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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
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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 در ارتقاء فرهنگ دفاعیراهبردهای سواد رسانه
  

 2جابر پوریانی -1مرتضی چشمه نور    

  

 :چکیده 

ها برای خلق  ی مختلف محتوای رسانههاها، درک و ارزیابی انتقادی جنبهای، توانایی دسترسی به رسانهسواد رسانه 
ای بقه اششقار ی گوناگون است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، آمقوزش سقواد رسقانههاارتباطات در زمینه

ای منفی نیسقتند ی رسانههاایدئولوژیتمام  د را پیدا کرده است. هرچنداین موضوع اهمیت خومختلف مردم آغاز شده و 
 گونقههمان را ایرسانه هایپیام دارند، باید کمی ایرسانه سواد ی مثبت هم دارند اما افرادی کههاها ایدئولوژیو رسانه

 کنند، بپذیرند. می ارائهها رسانه که
«. ایران اسقتاوج افتخارات ملقت» العالی(؛)مدظلههبریری مقام معظم فرموده ی دفاع مقدس بهدوران هشت ساله 

 شقکل مطلقوب و مناسقب بقه ایندهسقلایثقار و شقهادت بقه نهای دفاع مقدس و فرهنگلذا برای حفظ و انتقال ارزش
یقرد. نظر شقرار گریزی فرهنگی، اجتماعی و اشتصادی کشقور مقدبا جدیت در برنامه)فرهنگ دفاعی( این فرهنگ بایستی

یش از هر چیقز ب -است ثار و شهادتایه همان فرهنگ مقاومت، پایداری، ک -دفاعی برای تبیین نقش و جایگاه فرهنگ
-روری بقهاین ارتباط، حرکت جدی تحقیقاتی و علمی پیرامون موضوع ضهستیم. درای گیری از سواد رسانهبهرهنیازمند 

این شور و شوق، واهیم انقالب و کشور بیمه باشد، بایداگر بخ» العالی(؛)مدظلهرهبریرسد. به فرموده مقام معظم نظر می
ایقن رغم گذشت چنقد سقال از پایقان جنقگ، گرچه علی« این حرکت عمومی و بسیج ملت را روز به روز تقویت کنیم. 

هرحقال ، امقا بقهمغفول مانده اسقتاین فرهنگ ها در نشریا به دلیل عدم بهره گیری مناسب از رسانهو حرکت کند بوده
مانده و از آفت تحریف مصون بمانقد زیقرا نشقر ایران باشیسنگ در ذهن ملتعنوان میراثی گرانباید به دفاعیفرهنگ 
نگیقزه بقرای اهای معنوی و اخالشی با شمیم عطر خون شهیدان تأثیر به سزایی در اخالق جوانان داشته و امید و ارزش

 همراه دارد. ر جهانی و همچنین ترویج فرهنگ عاشورایی را بهمبارزه با استکبا

این مقالقه بقه آن پرداختقه سترش فرهنگ دفاعی که درای در نشر و گها و راهبردهای سواد رسانهترین بایستهمهم 
هقی بقه دای در سقمتهپررنگ نمودن نقش سقواد رسقان»است از: عنوان ابعاد و عوامل تبیین کننده آن عبارتشده و به

این م ازکه هرکدا« فرهنگ دفاعیپذیری مردم از دیدگاه بر جامعه ایسواد رسانه گذاریتأثیر»و « فرهنگ دفاعی کشور
 باشد. های مختلفی میها خود دارای ابعاد و زیر مجموعهمولفه
 

 :کلید واژه 

 ای، فرهنگ، فرهنگ دفاعی دفاع، راهبرد، رسانه، سواد رسانه
 

 :مقدمه  

 خل  شدن جهانی عرصه در را شگرفی وتحوالت درنوردیده را ملی ارتباطات، مرزهای و اطالعات انقالب اکنون هم 

 همگان دسترس در اطالعاتی هایشبکه طری  از راحتی تازه، به هایدانش و اطالعات باالی روحجم نایاز. است کرده

                                                           
  . حوزه رسانه پژوهشگر-1
 کارشناس ارشد مدیریت رسانه  -2
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گیری  شکل در « جهانی دهکده » عصر نایدر که موضوعی. ندارد تردیدی وجود گونههیچ جای گیرد، دیگرمی شرار
 در ارتباطات و اطالعات تکنولوژی کننده و خیره شتاب پر هایپیشرفت از ما استفاده و برخورد است، نحوه اهمیت دارای

 . است زندگی مختلف شئون

 هایپدیقده آخقرین از تفادهاسق بقا تقا کنندمعاصر کمک انسان به مفید ابزاری همچون توانندمیها رسانه میان نایدر

 به نیت سوء با یا و ادرستنابزار، غلط،  نایاگر که نایضمن. باشد داشته تالشی پر و دلخواه، آرمانی، پربار علمی، زندگی

 هایآگاهی و اطالعات داشتن بنابراین. عمل نماید بار مصیبت و کننده ویران نیرویی صورت به تواندشود، می کارگرفته

 بقه نماید، تا تر و لذتبخش موثرتر، پویاترها رسانه از را ما استفاده تواندمیای رسانه هایاز پیام مندی بهره زمینه در الزم

ابعاد  و جهات تمامی جمعی ارتباط وسایل امروزه. نگیریم شرار ایخاص رسانه هایدئولوژیایوها ارزش تاثیر تحت راحتی
 فعال انسان که شده ثباع و است کرده رسوخ امن هایحریم وها روزنه همه به وسایل نایامواج و ساخته متاثر را انسانی

 که مردم عامه و باطارت کنترل کننده هایاشلیت میان شکاف که مادامی. شود تبدیل راکد و تماشاچی منفعل به متفکر و

 کقه خصوص هستیم در آگاهی سطح بردن باال و دانش مبادله به نیاز است به افزایش دارند، رو شرار آن تاثیر معرض در

 محدودی تعداد تنها و است ادتع روی از بیشتر گیرد، بلکهصورت نمی هدفمند و ، سنجیدهایرسانه هایپیام با مواجهه

 حالقت از تواننقدمی افقراد نتیجقه در. کننقدکنترل می را شنوندمی یا خوانندبینند، میمیها رسانه در که را افراد، آنچه از

 صقورت و بقه دنماینق برخقوردهقا پیام بقا فعاالنقه و شوند خارج هایرسانه کنترل تحت صرف و منفعل، بیننده مخاطب

 سقواد » اطالعقات عصر هایپدیده ترینمهم از یکی عنوان که به است نجاایدر. درآیند گرگزینش و گرانتخاب مخاطب

 صرفاً و عادت سر از ندکسعی و بردهباال را خود دانش و اطالعات سطح کندکمک مخاطب به تا کندمی ظهور « ایرسانه

 . بپردازدها یامپ تفسیر و تولید به الزم آگاهی و بینش با بلکه نکند استفادهها رسانه از تفریح و سرگرمی برای
 

 :اهمیت و ضرورت تحقیق 

دهنده و های تشکیلهو مؤلف فرهنگی یک کشور، چیستی آن، مکاتب، الزامات فرهنگ دفاعی دفاع وبررسی مفهوم  
مندی درونی نظام اش نیازمند به دست دادن تعریفی منطقی، منسجم و دارایعوامل تهدیدکنندهموانع و بخش آن، شوام
 از کییگر دی سویی از باشد که بتوان در سایة آن تعریف آن در یک کشور به تحلیلی درست از وضع آن کشور رسید؛می

 عنوان به ایرسانه وادبه س دادن اولویت و ایرسانه سواد آموزش ؛"ایرسانه جنگ"و "نرم شدرت" با مقابله ابزارهای

 ، وایرسانه هجوم بلدر مقا باشد پادزهری تواندمی ایرسانه سواد. است 21 شرن در شهروندان برای حیاتی مهارتی

 مهارتی عنوانبه ایانهسواد رس آموزش همچنین. نماید واکسینه ایرسانه هایپیام محتوای با مواجهه در را شهروندان

 و گرددمیها سانهر مواجهه با در شهروندان تحلیل ظرفیت افزایش به منجر که است ایرسانه جنگ با مقابله جهت
بپذیرند،  کنندمی نچه دریافتآ هر منفعالنه و شوند ایرسانه هایپیام محتوای تسلیم آنکه جای به آنان تا شودمی باعث
 و بپردازندها پیام رزیابیاو  رمزگشایی به و درک راها پیام در نهفته معنای فعال مخاطب کیعنوان به تا نمایند تالش

نباشند،  برخوردار کافی ایرسانه سواد از جامعه کیشهروندان  اگر. باشند داشته ایرسانه هایپیام با فعاالنه برخوردی
 . نمایند تفسیر و یردرستی تعب به را وشایع و امروز، مسائل جهان ایرسانه سنگین فضای در توانست نخواهند شطعا
 مات فرهنگی فرهنگ دفاعیهاو الزاارزش ی آن به بررسیهابرآنیم تا با بررسی دفاع ویژگیپژوهش این دربنابراین  

 . بپردازیم
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 تحقیق:چهارچوب نظری 
 سواد دارای دافرا افزاید؛می ادامه در وی« سازدری میای از شما شهروند بهتسواد رسانه»است  معتقد کیپینگ پات 

 عمل پیچیده و ار ظریفبسی اخبار و اطالعاتها، دیدگاه انتقال برایها رسانه که دارند توجه مسئله نایبه ایرسانه

 احساسات دادن شرار تاثیر تحت و پیام خل  برای خاصی هایشیوه وها از تکنیک که دانندمی افراد نایهمچنین. کنندمی

 کنند. افراد شناسایی را شده گذاری هدف هایتکنیک توانند می ایرسانه دارای سواد افراد. شودمی استفاده عواطف و
 چه و هستند ها ذینفعرسانه در کسانی ایکسی چه که کنند نظر تبادل و بحث این بارهدر توانند می ایرسانه سواد دارای

 منابع ایرسانه وادس دارای افراد افتد. می اتفاق نایدلیل چه به و شودمی گرفته نادیده و گذاشته کنار کسانی یاکسی

شوند.  می مند بهره خود اطالعاتی نیازهای اساس ها بررسانه از و کنندمی ها را جستجوسرگرمی اطالعات و مختلف
 ناید. ازنماین ها واگذاررسانه به را دخو عمل اختیار بخواهند نکهای تا کنند عمل با رسانه چگونه مواجهه در دانند می آنها
 هستند.  بهتری ای، شهروندانرسانه سواد دارای افراد نظر

 .(www. media-awareness. ca/english/Teachers/media-literacy/Why-Teach... ) 
 تنسب مهمتری نقش و ردگیدربرمی را زندگی از ایعمده بخش رسانه که حاضر حال مارین بارن معتقد است: درس. 

ستدالل، اانتقاد،  ها، شدرتپیام با صحیح ارتباط ریبرشرا نحوه پیرامون تا دارند نیاز کنند، شهروندانمی ایفاگذشته به
 ( .medialit. org/orientation guide .)گیرند.  شرار آموزش ها، تحتپیام با فعال مشارکت و خالشیت، توجه

 سواد دةایاست، ولی رفتهشرارگ توجه مورد بسیار اخیر سال سی در ایرسانه سواد که گفت توانمیاز نظر کوبی، 

 باز پیش شرن نیم به ایرسانه
می  بحث مثبت و آموزشی ربتجا به تأثیرات نایتبدیل سازوکار جمعی و هایرسانه تأثیرات از که زمانی گردد؛می
 (Kubey, 2001شد )

ین مردم اعی در بوحیه دفردر جهت دهی به افکار عمومی و اشاعه بدیل و مهم رسانه ابراهیمی معتقد است، نقش بی
ای ارتباطی هنولوژیزون تکهای پس از انقالب، مستلزم توجه بیش از پیش بوده و با توسعه روز افایران در طول دهه

 (76: 1395اند. )ابراهیمی، در انتقال فرهنگی، نقش به سزایی داشته
 

 :هدف تحقیق 
 . فرهنگ دفاعیدر ای راهبردهای سواد رسانهتبیین و تشریح الزامات و  -

 . گ دفاعیفرهن ای در حوزه نهادینه سازیگیری از سواد رسانهمحاسن و معایب بهرهشناخت بخشی از  -

 فرهنگ دفاعی. حفظ و  های نظری و نیز ارائة پیشنهادی کاربردی برای تبییننجام ارزیابیا -
 

 :سئواالت تحقیق 
  سوال اصلی: -الف 
 ؟ای در ارتقاء فرهنگ دفاعی چیستراهبردهای سواد رسانه 
  سوالت فرعی: -ب 
 چیست ؟ای سواد رسانه - 
 فرهنگ دفاعی چیست؟ - 
 . (دفاع مقدسفرهنگ دفاعی )بویژه های لزوم ماندگاری ارزش - 

 . ایی در جامعه از منظر سواد رسانهعلل و موانع گسترش فرهنگ دفاع - 

http://www.media-awareness.ca/english/Teachers/media-literacy/Why-Teach
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 حفظ و گسترش فرهنگ دفاعی کدام است؟بر  ایسوادرسانه الزامات - 
 

 :روش تحقیق 
هقره بای ای کتابخانهلیلی و در گردآوری اطالعات از روش مطالعهتح -این پژوهش، روش توصیفیروش تحقی  در 

 فیش برداری بوده است.  تحقی  نیز گرفته شده و ابزار
 

 :ادبیات تحقیق 
عنوان بار در کتاب خود تحتگردد. مارشال مک لوهان اولینباز می 1965ای، به سال سواد رسانهتاریخچه پیدایش  

یابد، الزم  نی تحق زمانی که دهکدة جها: ار برد و نوشتاین واژه را بک، "درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان"
توسط جیمز پاتر  "ای شناختیتئوری سواد رسانه"یابند. اما ای دستنام سواد رسانهها به سواد جدیدی باست انسان

یعنی این حوزه؛ی پیوند و ارتباطهارا باید دهه 1930و  1920ی هامطرح شده است. دهه (در انگلستان 1958)متولد 
یاالت ای دانشگاهی تحلیل فیلم در سراسرهااین سالها، دپارتمانای با تفکرات انتقادی دانست. درحوزه سواد رسانه

نوان عاینگونه از سواد، در کانادا به ی روز را مورد تحلیل شرار دادند. هامتحده و انگلستان، کار خود را آغاز کرده و فیلم
 ه شد. ی درسی مدارس گنجاندهااولین کشور، به صورت رسمی از طرف نظام آموزش و پرورش پذیرفته و جزء برنامه

ی خاص تحلیل و ارزش گذاری هاوه آموزشی لندن از معلمان خواست تا مهارتگر 1929برای اولین بار در سال 
 مورد توجه شرار گرفت.  نیز در آمریکا به طور جدی 1990این مسئله پس از سال فیلم را به دانش آموزان بیاموزاند که

به عنوان  "ایآگاهی رسانهشبکه "ای را در دنیا دارد و سازمان ی سواد رسانههایکی از شویترین جنبش کانادا
 این کشور مستقر است. سازمانی برجسته در

 ای هستند. این رشد تا حدودی مدیونمدان آموزش سواد رسانهآی پیشگامان و سرانگلستان و استرالیا در زمره

NGO یل شده اند. یی بوده است که از اعضای آموزشگر تشکهاای و سازمانها و مؤسسات سواد رسانهیا انجمنها
 1987ایالت اونتاریو از سال ای است. برای مثال، درای از آموزش سواد رسانهی بسیار پیشرفتههمچنین، کانادا در مرحله

ی مقاطع تحصیلی گوناگون ضروری است. کشورهای دیگر هم هااین رشته در کالسیی درهااین سو، گذراندن درسبه
از جمله زالندنو، شیلی، هند، اسکاتلند، آفریقای جنوبی، ژاپن،  ;انده و رشد خوبی داشته انداین زمینه از شافله عقب نمدر

این زمینه از دیگران دیرتر وارد گود شده بود، هم اکنون ایاالت متحده که درلب است، اایتالیا، اسپانیا و اردن. جفرانسه، 
 رشته کرده است. این ی کشورهایی است که سرمایه گذاری هنگفتی دردر زمره

ه و یای همساکشوره باشند که برای حفظ فرهنگ خود ازپیشگامان عرصه آموزش سواد رسانه ژاپن و کانادا می
 هاای درسی به آنهدر کتاب این کار کردند. در کشور کانادا از زمان کودکیجلوگیری از تحریف و تغییر در آنها اشدام به

 ها برای حفظ هویت ملی خود در برابر کشور همسایه آمریکا است. این آموزشدهند کهآموزش می

ختیار مردم و ی را در ااینکه که فرهنگ و تمدن خود را از نفوذ بازدارد ابزارها و منابع زیاددر کشور ژاپن برای 
یک واشعیت  ی توانور مهند که چطنخبگان خود شرار داده است تا به هر صورتی در دو سطح اول به مردم خود نشان د

ها شدرت استدالل این آموزشای از آن را به نفع خود تحریف کرد و باوارونه نمایش داد که باور پذیر باشد و با گوشه ار
،  اصد،  کارتون، ای فیلم ی مختلف رسانههااینکه فرهنگ خود را در شالبو تجزیه و تحلیل مردمشان را ببرند و دوم

 ود و هم جهانیان نمایش دهند. خای و. .. هم به مردم ی رایانههایباز

ازجمله تفاوت در بستر سیاسی،  ;ای در کشورهای گوناگون به لحاظی چند با هم تفاوت دارندی سواد رسانههاپروژه
ای آمریکا ی سواد رسانهاهها و برنامهاجتماعی و فرهنگی موجود در بین کشورهای جهان اول و سوم. بسیاری از کارگاه
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ی هاها و تصویرهای اغواگران و برنامهکننده را در برابر پیامها تالش دارند، مصرفحمایت گرانه و تدافعی هستند. آن
ی زیبایی شناسانه و معنی شناسی تأکید دارند. در هاها واکسینه کنند. در استرالیا بر جنبهتفریحی، خبری و تبلیغی رسانه

ی کشورها و دولت را برای نیل به ای، سلطهریتانیا و کشورهای آمریکای التین با زیر ذره بین بردن صنعت رسانهب
 تواناسازی مصرف کنندگان رسانه، برجسته می سازند. 

ی چندین هاهشد تا برای پروژ «بنیاد برتلزمن»ای موجب تأسیس بنیادهای معظمی ماننداهمیت آموزش رسانه 
کشور آلمان و  یک از دوای در هرن بنیاد کار آموزش سواد رسانهایدالری در آلمان و آمریکا پذیره نویسی کنند. میلیون 

خصی شهشیاری  رانه ومند است، سطح کنجکاوی روشنفکآمریکا را پیوسته بررسی و ارزیابی می کند. بنیاد عالشه
ها و تی مکانحهای جهان ، امروزه در بسیاری از کشورترتیب ها ارتقا دهد. به همیندانشجویان را در ارتباط با رسانه

ایجاد شده است. از جمله، اییی برای عرضه و فروش محصوالت کمک آموزشی برای آموزش سواد رسانههافروشگاه
هد. رائه می ددر لس آنجلس برپاست که چنین خدماتی را ا«ای لس آنجلسمرکز سواد رسانه»مرکز معتبری با نام

ای کمک تا به رون  آموزش سواد رسانه ی سالیانه هستندهایی هم به دنبال برگزاری کنفرانسهاسسات و سازمانمؤ
ای ی سواد رسانهدرباره و کنفرانس رهبری ملی 1996ای لس آنجلس در اکتبر مانند کنفرانس ملی سواد رسانه. کنند

ت و شورای ملی رسانه پاگرف 1995سال  درای سواد رسانه . همچنین، ائتالف ماساچوست برای1993موسسه آسپن در 
ران با ای ال هستند.ای نیومکزیکو، امروزه در آمریکا به شدت فعراه دور مدیسون، وینسکانسن و پروژه سواد رسانه

گذرد. به ایران مین بهرسد اما زمان اندکی از ورود آای در جهان به بیش از سه دهه میاینکه شدمت سواد رسانهوجود
 می رسد.  سال 4الی  3شود که عمر آن تنها به همین خاطر، در کشور ما مبحث فوق العاده جوانی محسوب می

 

  تعاریف: -1 
 عرضه می ما به روز هر و هستندیی هاپیام لیلتح و بررسی، تجزیه توانایی ایرسانه ای: سوادرسانه سواد -الف 

و ها ویدیوکلیپ از– ستهانهرسا تمام با آن رابطه و انتقادی تفکر هایمهارت از استفاده توانایی ایرسانه سواد. شوند
سواالت  طرح ایسانهر سواد. تابلوها در معنوی هاینمایش وها فیلم در تولیدی هایمکان تا گرفته ایشبکه هایمحیط
استعداد  به ایرسانه شود)سوادنمی دیده که آنچه به کردن توجه و شودمی دیده و دارد وجود آنچه پیرامون مناسب
 آگاه بودن و مالکیت، سرمایه، اهها، ارزشانگیزه پردازد(گیرد، می می شرار ایرسانه تولیدات پشت که آنچه درباره پرسش

 می گذارند.  تاثیرها پیام محتوای بر عوامل نایچطور آنکه از
(www. centerforsocialmedia. org/medialiteracy) . 

 را ایرسانه تولیدی هایپروژه وها فعالیت باید ایرسانه سواد اگرچه. نیست پیام انتشار و تولید صرفا ایرسانه سواد 
 راها رسانه به کردن انتقاد اغلب ایرسانه سواد ولی نیست ایرسانه سوادها رسانه از "کردن انتقاد" صرفا. شود شامل نیز
نیست،  ایرسانه دید، سواد زاویه کیاز  فقط آن کردن تحلیل و تجزیه و ایرسانه پیام کی به توجه. شودمی شامل نیز
 تماشا" معنی به ایرسانه وادس. گیرند شرار بررسی و نقد مورد مختلف هایموشعیت و زوایا از باید ایرسانه هایپیام زیرا

  است "انتقادی فکرکردن و کردن نگاه دشت کردن، با توجه" معنی به بلکه نیست "نکردن
)www. medialit. org/medialitkit. html( . 

ن واژه بقه دو شقکل ای. فاع از واژه عربی دفع گرفته شده به معنای دور نمودن چیزی استد کلمه دفاع: مفهوم -ب 
ه چیقزی مقر؛ فالنقی بقاشود که دفع فالن القی شود. گاه با حرف الی به کار می رود و گفته می متعدی و فعل گذرا می

دفقاع و  عنی از فالنییشود دفع عن فالن؛ و گفته می شودپرداخت و بدان توجه کرد و گاه دیگر با حرف عن متعدی می
 (316 :حمایت شد. )مفردات راغب
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و  هقی، تکلیقفقدفاع در اصطالحات علمی در دو علم به معانی خاصی به کار رفتقه اسقت. در اصقطالح فهمچنین  
کقه  این حق  برخقوردار اسقتگذار مطرح شده است. شخص ازحقوشی است که از سوی خداوند به عنوان مالک و شانون

ز یقک نظقر مایت کند و اکند دفاع و حهایی که اعتقاد و مال و جان و آبروی وی را تهدید میگیری از آسیببرای پیش
آید و یان میمو عرض به  بنابراین همواره سخن از ح  دفاع از جان، مال تواند از آن عدول نماید.تکلیفی است که نمی

ر برابقر متجقاوز نماید و د ها را از هرگونه آسیب در امان نگه دارد و محافظتبه عنوان تکلیف از وی خواسته شده تا آن
 (485 : 1تحریر الوسیله؛ امام خمینی جبه ها حمایت کند. )نگاه کنید بایستد و از آن

« هنقگ»و « فقرّ» از زبقان پهلقوی )فارسقی میانقه( گرفتقه شقده و از دو جقزء مفهوم فرهنگ: واژه فرهنقگ -پ 
گردد کند و مایه کمال و تعالی نفس میه الهی است که بر دل تجلی میبه معنای بارش« فره»یا «فرّ»یافته است، ترکیب

غقوی گر ساختن است. بنابراین از نظر لوردن و جلوهبه معنای برآ« هنجیدن»و « هیختن»از مصدر « هنج»یا «هنگ»و 
 (35: 1380کاظمی، «) تجلی کمال وتعالی درانسان وجامعه»معنای فرهنگ عبارت است از 

در زبان فارسی استعمال شده است. معنای لغوی آن در اصقل « فرهنگ»معادل  1«کالچر»های اروپایی واژه در زبان 
این واژه رایقج و متقداول نبقوده و شرن هیجدهم میالدی، اساساً مفهوم فعلی برای پرورش و تهذیب است و تا نیمه دوم

 «دیکشقنری»عربقی، « معجقم»رفته است. در زبان فارسی، واژه فرهنگ معقادل به کار می 2«تمدن»غالباً در کنار واژه 
یی ک هقاد کقه مجموعقه واژهاین باشقفرانسه نیز به کار رفته و گفته شده شاید دلیل آن هم« دیکسیونری»انگلیسی و 

 .یک ملت است)همان(زبان بیان کننده حیات روحی، فکری، علمی، معنوی و اجتماعی
حقققان مل نیست. برخی ملحاظ تبارشناسی مفهومی، تعریف اصطالحی فرهنگ مورد اجماع و وفاق کاحال، بهاینبا 

یف را برای آن تعر 164ا تاند و برخی نیز ت مقایسه کردهارائه تعریف جامع برای فرهنگ را با سعی در گرفتن هوا در مش
 (75: }بی تا{اند ) الرل، برشمرده

اجتماعی  -ائل سیاسیها که مورد توجه کارشناسان و محققان مسای از تعریفاینک برای درک بهتر موضوع، به پاره
 کنیم:بوده اشاره می

و اجتماعی  های فردیها و فعالیتر، اهداف، معیارها، ارزشر تمامی افکافرهنگ عصاره زندگی اجتماعی است و د - 
 (6:  1374شود)منصوری، می انسان منعکس

ایقن گونقه ، فرهنقگ رانظران علوم اجتماعی، با توجه به فصل مشترک تعاریف مختلقف ارائقه شقدهبرخی صاحب - 
 «تیقک گقروه اجتمقاعی اسقانسان کقه ویژگیهای آموخته اعتقادی، ارزشی و رفتاری یافته مجموعه»اند: تعریف کرده
 (. 5: 1379)شعبانی، 

ایرانقی اسقت کقه  -سقالمادر تعریف بومی و عملیاتی؛ فرهنگ دفاعی، روح حاکم بر فرهنگی : دفاعی فرهنگ -ت 
انققالب  هقای اسقالم وی آحاد جامعه را برای دفاع از آرمانهقا، اهقداف و ارزشهاها و ظرفیتها، شابلیتافکار، توانمندی

 (. 11: 1395رسانند )ایزدی، ی گوناگون به منصه ظهور میهااسالمی، در عرصه
و  ها و هنجارهقایی اسقت کقه بقه مقاومقتای از باورها، ارزشتوان گفت، فرهنگ دفاعی، مجموعههمچنین می - 

