرازی وجود ندارد ویا برنامه نمی

ایـی   های دیگر از طرفی دیگر برنامـه  یرازی میداند و یا برنامههای خاندان ش را به دلیل فعالیت نجات کشورهای اسالمی
نیست که در استودیو اجرا شود و عکس آیت ا... سید صادق شیرازی بر روی دیوار نصب نشده باشـد و در کـادر نباشـد    

 بنابر این این شبکه به دنبال انحصاری سازی شیعه در تفکرات آیت ا.. شیرازی دارد
شود و در همین بخش تعریـف   دیگری که در این شبکه بر اساس آن سعی در ایجاد گفتمان میو با توجه به خود و 

سـعی در   5323هایی مانند روشنگری یـا انقـالب    شد و بر اساس مربع ایدئولوژیک وندایک، این شبکه با ساخت برنامه
سعی در انحصاری سازی شیعه در  گردد با هدف رفع تاکید از نکات منفی خود و از طرفی با پیشینه سازی برای خود می

ها ویا برنامه توضیح المسائل که تنها پاسخ گو از متن رساله آیت ا... شـیرازی   های مختلفی مانند سخنرانی خود با برنامه
هایی مانند نقد و نظر به  است به دنبال تاکید بر نکات مثبت خود این بار در غالب شیعیان و از طرف دیگر با تولید برنامه

پردازد و از طرف دیگر با سلب صفات عام  بال تاکید بر نکات منفی اهل سنت به عنوان دیگری در ایدئولوژی خود میدن
هایی مانند سرزمین عشق)قسمت مربوط به صدیق و صدیقه واقعی( به دنبال رفـع تاکیـد از    خلفای اهل سنت در برنامه

قیق نشان داد که رویکرد تقابلی در این شبکه موجود است نکات مثبت دیگری یعنی اهل سنت هستند بنابراین، این تح
پردازد و از طرفی دیگر به دنبال محدود کردن دیگر شیعیان به عنـوان   رویکردی که از طرفی به تقابل با اهل سنت می

د های موجود و تک صدا کردن خود در دنیای شیعه هستند و سعی در مطرح کردن تنها خود به عنوان شیعه هستن تشیع
 کنندوآمار تفضیلی تعداد آنها در سواالت پاسخ داده شد هایی که تولید و پخش می با توجه به برنامه

های از  های شبکه ای و رویکرد اخالق مدارانه موجود در دین غالب برنامه از طرفی با توجه به بعد اخالقی سواد رسانه
هـا از   ای بینندگان جهت تشخیص و استفاده از برنامـه  سانهگیرند و نقش سواد ر های اخالقی قرار می این دست در لفافه

از سـواد الزم جهـت    اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود به طور کلی بییندگان هم به لحاظ فنی و هم لحـاظ علمـی  
نـام امـام    ای با گردد که در شبکه ها باید برخوردار باشند واین موضوع زمانی از اهمیت برخوردار می استفاده از این شبکه

ای  توان نتیجه گرفت که سواد رسانه شود می ها جهت برجسته سازی آراء یک شخص ساخته می درصد برنامه 00حسین 
ها بسیار مهم است و این موضـوع ارتبـاطی بـه جایگـاه تحصـیالتی و یـا اجتمـاعی         در جهت استفاده از این نوع رسانه

 باشد. عموم در رابطه مستقیم می مخاطبان ندارد و به طور کلی این موضوع با منافع
 نویسندگان

 واحد تهران مرکزی دکترمهناز رونقی نوتاش استادیار ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد تهران مرکزی سید علی حسینی کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی
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 مآخذ و منابع

 :منابع فارسی 
 ، چاپ چهارم5073شناسی، مشهد، مرندیز، های جامعهمکاتب و نظریهابوالحسن تنهایی، حسین؛ درآمدی بر  -5

 5032حکیمی،نشر ققنوس  محسن ترجمة بیستم، قرن در فرانسه فلسفة ماتیوز، اریک -2

 5073شناسی، مهرداد میردامادی، تهران، مرکز، استونز، راب؛ متفکران بزرگ جامعه -0

ی از مترجمان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـالمی،  شناسی، جمعاسکید مور، ویلیام؛ تفکر نظری در جامعه -8
 ، چاپ اول5041

 .5077 نشرنى، تهران، الملل، بین روابط در جدید هاى دیدگاه وحید، بزرگى، -1

 .5074 نوین، علوم تهران، سیاسی، علوم در جدید های نظریه در حسین، سیری بشیریه، -1
 .تهران دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی مقطع درسی جزوة مدرن، پست و مدرن اندیشة حسین، بشیریه، -7

 .5047 سروش، تهران، اوحدی، مسعود ترجمه ارتباطات، در مفاهیم بندی طبقه ادوین، رولدس،ها و رید بلیک، -4

 5043بیلینگتون، روزاموند و دیگران؛ فرهنگ و جامعه، فریبا عزبدفتری، تهران، قطره،  -3

 5035مترجم صدیقه ببران تهران نشر تاویل ، ای مبانی سواد رسانهپاتر جیمز،  -53

 5075 فریدون بدره ای، تهران: توس، چاپ اول  مترجم:  های پریان، های تاریخی قصه پراپ، والدمبر، ریشه -55
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