ی هقاه و حرکتنه، محاربی بیگاهااشدامات و رفتارهای دفاعی و جهادی مکلفین در برابر استبداد مداخالت و نفوذ شدرت
 (. 21: 1395شود. )الوندی، تجزیه طلبانه، و هرنوع دشمنان اعم از نظامی و غیر نظامی منجر می

 
 

                                                           
1 - CULTURE 

2 - Civilization 
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 بدانیم:ها رسانه با ارتباط درباره باید آنچه -2

 اطراف رویدادهای و اتفاشات ازها انسان و درک است. فهم فراوانی هایپیچیدگی رسانی، دارای اطالع معاصر دنیای 

 نداشته ثابتی نگرش و حد، برداشتوا اتفاق یک از است ممکن متفاوت کند. افرادمی پیدا اهمیت بیشتری روز به روز خود

. دهندشرار می بررسی ردمو گوناگون هایدیدگاه از را عوامل نیزها رسانه و افراد، مختلف است تجربیات سطح زیرا باشند؛
 را خود کنترل و اختیار ینمخاطب آن که برای. نمایندمی مطالب شبلی جایگزین را مطالبی دائماً مخاطبین حافظه بنابراین

 داشقته معنادار دگیرییا واشع در و حرکت کنند باالتر سطوح به فهمیدن و دانش سطح از نسپارند، بایدها دست رسانه به

 نیست، بلکه مهم یرییادگ زیرا محصول نمایند؛ اجتناب سطحی تفکر از و بیاموزند را دانستن عمی  و باشند، فکر کردن

 هایتکقه. هم اسقتم باشد می پویایی و تحلیل، ارزشیابی، خالشیت و شدرت استدالل، تجزیه همان که یادگیری فرآیند

 منقابعها رسقانه کقه آنجقایی از. دارد اشاره آن به ایرسانه که سواد است اینکته همان نایو است فراوان ما اطالعاتی

 انتقال و دهی شکل در اهآن نقش روزافزون وها رسانه عظیم شدرت به توجه با و کنندمی عرضه را شماری اطالعاتی بی

 از را ما است توانممکن داشت آنها با آگاهانه برخورد که آن بدونها، رسانه از میزان استفاده افزایش همچنین وها ارزش
 پردازش هایمهارت هدرآورد، مسئل ایرسانه هایپیام در مقابل حرکتبی و انفعالی صورت به فعال کننده مشارکت حالت

 ایرسقانه اطالعات وها پیام و پردازش درک ابزار به مخاطبین تجهیز و شده ذخیره اطالعات بازیافت و اطالعات جدید

 . بود خواهد اساسی امری

 

 ایرسانه سواد فراگیری دالیل - 3

 بمبقاران تحت دانمانفرزن ویژه به و ما گذشته از بیش مراتب نوین به ارتباط وسایل ظهور ویژگی با و جدید عصر در 

 ریشقه مقا رهنگقیف محیط سراسر که در اطالعاتی شبکه نایدر بقا برای ممکن راه بهترین نظر به که هستیم ایرسانه

در هقا توانایی وهقا مهارت افقزایش و منتقدانه تفکری از مندیانفعال، بهره استقالل، اجتناب از است، دفاع و حفظ دوانده
 بزرگساالن به تنها نه ایرسانه سواد و است میسر ایرسانه سواد تکامل طری  از تنها که است فراگیر امواج نایبا برخورد

 نگاهی حال عین در و زدآمو را می رسانه با متفکرانه و آگاهانه ارتباطی برشراری برای الزم هایکودکان مهارت به بلکه

 مقا چقه حقالهر (در2609: 1382آورد( )ببران، می فراهم را شنیداری و دیداری مکتوب، ) هایرسانه به تحلیلی و دشی 

زیقرا  دارد؛ ادامقهها سانهر تاثیر نکنیم، فرآیند کسب را آگاهی نایچه کنیم و کسب راها پیام تحلیل زمینه در الزم آگاهی
 آنها از ناشی مثبت تاثیرات به توانیمداشته باشیم، می آنها تعابیر وها رسانه به نسبت بیشتری کنترل بتوانیم ما که زمانی

هقا پیام خقالق ه مولقدینب خود تا بخشد می توانایی افراد به ایرسانه سواد. بکاهیم آنها تاثیرات منفی از و بخشیده شوت
 . باشند نداشته کورکورانه پذیری تاثیر و شوند بدل
نوشقتاری،  هایرسقانه نانوشته سطرهای کوشد خواندن می که است ارتباطات حوزه در جذابی مبحث ایرسانه سواد 

. بیقاموزد بقه مخقاطبین را الکترونیک هایرسانه از نشده پخش صداهای شنیدن یا نیامده نمایش در بهها پالن تماشای
 چگونه و شوند می سازماندهی چگونه که اینآنها است،  در معنی سازی وها رسانه کار نحوه درک شدرت ایرسانه سواد

 مختلف هایرسانه هایمیثاق و اهداف است، از ایرسانه سواد دارای که مثال، مخاطبی عنوان به. شودمی آنها استفاده از

 ویژه هایجلوه و سایر صدا، موسیقی نقش از چگونه که داندمی او. کندمی استفاده صورت شایسته به آنها از و است آگاه

ها، تلویزیون، سقینما، روزنامقه در واحد پیام یک چطور و چرا که داند ومی شود می استفاده خاصی معنی و فضا القاء برای
 جای به خود از متفاوتی مفاهیم و تاثیرات تواندمی بوردها )بیل و ایرایانه هایبازی یا ویدئویی هایمجالت، رادیو، فیلم

بقه  بخشی اختیار و هوشیارسازی شصد ایرسانه سواد حالهر (. در http://www. yuoness. blogspot. comبگذارد(

http://www.yuoness.blogspot.com/
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 و تقویقت باعقث و دهقدمقی تشقکیل را آگاه نده جامعهایاساس و پایهها مهارت اینعصری،  چنین در و دارد را مخاطب
 اطالعات نتوانیم اما باشیم داشته هم زیادی بسیار هایمهارت اگر. شودمی جامعه دموکراتیک کردن ساختارهای شدرتمند

 و وسیع سطح به را خود بود نخواهیم استفاده کنیم، شادر آنها از خود مناسب جای در تا کنیم بندی طبقه را امان و آگاهی
 در آن با دائماً که محیط اطرافمان حتی و اند داده شرار اطالعات اران بمب تحت را ما که ایرسانه هایپیام از ایگسترده
 اسقت در ضروری بنابراین. است ما دانش ساختمان بودن نامتعادل و بیانگر محدود نایپس. کنیم هستیم، عرضه ارتباط

 نشویم:ها رسانه الکترونیکی تسلیم امواج راحتی به و باشیم داشته نظرمد را ذیل مواردها رسانه با برخورد

 

 :هارسانه از استفاده خصوص در کامل آگاهی داشتن-الف

 چیقزی آن از دریقافتی ایهرسقان پیامها، در بزرگراه تبلیغاتی تابلوی یک یا باشیم تلویزیون خبر برنامه تماشاگر خواه 

 و اسقت شقده تقهگرف یک نفر توسط مربوطه تصاویر. است شده نوشته و طراحی نفر چند یا احتماالً یک توسط که است
آن  دهقد مقی رخ آنچقه. نیسقت فیزیکی روند یک فقط امر نایولی. کرده است تلفی  هم با را آنها نیز خالق طراح یک
 بقه مقا ولقی. دایقمی در مسقلم امر یک به صورت بقیه شود، برای می پرداخته و ساخته نفر چند توسط چه هر که است

 یقا بینقیممقی را یزهاییفقط چ ما. شویمنمی خبر اند، با شده حذف که یهایارائه یا و تصاویرها، واژه مخاطب، از عنوان

تنظقیم  چگونهها رسانه هایبرنامه کهنایدرک  مورد در مردم به اند. یاری رساندنگرفته شرار پذیرش مورد که شنویممی
بخشقند، مقی شکل را ناطرافما جهان از ما و درک دانش چگونهها رسانه نکهاینیز و شودمی حذف چیزهایی چهشود، می
 . است تکنولوژیکی و جهانی جامعه یک در شان زندگی پیشبرد در به آنان کمک عمده هایراه از

 

 ها:رسانه محتوای با منتقدانه برخورد-ب 

 بقرای را الزم هقایتمهار و باشقد داشقته برخوردی انتققادی ایرسانه هایپیام با که بیاموزد باید فرد مرحله نایدر 

هقا ویژگی که است یتصویری گزینش واشع در دهند می نشان ما بهها رسانه که جهانی زیرا کسب کند؛ منتقدانه تماشای
 نشقان دادن از پیشها هرسان تمامی. رسدمی نظر به حقیقت ندارد، اما را کل جهان واشعیت نمایاندن برای الزم شرایط و

 بقرای مختلفقی عناصقر از کقه تصویر نای. کنندبازسازی می و گزینش، ویرایش، مونتاژ، طراحی دشت به را واشعیت، آن

 دشوار اصلی شعیتوا را ازآن تشخیص که است واشعی شدری به است شده استفاده مخاطبان در نزد آن دادن جلوه مقبول

 رابطقه رسانه کنندگان مصرف عنوان به آن از ما ادراک نحوه و توسط رسانه جهان بازنمایی نحوه بین بنابراین. سازدمی

 در کقه مختلفقی هایمکان ای هاموضوعها، افراد، سازمان از ایواسطهبی و مستقیم تجربه هیچ ما که زمانی. وجود دارد

 پقس. نگقریمجهقان مقی بقه آنها دریچه از ما و کنندمی فاایرا واسطه نقشها نداریم، رسانه شودمی داده نشانها رسانه

 تحلیقل و واکقنش دبایق کقه حقالی در. نیستیم آن متوجه خودمان که آموزندما می به را رفتاری عادت نوع کی هارسانه

 وهقا مهارت ، مجموعقهایرسقانه هقایپیام درونقی هایالیقه کشقف طری  از و باشیم داشتهها به پیام نسبت انتقادی
 . فراخوانیم چالش به ارائه شده اطالعات پردازی مفهوم برای را خود هایتوانایی

 کنیم، ضمنمی یافتدر مدیامولتی هاییا رسانه تلویزیون از که اطالعاتی صحت بردن سئوال زیر توانایی کسب 

 از تا شودمی شویم باعث تبدیل تحلیلگر و نقاد کننده مصرف به منفعل کننده مصرف ما وضعیت تا شودمی موجب کهآن

 هایسیاست و تمهیدات ازها هرسان استفاده نحوه و تاثیرگذاری کارهایوسازها، نگرشها، پنهان، انگیزه اهداف و اغراض
 منتقل بانمخاط به خاصی وایدئولوژیها گفتارها، ارزش و تصاویر پس در بدانیم و یابیم آگاهی ایرسانه

 (http://www. commericalexploirltion. com/2001شود)می
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 :ها محیط رسانه تبلیغی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هایزمینه تحلیل-پ

 نایدر آنها عالی  و منافع وها رسانه تاریخی، اشتصادی هایزمینه درباره کافی دانش کسب برگیرنده در مرحله این 
 و تدوین خود خاص هایو اولویت منافع حسب بر را خود هایبرنامه و مختلف، اهداف هایتردید رسانهبی. ستهاحوزه
 و افرادیها گروه چه. شودیم کشیده تصویر به میزانی و کیفیتچخ با کسیو چه چیزی چه ببینیم باید. کنندمی اجرا

 یا کسی چه بدانیم است الزم نهاایبر عالوه. چیست بیشتر آنها شدن مطرح علت و شوندمی داده نمایش رسانه در بیشتر

 . شودمی کشیده تصویر به اهدافی چه با و کسانی، چگونه، چراچه چیزی بوسیله چه

 

 :کنندمی جایگزین راها دیدگاه وها ارزشها، رسانه -ت

 اهمیت آن سازنده افراد یا فرد برای کم دستکه  چیزی یا کسی هستند، از پرداخته و ساخته که علت بدانها رسانه 

 ایسقاده و استان کوتقاهد کدامهر هم بازرگانی هایبرنامه حتی. هستند نیز گو شصهها رسانه. دارند همراه به پیامی دارد

 موجود هایواکنش .دارند پایانی و شروع کدامهر که هستند و طرحی مکان و شخصیت، زمان مستلزمها داستان و دارند

 پیقام یقا سقینمایی متلویزیقونی، فقیل یک برنامقه درها ارزش آن وسیله به که هستند یهایراه از داستان، صرفا در طرح

 آن اشقکال نحوه کلیقه ریفراگی « گشایی رمز » در را اطالعات آنکه توانایی وها پیام انواع. شوند می گنجانده بازرگانی

 علقت بقهاسات  واحاد، متفااوت ایرساانه پیام یك از مختلف افراد برداشت. کنقد منتقل و خل ، تولید

 یقک و ببیننقد یکدیگر همانند را واحد فیلم یک که توان یافتنمی را نفری دو آموزشی، هیچ و سنی، تربیتی هایتفاوت

. بینند نمی هم مثل ار نمایش تلویزیونی یک نیز خانواده یک اعضای حتی. بشنوند یکدیگر همانند را موسیقی واحد شطعه
 کقه انفعالی هستند انیمخاطب صرفاًها پیام کنندگان دریافت و تلویزیونی گوید تماشاگران می که را اینظریه مفهوم نای

کقه  را آنچقه مفهوم کوشند می همواره نیز نوجوانان حتی اکثر مخاطبان زیرا کند؛می رد را دارند شرارها رسانه هدف مورد
 مطقرح بیشقتری هایپرسقش گقذردمی ما در اطراف آنچه به راجع چه هر. کنند خوانند، درکمی یا شنوندبینند، میمی

 از اطالعات نایواهخکنیم،  می کسب بیشتری دریافتی، آگاهی اطالعات و ایرسانه هایپیام یا رد پذیرش کنیم، پیرامون
 یک یا و تلویزیونی یا مطبوعاتی بازرگانی پیام یکموسیقی،  نوار ، یکایرایانه بازی تلویزیونی، یک کمدی سریال یک

 ، بقاالایرسانه هاییامپ درک و تحلیل از پیامدهای یکی که شودمی مالحظه بنابراین. باشد شده دریافت فیلم سینمایی

 . شود جامعه دموکراتیک ساختارهای تقویت به منجر تواندمی که جامعه است در آگاهی رفتن

 کندمی توانمند را او هک بدهد، بطوری به فرد ثابتی و معقول هاینگرش تواندمی اطالعات باالی سطوح به دسترسی 

 آن بقه یقا قد کشیدهن به را اطالعات و نمایند علم تولید خود و کرده حرکت باالتر به سطوح فهمیدن و دانش سطح از تا

 گوناگونی ن، اطالعاتمعی موضوعات خصوص در زیرا گیرد؛صورت می سادگی به امروزه اطالعات به دسترسی. بیفزایند

 طرف است، از فراهم زیاد سرعت با و به راحتی اطالعات کردن روزآمد امکان و دارد وجود مختلف مناظر و از رویکردها

 دیگران هایدیدگاه و پذیرنده شنونده صرفاً فرد که است شده موجب جدید هایرسانه در امکان تعامل آمدن فراهم دیگر

هقم  افقراد کقه شقودمی باعقث مسقئله نای. جوید شرکت مباحث در فعال ماهر و طرفین از یکی بعنوان خود بلکه نباشد
 بقه دسقت فعاالنقه و بپذیرنقد را خقود و رفتارهای عقاید مسئولیت هم و باشند داشته را خود عقاید ابراز جرات و فرصت

 (3770: 1384ری، )نصی. نکنند شبول را شده بندی بسته اطالعات یکسری آسانی به و اطالعات بزنند پردازش و گزینش

 

 :دانش و اطالعات وسیله به سالم اجتماعی ارتباطات-ث
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 توانسقتندنمی آن نبودن صورت در که دهد را می کارهایی انجام امکان افراد به و است ارزشمند منبع یک اطالعات 

 گیریبهره و کار نجاما توانایی آگاهی که معنی نایگوید بهمی شدیمی المثل ضرب یک. برند پیش را خود نظر مورد امور

 یقا لبخنقد یقا نگاه ره حتی ریاضی و نقاشی، معادله موسیقی، تابلوی نوشته، شطعه هر. آوردمی فراهم ی راهایفرصت از

عینقی  واشعیقت کقه مشقوی یادآور است مهم احتماالً. است اطالعات حاوی مقداری و شودمی محسوب پیام اشاره، نوعی
 محصقول و دارد وجقود اییقا اندیشقه ایمعینی، واشعقه چیز درباره اطالعات االصول علی. است مفاهیم نام از به معینی

 و یقا چیزهقا مقسوشقایع، ل دیدن از کنیممی دریافت ما که اطالعاتی (. اولین1380است. )محسنی:  احساس و مشاهده

 کنقد، هوشقیارانهمی تدریافق را آن ما ذهن کرد که تعریف مفاهیم از ایدسته را اطالعات توانمی . صداهاست شنیدن

 واژه در مقواردی. دهقدمقی رتغییق آگقاهی و دانقایی لحقاظ از را ما موشعیت معموالً و دهدمعنی می آن کند، بهمی ضبط

 نایما العملعکس کنیمیم پیدا دسترسی ایتازه به اطالعات ما وشتی. رودمی کار به دانایی یا دانش با مترادف اطالعات
 افتدمی اتفاق ندرت به موالًمع که هماهنگی دارد، چرا چه داریم زمینه آن در ما که باورهایی وها دانایی با که ببینیم است

. باشقیم نداشته باره آندر داوری پیش یا اطالعات، باور نوع هیچ آن از پیش که آوریم به دست را اطالعاتی بزرگسالی در
ن ایاغلقب نقیم، بقهکمی کسب متنوع بسیار موضوعات مورد در اطالعات را از توجهی شابل عمالً، ذخیرهها سال طول در

 اطالعقات یقا متقریک بالنسقبه تعقداد به و شوداضافه می چیزهایی عبور هنگام به شده بندی طبقه و خاص هایذخیره

 در یا باشد شخص مورد یک رد آنکه از اعم دانایی. شود برطرف آنان ابهامات شودمی تالش و یا شودمی افزوده تکمیلی

 در گقاهی. شقودیم افقزوده اطالعقات آن به مرتب که چرا ندارد؛ حالت دائمی گاه هیچ معین، معموالً موضوع یک مورد

 ممکن اطالعاتی نوین جزء کی افزودن که با چرا کند؛می تغییر اطالعاتی اشالم از بیش دانش که شودمی عمل مشاهده

 کقرده انقش تغییقرد آن سقازنده اطالعاتی اجزاء بقیه آنکه کند، بی تغییر معین آن موضوع مورد در فرد دانش کل است

اسقت،  شقده اردو مقا ذهقن بقه جدیقدی اطالعقات دیروزمعمقوالً فقرد همان اایکه کنیم سئوال خودمان از ما اگر. باشند
. اسقت گرفتقه صقورت ما در ذهن اطالعاتی مجدد تنظیم نوعی بنابراین باشیم گذرانیده خواب در را مدت تمام نکهایمگر
داشته باشند،  شرار نیز حافظه ضعف معرض در افراد از برخی اگر حتی و تغییر است حال در همیشه ما دانایی وضع و ذهن
 ببریم؟ باالها رسانه به نسبت را اطالعاتمان وها آکاهی سطح توانیممی چگونه اما. است تایید شابل نیز آنها مورد در تغییر

 ابقزار کقه داریقم اولیقه دموا ابزار و سرییک به نیاز ما زمینه نایدر. هستیمها رسانه اطالعات تاثیر همگی تحت ما زیرا

پیرامونمان  جهان وها هرسان از ما دانش وها اطالعات، آگاهی همان ماده اولیه و هستند ما هایمهارت وها توانایی همان
 هیچ بود نخواهیم ادرشباشند،  ضعیف و اندک مانهایولی مهارت باشیم داشته اطالعات زیادی مقدار ما اگر واشع در. است

 (. Potter:1998ببریم) آن اطالعات از ایبهره

 

 در فرهنگ دفاعی: ایرسانه سواد گیری ازبهره اهمیت-4

 :جامعه دموکراتیك فرایند بر هارسانه تاثیر -الف

مهارت  دو نای. باشند یکدموکرات شهروندان بتوانند تا دارند نیاز مهارت دو به جهانی، افراد ایرسانه فرهنگ در 
 ایسواد رسانه. دربردارد را ایهسته مهارت دو نایایرسانه سواد. باشدمی شخصی عقاید بیان و انتقادی تفکر شامل:

 نظر ک، مشارکت وتبادلکرده، فهم، در تفکیک و بندی دسته را ایرسانه مطالب که سازد می شادر را جهانی شهروندان

لذا با استفاده . رأی بگیرند هایصندوق پای در مثال عنوان به را مهمی تصمیمات نهایت در و داشته عمومی مباحث در
کراتیک و امالً دموکای دشمن به شکلی و غیر رسانه ایهای رسانهتوان در مقابله با هجمهای میاز همین سواد رسانه

 مود. دام نهای جامعه اشهدفمند با آن به مقابله پرداخته و با بسیج افکار داخلی در دفاع از ارزش
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  :ایرسانه حجم باالی محتوای -ب

 معرض در بیشترنسبت به گذشته روز کیدر های مختلف، افرادامروزه به دلیل تنوع زیاد ابزارهای تبلیغاتی و رسانه 

ای ناخودآگاه باعث القاء بسیاری از مفاهیم در جامعه خواهد ی رسانههااین تعدد و تکرار پیامهستند. و ایرسانه هایپیام
جامعه را توان می ایرسانه دسوا گیری ازبا بهره. ها دوستانه)مثبت( باشد و خواه مغرضانه و منفی باشداین پیامشد. خواه

به صورت  هااین پیامعدد ای مصون داشته و مانع از متاثر شدن آن از تکرر و تدر مقابل حجم باالی محتوای رسانه
 احساسی و ناآگاهانه گردید. 

 

 فکر: طرز و ادراك، عقاید دهی شکل بر رسانه تاثیر -پ

تجربیات  که است اضحو است ناچیز و محدودها رسانه گذاری تاثیر آگاهی جامعه پیرامون و دانش دامنه که زمانی 
تاثیر  نایدرک  تواند در می ایرسانه آموزش. دارد افراد نگرش نوع درک، تحلیل، عملکرد و برنحوه مهمی تاثیر ایرسانه
هنگ دفاعی خود را نیز مغلوب شدن در برابر آن، فر از پیش آن مهار وضمن نشده وابسته تاثیرات نایبه تا کند کمک
 این حوزه ارتقاء داده و بهبود بخشیم. در

 

 تصویری: ارتباطات و اطالعات روزافزون اهمیت -ت

 وب تا شرار گرفته انساختم اندازه به بردهاییبیل و لوگو از دیداری تصاویر تاثیر تحت ما زندگی که درحالی 

 ایچندرسانه دنیای در ما که یآنجای از. شودمی تدریس چاپی جزوه ما مدارس در هنوز متاسفانه اینترنتی، اماهایسایت
خواندن  نحوه ادگیرییو  گیرد صورت سنتی هایجزوه آموزش در اساسی تغییر تا دارد کنیم، ضرورتمی زندگی
 . گیرد شرار استفاده تصاویر، مورد براساس اطالعات مختلف هایالیه

 

 درازمدت: ادگیریی ضرورت و جامعه در اطالعات اهمیت-ث

 ایرسانه صنایع درش اما دهدمی تشکیل را ملتی هر وری بهره اصلی هسته اطالعاتی خدمات و اطالعات پردازش 
شهروندان  به هم تواندمی ایرسانه آموزش. کشاند می چالش به را متفاوت تصاویر و مستقل صداهای جهانی، وجود

 و شرار داده تاثیر حتت را عقایدشان چطور مطالب نایو است صورت چه به اطالعات تولید روند که بدانند تا کند کمک
 ناپذیر و توشف تغییر حال در دائما ایرسانه و ارتباطی هایتکنولوژی وها آوری فن که نایبه توجه با. نمایدمی دگرگون

 . باشد العمر مادام باید ادگیرییاین هستند، 
 

 (دفاع مقدسفرهنگ دفاعی )بویژه های لزوم ماندگاری ارزش -5 

یا به ما  این اندیشهشود. های ما میچگونه اندیشیدن درباره تاریخ و آگاهی از آن، عامل روشن شدن خواست
از  نشات گرفتهتحوالت (. 14سازد )دوران افتخار، صیا ما را از راه به درکرده و از واشعیات غافل می دهد وروشنایی می

المللی را نیز و خیلی سریع مناسبات بین و کشورهای منطقه نشدهتنها محدود به جهان اسالم  ایرانانقالب اسالمی
المللی حاکم دو عنصر مسلط بر سرشت مناسبات بین، ایرانثیر خود شرار داد. تا شبل از پیروزی انقالب اسالمیتاتحت 
اما انقالب اسالمی، عناصر و معادالت جدیدی را وارد  ؛رالیسمبوژی سیاسی سوسیالیسم و لیایدئول عنصر شدرت و، بود
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، ن عناصر و معادالت عبارت بودند از هویت فرهنگیای(49: ص1393)چشمه نور، المللی کرد. ی مناسبات بینعرصه
قدس با عنوان فرهنگ دفاعی های فرهنگی دفاع مارزشدامنه تأثیرگذاری پس از آن ایدئولوژی اسالمی. دینی و

اش در پیچیدن آوازهایران بود، با های فرهنگی انقالب اسالمیایران، که خود نشات گرفته از ارزشجمهوری اسالمی
 میان دیگر جوامع مسلمین، خاصه در لبنان و افغانستان و کشورهای منطقه خلیج فارس گسترده گردید. 

قاوم و بی امت مادات مذهفاع مقدس در زندگی مردم و در کنه باور و اعتقدهای دفاعی و ارزشتأثیر عمی  فرهنگ 
 ظله العالی()مد شود که ببینیم مقام معظم رهبریاین موضوع وشتی بیشتر نمایان میحزب اهلل انکارپذیر نیست. اهمیت

ها یت تمام در سیاستجد این فرهنگ بابایستمی»این موضوع تأکید دارند. نیز در فرمایشات گوهربارشان مدام بر
ها و ضد فتآر همین اساس، باید با لحاظ و تثبیت گردد. ب کشور اشتصادی و فرهنگی، اجتماعی هایریزیبرنامه و

 (20همان، ص)« های فرهنگ دفاع مقدس که همانا رفاه طلبی و راحت طلبی و دنیاخواهی است، مقابله کردارزش
 

 ای: ی در جامعه از منظر سواد رسانهعلل و موانع گسترش فرهنگ دفاع -6 

ای را از خود بروز دادنقد. بسقیاری های ویژهرشد کردند و جلوهجامعه های متعددی در در دوران دفاع مقدس، ارزش 
شقده و بقه عنقوان بقه کقار گرفتقه  اد زمانی و مکانیدر تمامی ابعباشند و شابلیت آن را دارند که ها عام میاین ارزشاز

یکقدیگر و  تواند روابقط مقردم بقا. افزون برآن، رواج و گسترش آنها میفرهنگی فرهنگ دفاعی مطرح شوند هایارزش
، آسقان نمایقددهد و روند امورات عمومی و خصوصی را تر کند و کارآیی جامعه را افزایش ارکان مختلف نظام را اخالشی
 رو شد:موانع روبهاین ها در جامعه بااین ارزشاما پس از پایان جنگ، ترویج

 

نخسقتین مقانع گسقترش فرهنقگ و  ؛ابزارهای ناوین تبلیا ای و سواد رسانهگیری از عدم بهره -الف

های دفاع مقدس در جامعه است. امروز، ضرورت جلب بیشتر افکار عمومی به نفع خقود بقر همقه آشقکار اسقت و ارزش
های اجتماعی و روانی که به امر تبلیغات اوردهای علمی دانشهای پیشرفته ارتباطی و استفاده از دستکارگیری فناوریبه

کارشقناس ، 1«کوردریقان»شقوند. ها محسقوب میاند، از عوامل موفقیت در نهادینه کردن ارزشای بخشیدهاهمیت ویژه
 گیرد:تبلیغات، معتقد است که در هر امر تبلیغی موارد زیر مورد توجه شرار می

 ها و سایر وسایل ارتباط جمعی؛رادیو، تلویزیون، آگهی( ابزار فنی: مطبوعات، 1 
 ( ابزار انسانی: سخنان راهبران، سخنوران و سیاستمداران؛2 
 رائه اطالعات با مقاصد خاص؛ اایدئولوژی، شعار، ( محتوا و مضامین:3 
، 1375هوسقمن، ) یا انقیقاد در برابقر هقر نقوع خودکقامگی.دوستی، وفقاداری، اطاعقت کورکورانقه( اهداف: میهن4 
 ( 191ق  190صص
باشقد؛  یتواند مانعی جدی برای نشقر فرهنقگ دفقاعهای هنری و ابزار کارآمد روز میبنابراین، عدم استفاده از جنبه 

 های معمول کمتر عالشه دارند. رف و شیوهزیرا، نسل جدید به ابزار سنتی از جمله سخنرانی صِ

 

کقه از  عمال خاواص و مسائوالن جامعاهای و رساانه عقاید، شعارهایتفاوت و شکاف بین  -ب

 توانند از نفوذ فقراوانهای دور، در جامعه وجود داشته است. به عبارت دیگر، مسئوالن و رهبران جامعه زمانی میگذشته
ای همچنین شقعارهای رسقانهای نباشد؛ در جامعه برخوردار شوند که بین عمل و عقاید آنها فاصله حوزه تاثیر گذاری در

                                                           
1 - Drien court 
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که مقردم آن را بقه خقوبی است ای نکتهاین موضوع ی آنها بوده و عملی باشد. هاآنان نیز در راستای اشدامات و فعالیت
 کنند و نسبت به آن حساسیت دارند. درک می

 

د تواند ریشة هر اعتقادی را نابوکه می هابویژه در رسانه، ضابطه در جامعهیض و اعمال بیعرواج تب -پ

گیر جامعقه ادها دامنو به گسترش فقر و شکاف طبقاتی کمک شایانی کند؛ موضوعی که به دنبال آن، انواع و اشسام فس
 رود. ل معنوی از بین میشود و معنویت و اعتقاد به مسائمی
حفقظ و ) همیت موضوع در مقولقة نظقریاهایت، بین این است که در نواشعیتبا توجه به موارد ذکر شده باید گفت،  

ة زیقادی این باره صورت گرفتقه اسقت، فاصقل( و مجموعة اشداماتی که از دیدگاه عملی دردفاعیفرهنگ  نهادینه سازی
ی ک کالم، عملکرد نادرست و ضعف مدیریت برخی از مسئوالن در ادارة جامعه، سوء استفاده و فساد شود و دردیده می
یقده گقرفتن یازهای مقردم، ناداصولی به نای رسانهگویی رخی از عناصر و وابستگان به مسئوالن نظام، عدم پاسخمالی ب

اعتمقادی، نه، در بیافکار عمومی و ترجیح مصالح و منافع فردی برخی از مسئوالن بر مصالح و منقافع عمقومی متأسقفا
ن و متولیان و تالش مسئوالای رسانهه است؛ و بر تبلیغات بدگمانی و دلسردی مردم نسبت به نظام تأثیر مستقیمی داشت

 مقدس و انقالب اسالمی تأثیر منفی گذاشته است.  های دفاعی و ارزشدر نشر فرهنگ دفاع
کشقورهای  وجقود دارنقد. ایاز منظر رسانه دفاعیافزون بر موانع داخلی، موانع بیرونی نیز در برابر گسترش فرهنگ  
های های گوناگون در زمینهاین نظام مقدس به توطئهگر غربی از فردای پیروزی انقالب اسالمی علیهخوار و سلطهجهان

امی تقوان و دست زدند و با تممختلف  ایایزاهای رسانهبا بهره گیری ازسیاسی، اشتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی 
یلم، خبقر و فقاز طریق   های گوناگون، تبلیغقات منفقی و غیقر واشعقیابزار ممکن به مقابله با آن برخاستند. رواج شایعه

رم اسقت. )ر. ک ناین تهدیدات های کوچکی از، نمونهگزارش، تهاجم فرهنگی با ابزار فیلم، ویدئو، رایانه، کتاب و نشریه
ه بر موارد گفتقه شقده الو( همچنین ع1392نرم از تهدید تا واشعیت؛ نوشته مرتضی چشمه نور و جابر پوریانی، جنگ: به

های نفتی و محصوالت صنعتی، تهدیدها های مستقیم، محاصره و تحریم اشتصادی در زمینهتهاجم نظامی و علنی از راه
المللی، از جمله اشدامات و موانع فرامرزی گسترش فرهنگ انقالب اسالمی، ها در مجامع رسمی سیاسی بینو کارشکنی

 شوند. دفاع مقدس محسوب می ایهدفاعی و ارزش ویژه فرهنگبه
 

 حفظ و گسترش فرهنگ دفاعی: در ایراهبردهای سواد رسانه -7 
 ای بقر هویقتاد رسانهسوتأثیر  »توان از دو بعد حفظ و گسترش فرهنگ دفاعی را می در ایراهبردهای سواد رسانه 

پقذیری مقردم از دیقدگاه هدولقت بقر جامعای سواد رسانهتأثیر  »و « ران ایو فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمیفرهنگی 
 پردازیم:این دو بعد میبررسی نمود که در ذیل به تشریح« فرهنگ دفاعی

 

ای سواد رسانه :انایرالمیو فرهنگ دفاعی جمهوری اسفرهنگی  ای بر هویتسواد رسانهتأثیر -الف

می دارا جمهوری اسالویت فرهنگی هی سیاسی و امنیتی و دفاعی هاگیرینوع جهت تبیین و تبلیغ درتاثیر به سزایی را 
سقته از ای در تبیقین و تعیقین فرهنقگ دفقاعی کقه بقر خوانقش سواد رسقانهگران، . به تعبیر بسیاری از تحلیلباشدمی

 وثر است. :می ذیل است بسیار هاگفتمان

بخشقی بقه سیاسقت خقارجی و ای در هویتنقش ویژهباشد و ران میایطلبی که گفتمان برتر در( گفتمان استقالل1 
 :باشدز سه روایت ذیل میایران برخاسته ااین گفتمان درایفا کرده است. ایرانو فرهنگ دفاعی امنیت ملی
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دهندة نایران کقه چنقد هقزار سقال سقابقه دارد، منبقع اعتمقاد و افتخقار ملقی، و نشقاگذشتة پرافتخار و شکوهمند -
 ؛(Moshirzadeh, 2007,p 527) ایران برای تبدیل شدن به بازیگری شدرتمند است هایتوانایی

ن شقرار گرفتقه و در و مغوال یونانیانایران در طول تاریخ که به دلیل موشعیت جغرافیایی در معرض هجوممظلومیت -
ایرانیقان از همقة ابراین؛ بنایجاد شقده اسقتاین کشقورنتیجه روحیة بیگانه هراسی و احساس شهرمان بقودن در سراسقر

 ؛(Moshirzadeh, 2007,p 528)عرض خارجی بسیج خواهند شدتهای سیاسی، در مقابل هرگونه جناح

 -ت نظامینجر به از دست رفتن سرزمین، دخالمان که حمالت نظامی آنها ایراستعماری و امپریالیستیدشمنان شبه -
 . (Sariolghalam, 2003,p 76) ه استایران شدسیاسی، فشار اشتصادی و تهاجم فرهنگی در

گیقرد. در دیقن شقان سرچشقمه میهای مذهبی و ملیایران بدان از گرایشهای مردم( گفتمان عدالت که نگرش2 
ا ملذا در فرهنگ دفاعی رود؛ یکی از اصول دین به شمار میویژه در مذهب تشیع، اسالم، عدالت جایگاه مهمی دارد و به

 نماید. ایفا میم نقش مهمی را ایستادگی در برابر ظالم ونیز دفاع از مظلو

ون ایران، چقه متقأثر از فرهنقگ پقیش از اسقالم و ماجراهقایی چق( گفتمان مقاومت که در فرهنگ عمومی مردم3 
 قاومتر از فرهنگ میا مقاومت آریوبرزن در برابر اسکندر مقدونی بیگانه و چه متأثمقاومت کاوه در برابر بیداد ضحاک، و

طقی دشقمنان ول و غیر منها و انتظارات نامعقروح مقاومت در برابر خواستهو شهادت بزرگان شیعه چون امام حسین)ع(، 
 باشد. ح مییکی از اصول فرهنگ دفاعی مطررا تقویت نموده و به عنوان

در نهایقت ایرانقی و هویت ملی دیرینگی، ایرانرونیدجامعة  به نقش مردم و تعهد آنان بهگرایی که ایران( گفتمان4 
اعی در یکی دیگر از اصقول فرهنقگ دفقمیهن پرستی است که باعث تبلور روح دفاع از تمامیت ارضی شده و به عنوان

 شود. نظر گرفته می
   

اصقوالً فرآینقد  فااعی:فرهناگ د احیاایبر  وسایر نهادهای اجرایی دولتای سواد رسانهتأثیر -ب

 گونقه کقه تخریقب آثقارمانهاست.  پیش نرفتهپا به پای تحوالت نظامی  فرهنگ دفاعیفراگیر شدن  وهمگانی شدن 
این امقر به رورت رسیدگیاین دوران به بازسازی و نوسازی نیاز دارد و ض خسارات اشتصادی و زیربنایی جامعه در، مادی

ه از دوران عنقوی بازمانقدآثقار م و نوسازی بازسازیعزم و ارادة ملی برای توسعه و تکامل اجتماعی است، ، نشانة پویایی
شود؛ موضقوعی کقه تلقی می در راستای تقویت هویت ملیو ، امری ضروری نیز های دفاع مقدسجنگ همچون ارزش

هویقت و انسقجام ، هقااین ارزشتعمیق ای و بهقره گیقری از سقواد رسقانهتواند با جزء وظایف دولت است و دولت می
بازسقازی و نوسقازی ای درنقش و کارکردهای سقواد رسقانهها مطرح است که این پرسشایران را تقویت کند. حالملی
تقوان نسقل با چقه ابقزاری می ؟ چگونه وچیستو موانع آن کدام است  و احیای فرهنگ دفاعی های دفاع مقدسارزش

یقا این مهم ضعف از خود نشقان دادهن، در انجاممأنوس کرد؟ اگر تاکنوهای دفاع مقدس آشنا و سوم انقالب را با ارزش
و  ایرسقانهضقع کنقونی، امقور را اصقالح و چقه راهبردهقای توان بقا ارزیقابی واین پس، چگونه میایم، ازناموف  بوده

 این امر ارائه کرد؟راهکارهای اجرایی را برای
فقاع درهنگ جاری بارزه و ف، مزندگی، تن هشت سال دفاع مقدسنسل اول و دوم انقالب اسالمی که در جریان و م 

 ویژه نسل سوم انقالب انتقال دهند. های بعدی، بهاند، وظیفه دارند آن را به نسلمقدس را با تمام وجود حس کرده
باشقد و هقر دو از فرهنقگ انتقال و گسترش فرهنگ دفاع مقدس در راستای تقداوم فرهنقگ انققالب اسقالمی می 
این اشقاعة فرهنگقی بکقاهیم و ها و موانقع تحقق اند؛ بنابراین، هقر چقه از آسقیبمی جامعة شیعة ما نشئت گرفتهاسال
با توجه به موارد گفته شده مهمتقرین تر کنیم. توانیم حیات و تداوم آن را جاودانههای مثبت آن را تقویت کنیم، میجنبه
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های دفاع مقدس با بهره گیقری از احیای فرهنگ دفاعی و ارزش در حفظ، گسترش و، وظایف دولت و نهادهای اجرایی
 ای را می توان موارد ذیل برشمرد:کارکردهای سواد رسانه

ن در آ دفااعی و پایاداری:شکاف میاان نظار و عمال در حاامالن فرهناگ ایجاد جلوگیری از (1

ها و خود ی عقیدتی بچهفرمانده گردان، مسئول فرهنگی، سخنران زبردست، معلم اخالق و مربیک )دفاع مقدس(، مقطع
اف دیگقری بقه این رو کالم او نفوذ و تأثیر شگرفی داشت. اکنون شکاف میان نظر و عمل به شکعامل به احکام بود. از

د هر چقه است. ناگفته نماندفاعی هنگ یک مانع و حجاب برای اشاعه فراین خودشنام شکاف بی اعتمادی دامن زده و
ایم مرهون افرادی است که طعم و بوی دفاع مقدس را حفظ کرده انقد و البتقه این زمینه داشتهتاکنون تأثیرات مثبت در

 این افقراد بقه دلیقل حجقب و حیقا و متانقت و تواضقع اسقالمی کمتقر وارد این افراد کم نیستند امقاکهنمود اذعان باید 
 شوند. بوروکراتیک تبلیغی می هایدستگاه

 ایانهو رسق زبقان فرهنگقیاز زبقان،  منظقور ؛فرهنگ دفاعی ایو ادبیات رسانه ( تقویت کارکرد زبان2

یک زبقان ی نسل جوان امروزی اسقت. مقا هنقوز بقههاها و سلیقهها، عالشهمخاطب است. پیش نیاز آن شناخت انگیزه
همقراه بقا تطقور  ایم. ما بایقدهاست و ابزار تفهیم و تفاهم است نرسیدهمناسب امروزی و کارآمد که واسطه و حامل پیام

این زبان را شکل نقدهیم اصقوالً اشد. اگربیم که شابل دریافت و مبادله یک زبان هنری برسزبان فرهنگی نسل جدید، به
 اهیم بقودهقا را شقاهد خقوافتد. چیزی شبیه به گفت وگوهقای کقر و اللنمادها رد و بدل نمی شوند و هیچ اتفاشی نمی

 ایران()صالحی، روزنامه

هقای تبلیغقاتی دسقتگاهی: ای فرهنگ دفااعرسانه-محصوالت و نمادهای فرهنگیتولید ابتکار در ( 3

ای »بقرای مثقال نگقاه کنیقد بقه ملقودی . اندایم مصرف کردهفقط از آنچه شبالً اندوخته، به جای ابتکار و تولیدداخلی، 
ی ک کشاورز اهوازی پدر محبوب، آشای معلمی سروده ها به وسیلهاین ملودی«لشکرصاحب زمان آماده باش آماده باش

)نقه کارهقایی  هقا رااین سقرودهایقم مشقابهیا توانسقتهآیک ریال هزینه. شد. بدون حتیرا میو توسط آشای آهنگران اج
شود حال که تقوان تولیقد دسقت اول ی فرهنگی و تبلیغی توصیه میهابه دستگاه یا حتی بازتولید کنیم؟فاخرتر( تولید و

کنقیم و نمادهقای بقدیل و « بقاز تولیقد»را  نداریم الاشل مهندسی معکوس بکنیم و برخی از نمادهای اصقلی پایقداری
تأثیرات نمادهای بدیل از اصل آنها بیشتر اسقت، زیقرا مخاطبقانی کقه ظقرف  البته در بعضی از اوشاتبسازیم. 1جایگزین

 آیند تا با نمادهای اصیل. اند با نماد بدیل بهتر کنار میزمانی و مکانی تولید آن نماد را ندیده

ک از کیقان یق پاسقدارای ؛هافرهنگ دفاعی در سطح رسانه( جلوگیری از رشد اعتقادات معارض با 4

حصقوالت جلقوگیری از تولیقد م» ملقه: جی از دربردارندة مواردو  ترین وظیفة دولتمهم به ویژه در بعد فرهنگیملت، 
می « لیا باورهای مگیری از مقابله بو پیشفرهنگ دفاعی متضمن باورهای معارض، جلوگیری از رشد رفتارهای مخالف 

فرهنقگ دهی، انسجام و همبستگی ملی از نظر تأثیرگقذاری بقر ایرانی به چند دلیل نقش دولت در شکلدر جامعةباشد. 
 :استدارای اهمیت فراوان  دفاعی

انبه، یل چندجایران به دالایرانی یعنی بحران غرب بر محیط فرهنگیطور عام تأثیر گستردة بحران چهارم هویتبه - 
، ی، سیاسقیها و مشکالت شومی، مذهبی در ابعاد فکرتأثیرهای بسیاری بر تحمیل جدایی، افزاری و جهانی بودن آننرم

بخش هویت ملی  د عناصر شواملزوم نقش دولت را در بازسازی و بازتولی وشته، اران گذای، فرهنگی، دفاعی و. . اجتماعی
 نماید. تر میبرجسته

                                                           
1 - Alternative 
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ایران در دورة معاصر بقرای تحریقف تقاریخ و دامقن زدن بقر های بزرگ مخالفآفرینی شدرتبه طور خاص نقش - 
های واگرای مورد این جریان ی مقابله باایران را براه اهمیت دولتیکی از عواملی است کایرانی، واگرایی فرهنگی جامعة

هقای بیگانگقان، حمایقت سقازد. نمونقة دخالتایرانی ضقروری میحمایت بیگانگان از طری  الگودهی مشروع در جامعة
 طلبان شومی در دورة بوش است. شوروی از فرشة دمکرات آذربایجان کردستان و حمایت آمریکا از تجزیه

گ ی فرهنگی فرهنقهاارزش ای:فرهنگی فرهنگ دفاعی در حوزه رسانههای باورپذیرکردن ارزش( 5

 رات دفقاع مققدس ازها و خقاطاگر بخواهند تبعیت شوند باید ابتدا باورپذیر شوند. اگر داستان دفاعی )پایداری و مقاومت(
لی کقه سویژه برای نب دهند.طری  غلو و اغراق تبدیل به افسانه و اسطوره شوند خصیصه باورپذیری خود را از دست می

انی، خطاپذیر، از شور جو های رزمنده آن دوران مثل خودش سرشارآن دوران را ندیده است. جوان امروز باید بداند جوان
 ها بالقوهاند. آنها از آسمان به زمین نیامده بودند. آناحساساتی، زمینی، فطری، ساده و صمیمی بوده

خقاب ا دسقت بقه انتهای پایتخت به خوشگذرانی مشغول باشقند امقخیابان در، توانستند به جای حضور در جبههمی 
یر ان خوب و بد، مسقم انتخاب میاند، بلکه آگاهانه در گیر و دار و تالطاند. آنها فرشته و معصوم از خطا نبودهدیگری زده

، رسقدمقینت هیچ کس به آنهقا ه دسکهایی بسازیم های زمینی اسطورهاین انساناگر از. اندکمال الهی را انتخاب کرده
 رسقت نیقافتنی اصقوالً بقاودهقای این اسقطورهسازی فرهنگی هم وجود نخواهد داشت. دیگر تأسی و پیروی و همسان

 . د و برای امروز ما راه حل بسازنداین که تبعیت شونشوند چه برسد بهنمی 

 ع مققدس در ابتقدای دفقا دفقاعی هقای فرهنقگارزش ای:گرایی رساانهگرایی و اجتناب از خاص( عام6

هقای هها و افراد به احکام و مناسقک و آداب دینقی. سقپس بقا گسقیل گقروهای فردی بود مثل پایبندی خانوادهارزش
 هقا بقهاین ارزشات بزرگهای گروهی. با شروع عملیاند تبدیل شدند به ارزشها راه افتادهرزمندگان که به سمت جبهه

ه سقطح هقا بقاین ارزشخود را طی کردند. دراواخقر جنقگ ءیل شدند و بدین ترتیب مسیر ارتقاهای اجتماعی تبدارزش
ی ردمقی وام گرفتقه از مرحقوم پروفسقور علقدیلم -های ملقی ی افتند )تعبیر سطح ارزشمردمی ارتقا -های ملیارزش
 (. شناس عرب استجامعه
ب القا کشید و مرتیحضرت امام )ره( بر دوش م (پایداریدفاعی )های فرهنگ نقش اصلی را در مسیر ارتقای ارزش 

. در عین حقال گرایی و همگانی شدن را ترویج کننداین خصلت عاماید. تااین کارها را کرده«همه شما مردم»نمودند که 
یک شقدن یرای همگقانبق بایدکه در میان همین مردم بودند افرادی که اصوالً با جنگ و دفاع مخالف بودند. اما گاهی 

وشات برعکس اما در بیشتر  اما نظام فرهنگی فعلیکرد. ها توجه و به ریشه گرفتها را نادیده ارزش رفتار نادرست بعضی
ایثارگر و لده است. مثهای مقابل هم تفکیک کرراهبرد حضرت امام )ره( به سمت خاص گرایی رفته و جامعه را به گروه

هقایی از دهاد و خقانواهای پایداری معکوس شده است و گقروه گقروه افقرتقای ارزشغیرایثارگر و. .. در حقیقت مسیر ار
ی هقابقود و دل ترغیب کقرده ند. افرادی که حضرت امام )ره( آنها را به سوار شدن به اتوبوسااتوبوس به زور پیاده شده

شقود بقه  یعنی خقاص گرایقی دنبقالاین راهبرد معکقوسآنها را به مهر و رحمت اسالمی و نبوی دلگرم ساخته بود. اگر
چقک های کوروهگمداران به های اجتماعی به گروهی و سپس فردی طی خواهد شد و ارزشتدریج مسیر تنزل از ارزش

 شوند. ها محدود میدر سطح خانواده
افعقه در د این جمله بودند: جاذبه در حد اعلقی قایشان مظهر فرمودمرحوم شهید مطهری در مورد امام علی )ع( می 

ژی مقابقل آن این اسقتراتژی باشقد )اسقتراتحد ضرورت. نظام فرهنگی ما در رابطه با نسل جدید در عمل باید پایبند بقه
 پسدافعه در حد اعلی و جاذبه در حد ضرورت است(. 
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قالب و نم بودند که اهم هست. اگر مردعلت محدثه انقالب و فرهنگ پایداری علت مبقیه آنتوان نتیجه گرفت، می 
. مفقاد اصقل شوداگذار جنگ را اداره کردند پس بهتر است به جای نهادهای عریض و طویل، امور فرهنگی نیز به آنها و

 (1382) صالحی، کند. این راهبرد را تأیید می شانون اساسی در حوزه فرهنگ 44

ن دفقاع عقدم اطمینقادر شرایط ریسقک و  در حوزه فرهنگ دفاعی:و ارزیابی  ایرسانه برنامه ریزی( 7

و  بقود یا اندک ا نبودی، در حوزه فرهنگی وجود نداشت. هدف گذاری کمی ایو رسانه ریزی علمیمقدس، فرصت برنامه
یریت شقد. مقدمقی شد و بیشتر از تجربقه، خالشیقت و شقهود بهقره بقرداریابزارهای علمی هم کمتر به کار گرفته می

ل ه بقه همقان شقککشود هم ضعیف بود اما در شرایط حاضر تصور می اینهو رسا تخصصی در حوزه فرهنگی و تبلیغی
نگقی بقا قالنیقت فرههای فرهنگ پایداری است. در حالی که اکنون باید عآزمون و خطا عمل کردن، وفاداری به ارزش

 . شرار بگیرد ایو رسانه های فرهنگیخدمت کارآمدترشدن برنامهرعقالنیت ابزاری گره بخورد و د
هم نداشتیم و جالب است که اکنقون هقم نقداریم بقه  ایرسانه آن دوران، سیستم ارزیابی عملکرد دشی  و علمیدر  

همقه اذعان داشقت کقه  بایدهای حوزه فرهنگ ها و پیچیدگینظمی است. البته با آشوبناکیها نظم ما در بیشول بعضی
برخقی  )هماننقدریقزی در حقوزه فرهنقگ برنامقهاز  بایقدن موضوع هم که ایبینی پذیر نیستند، اماعوامل فرهنگی پیش

-توان روی زمینهمی دفاعی. زیرا در حوزه فرهنگ و از جمله فرهنگ توان پذیرفتکرد را نیز نمیامتناع ، نظران(صاحب

ی نیسقت و بینقشابل پیش 2پیامدها و تبعات و 1هاریزی کرد. اگر خروجیبرنامهای از جمله ارتقاء سواد رسانه ی مختلفیها
یعنقی  پویقا و نوشقونده دارد، امقا روی دو بخقش دیگقر از سیسقتمل، شود و حالت سیاریزی گرفتار نمیبه چنگ برنامه

 ریزی چیزی جز هدف گذاری و مداخله هدفمند نیست. ریزی و مداخله کرد. برنامهتوان برنامهمی 4و فرآیندها 3هاورودی

یک الگوی فرهنگقی  و روش تبیینراه در تبیین فرهنگ دفاعی:  ایفرهنگی و رسانه ( احترام به تنوع8

 نسقبیت گرایقی کقه ریشقه در -فرهنگقی نه پلورالیسم و یکسان سازی فرهنگی است ای در فرهنگ دفاعی نهو رسانه
ست. در یده ادر درون تنوع خواب . غنایی است کهای استرسانهاحترام و تأکید به تنوع روش مناسب، بلکه  -اخالشی دارد

فت شقهید داده ایم. در اصفهان مادری هگی، زبانی، شومی، نژادی و حتی مذهبی را شاهد بودهاین تنوع فرهنها همجبهه
ایقا  انقد؟بقوده ی شان مثل هقمهاها و دغدغهاین هفت برادر از نظر خل  و خو و سطح فرهنگ و گرایشایا همهاست. 

 )صالحی( اند؟یکسان داشته اعتقادات و عاداتشهدای ارمنی مانند شهدای شیعه 
بقه  ست( هر انسقانشود )هر چند هدف الهی اها و اشکال مختلفی متبلور میکمال خواهی در سطح فردی در شالب 

قطقه نشقود )حقداشل از نظقر تربیتی متفاوت می هایلذا هم روش. یک موجود منحصر به فرد استعنوان موجود زنده، 
ا داشته باشد کقه راین کار ویژه تربیتی( و هم تأثیرات آن متفاوت است. نظام فرهنگی فعلی باید بتواند عزیمت برای کار

این هنر و مهارت دسیکسان سازی ندارد. فرماندهان دفاع مق این کار نیاز بهفقط منادی درون را بیدار کند. تبلور بیرونی
ال خواهی را در ن، آتش پنهان کمفضایی متعالی سرشار از کرامت انسا ایجادایراد چند جلسه سخنرانی و را داشتند که با

ه فرهنقگ صری است کجان رزمندگان شعله ور کنند. آن وشت شما شاهد تنوعی زیبا در مصادی  بودید! همین تنوع، عن
 پایداری را غنی کرد. 

 

 نتیجه گیری:-8

                                                           
1 - out puts   
2 - ends 

3- in puts   
4 - prosses 
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 یقک در تواندب انسان که آن برای و رویمگر می فعال، انتخاب مخاطب سمت به آن در که است جدید، عصری عصر 

 اشقکال بتواند باشد، باید داشتهها رسانه با را مناسبی و سالم، مطلوب اجتماعی ارتباطات شده، عملکرد و ایرسانه جامعه

 چگونقه را اصقولی مفقاهیم و اساسقی سواالتها رسانه با در ارتباط بداند و دهد تشخیص یکدیگر از راها رسانه مختلف

. نگقردد بقدیلت جسقارت و فاشقد صقرف ساحت، ناتوان، مصرف کنندههویت، تکسواد، بیبی مخاطبین تا به کند مطرح
 تفکقر بقرها رسقانه  طریق از چیزهقایی چه ببینیم و شویم رو روبهها با پیام تری عمی  تفکر با است الزم امر نایبرای

 به اعتیاد از را خود و برویم پیام با پویا تعامل ارتقای سطح سمت به باید عادت نایتغییر برای. گذارد می تاثیر ما وعملکرد
 . دهیم نجاتها رسانه

 از تقا کنقدمی زدگقوش مقا بقه ایسقواد رسقانه زیقرا اسقت؛ ایرسانه سواد سطح بردن سازی، باال آگاه راه بهترین 

 بقه راحتقی و نیمک حرکت نگر گسترده و عمقی هایاندیشه سمت به و فاصله بگیریم محدودنگر و سطحی هایاندیشه

 که محدود نیست یفرآیند ایرسانه سواد داشت توجه نیز نکته نایبه باید. نسپاریمها رسانه دست به را ماناندیشه افسار

 دائماً که است العمرممادا فرآیندی ایرسانه سواد شود، بلکه فرض ثابت ایپدیده که ناییا  باشد خاصی مکان و زمان به

 بقا و ببخشقند سقعتو را اطالعات خود و دانش ساختمان همواره باید افراد که طوری است، به و دگرگونی تغییر حال در

 . شوند مندهرهب دنیا روز اطالعات از و بپردازندها پیام تفسیر و نقد به تازه و جدید هایحل راه از استفاده

دهندة هویت اجتماعی، دینقی و ای نشانحاکم بر هر جامعه ایرسانه هایارزشعالوه بر موارد ذکر شده باید گفت،  
ای وده و به آنها بقربهای جامعه را دربرگرفته و راهنمایی برای رفتار و کردار افراد جامعه اخالشی آن جامعه است و آرمان

جامعه های متعددی در دهد. در دوران دفاع مقدس، ارزشجسارت اشدام میهای خود انرژی و رسیدن به اهداف و آرمان
در تمامی ابعاد زمقانی ها شابلیت آن را دارند که این ارزشای را از خود بروز دادند. بسیاری ازهای ویژهرشد کردند و جلوه

ایقن اسقت کقه جقه تقه شابقل توهای فرهنگ دفاعی مطرح شوند البتقه نکشده و به عنوان ارزشگرفته به کار و مکانی
ای بهره گرفته شود. شود که در ارایه آن از سواد رسانههای دیگر مطرح میها به نحو مطلوب برای نسلاین ارزشزمانی

این رفتار واالی انسقانی در داد. ویژگی برجستة رزمندگان تبدیل شده و به رفتار و کردار آنها جهت میایثار و فداکاری به
تقر، رفتقار آنهقا بقا خشقونت های مخربها به سقالحیابی انسانهور کرد که با گسترش علم و فناوری و دستزمانی ظ

یافتقه بقود، بلکقه در  های اخالشی و انسانی ضرورت بیشتریبندی به ارزشبیشتری همراه شده و در نتیجه، نه تنها پای
ایقن ارزش در یافت. درک و حفظ ر شد و نمود بیشتریتری آشکاایران در طول جنگ به شکل بارزشالب رفتار رزمندگان

های جنگ بروز ها حتماً در بستر میداناین ارزشدورة پس از جنگ ضرورت انکارناپذیری است؛ هرچند نیازی نیست که
ظ و حفنظری ) این است که در نهایت، بین اهمیت موضوع در مقولةواشعیتبا توجه به موارد ذکر شده باید گفت، نمایند. 

زیادی دیده  فته است، فاصلةباره صورت گراین( و مجموعة اشداماتی که از دیدگاه عملی دردفاعیفرهنگ  نهادینه سازی
یک کالم، عملکرد نادرست و ضعف مدیریت برخی از مسئوالن در ادارة جامعه، سوء استفاده و فسقاد مقالی شود و درمی

فکقار عمقومی و گویی اصولی به نیازهای مردم، نادیده گرفتن اعدم پاسخ برخی از عناصر و وابستگان به مسئوالن نظام،
ه، در متأسقفانی ابقویژه در حقوزه رسقانه ترجیح مصالح و منافع فردی برخی از مسئوالن بقر مصقالح و منقافع عمقومی

تقالش  و ایرسقانه اعتمادی، بدگمانی و دلسردی مردم نسبت به نظام تأثیر مسقتقیمی داشقته اسقت؛ و بقر تبلیغقاتبی
ت. افقزون گذاشته اس مقدس و انقالب اسالمی تأثیر منفی های دفاعی و ارزشمسئوالن و متولیان در نشر فرهنگ دفاع

 وجود دارند.  دفاعیبر موانع داخلی، موانع بیرونی نیز در برابر گسترش فرهنگ 
 ای بقر هویقتد رسقانهسواتأثیر  »بعد توان از دو حفظ و گسترش فرهنگ دفاعی را می در ایراهبردهای سواد رسانه

پقذیری مقردم از دیقدگاه هدولقت بقر جامعای سواد رسانهتأثیر  »و « ران ایو فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمیفرهنگی 
 یم:این دو بعد می پردازبررسی نمود که در ذیل به تشریح« فرهنگ دفاعی
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ای تاثیر به سقزایی : سواد رسانهرانایالمیجمهوری اسو فرهنگ دفاعی فرهنگی  ای بر هویتسواد رسانهتأثیر -الف 
. بقه باشقدری اسالمی دارا مقیجمهوهویت فرهنگی ی سیاسی و امنیتی و دفاعی هاگیرینوع جهت تبیین و تبلیغ دررا 

ذیقل  یهقاانای در تبیین و تعیین فرهنگ دفاعی که بر خواسته از گفتمنقش سواد رسانهگران، تعبیر بسیاری از تحلیل
ی بر خواسته ای در تبیین و تعیین فرهنگ دفاعنقش سواد رسانهگران، به تعبیر بسیاری از تحلیلاست بسیار موثر است. 

 است.  (گراییایران -مقاومت -عدالت -طلبیاستقاللاز چند گفتمان )

راگیر ف وانی شدن اصوالً فرآیند همگهنگ دفاعی: فر احیایبر  وسایر نهادهای اجرایی دولتای سواد رسانهتأثیر -ب 
ر د، جراییادهای الذا مهمترین وظایف دولت و نه است پیش نرفتهپا به پای تحوالت نظامی  فرهنگ دفاعیشدن 

ذیل  وان مواردتای را میبهره گیری از سواد رسانهبا های دفاع مقدس حفظ، گسترش و احیای فرهنگ دفاعی و ارزش
 برشمرد:
و ادبیات  کارکرد زبان ( تقویت2دفاعی و پایداری شکاف میان نظر و عمل در حامالن فرهنگ ایجاد جلوگیری از (1
از ( جلوگیری4ای فرهنگ دفاعی سانهر -فرهنگیمحصوالت و نمادهایتولید ابتکار در( 3 ؛فرهنگ دفاعی ایرسانه
دفاعی در حوزه فرهنگ فرهنگیهای رزشباورپذیرکردن ا( 5 ؛هادفاعی درسطح رسانهفرهنگاعتقادات معارض با رشد
 (8در حوزه فرهنگ دفاعی زیابی و ار ایرسانه ریزیبرنامه( 7ای ( عام گرایی و اجتناب از خاص گرایی رسانه6ای رسانه

 در تبیین فرهنگ دفاعی ایفرهنگی و رسانه احترام به تنوع

 

  پیشنهادات و راهکارها -9

نگ دفاعی در جامعه، شهروندان در حوزه نهادینه سازی فره به ایرسانه سواد آموزش نقش و اهمیت به عنایت با 
 شورای تواند می نهاد نای. شود کشورمان در شهروندی هایآموزش و هدایت گیری، نظارتشکل متولی نهادی باید

 همکاری با لحکه تحت نظر ستاد کل نیروهای مس باشد فرهنگی انقالب شورای عالی ایپرورش  و آموزش عالی

 و نظرانصاحب از یگیر بهره با و ریزی و برنامه مدیریت سازمان در ایمقننه  شوه در پرورش و آموزش هایکمیته
شود مسئوالن کشوری پیشنهاد می لذا. گردد فرهنگ دفاعی تدوین ایسواد رسانه آموزش ن حوزه، منشورایمتخصصان 

ای ذیل ههای رساناهبردرنهادینه سازی فرهنگ دفاعی نسبت به انجام  و لشگری و نهادهای اجرایی ذیربط در راستای
 همت گمارند:

ه ارزشی دفاع مقدس ب فاعی ودفرهنگ  مفاهیمدر معرفی  ایسواد رسانهفهم صحیح و درک درست و جامع از  -الف
 . نسل جوان

رار شقجایگقاه پیشقوایی مقردم آن کقس کقه در »فرماینقد: سازگاری گفتار و رفتار منادیان: حضرت علی )ع( می -ب
 ()نهج البالغه« گیرد باید پیش از آنکه دیگران را آموزش دهد، به تعلیم خویش بپردازد. می
به ویقژه  مفاهیم ارزشی و عدم تحمیل تکالیف خارج از وسع و توان،ای سانهرگیری در انتقال گیری و آسانسهل -پ

 . تهای ویژه اسدر مراحل اولیه که نیاز به جاذبه

نوی به گویی به نیازهای روحی و معپاسخ خواهی و احساس انگیزه و عطش برایهای معنوی: دینتقویت انگیزه -ت
 ای خود به دنبال آب خواهد رفت. نحوی که اگر احساس نیاز و عطش از درون بجوشد چون تشنه

های مثبت به سقوی ایش و انگیزهگر صحیح، جذاب و منطقی درایجادای و رسانه های تبلیغیبه کارگیری روش -ث
ی مفاهیم ارزشی مناسب با توانایی و ظرفیت روحی علمی آنان )کلّم الناس علقی شقدر ها: مخاطب شناسی و ارایهارزش

 عقولهم( و هم چنین شفافیت و سادگی در انتقال مفاهیم ارزشی. 

 . ایرسانه های غیر مستقیماستفاده از روش -ج
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های ارزشی باید مبتنی بر آگاه سازی همراه با استدالل و تحلیل های اشناعی: انتقال پیامروشتکیه بر استدالل و  -چ
 ایجاد کانون جذب در خانه دل مخاطب گردد. باشد تا موجب اشناع و پذیرش درونی و

شقی را هیم ارزهای دینی و مفای وسفاگر ما»گوید: : حکیمی میسانهردر  مندی از هنرها با بهرهتکیه بر زیبایی -ح
 «ها خواهیم ساختبه مردم و مخاطبان بنمایانیم، هزاران زلیخای سینه چاک را مشتری دین و ارزش

 سازد. های متعالی را در انسان فراهم میهای گرایش و جذب به سوی ارزشتقدم تشوی : تشوی  و پاداش، زمینه-خ

ری و احتقرام بقه گقذا: حرمقتدر حقوزه رسقانه توجه به کرامت، عزت نفس و ارزنده سازی شخصقیت مخاطبقان -د
آید. عزت نفس موجب اعتمقاد و خودبقاوری و مار میشترین عوامل مؤثر در تربیت بهشخصیت و کرامت انسانی، از مهم

افراد باعقث  خوب در رفتار وآوری زیاد نقاط مثبت  یادشکوفایی و خالشیت خواهد شد. چنانچه حضرت امیر )ع( فرمودند:
 (لبالغهاد شد )نهج پویایی اشخاص شجاع و برانگیختن افراد دلسرد و مسامحه کار به سوی رفتار مثبت خواهتحرک و 

جان  وبت درکام دل : مفاهیم ارزشی اگر با شربت عش  و محهاتوسط رسانه اظهار عش  و محبت و عاطفه ورزی-ذ
هقا سقوق ارزش مخاطبان ریخته شود حالوت آن در شلب و عقل آنان چشیده شده و آنها را بقا شقور ونشقاط بقه سقوی

 دهد. می

و اعتماد به  انیأس آفرینی، القای تو ایجاد امید و نشاط، به جای :ایرسانه امید بخشی، مثبت گرایی، اعتماد سازی-ر
ویقایی، پای روشن و تعالی بخش و سعادتمند موجب تحرک و یندهآ جای تلقین عجز، ناتوانی و ضعف و نگرش مثبت به

های مناسبی را برای پقذیرش هدف شده و زمینهاطبان مخی استقامت و پایداری در راه اعتماد به نفس و افزایش روحیه
 شود. می میشراری ارتباط صمیگرمی و برحسن ظن و اعتماد به جوانان باعث دلسازد. مفاهیم ارزشی برای او فراهم می

ینقی و عایسقته کقه بیقانگر : معرفی الگوهای ارزشقی شهاتوسط رسانه معرفی الگوهای عینی و رفتاری در جامعه -ز
ریم در اهمیت نققش باشد. شرآن کها میملموس انطباق با رفتارهای عملی الگوها است از عوامل مهم گرایش به ارزش

 «. فی رسول اهلل اسوه حسنه لقدکان لکم»فرماید: الگویی راهبران دینی می

مللقی کقه از  و اشقوام :ایهی مختلف رسقانهادر حوزه پاسداری از هویت اصیل جامعه در مواجهه با فرهنگ بیگانه-ژ
 گیرند. می وحدت و انسجام فرهنگی شوی برخوردارند؛ کمتردر معرض تغییر وتحریف شرار

هر انسقانی  اهیم ارزشی در فطرت: بذر اعتقاد به مفایدر حوزه تقویت سواد رسانه نظام آموزشی کیفی و کارآمد -س
این استعدادهای بالقوه رابه فعلیقت رسقانده و های صحیحتواند با شیوهبه طور بالقوه وجود دارد. نظام آموزشی کارآمد می

 ریزی نمایند. دراین زمینه برنامه

 ی. فرهنگ دفاعای در حوزه تبلیغات رسانهآزاد اندیشی: پرهیز از اجبار و اکراه  -ش

 د. باورشان شود که مدیون خون شهدا هستنبویژه اصحاب رسانه مسؤوالن و دولت مردان  -ص

ها خقون ها، رشقادتاریتبیین شود که امنیت امروز جامعه، مرهقون فقداکبویژه اصحاب رسانه برای مسؤوالن  -ض
 ها و از جان گذشتگی شهدای دیروز است. دادن

 . تب درسیک در با آموزش و پرورش در تهیه و تنظیم وصیت نامه شهداا هرسانههماهنگی الزم  -ط

 ی مختلف اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و. .. . هاتوسط رسانه تهیه زندگینامه و شرح عملیات مربوط به شهدا -ظ

ی مختلقف اعقم از هاتوسط رسقانه های اخالشی و دینی شهیدانمصاحبه با خانواده شهدا و ثبت و ضبط ویژگی -ع 
 دیداری، شنیداری، مکتوب و.. 

-ی دائمی دفاع مقدس در تمامی شهرها به گونقههاها و موزهی در معرفی نمایشگاهامصورسازی و تبلیغات رسانه -غ

 ها، خود را در میدان جنگ حس کند. این محلای که فرد با ورود خود به

 س. های مربوطه به دفاع مقدنامهها، مقاالت و پایانوین و انتشار کتابای از تدحمایت جدی رسانه -ف
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فقاعی و فاع مقدس جهت ارایه مطلوب و شیوای فرهنگ دای در تربیت راوی دهای تبلیغات رسانهبرگزاری دوره -ق
 پایداری. 

در ی آن دسقتاوردهای واالهقا و راستی دم زدن از فرهنگ دفاع مقدس و تالش در جهت نهادینه کردن آموزهها بای 
و  چیزی جز استقالل خواهی، آزادی طلبی، دشقمن سقتیزیگ دفاعی یک فرهنگ منسجم و جامع با عنوان فرهنشالب 

رزمین ایثقار و شقهادت طلبقی و حفقظ حقدود و ثغقور سقعزت خواهی و وطن پرستی، مبارزه با ظلم، دفاع از مظلومان، 
گر اعمال و رفتار و اعمال ما. پقس که: شهدا، همواره حی و حاضرند و نظارهاینرختواند باشد؟ و سخن آایران میاسالمی

باشیم. « ایراناسالمی نظام مقدس جمهوری»چنین مباد که خدای ناکرده ما مدعیان، اکنون رنج دهنده شهدا و آبروریز 
یقک نگققاه  مهنیکقوتر آن است که این مهم پس بیائیم از هم اکنون با شهیدان میثاشی دوباره بندیم و برای وصول به

 ای است تااینها مقدمه ه همهعاشقالنه به زندگقی آنها داشته باشیم و هققققم پیقروی عملی از روش رفتقاری آنها، و البت
لنقد خقود کقم و بشقود، با همقت این فاصله زیاد شده با شهیدان را که متأسفانه پس از جنگ هر روز زیاد و زیادتقر می

 تر کنیققم. کم
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 ای: رسانهگذاری چندمعیاره برای سواد مشیخط

 راهبردی با رویکرد الپراسپکتیو نگاریپول در آیندهکاربرد روش مالتی
 

 4، مرضیه کوهستانی3، حمید عابدی2، محمد مهدی موالیی1حامد طالبیان

 

 چکیده:
گیری متناسب با شرایط عدم شطعیت اسقت. در چقارچوب مقدل تصمیم« نگاری راهبردیآینده»یکی از اهدف اصلی 

های مربوط به های مربوط به تفکر جمعی، گام)رویکرد ال پراسپکتیو(، پس از گام راهبردی مکتب فرانسوینگاری آینده
بینقی تغییقر در های راهبقردی و سقازماندهی اهقداف از طریق  پیشرسد که شامل ارزیقابی گزینقهگیری فرامیتصمیم

پول وش مولتیبا استفاده از ر های راهبردیهاست. ارزیابی گزینهریزی و اجرای برنامهفرآیندهای سازمانی پیش از برنامه
 یی،مقوال و 1395بقان، های پیشقین )آینقدهمعیاره اسقت. یافتقههای تحلیل چنقدگیرد که یکی از انواع روشصورت می
ها و مسائل اصلی فضای مجازی ایران در سال ای یکی از چالشدهد که سواد رسانه( نشان می1395 عابدی، و طالبیان
د های راهبردی به منظور ارتقای سواهای پیشین، گام مربوط به ارزیابی گزینهبا استناد به یافته است. در این مقاله،1395
جقا کقه تعیقین ای در کشور به محک آزمون تجربی گذاشته شده و نتایج تحلیلی در اختیار شرار گرفته اسقت. از آنرسانه

سقاله، های شابل تعریف در اف  یکف است، اشدامازمان مشخص شابل تعریریزی تنها در چارچوب یک سراهبرد و برنامه
 مطالعقات انجمقن» مصقوب هایمشقیها یا خطخرج از مطالعات پیشین( و سیاستهای پیش رو )مستسناریوهای آینده

هر یک از  خبرگان، پنل برگزاری با. است شده گرفته نظر در پژوهش سازمانی چارچوب عنوان به «ارتباطات و فرهنگی
 افقزارنرم از فادهاسقت بقا ابتقدا هقااند. دادهدهی و امتیازدهی شقدهها و سناریوها با توجه به معیارها وزنمشی، خطهااشدام

MULTIPOL افزار نرم از گیریبهره با سپس و شده تحلیلSPSS های حاصل از یافته .آمد بدست تکمیلی هاییافته
دار برای هر سناریو را مشخص کرده و امکان های اولویت ها و اشداممشیخطپول در این مقاله نتایج کاربرد روش مولتی

ای را سقانهروزه سقواد حهای پیش رو در دستانه در مواجهه با انواع آیندهریزی سناریویی برای کسب آمادگی پیشبرنامه
 سازد.فراهم می

 ریزی سناریوییبرنامه چندمعیاره، گذاریمشیخط پراسپکتیو، نگاری راهبردی، الپژوهی، آیندهآینده کلمات کلیدی:

 

 مقدمه
هقای فضقای مجقازی در ایقران اسقت. نتقایج پقژوهش سقاالنه تقرین مسقائل و چالشای یکقی از مهمسواد رسانه

مققورد آن یعنققی،  5،  1395مسققئلة اصققلی ایققران در سققال  195دهققد کققه از میققان ، نشققان می«ایققران پژوهیآینققده»
 بسقتر در آنالیقن اجتمقاعی هقایشبکه از استفاده»، «هوشمند تلفن ابزارهای از هاخانواده به مربوط امور پذیریآسیب»

 خصوصقی حقریم افشای معضالت»، «همراه هایتلفن جدید امکانات با مواجهه برای دیجیتالی سواد»، «همراه اینترنت
ای دارد ، ارتباط مستقیم بقا موضقوع سقواد رسقانه«اینترنتی جرائم سایر و مزاحمت برداری،کاله»و « مجازی فضای در

                                                           
 الملل دانشگاه خوارزمی مربی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، و دانشجوی دکتری روابط بین 1
 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران  2
   دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی 3
  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن در مجازی فضای گروه دبیر ارتباطات، علوم ارشد کارشناس 4
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های ها و نهادهای دولتی، خصوصی و به ویژه سقازمان(. به همین دلیل ضرورت پرداختن همة سازمان1395بان، )آینده
 شود. های علمی در این زمینه احساس مینهاد و انجمنمردم

ها و افزایقی میقان اشقدامات سقازمانیان شهروندان، نیازمند همای در مهای ناشی از ضعف سواد رسانهکاهش آسیب
توانند بقا تقدوین می 1گذارمشیهای خطهاست. برای مثال، دستگاههای آننهادهای گوناگون بسته به امکانات و ظرفیت

وصقی های خصهای گوناگون را بقه وجقود آورنقد؛ شقرکتهای کلی، هماهنگی میان بخشمشیخط اسناد باالدستی و 
های تبلیغاتی خود را به سوی افزایش سواد فنی شهروندان سوق دهند تا بتواننقد ممکن است بخشی از کارزارها و برنامه

تقرین مأموریقت های تبلیغقات اسقتفاده کننقد. همچنقین مهماز نتایج آن به منظور افزایش فقروش یقا کقاهش هزینقه
سازی و گسترش ادبیات موضوع در این زمینه اسقت. ین زمینه آگاههای علمی در انهاد به ویژه انجمنهای مردمسازمان

پذیری های علمی بقه منظقور مواجهقه بقا آسقیبهای انجمنهای اصلی فعالیتپژوهش، آموزش و انجام مشاوره زمینه
 ای است. جامعه در زمینة سواد رسانه

های دارای اولویت باالتر بقرای مشیو خط توان اشداماتپرسشی که در این زمینه وجود دارد این است که چگونه می
تنقی بقر ها و نهادهای گوناگون را شناسایی و پیشنهاد کرد. پاسخ به این پرسش بقه صقورت سیسقتماتیک و مبسازمان

های مقدماتی است. نخست باید با پویش محقیط نگارانه، مستلزم انجام بسیاری از تمهیدات و پژوهشرویکردهای آینده
پژوهی ایقران آینقده»ای وجود دارد یا نه که دسقت کقم نتقایج پقروژه ای به نام سواد رسانهآیا مسئلهمشخص کنیم که 

ای در سطح جزئی و فضقای کند. در گام بعد باید تصویرهای بدیل آینده برای سواد رسانهاین مسئلة را تأیید می« 1395
رین های بقدیل در جهقت شناسقایی بهتقاز آینقدهمجازی در سطح کلی را شناسایی کنیم تا بتوان با داشقتن تصقویری 

ریزی در جهت آن مسقتلزم مشی، اشدام و سپس برنامهها گام برداریم. در نهایت، انتخاب راهبرد، خطمشیاشدامات و خط
های بقدیل بقرای فضقای های پیشین ما در جهقت شناسقایی آینقدهوجود سازوکاری سازمانی است. از آنجا که پژوهش

ان درگیر در مسقئلة (، آخرین شدم انتخاب یک سازم1395کت کرده است )ر.ک موالیی، طالبیان، عابدی، مجازی نیز حر
گیری هقای آن سقازمان بقه تصقمیمها، وظایف سقازمانی و مأموریتمشیفضای مجازی است تا بتوان با اتکای به خط

 ر این زمینه صورت بگیرد. های بعدی دریزییشنهاد داد تا برنامهترین اشدامات را پپرداخت و مرجح
ت. ایقن اس« تباطاتانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ار»سازمانی که برای رسیدن به این هدف انتخاب شده است، 

طقات از جملقه های مختلف مرتبط با مطالعقات فرهنگقی و ارتباسازمان بنا به اساسنامة خود مأموریت دارد که در زمینه
هقای لیتهای مرجقع در ایقن زمینقه اسقت و در چقارچوب فعادازد. همچنین یکی از انجمنای به فعالیت بپرسواد رسانه

های شسقتنها و نهادهای به ویژه دولتی، همکاری در رویقدادهای علمقی و برگقزاری مختلفی مانند مشاوره به سازمان
رداخته است. عالوه بر ایقن بقه پای نیز تاکنون ای و ارتباطات، به موضوع سواد رسانهتخصصی در زمینة مطالعات رسانه

های علمی، امکان به محک آزمون شقرار دادن های تعریف شده برای همة انجمندلیل سادگی و کم بودن حجم فعالیت
جقا پذیر اسقت. از آننگاری راهبردی برای این انجمن با سهولت بیشتری امکانگیری در آیندههای مربوط به تصمیمگام

ت انجمقن ایرانقی مطالعقا« گقروه فضقای مجقازی»ای به طور مشقخص در بط با سواد رسانههای مرتکه اغلب فعالیت
ای در چقارچوب رویکقرد گذاری چندمعیاره بقرای سقواد رسقانهمشیفرهنگی و ارتباط متمرکز شده است، به منظور خط

ران مرتبط با موضقوع سقواد گینگاری راهبردی، نظرات برخی از اعضای این گروه به عنوان تصمیمالپراسپکتیو در آینده
 ای در بخش تجربی پژوهش ارائه خواهد شد. رسانه

 

 

                                                           
1 Policy Maker 
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 ایسواد رسانه

. اسقت بوده حاضر عصر در شرب افزون روز پیشرفت عوامل ترینمهم از یکی اطالعاتی و ارتباطی هایفناوری توسعه
 بقا مواجهقه در مناسقب صقمیمت اتخاذ معاصر، انسان هایچالش ترینجدی از یکی دائمی پیشرفت و توسعه کنار در اما
 گذشته شرن نیم در که اشداماتی ترینمهم از یکی اساس همین بر. کندمی دریافت که است ایفزاینده ایرسانه هایپیام
 سقواد» آموزش و ررسیب و تحقی  رفته کار به جامعه مختلف اششار روی هارسانه اثرات از آگاهی و آموزش خصوص در

 .است بوده «ایرسانه
 امقا انقدکرده ارایقه مفهقوم ایقن مورد در را متنوعی تعاریف ایرسانه سواد مختلف موسسات و پردازاننظریه چه اگر
 مقتن، بقه مربوط مسائل میان روابط بر ایرسانه سواد»: است نظر این بر که کرد استفاده لیونگستون تعریف از توانمی
 جایگاه عمقوم ای،رسانه سواد درباره همنتقدان و دموکراتیک هایتئوری و هانظریه بدون. کندمی تمرکز شدرت و هامولفه
 ادسقو تعهد مطمئناً. خواهد بود نالینآ ارتباطات و اطالعات کنندگانمصرف و منفعل کنندهدریافت عنوان به صرفاً مردم
 منفعقل، حالقت از ار رسقانه کقاربر موشعیقت تجدیقد و نظقر تجدیقد اسقتراتژی از شسقمتی بتواند که است این ایرسانه
 (.4: 2004 استون، لیوینگ) «دهد شکل شهروندی و مشارکتی فعال، حالت به کننده،مصرف و کنندهدریافت

 کلیقدی مفهوم پنج این پایه بر ایرسانه سواد که کندمی بیان «سواد مفهوم بسط» عنوان تحت ایمقاله در هابز رنه
( 3) اجتمقاعی؛ هقایواشعیت از هسقتند هایبازنمایی هاپیام( 2) هستند؛ ساختگی ایرسانه هایپیام تمامی( 1: )دارد شرار
 و اجتمقاعی سیاسقی، اشتصقادی، اهقداف هقاپیام( 4) پردازنقد؛می هقاپیام بقا نظقر تبادل به هاپیام با تعامل توسط افراد
: 1996 هقابز،) اسقت فرد به منحصر ایمشخصه دارای ارتباطات اشکال از یک هر( 5) کنند؛می دنبال را شناختیزیبایی
17.) 

 چندبعقدی فرآیندی ایرسانه سواد که است این شود، توجه آن به ایرسانه سواد خصوص در است ضروری آنچه که
 ایرانقی انجمقن مجقازی فضقای گروه. است متعددی هایحوزه در آگاهی و دانش و متنوع هایمهارت نیازمند که است

 در کقه ایران در علمی جدید مفهوم یک عنوانبه ایرسانه سواد موضوع اهمیت بر تکیه با ارتباطات و فرهنگی مطالعات
 علمقی هقاییکنش اختن بهپرد را خود هایاولویت از یکی است، کرده پیدا گیریچشم اهمیت هم کشور اجرایی فضای
 نجر شود. به ارتقای این سواد در جامعه م تواندمی ایرسانه سواد حوزه در که داده است شرار

 

 پول در رویکرد ال پراسپکتیوجایگاه روش مولتی
، 2؛ اسالتر2006، 1؛ کانوی1391نگاری راهبردی وجود دارد )عیوضی و کیقبادی، های مختلفی برای آیندهروش
پژوه فرانسوی معرفی ، آینده4گودهمند را مایکل های نظام(. یکی از این روش2007، 3؛ روربرگ، آرنولد و هیوئر1997

های های مختلف مورد مطالعه، نسخهها و حوزه(. با توجه به اهداف، سیستم2011؛ 2008؛ 2000؛ 1994کرده است )
نگاری راهبردی با رویکرد ال نگاری راهبردی به این روش معرفی شده است اما به طور کلی مدل آیندهمختلف آینده

و اشدام تشکیل شده است. مرحلة اول عمدتاً شامل شش گام نگری، تصمیم ة به هم پیوستة پیشپراسپکتیو از سه مرحل
شود و با بندی مسائل آغاز مینگاری راهبردی برای ورود به موضوع و فرمولهای آیندهمجزاست که از برگزاری کارگاه
پژوهانة بیشتری ام جنبة اکتشافی و آیندهدر این سه گ 5داشترسد. بخش مربوط به چشمتدوین سناریوها به پایان می
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3 Rohrbeck, Arnold & Heuer 

4 Michel Godet 
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 پردازد.گیری میهای راهبردی و تصمیم( بیشتر به جنبه9( و )8(، )7های )دارد در حالی که گام
شناسقی بنقدی مسقئله، تشقخیص و آسیبداشت، مربوط به مطالعة اولیة سازمان و فرمولسه گام اول از مرحلة چشم

دهند و یا تشکیل می است. سه گام نخست مقدمه و بنیان اصلی همة مراحل دیگر رسازمان و شناسایی متغیرهای کلید
( در مرحلقة اول 4) القف(. گقام1395طالبیان،  ؛ موالیی و56-62: 2011ای برخوردارند )ر.ک. گوده، العادهاز اهمیت فوق

ان )ر.ک. طالبیقان، مقوالیی و ازیگرهایی همچون تحلیقل بقهای محیط رشابتی با روششامل شناسایی رشیبان و پویایی
ترین سقناریوهای محتمقل اسقت )ر.ک. شناختی و ساختن مهم( شامل تحلیل ریخت6( و )5های )(، گام1395ارشدی، 

ة فاز اکتشافی مدل بقه ب(. در این مرحل1395؛ موالیی و طالبیان 1393؛ سیدامامی و رکوعی، 1395طالبیان و موالیی، 
های راهبقردی در دسقتور کقار شقرار های کلیدی و انتخاب گزینقه(، شناسایی اشدام8( و )7)های رسد و در گامپایان می

ها یقاد شقده اسقت و هاست که در این مدل با عنوان اشدام از آنها و اجرای آنگیرد. گام نهایی و نهم، تنظیم برنامهمی
هقای مختلفقی چقون ممکقن اسقت فعالیتهای جدید است. کاربرد عملی برنامة راهبردی ها و هماهنگیشامل پیگیری

 (.30-26: 2011ایجاد تغییرات یا رصد محیط تغییرات را نیز شامل شود )گوده، 
گام هفتم و هشتم رویکرد الپراسپکتیو، اساسقاً بقه مرحلقة دوم یقا همقان تصقمیم اختصقاص دارد. در ایقن مرحلقه 

های راهبردی را ارزشیابی و از مرحلة تفکر مرحلة شبل، گزینههای گردآوری شده در گیران ارشد با استفاده از دادهتصمیم
توانقد معقانی مختلفقی داشقته باشقد کقه گیری در این رویکقرد میشوند. تصمیمداشت به مرحلة اشدام وارد میو  چشم

ود. در گام هفتم شها با یکدیگر را نیز شامل میهای نوعی و رابطة متقابل آنها و انواع اشداممشیشناسایی معیارها، خط
( و ابقزار 87-85)همقان:  1«درخقت ارتبقاط»شقناختی های راهبقردی دارد، دو ابقزار روشکه اختصاص به ارزیابی گزینه

های راهبقردی، در گقام هشقتم کقه انتخقاب نهقایی پول معرفی شده است. پقس از ارائقة نتقایج ارزیقابی گزینقهمولتی
( 9پردازنقد. گقام )گیری نهایی میهای گام شبل به تصمیمان بر مبنای یافتهای از مدیران ارشد سازمهاست، کمیتهگزینه

هقای مراتب سازمانی، انعقاد شراردادهای جدید و دیگقر فعالیتهای اجرایی، تغییر در سلسلهدر نهایت شامل تدوین برنامه
 گیرد. های شبلی صورت میاجرایی است که بر اساس گام

 

 پولره به روش مولتیگذاری چندمعیامشیاصول خط
های یک مسقئله بقر مبنقای معیارهقای ها یا همان راه حلپول مقایسة اشدامگونه که گفتیم، هدف روش مولتیهمان

نقدارد و  2گیری چندشاخصقههقای تصقمیمچندگانه است. به همین دلیل این روش تفاوت ماهوی چندانی با انقواع روش
ها بر مبنای نظر خبرگان است. بقر ایقن اسقاس هقدف از ی کمی به تصمیممبتنی بر ساخت ماتریس تصمیم و امتیازده

ها یقا مربقوط بقه اشقدام هقای تحلیلقیگیری است از طری  ساختن جداول یا ماتریسپول کمک به تصمیمروش مولتی
گیری در یمهای تحلیل تصقمگیر شرار دارد. با این وجود، نحوة استفاده از اصول روشهایی که در دسترس تصمیمحلراه

هقای کالسقیک پول، در عین سادگی، تاحدودی متفاوت و نیز کاربردی و خالشانه است. همچون همة روشروش مولتی
ها ها و معیارها و امتیازدهی بقه گزینقهگیری، اساس این روش نیز فهرست مبتنی بر فهرست کردن گزینهتحلیل تصمیم

های که از این اصل کلی در سه مرحلة مجزا برای امتیازدهی بقه گزینقه در ارتباط با معیارهاست اما تفاوت در این است
پول، مراحل چهارگانة زیقر گیری به روش مولتیشود. برای تصمیمها و سناریوها استفاده میمشیها، خطمربوط به اشدام

                                                                                                                                                                                      
 وندجلیل و خزایی بار نخستین را Anticipation مقابل در داشتچشم معادل. هستند پژوهیآینده تخصصی ادبیات در دیگر هایواژه هایمعادل همگی که اندکرده
 .کنندمی استفاده معادل همین از آنها از تاسی به نیز مقاله این نویسندگان و اندکرده پیشنهاد( 1391)

1 Tree of Relevance 

2 Multi-Attribute Decision-Making (MADM) 
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 (: 88ضروری است )همان: 
 های ممکن فهرست کردن اشدامات یا تصمیم -1

 ممکن های تحلیل پیامد اشدام -2

 تعریف معیارها و ارزشیابی اشدامات بر مبنای هریک از معیارها  -3

 بندی اشدامات ها، سناریوها و در پایان رتبهمشیتعریف خط -4

تقرین اشقدامات )کقه ممکقن اسقت اشقداماتی پول انتخقاب مرجحگیری به روش مولتیهدف اصلی از تحلیل تصمیم
ها با توجه به سناریوهای آینده اسقت. بقه عبقارت مشیترین خطن مرجحراهبردی، عملیاتی یا مدیریتی باشند( و همچنی

های تعیین شقده و بقار مشیهای سازمانی با توجه به خطگیری یک بار انتخاب اشدامات یا تصمیمدیگر، هدف از تصمیم
ز محاسقبات سقادة ها با توجه به سناریوهای بدیل آینده اسقت. بقرای ایقن منظقور امشیدیگر انتخاب از میان خود خط

 شود. مشی/معیار و سناریو/معیار به یکدیگر استفاده میهای اشدام/معیار، خطماتریسی برای ربط دادن ماتریس

 

 روش پژوهش
ها توسقط ای از اشقدامهای جداگانقهای، نخسقت فهرسقتهای ممکقن در زمینقة سقواد رسقانهبرای فهرسقت اشقدام

ها، فهرسقتی از پوشانیبندی، حذف موارد مشابه و همطبقهاز پس  گران به صورت مجزا تدارک دیده شده است.پژوهش
ش، شر، مشاوره، برگقزاری رویقداد، مشقاوره، پقژوهاپ و نرسانی، برگزاری کارگاه، چبخش اطالع 8اشدام مختلف در  28

گقران دربقارة معیارهقای ارزشقیابی (. در ادامه با برگزاری پنل خبرگقان، پژوهش1نظارت و سایر شناسایی شد )پیوست 
ها و سناریوها به بحث و بررسی پرداختند و در نهایت، هشت معیار به همراه وزن هریک از معیارها در مشیها، خطاشدام
ت. با استفاده ( معیارهای ارزشیابی و وزن هریک از معیارها آمده اس1گیری یکساله شناسایی شد. در جدول )ف  تصمیما

 اند. ها و در نهایت سناریوها ارزشیابی شدهمشیها، سپس خطاز این معیارها در سه مرحلة مجزا نخست اشدام
 

 (: معیارهای ارزشیابی و وزن هر معیار1جدول )

 وزن توضیحات عنوان شماره
مخفف 
 انگلیسی

1 
درآمدزایی و 
 هزینه

های آن، لیتفعا با توجه به غیر انتفاعی بودن ماهیت انجمن و عدم اختصاص منابع مالی مشخص برای
اوم کیفی گیرد، یکی از معیارهای مهم و تأثیرگذار در تدهایی که در آن صورت میبحث درآمدزایی فعالیت

ای اجرا سانهب عنوان سواد رهایی که شرار است در شالها خواهد بود و بر همین اساس برنامهو کمّی برنامه
رای بمتری را های کشوند، در صورتی که با حمایت حامیان مالی همراه باشند و درآمد بیشتر و هزینه

هایی که برای رنامهمبنا، ب این انجمن ایجاد نمایند، از اولویت اجرایی باالتری برخوردار خواهند بود و لذا بر
رفت و گتری خواهند بر باشند، نمره پایینهایی که هزینهبرنامه انجمن درآمدزا باشند، نمره باالتر و

 گیرند. ق درآمد آنها سر به سر تصور شود، نمره متوسط می هایی که هزینهبرنامه

3 Cost 

2 
تناسب با 
مشروعیت 
 انجمن

 یل در فضافعا با توجه به این که انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، یک انجمن علمی و
امعة ی خود و جافزایی و ایجاد فضای علمی در میان اعضادانشگاهی است، لذا راهبرد خود را بر دانش

شته باشد، تری در این حوزه داشدر فعالیت بیشتر و شویدانشگاهی ایران شرار داده است و طبیعتاً هر چه
که  اییهبرنامه اساس، مشروعیت آن نیز در فضای علمی و دانشگاهی کشور زیادتر خواهد شد. بر همین

لویت هاست، از اوشسازی آنها دارای مشروعیت بیشتری در میان سایر نهادها و بخانجمن برای عملیاتی
 های انجمن برخوردار خواهند بود.بیشتری برای اجرا در شالب فعالیت
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 پذیریامکان 3

هایی متناسب با حوزة یشه و اجرای برنامهآمدن صاحبان اند های علمی محلی برای گردهمانجمن
جمن تند و انر هستخصصی خود به منظور رفع نیازهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اشتصادی کشو

های رنامهکن است با ممایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات هم از این موضوع مستثنی نیست. در این راست
های زمانی ازهبکه  لب فعالیت های انجمن پیشنهاد و آغاز گردندخرد و کالن بسیاری برای اجرا در شا

رزیابی ااولویت  هایی دراجرای آنها متفاوت است. با توجه به اهداف مطرح در خصوص این پژوهش، برنامه
هایی که زمان هتاً برناماجرا در اف  یکسالة انجمن را داشته باشند و طبیع این تحقی  شرار دارند که امکان

 د.د بوشتری را نیاز داشته باشند، از اولویت کمتری برای این پژوهش برخوردار خواهنبی

3 
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 منابع انسانی 4

ارد، اجرای دنهاد به حضور فعال نیروهای داوطلب آنها بستگی های مردماز آن جا که پویایی و توان سازمان
عالیت منابع گیرند، بسته به حضور و کیفیت فانجام می هاهایی که در شالب این تشکلموشع برنامهدشی  و به

سواد  های مرتبط بامند، با شوت و ضعف همراه است. لذا یکی از معیارهای سنجش برنامهانسانی عالشه
وهای های انجمن به اجرا درآید نیز، حضور پررنگ و فعال نیرای که شرار است در شالب فعالیترسانه

ه بسته تی است کارکان متخصص در حوزة مربوطه، نیروهای اجرایی و اداری و تدداوطلب اعم از کارشناسا
 بود. ار خواهندهای مذکور از اولویت باالتری برخوردبه توان جذب این منابع انسانی، اجرای برنامه
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5 
سازی جریان

 علمی

های علمی به ترین اهداف انجمنمهمی و عمومی کشور یکی از سازی در فضای علمتولید دانش و جریان
ر فضای یگاه آن دآید که بسته به موفقیت هر انجمن در این زمینه، موجبات تقویت یا تضعیف جاشمار می

سازی علمی هایی که توانایی جریانشود. بر همین اساس، برنامهعلمی و دانشگاهی کشور فراهم می
 ردار هستند.جرا برخوای اند، شاعدتاً از اولویت بیشتری بربیشتری در سطح دانشگاه و جامعه را داشته باش

2 

P
ro

fe
ss

io
n
al

 

A
u
d
ie

n
ce

 

6 

تقویااااات 

ساااارمای  

 نهادی

خود  کشور به ماعیاگر سرمایة نهادی را ارزش و جایگاهی تعریف کنیم که انجمن در فضای علمی و اجت
های مختلفی را در سطوح فعالیتتواند شود که میس آن دارای مشروعیتی میدهد و بر اسااختصاص می

ه و نوع ه و جایگاای دو سویه میان این سرمایکالن یا خرد، تعریف و اجرا نماید، بدیهی است که رابطه
 شود، برشرار کنیم بدین صورت که کمیت و کیفیتهایی که از سوی انجمن تعریف و اجرا میفعالیت
وجب ومی کشور، مازی آنها در فضای دانشگاهی و عمسری و جریانهای اجرایی انجمن و تأثیرگذابرنامه

ساز افزایش کمی مینهن، زرشد و ارتقاء سرمایة نهادی آن خواهد شد و از سوی دیگر ارتقاء سرمایة نهادی آ
 ها و نهادهای مختلف به آن خواهد شد.های ارجاعی از سوی سازمانها و برنامهو کیفی طرح
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7 
سازی جریان

 عمومی

کنند، ای میان فضای علمی و عمومی کشور عمل میهای علمی به عنوان واسطهبا توجه به این که انجمن
های زمینه یج کنند وها بتوانند مباحث روز علمی را در فضای عمومی کشور ترولذا به هر اندازه که انجمن

 نها )به عنوانآجایگاه  تقایم نمایند، به تثبیت و ارکاربردی کردن علوم را در بین عمومی اششار جامعه فراه
ر دسازی بیشتری را هایی که شابلیت جریانواسطه( کمک شایانی خواهد کرد. بر همین اساس، برنامه

ردار جمن برخوهای انفضای عمومی کشور داشته باشند، از اولویت باالتری برای اجرا در شالب فعالیت
 خواهند بود و بالعکس.
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8 
مندی عالشه

 اعضا

به  شان را مشروطهای علمی، واشعیتی است که حیات و ادامة فعالیتغیرانتفاعی و مردمی بودن انجمن
جرای مندی اعضای یک انجمن برای حضور و اکند و طبیعتاً به هر میزان که عالشهحضور فعال اعضا می

عریف و تتر خواهد بود و لذا بخشیدن به اهداف خود موف تحق   های آن بیشتر باشد، آن انجمن دربرنامه
عضای مندی بیشتری را برای اعضای انجمن )اعم از رئیس، هیئت مدیره، اهایی که عالشهاجرای برنامه

ن حوزه را در ایی اجگروه فضای مجازی و سایر همکاران انجمن( ایجاد نمایند، از اولویت باالتری برا
 باشند.برخوردار می
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های انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با رجوع به اساسنامة این انجمن بقه دسقت آمقده اسقت و مشیخط

ها در پنل خبرگان به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایقت مشیوزن هریک از این خطشامل پنج هدف اصلی است. 
 ( شابل مشاهده است. 2در نظر گرفته شد که در جدول ) 3تا  1ها وزن بین مشیبرای هریک از خط
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 1های انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و اتباطاتمشی(: اهداف و خط2جدول )

ی
ف انگلیس

مخف
 

وزن اشد
ام
شماره اشدام 
 

 انجمن اهداف انجمن یهامشیخط

Knowledge 

S 
3 (1) 

 نظام رد ارتباطات و یفرهنگ مطالعات یمعرفت یساختارها تیتقو 
 کشور یعلم

 یساختارها گسترش یبرا الزم یهانهیزم جادیا 
 و یفرهنگ مطالعات گسترش جهت الزم یمعرفت

 کشور یعلم نظام در ارتباطات

Community 3 (2) 
 دو در یعلم اجتماع تیتقو و یریگشکل به کمک  ارتباطات و یفرهنگ مطالعات یعلم اجتماع تیتقو 

 ارتباطات و یفرهنگ مطالعات حوزه

Inter-Asso 2 (3) 
 یداخل یعلم یهاانجمن با یانجمننیب روابط جادیا  انجمن نیب روابط تیتقو 

 مرتبط یخارج یعلم یهاانجمن و

Citizens 1 (4) 
 اتارتباط و یفرهنگ مطالعات یانتقاد دانش جیترو  ردمم انیم ارتباطات و یفرهنگ مطالعات یانتقاد دانش جیترو 

 معهجا با کینزد ارتباط جادیا منظور به مردم انیم

Governmen

t 
2 (5) 

 یهاحوزه در نظام یگذاراستیس ارکان با ارتباط  هایگذاراستیس در نقش یفایا و فرهنگ حوزه یباندهید 
 ارتباطات و فرهنگ

 
ران در مجازی ای در پایان به منظور شناسایی سناریوهای فضای مجازی به پژوهش پیشین سناریوهای مسائل فضای

ر گقزارش مراجعه شد. در پژوهشی مجقزا بقا مبنقا شقرار دادن هفقت مسقئلة مربقوط بقه فضقای مجقازی د 1395سال 
سپس احتمال وشقوع  ساخته شد. 1395ی ایران در سال ا برای فضای مجاز،  شش فرضیة مجز1395پژوهی ایران آینده

های دیگقر نیقز بقه کمقک ها بر فرضقیهها و اثرات متقابل احتمال وشوع یا عدم وشوع هریک از فرضیههریک از فرضیه
یشقترین بسناریوی بقا  5سناریوی ممکن  64های احتماالت شرطی، از میان خبرگان تخمین زده شد. با تحلیل ماتریس
 ( هستند.3ده شامل اجزای معرفی شده در جدول )احتمال وشوع شناسایی شد که به طور گزی

گذاری چندمعیاره، هریک از این سناریوها به عنوان یکی از مشیهای این پژوهش برای خطبه منظور استفاده از یافته
نظر  ها درای و احتمال وشوع هرکدام از سناریو به عنوان وزن هریک از گزینههای بدیل مرتبط با آیندة سواد رسانهگزینه

ترین گزینه در آینقده تقداوم ( شابل مشاهده است، به جز یکی از سناریوها، محتمل3گونه که در جدول )گرفته شد. همان
شود. بنابراین بقا در نظقر گقرفتن ایقن ای انتقادی عموم شهروندان ناکافی تخمین زده میوضعیتی است که سواد رسانه
های بدیل بقرای فضقای مجقازی در دهگان، با فرض وشوع هریک از آینکننده در پنل خبراحتمال شوی، خبرگان شرکت

 ک از معیارها پرداختند.ها بر اساس هریاف  یکسالة پیش رو، به ارزشیابی آن
 (1395)موالیی، طالبیان و عابدی،  1395(: سناریوهای فضای مجازی ایران در سال 3جدول )

   6فرضیه  5فرضیه  4فرضیه  3فرضیه  2فرضیه  1فرضیه  احتمال وشوع سناریو

 گسترش  
 به یدسترس

 همراه نترنتیا

 سواد تداوم
 یانتقاد یارسانه

 یناکاف

 ترسیاسی
 مسئله شدن

 فیلترینگ

افزایش جرائم 
 اینترنتی

 تأثیر افزایش
 سبک بر اینترنت

 زندگی

 سایبری جنگ
 ایران و عربستان

1S 102/0       

2S 095/0       

33S 067/0       

5S 058/0       

17S 056/0       

 
                                                           

1 :   زیر نشانی به ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن سایتوب در «انجمن درباره» صفحه از برگرفته  www.iaocsc.ir/fa/about 
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( / معیقار 2مشی )جقدول خط»، ( «1( / معیار )جدول 1اشدام )جدول پیوست » پل، سه ماتریس در شالب روش مالتی
شقیوه هی شقد. بقا برگقزاری یقک جلسقه پنقل خبرگقان امتیقازد(« 1( / معیار )جدول 3سناریو )جدول »و (« 1)جدول 

بقادل تکننقدگان بحقث و گونه است که درباره هر ارزیابی سطری و ستونی بین شرکتها بدینامتیازدهی شدن ماتریس
های مقاتریس تکمیقل آید تا یکی از درایهنظر صورت گرفت و در پایان نتیجه ارزیابی آنها در شالب یک عدد کمی درمی

-مشقیخقط»و « مشیخط-اشدام»شود و نتایج آن در شالب دو ماتریس افزار سپرده مینرم شود. سه ماتریس پر شده به
 اند.ئه شده( ارا3)3( و 2ت )های خروجی در پیوسشود. ماتریسآید که شرح آنها در ادامه ارائه میدست میبه« سناریو

  
 ها مشیها در ارتباط با خطمطالعه اقدام
هد بقر مبنقای معیارهقای مشی است که نشان میاشدام/خط پول، ماتریسهای روش مولتیترین خروجییکی از مهم

( 2دهند. جقدول پیوسقت )ها چه امتیازی را به خود اختصاص میمشیها در ارتباط با هریک از خطواحد، هریک از اشدام
های مصقوب مشقیای بقا خطریزی برای هر اشقدام چقه رابطقهدهد برنامهگذاری است که نشان میمشییک ابزار  خط

 طری  از ایرسانه سواد زهحو در برگزاری حال در هایبرنامه و رویدادها از حمایت»نجمن دارد. برای مثال، اشدام برای ا
( 3( و )2(، )1های شقمارة )مشی)سطر اول ماتریس( بیشترین امتیاز را از خط« حامیان از یکی عنوانبه انجمن مشارکت

 «مقردم میقان تباطاتار و فرهنگی مطالعات انتقادی دانش ترویج»مشی  خط به دست آورده است و کمترین امتیاز را از
مشقی خط ریزی برای این اشدام مشخص، کمترین توجه بقهبه دست آورده است. معنی این نتیجه آن است که با برنامه

 تخصصی کمپین ازیاندهرا از حمایت یا مشاوره»( یعنی 23( صورت خواهد گرفت. در مقابل، اگر اشدام شمارة )4شمارة )
ار شرار بگیرد، بیشترین در دستور ک« جامعه سطح در آن افزایش برای تالش و ایرسانه سواد با مردم عموم آشنایی ویژه

های سقطر دوم تونسقمشی از همه امتیازهای مربوط به مشی شده است زیرا امتیاز مربوط به این  خطتوجه به این خط
 بیشتر است. 

تقوان بقه راحتقی بقرای نمی( 2) های جدول پیوسقتاست که با خواندن مجزای سطرها و ستون نکتة شابل توجه آن
های انحقراف از های گرایش به مرکز )میانگین( و شقاخصگیری کرد. به همین جهت به شاخصانجام هر اشدام تصمیم

 هقا را انتخقاب کنقیم. سقطرهای جقدولاشقدام، بهترین 28مرکز )واریانس یا انحراف معیار( نیازمندیم تا بتوانیم از میان 
 ن سقطر مشقاهدهبر مبنای شاخص میانگین )ستون ششم( به صورت نزولی مرتب شده است. با توجه به ایق( 2) پیوست
 سقواد حقوزه در برگزاری حال در هایرنامهب و رویدادها از حمایت»ریزی برای اشدام مهکنیم که به طور میانگین، برنامی

 یقا انجقام پیشقنهاد،»( بیشقترین امتیقاز و اشقدام 1)سطر   «حامیان از یکی عنوانبه انجمن شارکتم طری  از ایرسانه
 سقایر توسقط ایرسقانه سقواد بقا مرتبط محصوالت طراحی یا اشدامات انجام منظوربه سنجیامکان مطالعات از حمایت
اول بیشقترین  ریزی بقرای اشقدام)سطر آخر( کمترین امتیاز را به دست آورده است. بنابراین، برنامه« هاسازمان و نهادها

رین اولویقت را م دوم کمتخوانی دارد اما اشدامشی مصوب انجمن هماولویت را دارد زیرا به طور میانگین با همة پنج خط
 ها به دست آورده است. مشیخط ریک از دارد زیرا به طور میانگین کمترین امتیاز را در ه

اختصقاص یقک شقماره از فصقلنامه پژوهشقی بقه »بینقیم کقه کنیم و مقی( توجه می12( و )6حال به اشدام شمارة )
امتیاز « ایبرگزاری نشست های تخصصی نقد کتب و مقاالت منتشر شده در حوزة سواد رسانه»و « های مرتبطپژوهش

ین دو اشدام یکی را انتخاب کنیم، باید به شاخص دوم اند. حال اگر بخواهیم از میان امیانگین دشیقاً یکسانی کسب کرده
که انحراف معیار هریک از این دو اشدام است، توجه کرد. انحراف معیار به زبان ساده استاندارد شقدة شقاخص واریقانس 
است. واریانس شاخصی برای مشخص کردن انحراف از مرکز یا همان میانگین تفاضالت امتیازهای داده شده به هریک 

( در 1های مصوب است. به عبارت دیگر، میانگین امتیازهای هر سقطر جقدول )مشیخط ها بر اساس هریک از اشدام از
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گزارش شده است. با مراجعه به سقطر  7( و میانگین تفاضالت هریک از اعداد سطر از مقدار میانگین در ستون 6ستون )
م اول کمتقر از انحقراف معیقار اشقدام دوم اسقت؛ در نتیجقه کنیم که انحراف معیار اشدامالحظه می( 2) جدول پیوست 7

ها بقر اسقاس ریزی برای این اشدام بیشتر است. حقال بقرای سقهولت مشقاهدة جایگقاه هریقک از اشقداماولویت برنامه
ها را بر اساس دو شاخص میانگین و انحراف معیار، بقر روی یقک نمقودار دو بعقدی توان هریک از اشدامها میمشیخط
 ( نمایش داده شده است. 1یم کرد که در شکل )ترس

 
 های ممکن: گراف حساسیت اقدام1 شکل

 
ها بقه خقود مشقیها در ارتبقاط بقا خطدهد، میانگین امتیازی که هریقک از اشقدامنشان می( 1)گونه که شکل همان

کند. خط ارجاع عمقودی و تغییر می 4/1تا  4/0ها بین انحراف معیار هریک از اشدام و 18تا  10دهند، بین اختصاص می
های نیمقة سقمت شقداماافقی محورهای مختصات نمودار را به  چهار ناحیه تقسیم کرده است. بر مبنای آنچه گفته شد، 

 شوند.ها محسوب میترین اشدامچپ باال که بیشترین میانگین و کمترین انحراف معیار را دارند، بااولویت
 ها با بعضی از توان بین تعدادی از اشدامها آن است که آیا میمشیها در ارتباط با خطپرسش پایانی تحلیل اشدام

دهد ، تکنیکی آماری است که به این پرسش پاسخ می1ها مجاورت و نزدیکی بیشتری یافت یا نه. تحلیل تناظرمشیخط
ها و سناریوها ها و اشداممشیخط و ها پول از آن برای نشان دادن مجاورت یا شباهت میان اشدامو در روش مولتی

ای های یک ماتریس یا جدول دوبعدی را به گونهطور کلی، تحلیل تناظر، سطرها و ستونبهاستفاده شده است. 
کند که نقاط شبیه به یکدیگر در مجاورت هم شرار گیرند. بدون ارائة جزئیات روشی و آماری تحلیل سازی میبصری

افزار (، نتایج بصری این تحلیل که با استفاده از نرم1389منش، ؛ دیدگاه و عرفان2007، 2تناظر )ببینید: گرینکر

                                                           
1 Correspondence Analysis 

2 Greenacre 
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 ( ارائه شده است.2انجام شده در شکل ) 1اساسپیاس

 

 

 

 
 

  
 مشیهای نزدیکی اقدام/خط: گراف2 شکل

 
د افقی صاص دادن دو بع( به طور کلی باید به این نکته توجه کرد که هدف از تحلیل تناظر، اخت2برای تحلیل شکل )

هایی که نزدیکی بیشتری بقا یکقدیگر سطرها و ستونای که ونههای یک ماتریس دوبعدی است به گو عمودی به داده
ة کنقد و باشیمانقدها را تبیین میواریانس میان سطرها و ستونبعد افقی بیشترین دارند، در مجاورت یکدیگر شرار گیرند. 

قاطی ن مشابهی دارند، شود. بنابراین، نقاطی که بعد افقی تقریباًبا استفاده از بعد عمودی یا بعد سوم تبیین می هاواریانس
 هستند که بیشترین نزدیکی یا مجاورت را با یکدیگر دارند. 

هایی که درون خطوط عمودی هستند، نزدیکی بیشتری مشود که اشدامشاهده میبا مشاهدة شکل باالی سمت چپ، 
در « انجمنقیتقویقت روابقط بین»و « ترویج دانش انتقادی مردم»مشی با یکدیگر دارند. عالوه بر این با مقایسة دو خط

مشی اول اسقت. معنقی مشی دوم از مرکز نمودار، کمتر از خطشود که فاصلة خطشکل باالی سمت راست، مشاهده می
تر به مرکقز محورهقای مختصقات )مرکقز مشی دوم که نزدیکاین یافته این است که خط مشی اول در مقایسه با خط

                                                           
1 SPSSافزار : دانشگاه الیدن هلند برای انجام تحلیل تناظر چندمتغیری پالگینی برای نرمSPSS  .آماده کرده است که در این مقاله مورد استفاده شرار گرفته است 
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های مفقروض بنابراین، همقة اشقدامهای در نظر گرفته شده برای انجمن دارد. شکل( دارد، نزدیکی کمتری با همة اشدام
  دارند.  نزدیکی بیشتری با این خط مشی

ها را تفسیر کرد. در شقکل سقمت چقپ، مشیها و خطتوان ارتباط میان اشدامهمچنین با مشاهدة دو شکل پایین می
ا با یکدیگر دارند؛ برای مثال اشدام شقمارة اند، بیشترین نزدیکی رهایی که درون یک مربع شرار گرفتهمشیها و خطاشدام
( یعنقی 1مشقی شقمارة )بیشترین نزدیکی را با خط« ای پژوهشی بنیادینهپیشنهاد، انجام یا حمایت از طرح»( یعنی 7)

 تقویت ساختارهای معرفتی دارد. 
ها را شناسقایی کقرد. هرچقه مشقیها و خطترین اشدامتوان نزدیکدر پایان، با مشاهدة شکل پایین سمت راست، می

زدیکی بیشتری دارند و هرچه از مرکقز نمقودار دورتقر تر باشند، با یکدیگر نها به مرکز نمودار نزدیکمشیها و خطاشدام
مشی شرار گرفته اسقت ر خطدر دایرة درونی این شکل، چهاها دارند. ها یا اشداممشیباشند، مجاورت کمتری با دیگر خط

نجم مشقی پقشود کقه بقا خطهایی را شامل میتر اشدامها به کلیة اشدامات است. دایرة بیرونیمشیترین خطکه نزدیک
 سند تدوین در مشاوره و پیشنهاد»( یعنی 25همچنین اشدام )نزدیکی بیشتری دارند. « ترویج دانش انتقادی مردم»یعنی 
 ها نزدیکی ندارد.ها و اشداممشییک از خطبا هیچ« ایرسانه سواد راهبردی ملی

 

 ها در ارتباط با سناریوها مشیمطالعه خط
ای عمل کرد که در بخش شبقل بقرای تفسقیر توان به همان شیوهها در ارتباط با سناریوها، میمشیبرای مطالعة خط

( ماتریس دوبعدی الزم بقرای تفسقیر نتقایج آمقده 3مشی استفاده شد. در پیوست )های ماتریس دوبعدی اشدام/خطیافته
ک از پقول، یعنقی مقایسقة امتیقاز هریقیر در روش مولتیهای شابقل تفسقاست. در این بخش تنها یکی دیگر از خروجی

ها در ارتبقاط بقا سقناریوها از طریق  مشقیها یا مقایسقة امتیقاز هریکقی از خطمشیها در ارتباط با هریک از خطاشدام
ا در همشیها که مربوط به امتیاز هریک از خطیکی از این گراف( 3کنیم. در شکل )ساز را معرفی میهای خالصهگراف

 ارتباط با سناریوهاست، به نمایش درآمده است. 

 
 ها در ارتباط با سناریوهامشیساز خط: گراف خالصه3 شکل
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تقویت ساختارهای معرفتی تقویت اجتماعی علمی  تقویت روابط بین انجمنی

ترویج دانش انتقادی مردم  دیده بانی خط مشی ها
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 خطوط هاست،مشیخط از هریک امتیاز بیانگر شکل عمودی محور و سناریوها از هریک بیانگر( 3) شکل محور افقی
 را امتیقازی چقه سقناریوها از هریک با ارتباط در هامشیخط از هریک که دهندمی نشان مختلف هایشکل و هارنگ با

 تقوانمی اسقت، خقود ابق متنقاظر سقناریوی/مشیخط جدول شدةبصری واشع در که شکل این تفسیر با. کنندمی کسب
 مقا مقرجح ناریویسق کقه( 17) سقناریوی تحقق  صقورت در مثال، برای. کرد مقایسه یکدیگر با را مختلف هایگزینه

 سقناریو تحقق  فرض با ماا است برخوردار باالتری اولویت از «معرفتی ساختارهای تقویت» مشیخط شود،می محسوب
 .باشد «مردم انتقادی دانش ترویج» مشیخط با باید نخست اولویت  ،(1)

د. شقو( انجام می2کل )دهد. تفسیر این گراف همانند گراف شسناریو را نشان می/مشیخط مجاورت ( گراف4شکل )
 یکقدیگر بقا را جقاورتم یقا نزدیکقی بیشترین که هستند نقاطی دارند، مشابهی تقریباً افقی بعد که نقاطی شکل این در

 انتققادی دانش ترویج» یعنی( 4) مشیخط با( 1) سناریو نزدیکی بیشترین گویدمی ما به گراف این دیگر عبارتبه .دارند
( 3) و( 2) هایمشقیخط بقه( 33) و( 2) سقناریوهای نزدیکی بیشترین است، «مردم میان ارتباطات و فرهنگی مطالعات
 سقناریوهای نهایت در و است «انجمن بین روابط تقویت» و «ارتباطات و فرهنگی مطالعات علمی اجتماع تقویت» یعنی
 ارتباطات و فرهنگی مطالعات رفتیمع ساختارهای تقویت» یعنی( 5) و( 1) موارد با هامشیخط همه از بیشتر( 17) و( 5)
 .هستند نزدیک «هاگذاریسیاست در نقش ایفای و فرهنگ حوزه بانیدیده»  و «کشور علمی نظام در

 
 سناریو/مشیخط مجاورت : گراف4 شکل

 

 گیرینتیجه
بندی مسائل و اشدامات بر اساس معیارهقایی گیری چندمعیاره، اولویتهای تحلیل و تصمیمهای روشیکی از خروجی

هقای پقول هماننقد سقایر روشهای تحلیل مقالتیگیری وجود دارد. بر این اساس یکی از خروجیاست که برای تصمیم
هقای ها بر اساس معیارهاست که نتقایج آن در شالقب مقاتریسمشیبندی اشدامات و خطگیری چندمعیاره اولویتتصمیم
ای بیشترین اولویت را برای انجمقن ام در حوزه سواد رسانه( ارائه شده است. بر این اساس چهار اشد3( و )2های )پیوست
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 حوزه در برگزاری حال در هایبرنامه و رویدادها از ( حمایت1دارند: ) 1395ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در سال 
 تخصصقی هقاینشسقت سلسقله ( برگقزاری2حامیقان، ) از یکقی عنقوانبقه انجمقن مشارکت طری  از ایرسانه سواد
 سقواد شناسقیآسقیب و اهمیقت تحلیقل منظور به مربوطه هایحوزه متفکران و نظرانصاحب از دعوت با ایرشتهمیان
 با آشنایی منظور به دیگر کشورهای دانشگاهی و علمی مراکز با ( تعامل3علمی، ) هایانجمن سایر همکاری با ایرسانه
 از ایرسانه سواد با مرتبط ادبیات گسترش و ( ترویج4و ) ایرسانه سواد ارتقا خصوص در آنها توسط شده انجام اشدامات
 بقرای نامقهتفقاهم امضقای طری  از) کشور هایرسانه در مقاالت و گزارش نوشتن یا هارسانه در مصاحبه انجام طری 
 د. های انجمن دارنمشی. این اشدامات بیشترین همخوانی را با همة خط(موارد سایر و نامهویژه انتشار

گیقری تصقمیم وهقای کالسقیک اتخقاذ تحلیقل دهقد، فراتقر از روشپول در اختیار ما شرار میاما آنچه روش مالتی
نقوان نسوی است که بقا عدر مکتب فرا «راهبردی نگاریآینده»پول بخشی از چندمعیاره است. گفته شد که روش مالتی

 هایشطعیتعدم با ما مواجهه هشیو بهترین «راهبردی نگاریآینده» ابزارهای از شود. استفادهشناخته می« الپراسپکیتو»
 در دهنقد،می شقرار مقدنظر را واحقد ایآینقده کقه ریزیبرنامه و گیریتصمیم سنتی رویکرد برخالف. است حاضر عصر
 رایبقرا  الزم آمقادگی کنیممقی تالش و دهیممی شرار مدنظر را رو پیش هایآینده انواع ما نگاریآینده  و پژوهیآینده

 .باشیم داشته هاآینده این از کدام هر با مواجهه
 بقرای آمقادگی کسقب بقرای سقناریویی ریزیبرنامقه کارگیریبقه و هاآینده انواع شناسایی برای سناریوها از استفاده
 زا اسقتفاده عرصقه، ایقن مناسقب ابزارهای از یکی. دارد شرار توجه مورد راهبردی نگاریآینده در هاهآیند این با مواجهه
 دچقار کمتقر آینقده، برابقر در دسقتانهپیش رویکقرد اتخقاذ بقا کنقدمی کمقک به ما که است پولمالتی افزارنرم و روش
 .شویم گیریغافل
بقا اسقتفاده از سقناریوهای  .ایمکقرده استفاده ایرسانه سواد حوزه در چندمعیاره گذاریمشیخط برای روش این از ما

ای یکی از ارکقان آن اسقت، که از یک پژوهش پیشین اخذ شده است و سواد رسانه 1395فضای مجازی ایران در سال 
 عنوان یکی از نهادهای علمیبه «ارتباطات و فرهنگی مطالعات انجمن»ای را برای رسانه سواد حوزه گذاری درمشیخط

لقب برگقزاری ایم. تعدادی از اعضای گروه فضای مجازی این انجمقن در شاکشور انجام داده ای درمرتبط با سواد رسانه
ریس پس سقه مقاتهای و معیارهای ارزیقابی را مشقخص کردنقد. سقیک پنل، اشدامات شابل انجام در حوزه سواد رسانه

افقزار نقرمهتحلیقل بق شقده بقرای هقای پقرمشی/معیار و سناریو/معیار امتیازدهی شدند. ماتریسارزیابی اشدام/معیار، خط
 پول سپرده شده و نتایج آنچنان که در مقاله شرح داده شده به دست آمده است.  مالتی
ناحیقه  ( مشقاهده کقرد. در ایقن شقکل سقه5تقوان در شالقب شقکل )بندی نهایی این بخش از پژوهش را مقیجمع
هقای مقرتبط بقا هقر مشقیده است. این شکل خطها متمایز شمشیگیری شامل فضای ترکیبی سناریوها و خطتصمیم

هقای مقرتبط بقا هقر ( کامل شده کقه در آن اشقدام2کند. این شکل با استفاده از شکل )سناریو را برای ما مشخص می
 مشی مشخص شده بود.خط
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 ایریزی مبتنی بر سناریو برای سواد رسانهگیری و برنامههای نواحی تصمیم: محدوده5 شکل

 
 مطالعقات ادیانتقق دانقش مشی مرتبط عبقارت اسقت از تقرویج(، خط1گوید در نزدیکی سناریو )به ما می (5شکل )
 شقش آن در کقه اسقت رایطیش (1) سناریوی بینیممی کنیم، مراجعه( 3) جدول به مردم. اگر میان ارتباطات و فرهنگی
 بقرای همقراه اینترنقت بقه سقیدستر 1395سقال در  که است شرایطی (1) سناریو. پیونددمی وشوع به زمانهم فرضیه

 فیلترینقگ مسقئله کقه شقرایطی در کنقد؛می پیدا افزایش زندگی سبک بر اینترنت تأثیر  و یابدگسترش می شهروندان
 انتققادی ایرسقانه سقواد شقود؛می سقعودی عربستان با سایبری نبرد وارد المللبین عرصه در ایران شود،می ترسیاسی
اریو ص است، در صورت وشوع سنآنچنان که مشخ .کندمی پیدا افزایش اینترنتی جرائم و یافته تداوم کاربران بین ناکافی

حلیقل تسقت. نتقایج ای با شرایط نامطلوب و نزدیک به بحران مواجقه ا( کشور در حوزه فضای مجازی و سواد رسانه1)
سقازی تیود را بر عملیاباید اولویت خ «ارتباطات و گیفرهن مطالعات انجمن»گوید در چنین شرایطی پول به ما میمالتی
 ا ایفای نقش جدی دربمتمرکز کند تا بتواند « مردم میان ارتباطات و فرهنگی مطالعات انتقادی دانش ترویج»مشی خط

 عرصه عمومی در جهت خروج از این شرایط نامطلوب و شبه بحرانی ایفای نقش کند. 
( اتخاذ خواهد شد. برخقی 3های شکل )مجموعه اشداماتی ممکن است که از گرافمشی نیز از طری  تحق  این خط

 یقا هقارسقانه در مصاحبه انجام طری  از ایرسانه سواد با مرتبط ادبیات گسترش و ترویج( 1)از این اشدامات عبارتند از: 
( 2) ،(مقوارد سقایر و نامقهویقژه انتشقار بقرای نامهتفاهم امضای طری  از) کشور هایرسانه در مقاالت و گزارش نوشتن
 در آن افقزایش برای تالش و ایرسانه سواد با مردم عموم آشنایی ویژه تخصصی کمپین اندازیراه از حمایت یا مشاوره
 فرهنگسراها مانند عمومی نهادهای با همکاری( 4) ای،رسانه سواد حوزه در کاربردی هایکتاب انتشار( 3) جامعه، سطح
 وضعیت بررسی جهت مدنی نهادهای ذیربط مسئوالن به مشاوره ارائه( 5) و ایرسانه سواد حوزه در عمومی کارگاه برای
( که با رنگ شرمز 5ای است از آنچه محدوده تصمیم ناحیه اول در شکل )آنچه گفته شد خالصه .ایرسانه سواد ارتقاء و
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 گوید.مشخص شده است به ما می
انقد. در شقده های سبز و آبی مشخصرویم که با رنگ( می5گیری در شکل )تصمیمسراغ نواحی دوم و سوم حال به

 تقویقت»تنقد از ( عبار33( و )2های نزدیک بقه سقناریوهای )مشیمحدوده ناحیه دوم )سبز رنگ( شاهد هستیم که خط
م )محدوده مشقخص یدر ناحیه سوم تصم«. انجمنی بین روابط تقویت»  و «ارتباطات و فرهنگی مطالعات علمی اجتماع

 در ارتباطات و یفرهنگ مطالعات معرفتی ساختارهای تقویت»های مشیبا خط 17و  5شده با رنگ آبی( هم سناریوهای 
ا دارند. شرح ایقن بیشترین نزدیکی ر« هاگذاریسیاست در نقش ایفای و فرهنگ حوزه بانیدیده» و« کشور علمی نظام

( شقرایطی را 17) عنقوان نمونقه سقناریوشود. بقه( مشخص می3تفاده از جدول )( با اس1سناریوها هم همچون سناریو )
 انتققادی ایرسقانه اند، اما سقوادفرض اولیه سناریوهای فضای مجازی ایران تحق  یافته 6مورد از  5کند که ترسیم می

دار بقرای هقای اولویقتمشیتری نسبت به شبل دارد. در این شرایط است که خطناکافی بین شهروندان وضعیت مطلوب
 و فرهنگقی طالعقاتم انتققادی دانقش تقرویج»توانقد ( مقی1انجام پرداختن به موارد زیربنایی است و برخالف سناریو )

 تقویقت»شبیقل  هقای بنیقادین ازمشقیرا از اولویت خود خارج کرده و توان خقود را صقرف خقط« مردم میان ارتباطات
ار کقآنها را در دسقتور  کند و اشدامات مرتبط با« کشور علمی نظام در ارتباطات و فرهنگی مطالعات معرفتی ساختارهای
 شرار دهد.

توانقد بقرای یمق «ارتباطقات و فرهنگقی مطالعقات انجمقن»پول های روش مالتیبر همین اساس با استفاده از یافته
تناسقب بقا هقر مشته باشقد و آمادگی الزم را دا 1395های متفاوت پیش روی حوزه فضای مجازی کشور در سال آینده

 انجمقن» وه بر ایقنهای مرتبط و اشدامات متناسب را برگزید. عالمشیآینده که در شالب یک سناریو توصیف شده، خط
در کشقور  ثیرگذاری خقوددستانه در حد توان و جایگاه تأتواند با اتخاذ رویکردی پیشمی «ارتباطات و فرهنگی مطالعات

 ا برگزیند.رها و اشدامات متناسب مشیگیری کند و متناسب با آن خطتر تصمیممطلوبدر جهت تحق  سناریوهای 

 

 منابع
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 هاپیوست
 (: جدول اقدامات 1پیوست )

 Workshop Student کارگاه هارشته همه دانشجویان برای کارگاه برگزاری
 

 Workshop Teacher مرتبط هایرشته مدرسان و اساتید برای کارگاه برگزاری 

 Workshop Public عمومی کارگاه برای فرهنگسراها مانند عمومی نهادهای با همکاری 

 Books Basic پ و نشر بنادین و پایه هایکتاب انتشار طری  از علمی ادبیات تقویت
چا

 

 Books Practical کاربردی هایکتاب انتشار 

 Journal Research مرتبط هایپژوهش به پژوهشی فصلنامه از شماره یک اختصاص 

 Journal Theory مرتبط هاینظریه به ترویجی فصلنامه از شماره یک اختصاص 

 Consultation Gov مشاوره یاسانهر سواد ارتقاء و تیوضع یبررس جهت دولتی نهادهای ربطیذ مسئوالن به مشاوره ارائه
 

 Consultation Private یارسانه سواد ارتقاء و تیوضع یبررس جهت خصوصی بخش ربطیذ مسئوالن به مشاوره ارائه 

 Consultation Civil یاانهرس سواد ارتقاء و تیوضع یبررس جهت مدنی نهادهای ربطیذ مسئوالن به مشاوره ارائه 

 Conference رویداد ایرسانه سواد حوزه در ساالنه المللیبین کنفرانس برگزاری
 

 Meeting Book ایرسانه سواد حوزة در شده منتشر مقاالت و کتب نقد تخصصی های نشست برگزاری 

 Meeting Lecture مربوطه هایحوزه متفکران و نظرانصاحب از دعوت ای بارشتهمیان تخصصی هاینشست سلسله برگزاری 
 های علمیبا همکاری سایر انجمن ایرسانه سواد شناسیآسیب و اهمیت تحلیل منظور به



 فصل پنجم  574

 Research Basic دسوا افزایش در رمؤث عوامل شناسایی منظور به بنیادین پژوهشی هایطرح از حمایت یا پیشنهاد، انجام 
 ایرسانه

ش
پژوه

  Research Practical ایرسانه سواد افزایش منظور به اجرایی و کاربردی هایطرح از حمایت یا پیشنهاد، انجام 

 Research 

Measurement 
 ری،کشو) ایران جامعة در ایرسانه سواد سنجش منظور به میدانی هایپژوهش از حمایت یا پیشنهاد، انجام

 (خاص اششار یا دانشجویان بین در یا تهران شهر

 Research 

Comparative 
 ایسانهره سواد در حوز های سایر کشورهامنظور اخذ تجربهحمایت از مطالعات تطبیقی به یا پیشنهاد، انجام

 Feasibility study ط با ت مرتبی محصوالمنظور انجام اشدامات یا طراحسنجی بهمکانحمایت از مطالعات ا یا پیشنهاد، انجام
 هاای توسط سایر نهادها و سازمانسواد رسانه

 Criteria ت ایرسانه سواد افزایش با مرتبط هایفعالیت ارزیابی ضوابط و معیارها ارائة
نظار

 

 Evaluation ایرسانه وادس ارتقای زمینه در مختلف هایبخش هایمشیخط  و هابرنامه ارزیابی و نقد 

 Monitoring (پرورش و آموزش وزارت و ارشاد وزارت مانند) ایرسانه سواد متولی هایسازمان هایطرح بر نظارت 

 Media و گزارش نوشتن یا هارسانه در مصاحبه انجام طری  از ایرسانه سواد با مرتبط ادبیات گسترش و ترویج 
 (نامه و سایر مواردنامه برای انتشار ویژهکشور )از طری  امضای تفاهم هایدر رسانه مقاالت

الع
اط

رسانی
 

 Campaign رایب تالش و ای هرسان سواد با مردم عموم آشنایی ویژه تخصصی کمپین اندازیمشاوره یا حمایت از راه 
 جامعه سطح در آن افزایش

 Introduction ایران عمومی و علمی فضای ای بهرسانه سواد حوزة در شده منتشر خارجی آثار جدیدترین معرفی 

 National Strategy ایرسانه سواد راهبردی ملی سند پیشنهاد و مشاوره در تدوین 

سایر
  Thesis یتحما جهت مرتبط مراکز ای بهرسانه سواد حوزة در شده انجام هایپژوهش و هانامهپایان صاحبان معرفی 

 International رد آنها توسط شده مانجا اشدامات با آشنایی منظور به دیگر کشورهای دانشگاهی و علمی مراکز با تعامل 
 ایرسانه سواد ارتقا خصوص

 Cooperation عنوان به کت انجمنای از طری  مشارهای در حال برگزاری در حوزه سواد رسانهحمایت از رویدادها و برنامه
 یکی از حامیان
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 مشی(: ماتریس اقدام / خط2) پیوست

  هامشیخط 
 مخفف اشدام

شمارة اشدام
 

ف معیار
انحرا

 

میانگین
 

دیده
ی
ی خطمش

بان
ها )
5)

ی مردم ) 
ش انتقاد

ترویج دان
4)

 

ی )
ط بین انجمن

ت رواب
تقوی

3)
 

ی )
ت اجتماع علم

تقوی
2)

ی ) 
ی معرفت

ت ساختارها
تقوی

1 )
 

 28 های در حال برگزاری حمایت از رویدادها و برنامه 4/18 3/18 3/18 9/15 7/17 18 7/0

 13 ای رشتههای تخصصی میانبرگزاری سلسله نشست 4/17 1/18 18 6/16 2/16 4/17 7/0

 27 تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی کشورهای دیگر  1/16 7/16 5/16 8/13 9/14 6/15 9/0

 22 هاای از طری  رسانهگسترش ادبیات مرتبط با سواد رسانهترویج و  7/15 1/16 9/15 17 2/14 7/15 8/0

 24 معرفی جدیدترین آثار خارجی منتشر شده  5/15 1/16 16 14 4/14 4/15 8/0

 6 های مرتبطاختصاص یک شماره از فصلنامه پژوهشی به پژوهش 2/15 1/16 9/15 2/13 7/14 3/15 8/0

 12 برگزاری نشست های تخصصی نقد کتب و مقاالت منتشر شده  9/14 3/16 16 8/14 14 3/15 9/0

 8 ارائه مشاوره به مسئوالن ذیربط نهادهای دولتی  7/15 1/15 2/15 4/12 1/15 1/15 9/0

 17 پیشنهاد، انجام یا حمایت از مطالعات تطبیقی  4/15 4/15 4/15 4/13 4/14 15 6/0

 15 های کاربردی و اجرایی پیشنهاد، انجام یا حمایت از طرح 5/15 6/14 8/14 4/14 15 9/14 4/0

 11 ایالمللی ساالنه در حوزه سواد رسانهبرگزاری کنفرانس بین 2/15 4/14 8/14 6/13 1/15 8/14 5/0

 26 های انجام شده ها و پژوهشنامهمعرفی صاحبان پایان 9/14 6/15 4/15 2/12 9/13 8/14 1

 7 های مرتبطاختصاص یک شماره از فصلنامه ترویجی به نظریه 1/14 4/15 1/15 6/13 6/13 5/14 7/0

 14 های پژوهشی بنیادین پیشنهاد، انجام یا حمایت از طرح 9/15 9/13 5/14 5/12 9/13 4/14 1

 23  اندازی کمپین تخصصی ویژه آشنایی عموم مردممشاوره یا حمایت از راه 15 4/13 8/13 2/16 1/14 3/14 9/0

 21 ای های متولی سواد رسانههای سازماننظارت بر طرح 2/15 4/14 6/14 3/13 4/12 2/14 1

 16 های میدانی پیشنهاد، انجام یا حمایت از پژوهش 7/14 1/14 2/14 2/10 3/15 1/14 3/1

 5 های کاربردیانتشار کتاب 9/13 4/13 4/13 4/14 1/13 6/13 4/0

 3 همکاری با نهادهای عمومی مانند فرهنگسراها برای کارگاه عمومی 4/13 6/12 6/12 9/13 13 13 4/0

1 8/12 8/13 9/9 7/12 8/12 1/13 
های مختلف در زمینه ارتقای سواد های بخشمشیها و  خطنقد و ارزیابی برنامه

 ایرسانه
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 10 ارائه مشاوره به مسئوالن ذیربط نهادهای مدنی  4/12 9/12 6/12 6/13 8/11 6/12 5/0

 9 ارائه مشاوره به مسئوالن ذیربط بخش خصوصی  6/11 2/12 9/11 9/11 7/12 1/12 4/0

 1 هابرگزاری کارگاه برای دانشجویان همه رشته 8/11 6/12 3/12 9/10 6/11 12 5/0

 4 های پایه و بنادینطری  انتشار کتاب تقویت ادبیات علمی از 1/13 1/11 8/11 1/9 1/10 4/11 3/1

 25 ایپیشنهاد و مشاوره در تدوین سند ملی راهبردی سواد رسانه 8/12 3/10 9/10 1/8 3/12 2/11 4/1

 2 های مرتبطبرگزاری کارگاه برای اساتید و مدرسان رشته 6/12 9/10 4/11 8/7 3/10 1/11 3/1

 19 ایهای مرتبط با افزایش سواد رسانهمعیارها و ضوابط ارزیابی فعالیتارائة  4/10 8/11 4/11 4/8 3/11 11 1

 18 سنجی پیشنهاد، انجام یا حمایت از مطالعات امکان 2/9 9/10 5/10 6/8 2/11 2/10 9/0
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 مشی/سناریو(: ماتریس خط3پیوست )

 مشی/ سناریوماتریس خط

  S1 S2 S33 S5 S17 میانگین انحراف معیار

 مردم انیم ارتباطات و یفرهنگ مطالعات یانتقاد دانش جیترو 2/10 12 5/13 2/15 17 2/14 3/2

 ارتباطات و یفرهنگ مطالعات یعلم اجتماع تیتقو 5/14 14 2/13 2/13 2/13 6/13 5/0

 یانجمن نیب روابط تیتقو 8/14 5/13 12 8/11 8/11 5/12 1/1

 کشور یلمع نظام در ارتباطات و یفرهنگ مطالعات یمعرفت یساختارها تیتقو 8/15 2/13 8/8 5/8 5/8 4/10 8/2

 هایگذاراستیس در نقش یفایا و فرهنگ حوزه یباندهید 9/12 9/11 6/9 9/8 7/7 7/9 9/1

 
Multicreteria Policy Making for Media Literacy: the Application of MULTIPOL 

Method in Strategic Foresight by “La Prospective” Approach 

 

Hamed Talebian1, Mohammad Mahdi Mowlaei2, Hamid Abedi3, Marzie Kuhestanie4 

 

abstract:  

One of the main objectives of the "Strategic Foresight" is decision making based on 

uncertain conditions. following collective thoughts, decision making is required. It includes 

evaluation of strategic options and goals organizing regarding anticipation of change in 

organizational process before planning and implementation of programs. Assessing the 

strategic options is arranged by MULTIPOL method which is one of the multi-criteria 

methods.  Previous result (AyandehBan 1395 and Molaee, Talebian and Abedi, 1395) 

illustrates that media literacy is one of the main challenges and issues of cyberspace in Iran in 

1395. In this paper, for improving media literacy (with citation of mentioned previous 

findings), evaluation of strategic options has been tested and analytical results have been 

released. As setting goals, strategies and planning can be defined only in the context of a 

specific organization, annual action plans, futures ahead scenario (derived from previous 

studies) and policies of “Iranian association of cultural studies and communication” has been 

accepted as organizational framework of this study. 
In an expert panel, all the action plans and scenarios according to specific criteria, has been 

discussed and scored. Afterward data were analyzed by using the MULTIPOL software and 

subsequently by using SPSS software inclusive results were achieved. 
Finally, in this paper, results based on MULTIPOL method has been highlighted and all the 

policies and prioritized action plans for each scenario was distinguished. In this regard the 

possibility of planning for encountering with diverse futures ahead in the field of media 

literacy has been provided. 

Keywords: Futures Studies, La Prospective, Multicriteria Policy Making, Scenario 

Planning 
 

 

                                                           
1 Instructur in Research Ins. Of Culture, Art & Communications & P.H.D Student of IR at Kharazmi University  

2 P.H.D Student of Communications Sciences at Tehran University 

3 P.H.D Student of Communications Sciences at Allameh Tabatabaei University 

4 M.A in Communication Sciences, Director of Cyber Space Group at Iranian Iranian Association of Cultural Studies & Communications 

(IAOCSC) 

 

 



 577 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

  



 فصل پنجم  578

 

ای مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانه و با استفاده از روش گذاری سواد رسانهسیاست

 سناریونویسی 

 
 3، کاظم موذن2، حیدر نجفی1حمید دهقانیان

 

 چکیده: 
 هایگذاریسیاست در که بوده انهرس ابزار از استفاده نحوه در کننده تعیین عوامل از یکی ایرسانه سواد سطح ارتقای
 در ایرسانه سواد در ضعف از یناش آثار به توجه با. شودمی شلمداد اساسی ملزومات جزو ایتوسعه رسانه به معطوف
 فرهنگی، مسئولیت خبگانن و ذیربط مسئولین بین در هم جوامع اکثر جامعه، در آحاد تربیتی و فرهنگی هایعرصه
 با که است گردیده سعی ابتدا پژوهش این در. است برخوردار باالیی حساسیت از موضوع این به نسبت اجتماعی پذیری
 کشور ای درو وضعیت سواد رسانه ایرسانه مصرف تحلیلی در زمینه میزان کشور در ایرسانه مصرف روندی تحلیل
 سواد گذارییاستس در حاکمیتی هایمؤلفه و المللی، محورهاهای جامع بینمبتنی بر چارچوب ادامه در و پذیرد صورت
 هایمؤلفه و هاوهانه، پیشرانپژ آینده رویکردی با و مقتضی راهبردی تحلیل با نیز دوم گام در. گردد احصا ایرسانه

 بر تأکید با ادامه در و استخراج کشور در ایرسانه سواد با متناظر اجتماعی مسئولیت گیریشکل در حاکمیتی تاثیرگذار
 وادس گذاری مرتبط باسیاست و گرفته شرار بررسی و تحلیل مورد با احتمال بیشتر سناریوهای، سناریونویسی روش
 این در حاکمیتی ضعیتو بهتر درک به سناریوها این شناخت است بدیهی. شود طرح اساس این بر کشور در ایرسانه
 . شد خواهد کشور در ایرسانه سواد زمینه در گذاریسیاست تسهیل موجب و رسانده یاری زمینه

 گذاری عمومی، آینده پژوهی، سناریونویسیای، توسعه اجتماعی، سیاست: سواد رسانههاکلیدواژه

 

 مقدمه و بیان مساله
باشد حوزه رسانه گذاران عمومی مییکی از مقوالت پر اهمیت در نظام حکمرانی که مورد توجه مسئولین و سیاست

گری اجتماعی دارند، یکی از مباحث ها در مدیریت افکار عمومی و هدایتاست. با توجه به تاثیرگذاری و نقشی که رسانه
 باشد. می4ای بردی، موضوع سواد رسانهمتاخر مطرح شده در محافل علمی و مراکز مطالعات راه

لوهان معتقد بود زمانی که دهکده بکار برده شد؛ مک 5لوهانمک  ای اولین بار توسط مارشالرسانه تعبیر سواد
، جهرمی و بصیریان جهرمی )بصیریان ای دست یابندنام سواد رسانهها به سواد جدیدی بهجهانی فرا برسد باید انسان

ها و انواع تولیدات توان انواع رسانهای یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن میسواد رسانه (.33: 1385
 ( 4: 1385ها را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. )شکر خواه: ای را شناخت و آنرسانه

ر به ایجاد ارتباط موثر از تای به توانایی تحلیل و ارزیابی آثار مربوطه و به طور گستردهبه طور سنتی، سواد رسانه
ای شامل توانایی تحلیل شایسته و به کارگیری شود. طی نیم شرن گذشته، سواد رسانهطری  نگارش خوب اطالق می

ای حتی اطالعات و مبادالت رایانه های رادیویی و تلویزیونی وماهرانه روزنامه نگاری چاپی، محصوالت سینمایی، برنامه

                                                           
 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1

 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها دانشگاه تربیت مدرس 2

 دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی 3

4 Media literacy 

5 Marshall Mcluhan 
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 ( 51: 1385ن واشعی از طری  شبکه جهانی اینترنت( شده است. )براون، )از جمله تعامالت زما
بر یک  پس مبتنیسده و در این پژوهش بر آنیم که ابتدا وضعیت کنونی کشور در حوزه مصرف رسانه را بررسی نمو

را مورد بررسی ای سانههای حاکمیتی مرتبط با حوزه سواد ررویکرد آینده پژوهانه، سناریوهای پیش رو در عرصه مولفه
 نماییم.  های پیشنهادی را ارائهشرار داده و مبتنی بر هر کدام از سناریوهای با احتمال بیشتر سیاست

 

 ایسواد رسانه
اندازهاست که ما به طور ای از چشمای مجموعهسواد رسانه»نماید: گونه تعریف میای را اینسواد رسانه 1پاترجیمز 

شویم ها مواجه میهایی را که با آنکنیم تا معنای پیامبرداری میها بهرهفعاالنه برای شرارگرفتن در معرض رسانه از آن
سازیم. برای ساختن ساختارهای دانش، اده از ساختارهای دانش خود میاندازهای خود را با استفتفسیر نماییم. ما چشم

ها و دنیای واشعی های ماست. ماده اولیه اطالعات به دست آمده از رسانهبه ابزار و مواد اولیه نیاز داریم. این ابزار مهارت
: 1385)پاتر، « ها در تعاملیم. انه با آنها آگاهیم و به طور خود آگاهاست. استفاده فعاالنه بدان معنی است که ما از پیام

17 ) 
های چاپی مطلب ای است. اگر خواندن بلد نباشیم از رسانههای ویژه و دانش رسانهای شامل همه تواناییسواد رسانه

ای هز برنامهاها مشکل داشته باشیم، شادر نخواهیم بود شود. اگر در ادراک بصری و شناخت پیامزیادی دستگیرمان نمی
نچه که در طی آباشیم از نهای سینمایی مطلب زیادی بفهمیم و اگر نحوه استفاده از کامپیوتر را بلد تلویزیون یا فیلم
های ویژه ای فراتر از این تواناییمانیم. شاید بتوان گفت سواد رسانهدهد بی خبر میها رخ میترین رسانهزمان در مهم

رفتن در گرای شرار بها و دانشی است که ما بطور فعاالنه مجموعه ای از مهارت ایاست به این معنا که سواد رسانه
لیل و تفسیر کنیم. دهند را بهتر تحها ارائه میهایی را که رسانهکنیم تا معنای پیامها از آن استفاده میمعرض رسانه

 ( 17: 1385)پاتر: 
ها دریافت و به ا از طری  رسانهآن مردم اطالعات ر شود که به کمکهای زیادی میای شامل تواناییسواد رسانه

از این نمایند. ها باز تولید میهای رسانهکنند و افکار و عقاید خویش را برای طراحی برنامهطور انتقادی نقد و تفسیرمی
د زیبایی ، بعآید. سومین حیطهای به حساب میهای رسانهای تالشی در کشف ابعاد حسی نهفته در پیامرو سواد رسانه

ها رسانهرت هنر و مها بهاین ای از دیدگاه هنری اشاره دارد و است که به توانایی درک و شناخت مفاهیم رسانه سیشنا
ل عم یسندهرد یک نومانند سبک هنری منحصر به فکه درست  بستگی دارددر ابعاد زیبایی شناسی در تولید پیام 

)براون، د. دارهاتأکید رسانهیام په توانایی درک و دریافت ارزشهای نهفته در بو . آخرین حیطه بعد اخالشی است کندمی
1385 :4 ) 

عرض محتوای مهایی است که به طور روزانه در ای توانایی بررسی وتجزیه و تحلیل پیامعده ای معتقدند سواد رسانه
د ها را داشته باشیم. سواگیریم و الزم است توانایی و مهارت تفکر نقادانه بر محتوای تمام رسانهها شرار میپیام رسانه

گوید چه یمکند و به ما ات مهمی در آن وجود دارد را مطرح مینکه چه نکای سؤاالتی در مورد یک برنامه و ایرسانه
کته نتواند دخالت داشته باشد و اثبات این ها، ارزشها و مالکیت آن میها، سرمایهعواملی در تولید یک برنامه مانند انگیزه
: 1385اتر: ار دهد. )پتأثیر خود شرتواند نوع و کیفیت محتوای یک برنامه را تحت که آگاهی از این عوامل چگونه می

19 ) 
. 1پندارد و معتقد است امروزه افراد باسواد باید بتوانند: های باسوادی میای را جز مولفهسواد رسانه 2بارون مائورین

                                                           
1 James potter 

2 Maureen Baron 
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. بخوانند، ارزیابی کنند و متن، تصویر و 2توانایی رمزگشایی، درک، ارزیابی و کار با اشکال مختلف رسانه را داشته باشند 
 ( 87: 1385ته باشند. )شاسمی، صدا بیافرینند و یا ترکیبی از این عناصر را داش

ای ابزاری برای توانمند ساختن شهروندان در انجام تحلیل انتقادی و ارزیابی سواد رسانه 1در نظر میدوری سوزوکی
های مختلف و ایجاد موضوعی ها، برشراری اشکال متعدد ارتباط به شکلها در بافت اجتماعی، دسترسی به رسانهرسانه

 ( 85: 1381تا، انتقادی است. )شیبا

های ای است به این صورت که شیوههای رسانهها و نحوه معنی سازی پیامای شدرت درک فعالیت رسانهسواد رسانه
دهد. به عنوان مثال مخاطبی که دارای سواد ها را مورد توجه شرار میای و نحوه استفاده از آنهای رسانهساماندهی پیام

ها به شیوه ای آگاهانه و فعاالنه های مختلف آگاه است و از محتوای پیامهای رسانهتای است از اهداف وسیاسرسانه
اء فضا و معنی های ویژه و نیز جذابیت بصری برای القکند. به طور مثال او نقش صدا، موسیقی و سایر جلوهاستفاده می

 های رایانه ای راو یا بازی« بیلبورد»تبلیغاتی ادیو، ویدئو، تابلوهای بزرگ ها، مجالت، ردر تلویزیون و سینما، روزنامه
 ( 79: 1380واه، تواند اثرات متفاوتی از خود در ذهن مخاطب به جا بگذارد. )شکرخداند و اینکه این عناصر چگونه میمی

 

 ایمفاهیم کلیدی سواد رسانه
 مود: نو ایجاد محتوا خالصه توان در چهار مورد یعنی دسترسی، تحلیل، ارزیابی ای را میعناصر سواد رسانه

ل در شک رسیزمانی که دستگیرد. عمل فعاالنه ای را در برمیدسترسی فرآیندی اجتماعی و پویاست و ی: دسترس

کل داوم و به شمیابد و مخاطب به صورت توسعه ای رشد و رسانهسواد شود تا فرصتی ایجاد می گیردابتدایی صورت می
قاء دهد. اما ود را ارتخنماید حتی در این زمینه دانش و آگاهی  روز بهها را خود به پیام رسانهداری شیوه دسترسی معنی

 ابع و کسببه منبری در دسترسی برامنجر به عدم جغرافیایی و  اجتماعیی هانابرابریآیا که آید این سوال پیش می
 . شودمیای سواد رسانه دانش

. هستند ضعیفیلی انایی تحلیی چاپی و صوتی و تصویری سروکاردارند دارای توهاکه با رسانهاغلب افرادی : تحلیل

بان مخاطمفاهیم توسط  بازنماییو  هازبانبندی معانی و طبقه تصویری این توانایی شامل فهمو های صوتی در حوزه
م مردم در ست و عموته اان رشد نیافپیام در اینترنت توسط مخاطبان چند های تحلیلرسانه است. در حال حاضر مهارت

انند از میان هستند تا با دانش نسبی بتونت اینترهای وسیع و گوناگون امای خود در زمینه پیحال ارتقاء سواد رسانه
 ها را تفسیرنمایند. ند و آنها دست به گزینش بزنانبوهی از پیام

نظام  ر ارتباط بادمتنوع در دسته اطالعات یا شود و می گرایانهنخبه رویکرد ضدموجب ای : آیا سواد رسانهارزیابی

ای و موضوعاتی سانهرهدف از سواد  گیرد؟می توانا و ناتوان شراریا خوب و بد  بین تبعیضطبقاتی و سنتی و بر مبنای 
 ی و سنجش شرار گیرد. شود باید مورد ارزیابکه به آن پرداخته می

یادگیری  برای دینن نماوید متنیاز به تولارائه شده  ایسواد رسانهتعاریفی که از  میاگرچه در تماا: ایجاد محتو

توانند محتوای آنالین ای مید رسانهدر مورد این نکته که افراد از طری  سوابحث ولی  شودمشاهده نمیای سواد رسانه
ای بوده رسانه ران سوادظحب نخل  کنند و مفاهیم مورد نظر خود را با یکدیگر مبادله نمایند مورد توجه بسیاری از صا

 است. 

 جنبه را در نظر گرفت:  توان برای آن سهای میبا بیان عناصر سواد رسانه

ای و یا به عبارت بهتر تعیین میزان و نحوه مصرف غذای ارتقاء آگاهی افراد نسبت به رژیم مصرف رسانهالف( 

                                                           
1 Midori Suzuki 
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 ای. ای از منابع متعدد رسانهرسانه

 عه یا تماشای انتقادی. های مطالآموزش مهارتب( 

: 1385شکرخواه، )ها که در نگاه اول شابل مشاهده نیست. تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اشتصادی رسانهج( 

39 ) 

 

 ایرویکردهای سواد رسانه
های گوناگونی مورد توان از رویکردها و دیدگاهای در واشع مفهومی میان رشته ای است که آن را میسواد رسانه

ا هیچ اهد شد امای و موضوعات مورد مطالعه آن در ادامه صحبت خوبحث و بررسی شرار داد. در خصوص سواد رسانه
 وای را با تمام ابعاد سانهکنند. الزم است سواد ررا بیان نمیای یک از این رویکردها به تنهایی کلیت مفهوم سواد رسانه

 ( 15: 1382حبیبی نیا، های مختلف آن در نظر گرفت. )جنبه

 ویکرد زیبایی شناختیر
ر دارد. در عین حال مدنظر د ون رارویکرد زیبایی شناختی مطالعه زبان، شواعد و واژگان به کار رفته در فیلم یا تلویزی

اهیم خاص و عانی و مفشود که عناصر کلیدی مانند نور، صدا و میزانسن چگونه مبه این موضوع پرداخته میاین رویکرد 
شوند، اجزاء و ها منتقل میهایی که از طری  آنکنند. رمزها، شواعد مختلف و پیامیا مختلف را با خود حمل یا منتقل می

مورد  یی شناختیها در رویکرد زیبابحران و گره گشایی عناصر اصلی داستان مانند شخصیت پردازی، نقاط کشمکش،
 ( 33: 1391گیرند. )طلوعی، تجزیه و تحلیل شرار می

 

 فرهنگی –رویکرد اجتماعی
شود، این اعتقاد است که ها ابراز میها و تاثیرات آنترین مسائلی که در زمینه رسانهترین و با سابقهیکی از مهم

ها وجود دارد به ههای مختلفی در مورد پیام بی حد و مرز رسانکند. دیدگاهرسانه افراد را وادار به انجام فعل خاصی می
ی ای اخالشفتارهفظت افراد به خصوص کودکان در برابر تصاویر و گطوری که در بسیاری از کشورها برای محا

لی بسیار یر است وان پذتصمیماتی در زمینه وضع شوانین محدود کننده و یا سانسور اتخاذ شده است که اگر چه امک
تولیدات  هها همراه با تفکر منتقدانه بای این است که مصرف پیام رسانهنامطمئن و گذراست. استدالل سواد رسانه

های گیرند با تکنیکای شرار میشود و در این زمینه مخاطبانی که تحت آموزش سواد رسانهای بهتری منجر میرسانه
زهراپور، و ای مطلع هستند. )حیدری شوند و به طور دشی  از شگردهای تولیدکنندگان رسانهها آشنا میاشناع کننده رسانه

1383 :158 ) 

 

 رویکرد سیاسی
ئول است. ترین اهداف تعلیم و تربیت، پرورش و توسعه شهروندان مسهای سیاسی و دموکراتیک یکی از مهمامدر نظ

یری گها است. شهروند مسئول شدرت تصمیم مسئول بودن شهروند چیزی بیش از مشارکت صرف در رای گیری
 پردازد. ئل میآگاهانه را نیز دارد و با استفاده از تفکر منتقدانه به تجزیه و تحلیل مسا

ها سازد. این پیچیدگیای مهارت تفکر انتقادی برای درک موضوعات پیچیده را در جامعه مدرن فراهم میسواد رسانه
زیونی تصویر آنچنان بر واشعیت موجود یشود. در یک گزارش خبری تلوها ساده میاغلب بیش از حد به وسیله رسانه

رود. این رویکرد به تجزیه و تحلیل روند و چگونگی ون واشعی آن از بین میشود که معنا و مضممحدود و متمرکز می
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زهراپور، و پردازد. )حیدری ها در جریانات سیاسی و مواردی از این نوع میها، نقش و عملکرد رسانهخبرسازی رسانه
1383 :159 ) 

 

 رویکرد اقتصادی
های خود ها و مهارتخواهد از توانایییشود از افراد مای مطرح میبحث رویکرد اشتصادی که در مقوله سواد رسانه

ای ر عوامل حرفهیگر و دیگهای تلویزیون بهره مند شوند و خود را جای کارگردان، نویسنده، بازبه هنگام تماشای برنامه
ها صاحبان رسانه . امروزهدازندتولید و حتی منتقدان برنامه شرار دهند و از این منظر به پردازش و گزینش اطالعات بپر

ها و ا شابلیتبکترونیکی ها از طری  وسایل البرای دستیابی به اطالعات مورد نیاز به تجزیه و تحلیل و ارزیابی پیام
های تکنیکی مرتبط با نحوه تولید و ای به ویژه مهارتهای منحصر به فرد نیاز دارند. عناصر سواد رسانهتوانمندی

های شغلی جدیدی را ایجاد نماید و از تواند فرصتای دنیای امروز است میهای حرفهطراحی پیام که پاسخگوی نیاز
نده ز و نیز برای آینیای امروهای تفکر انتقادی را ارتقاء داده و توانایی حل مسائل را که برای اشتصاد دسوی دیگر مهارت

 ( 34: 1391الزم است را فراهم آورد. )طلوعی، 

 

 ایرسانهاهمیت مساله سواد 
روری ضای به نظر انهبا توجه به میزان گسترده استفاده از رسانه در کشور اهمیت پرداخت به مساله سواد رس

اده ت میزان استفکشور استخراج گردیده اس عمومی فرهنگ مربوط به شاخصهای نماید. در جدول زیر که از گزارشمی
ها شامل انهت. این رسه و مورد بررسی شرار گرفته اسبیان گردیدها در کالن شهرهای کشور از برخی از مهمترین رسانه

باشد که در ای، موسیقی، رادیو و سینما میهای ماهوارههای تلویزیونی، برنامهنشریات، اینترنت و فضای مجازی، برنامه
 نمایید. ادامه مشاهده می

 نمودار  توضیحات حوزه

ت
ریا

ش
ن

 

 38. 0 ههفت هر در میانگین طور به شهرها کالن در ساکن افراد کل
 غیر نشریات تعداد میانگین. کنندمی مطالعه روزانه غیر نشریه عنوان
 52. 0 ریزتب شهر در، عنوان 56. 0 مشهد شهر در شده مطالعه روزانه
، عنوان 38. 0 اصفهان شهر در، عنوان 45. 0 شیراز شهر در، عنوان
 کرج هرش در، عنوان 34. 0 تهران شهر در، عنوان 36. 0 شم شهر در
 بوده فتهه هر در نشریه عنوان 12. 0 اهواز شهر در و عنوان 34. 0

 . است

 

ی
از
ج
ی م

ضا
و ف

ت 
رن
ینت
ا

 

پاسخ از ددرص 45 شهرها، حدود کالن در ساکن باسواد افراد میان در
مقابل،  در و کنندمی استفاده اینترنت از که اندکرده اظهار دهندگان

 56 کنندمین استفاده اینترنت از که اندگفته نیز افراد از درصد 55
 شهر ادباسو مردم از درصد 49اصفهان،  شهر باسواد مردم از درصد
 باسواد ممرد از درصد 46مشهد،  شهر باسواد مردم از درصد 48کرج، 
 مردم از درصد 42شیراز،  شهر باسواد مردم از درصد 43تهران،  شهر
 از درصد 31 و اهواز شهر باسواد مردم از درصد 36شم،  شهر باسواد
 . کنندمی تفادهاس اینترنت از که اندکرده بیان تبریز شهر باسواد مردم
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مه
رنا

ب
ی
ون
زی
وی
 تل
ی
ها

 

 فتهیا اختصاص زمان مدت سرانه شهرها کالن جمعیت کل میان در
 156 طیلتع غیر روز هر در داخلی تلویزیون هایبرنامه تماشای به

 تماشای به لتعطی غیر ایام در افراد که زمانی متوسط. باشددشیقه می
 میانگین اراید تبریز شهر پردازند، درمی داخلی تلویزیون هایبرنامه
 دارای ازاهو شهر در، 175 میانگین دارای مشهد شهر در، دشیقه 230

 در، هدشیق 166 میانگین دارای کرج شهر در، دشیقه 173 میانگین
 یانگینم دارای شیراز شهر در، دشیقه 162 میانگین دارای شم شهر
 شهر در و دشیقه 142 میانگین دارای تهران شهر در، دشیقه 153

 . است بوده روز هر در دشیقه 115 میانگین دارای اصفهان

 

مه
رنا

ب
ره
وا
اه
ی م

ها
ی
ا

 

کرده اظهار شهرها کالن در ساکن دهندگان پاسخ( درصد 65) اکثر
 را شودیم پخش کشور از خارج از که ایماهواره هایبرنامه که اند

 این که اندکرده بیان افراد از درصد 32 مقابل در و کنندنمی تماشا
 44شیراز،  شهر مردم از درصد 50 حدود. کنندمی تماشا را هابرنامه
 هرهایش از یک هر ساکنان از درصد 38کرج،  شهر ساکنان از درصد
 ساکنان زا درصد 32مشهد،  شهر ساکنان از درصد 36اهواز،  و تبریز
 13 و تهران شهر ساکنان از درصد 27اصفهان،  شهرهای از یک هر

 که ایاهوارهم هایبرنامه که اندکرده اعالم شم شهر ساکنان از درصد
 . کنندمی تماشا را شودمی پخش کشور از خارج از

 

ی
یق
س
مو

 

 اندکرده اظهار شهرها کالن مردم از( درصد 74) توجهی شابل اکثریت
 بیان یزن دهندگان پاسخ از درصد 26 و کنندمی گوش موسیقی به که
 شهر ممرد از درصد 83 حدود. کنندنمی گوش موسیقی که اندکرده

 77، تبریز و کرج شهرهای از یک هر ساکنان از درصد 79شیراز، 
 74ان، تهر شهر ساکنان از درصد 75اصفهان،  شهر ساکنان از درصد
 50 و شم شهر ساکنان از درصد 56 و شیراز شهر مردم از درصد
می گوش موسیقی به که اندکرده اظهار اهواز شهر ساکنان از درصد
 . کنند

 

یو
راد

 

 در ورادی به کردن گوش برای شده داده اختصاص زمان مدت سرانه
 45 اشهره کالن ساکنان کل میان در تعطیل غیر و تعطیل روز هر

 رادیو به دادن گوش صرف مردم که زمانی میانگین. باشدمی دشیقه
 در، شیقهد 55 تبریز شهر در کنندمی تعطیل غیر و تعطیل روز هر در
 50 اناصفه شهر در، دشیقه 50 شیراز شهر در، دشیقه 51 کرج شهر
 شهر رد، دشیقه 46 تهران شهر در، دشیقه 46 مشهد شهر در، دشیقه
 . باشدمی دشیقه 10 اهواز شهر در و دشیقه 29 شم
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ما
سین

 

کرده اراظه شهرها کالن ساکنان از( درصد 69) توجهی شابل اکثریت
 در و ندانرفته سینما به تحقی  این انجام از پیش سال در که اند

 این امانج از پیش سال در که اندگفته افراد از درصد 30 مقابل
 35شهد، م شهر ساکنان از درصد 37 حدود. اندرفته سینما به تحقی 
 از رصدد 29تهران،  شهر ساکنان از درصد 34کرج،  ساکنان از درصد
 رشه مردم از درصد 27شم،  و اصفهان شهرهای از یک هر مردم

 تبریز رشه ساکنان از درصد 9 و اهواز ساکنان از درصد 15شیراز، 
 . اندرفته سینما به پیش سال در که اندکرده اعالم

 
 

 

 ایبسترهای سواد رسانه
ای در چهار محور اصلی گیری سواد رسانهای، بستر شکلای کمیته اروپایی سواد رسانهبا توجه به سند سواد رسانه

تقسیم بندی گردیده است. با توجه به  4و جامعه مدنی 3، صنعت رسانه 2ای، آموزش رسانه1ایهای سواد رسانهسیاست
گذاری مربوط همین طبقه بندی، مبنای این پژوهش بر اساس همین طبقه بندی طراحی شده و آینده پژوهی و سیاست

 گردد. در همین الگو طرح می

 
 

نمایید که در زمینه فهم بهتر ای را در جدول زیر مشاهده میگانه سواد رسانه 4های زیر مجموعه بسترهای مولفه
 باشد. این تقسیم بندی کمک کننده می

 هابرخی مولفه ایبسترهای سواد رسانه ردیف

 ایهای سواد رسانهسیاست 1
ط با سواد ای مرتبشانونی نهاده ماموریت ای / اهمیتوجود نهادهای نظارتی در زمینه سواد رسانه

 ایگذاران و تنظیم کنندگان در زمینه سواد رسانهای/ میزان فعالیت سیاسترسانه

 آموزش رسانه 2
واد ای/ فعالیتهای آموزشی سای در برنامه تحصیلی/ تعلیم مربیان سواد رسانهسواد رسانه

 ایزشی سواد رسانهای/ منابع تعلیمی و آمورسانه

 های تلویزیون/ سینما / تلفن/ اینترنت/ سایر نهادهاها/ کانالروزنامه ایصنایع رسانه 3

 جامعه مدنی 4
ای اد رسانهمینه سوای فعالیت دارند/ فعالیت در زنهادها و سازمانهایی که در زمینه سواد رسانه

 اینهد رساهای اجتماعی/ همکاری بین جوامع اجتماعی و مدنی در زمینه سواتوسط گروه

                                                           
1 Media literacy policy 

2 Media education 

3 Media industry 

4 Civil society 

بسترهای 
سواد رسانه 

ای

سیاست های 
سواد رسانه 

آموزش 
رسانه

صنعت 
رسانه

جامعه 
مدنی
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 آینده پژوهی و سناریوپردازی
 سروکار مطلوب دنیای به بخشیدن شکل آینده، و طراحی و کشف با که است فناوری و علم از ای شاخه پژوهی آینده

 پایقه بر چون است فناوری گردد؛ ومی تدریس هادانشگاه در و دارد شناسی روش و شناختی مبانی چون است دارد. علم

. )ملکقی یرودم کار به آینده مهندسی و طراحی جهت در و مسایل فصل و حل جهت و است استوار فنون از مجموعه یک
 پدیقده بقا مواجهه در آموزدمی ما به است، که آینده هوشمندانه برپایی و تحلیل، طراحی دانش پژوهی آینده( 1385فر، 

 گونقه آینده؛ بقه هب بخشیدن شکل معرفت و دانش حقیقت در پژوهی کنیم. آینده برخورد چگونه آینده نام به ناموجودی

 و نتقایج بقه ، متعهقدبلندمقدت موضقوعات روی همچون: تمرکز هاییمشخصه با و دستانه پیش آگاهانه، فعاالنه، و ای
 (. 1384. )شدیری فر، است بودن سیستماتیک
 است آینده از داستانی توصیف و یکسناری. است سناریوها آن مهمترین از یکی که بردمی بهره ابزاری از نگاری آینده

 آینه، آیند چون هم که ندهست ابزاری سناریوها. دارد تمرکز تصمیم گیری امر بر مؤثر معلولی و علت فرایندهای بر که

هستند،  ی ممکنهاآینده به روند از منسجم دیدگاهی سناریوها پورتر تعریف بر بنا. کشندمی به تصویر را احتمالی یهاه
 ( 2010کنند. )رینگلند، می داللت پذیر امکان اینتیجه حصول بر بلکه نیستند بینی پیش سناریوها

 یهاپیچیدگی دهند، سناریوهامی نشان را، رویدادها منطقی ترتیب که هستند ممکن یهاآینده تصاویر سناریوها
 نمایی باز از رویدادها قیمنط ترتیبی با را آینده خصوص در ی جایگزینهابینش و گیرندمی نظر در را واشعی جهان

)ناظمی و شدیری،  است گشته نگاری ندهآی فرآیند در سناریونویسی روش از افزون روز استفاده ویژگی باعث کنند. اینمی
1385 ) 

 «پنداری یهاواشعیت «به نسبتها آن نگرش تغییر برای مدیران و رهبران به کمک سناریو پایه بر ریزی برنامه هدف
است. )باللی،  «های در حال ظهورواشعیت»یا « موجود یهاواشعیت» بهها آن دیدگاه بیشتر هرچه کردن نزدیک و

1391 ) 
)رافورد،  کننداستفاده می بلندمدت اف  در هاشطعیت عدم بر غلبه تسهیل منظور به ، سناریو از سازان تصمیم و مدیران
 بلکه نمیرود شمار به سناریوی خوب یک یهاویژگی دشت، از و درستی میزان که است این اهمیت حائز ( . نکته2014

 آینده چالشهای به رهاشا و معلولی و علت روابط درونی، توصیف عقلی، سازگاری توجیه دارای باید خوب سناریوی یک

دهند. ارائه می آینده رتبطم موشعیت درباره بدیلی یهاروایت و کرده بیان را ها( سناریوها، آینده1391)شهرجردی،  باشد
 را آینده تهای شطعی عدم و نسبتاً مشخص عناصر. دهندمی نشان را آینده در موجود شطعیت عدم همدیگر با سناریوها

کرد. )فاهی،  برنامه ریزی و گرفت موضع آینده به نسبت اساس آن بر و کرد تشریح سناریوها از ایدسته با توانمی
2009 ) 

 ( 1996، )شوارتزنماید. پیتر شوارتز فرایند برنامه ریزی بر مبنای سناریو را به شرح زیر توصیف می
  آشکار سازی تصمیم .1
 بدست آوردن و جمع آوری اطالعات .2

 شناسایی نیروهای پیشران کلیدی .3

 آشکارسازی عناصر نسبتا معین .4

 های بحرانیشناسایی عدم شطعیت .5

 تدوین سناریو .6

 تحلیل تصمیم .7
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 های راهنماب شاخصانتخا .8

که در ادبیات   3آینده مرجح، 2آینده متحمل، 1آینده ممکنهای متفاوتی شابل تصور است: آینده به صورت

ای است که در آینده محتمل آینده، ای است که محال ذاتی نیست بلکه امکان پذیر استآینده آینده ممکنمربوطه 
 خواهیم باشد و باید بر پا شود. . ای است که میو آینده مرجح، آینده داردهای ممکن، احتمال وشوع بیشتری میان آینده

آینده بوده و  رویکرد تحلیلیباشد. اولین رویکرد که همچنین در سناریوپردازی سه نوع رویکرد مطرح می

دارد و به در پی کشف آینده است. این رویکرد از زمان حال شروع شده و رو به سوی آینده بوده،  پژوهی اکتشافی

)شدیری،  دهدکنند که تحت شرائط مختلف، کشف کند که کدام آینده رخ میو تالش می 4اصطالح رو به بیرونند
 . روبروست« توان ساختهایی را میچه آینده»، «تواند چگونه باشدآینده می»این رویکرد با پرسش اینکه ( 1385

نام دارد. رویکرد هنجاری از یک موشعیت  یزیرویکرد هنجاری بوده و آینده پژوهی تجورویکرد دوم 

کند؛ رسد و چگونگی تحق  آن موشعیت مطلوب در آینده را بررسی میمطلوب در آینده شروع کرده، به زمان حال می
به « ای را باید ساختچه آینده»و « آینده باید چگونه باشد»هایی چون این رویکرد با پرسش )شدیری، روح اهلل( 

آوریم. رویم بلکه جایی است که آن را بوجود میپردازد. در این رویکرد، آینده جایی نیست که به آنجا میپژوهش می
 ( 1390)علی پور، . اندشوند، یافتنی نیستند بلکه ساختنیختم میهایی که به آینده بنابراین رویکرد، راه

است  آینده بهتر» رسشرویکرد تصویر پرداز با پ نام داشته و اینرویکرد تصویر پردازی  همچنین رویکرد دیگر

 ( 85)ملکی فر، . کندپژوهش را آغاز می« چگونه باشد

 

 روش انجام پژوهش
ای، عوامل د رسانهه سوافرآیند پژوهش بدین صورت بوده است که مبتنی بر هر کدام از محورهای بسترساز در زمین

 های مختلفی طراحی گردیده است. در جدول زیرها وضعیتکلیدی پیشران تعریف شده و مبتنی بر این پیشران
ای و جامعه مدنی اطالعاتی ای، صنایع رسانههای، آموزش سواد رسانهای سواد رسانهمحور سیاست 4ها در پیشران

ر دشواربودن ما به خاطهای بیشتری تعریف نمود، اتعریف شده است. هر چند در هر کدام از این محورها میتوان پیشران
های د با محورهای مختلف مربوطه به هر کدام از محورها، عوامل کلیدی هم تعداو وشت گیر بودن تعریف وضعیت

 نظر گرفته شده است.  پیشران در
 

 شاخص اصلی محورهای پیشران ردیف

های سواد سیاست 1

 ایرسانه

واد سهای باالدستی و شوانین مرتبط با آن در زمینه تعیین سیاست
 ایرسانه

آموزش سواد  2

 ایرسانه

ی و ای در مقاطع مختلف نظام آموزشآموزش همه جانبه سواد رسانه
 تربیتهای تعلیم و دیگر عرصه

 انهع رستقویت زیرساخت و بسترها و اشدامات الزم در زمینه صنای ایصنایع رسانه 3

جامعه مدنی  4

 اطالعاتی

 بسترسازی ایجاد جامعه مدنی اطالعاتی

 

                                                           
1 Possbe 

2 Probabe 

3 Preferbe 

4 outward bound 
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کدام  . برای هرهای تعریف شده مرتبط با آن وضعیتهایی تعریف گردیده استمبتنی بر محورهای پیشران و شاخص
یده عریف گردبیت تیدی که با نام اختصاری مشخصی تعیین شده است، سه وضعیت به ترتیب مطلواز این عوامل کل

 نمایید. یهده ماست و هر کدام از این وضعیتها با عالمت اختصاری مشخص گردیده است که در جدول زیر مشا
 

 شرح وضعیت وضعیت عامل کلیدی نام اختصاری عامل

 

 
A 
 

های تولید و تعیین سیاست
باالدستی و شوانین مرتبط با آن 

 ایدر زمینه سواد رسانه

A1 شوانین های باالدستی وعدم تولید و تعیین سیاست 

A2 وردی و غیرجامعمها و شوانین تولید و تعیین سیاست 

A3 بطای ذیرها و شوانین یکپارچه و جامع و ارائه به نهادهتولید و تعیین سیاست 

 

 
B 
 

 سواد جانبه همه آموزش
 نظام مختلف مقاطع در ایرسانه

 یهاعرصه دیگر و آموزشی
 تربیت و تعلیم

B1 عدم ورود به طراحی نظام آموزشی 

B2 ای در موارد خاصآموزش غیر مسنجم و جزیره 

B3 
 ووایی محت طراحی نظام جامع آموزشی برای مقاطع سنی مختلف و ایجاد بسترهای

 فنی آن

 
C 

بسترها و تقویت زیرساخت و 
اشدامات الزم در زمینه صنعت 

 رسانه

C1 ایمناسب صنایع رسانه گیری و بسترسازیعدم شکل 

C2 ایگیری اولیه و موردی و نامتوازن صنایع رسانهشکل 

C3 ها و بسترها و اشدامات جامع در زمینه صنایع رسانهتقویت زیرساخت 

 
D 
 

 مدنی جامعه ایجاد بسترسازی
 اطالعاتی

D1 طالعاتیاگیری جامعه مدنی عدم بسترسازی و شکل 

D2 
های اجتماعی اطالعاتی منفک و جامعه مدنی ها و خوشهگیری گروهشکل

 غیریکپارچه

D3 ی یکپارچهگیری جامعه مدنی اطالعاتشکل 

 
میزان تاثیرگذاری  scenario wizardهای مربوط به عوامل کلیدی در نرم افزار پس از ورود هر کدام از این وضعیت

 از یک هر اگر" ده شد کهسخ داهر کدام از این عوامل بر دیگری مورد بررسی شرار گرفته است و در واشع به این سوال پا
 "داشت؟ خواهد هاوضعیت سایر وشوع عدم یا و وشوع بر تأثیری چه بیفتد اتفاق هاوضعیت

 بر هاوضعیت از کدام هر تأثیرگذاری میزان -3 تا 3 بین یارشام درج باسپس با استفاده از یک فرآیند خبره محور 

 CIBبه  افزار م نر این تحلیلی . تکنیکشدند ویزارد سناریو افزار نرم وارد مرتبط هایدادهشده و  مشخص سیستم
 ( 2001وینگریک،  و )دیتون هاستآن کردن اطمینان شابل و سناریوها سازیبهینه آن هدف و است معروف1

 با ویزارد سناریو رافزا است. نرم حیاتی و افزار ضروری نرم این ارزشمند کمک سناریوها آوردن دست به برای 

 و ضعیف حتمالا با شوی، سناریوهای احتمال با سناریوهای سنگین، امکان استخراج بسیار و پیچیده محاسبات
آورد. پس از ورود اطالعات و میزان تاثیرگذاری می فراهم محق  برای را باال انطباق و احتمال سازگاری با سناریوهای

. الزم به ذکر نمود است تر را بدین صورت محاسبهسناریوها بر یکدیگر، نرم افزار سه سناریوی با احتمال بیشتر و شوی
مورد  81های ممکن به محور اصلی تعداد سناریو 4عنصر کلیدی مختلف و  12است در این پژوهش با توجه به تعریف 

 ده است. ه نمویرسد که نرم افزار پس از انجام محاسبات مربوطه سه سناریوی با احتمال شویتر را ارائم

                                                           
1 Cross impact balance 
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وجی نرم باشد که دیگر خرتر در شالب خروجی زیر نیز شابل مشاهده میهمچنین سناریوهای با احتمال رخداد شوی

 باشد. افزار می

 
 

 نتایج و دستاوردها
 4ایم. این جدول در ادهول زیر شرح دافزار سه سناریوی با احتمال بیشتر را در شالب جد های نرمبا توجه به خروجی
 آموزش»، «ایرسانه سواد مینهز در آن با مرتبط شوانین و باالدستی هایسیاست تعیین و تولید»محور اصلی با عناوین 

 و زیرساخت تقویت»، «تربیت و تعلیم یهاعرصه دیگر و آموزشی نظام مختلف مقاطع در ایرسانه سواد جانبه همه
 ست. تعریف شده ا« اطالعاتی مدنی معهجا ایجاد بسترسازی»و « ایرسانه صنعت زمینه در الزم اشدامات و بسترها

 سناریوی سوم سناریوی دوم سناریوی اول نام اختصاری عامل

های تولید و تعیین سیاست

باالدستی و قوانین مرتبط با 

 ایرسانهآن در زمینه سواد 

های عدم تولید و عدم تعیین سیاست
 باالدستی و شوانین

ها و شوانین تولید و تعیین سیاست
 موردی و غیرجامع

ها و شوانین تولید و تعیین سیاست
یکپارچه و جامع و ارائه به نهادهای 

 ذیربط

 سواد جانبه همه آموزش

 مختلف مقاطع در ایرسانه

 دیگر و آموزشی نظام

 تربیت و یمتعل یهاعرصه

ای در آموزش غیر مسنجم و جزیره
 موارد خاص

ای در آموزش غیر مسنجم و جزیره
 موارد خاص

طراحی نظام جامع آموزشی برای مقاطع 
سنی مختلف و ایجاد بسترهای محتوایی 

 و فنی آن

تقویت زیرساخت و بسترها 

و اقدامات الزم در زمینه 

 ایصنعت رسانه

مناسب گیری و بسترسازی عدم شکل
 ایصنایع رسانه

گیری اولیه و موردی و نامتوازن شکل
 ایصنایع رسانه

ها و بسترها و اشدامات تقویت زیرساخت
 ایجامع در زمینه صنایع رسانه

 جامعه ایجاد بسترسازی

 اطالعاتی مدنی

های ها و خوشهگیری گروهشکل
اجتماعی اطالعاتی منفک و جامعه 

 مدنی غیریکپارچه

های ها و خوشهگروهگیری شکل
اجتماعی اطالعاتی منفک و جامعه 

 مدنی غیریکپارچه

گیری جامعه مدنی اطالعاتی شکل
 یکپارچه

 

نمایید سه سناریو با بیشترین احتمال رویداد از طری  نرم افزار ارائه گردیده است که در طور که مشاهده میهمان
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 خت. ادامه تشریح هر کدام از این سناریوها خواهیم پردا

گردد که ای پیش بینی میهای سواد رسانهدر سناریوی اول با بیشترین احتمال در زمینه سیاستسناریو اول: 

ای هسواد رسان رخ دهد، در حوزه آموزش« های باالدستی و شوانین مربوط به آنعدم تولید و عدم تعیین سیاست»
ی گیری و بسترسازعدم شکل»یع رسانه ر زمینه صناد شکل گرفته،« ای در موارد خاصآموزش غیرمنسجم و جزیره»

های اجتماعی اطالعاتی منفک ها و خوشهگیری گروهشکل»رخ داده و در حوزه جامعه مدنی « ایمناسب صنایع رسانه
 «و جامعه مدنی غیریکپارچه محق  شود. 

ه گردد در زمینبینی می باشد پیشدر سناریوی بعدی با بیشترین احتمال که سناریوی دوم میسناریوی دوم: 

رخ داده، در حوزه آموزش سواد « ها و شوانین موردی و غیرجامعتولید و تعیین سیاست»ای های سوارد رسانهسیاست
ه و شکل گیر اولی»تحق  یافته، در حوزه صنایع رسانه « ای در موارد خاصآموزش غیرمنسجم و جزیره»ای رسانه

 گیریشکل»ای انها سواد رسبمحق  شده و در نهایت در حوزه جامعه مدنی مرتبط « ایموردی و نامتوازن صنایع رسانه
 رخ دهد. « غیریکپارچه مدنی جامعه و منفک اطالعاتی اجتماعی یهاخوشه وها گروه

های سواد رسد، در زمینه سیاستها میتر از دیگر گزینهدر سناریوی سوم که به نظر مطلوبسناریوی سوم: 

، در زمینه انجام خواهد گرفت« ذیربط ینهادها به ارائه و جامع و یکپارچه شوانین و هاسیاست تعیین و ولیدت»ای رسانه
« نآ فنی و محتوایی بسترهای ایجاد و مختلف سنی مقاطع برای آموزشی جامع نظام طراحی»ای آموزش سواد رسانه

تحق  « ایرسانه صنایع هزمین در جامع اشدامات و بسترها وها زیرساخت تقویت»محق  گردیده، در حوزه صنایع رسانه 
 . رخ خواهد داد «یکپارچه اطالعاتی مدنی جامعه گیریشکل»یافته و همچنین در زمینه جامعه مدنی نیز 

گردد که در یک بتنی بر سناریوی نخست پیشنهاد میمهای پیشنهادی متناسب با سناریوی اول: سیاست

ات و د و مطالعای جدی گرفته شوسمت تعریف و تعیین نظام سیاستی در حوزه سواد رسانهنگاه بلندمدت تمرکز به 
ای انهسواد رس حوزه اشدامات الزم به منظور بسترسازی آن آماده گردد، همچنین تالش گردد که نظام آموزشی در

صنعت  ردد، در حوزهگتبدیل به یک نظام آموزشی سیستماتیک  ایجزیره و مسنجم غیر یکپارچه شده و آموزشهای
و صنایع  ای حفظ شده و تالش گردد از همه بسترهایرسانه صنایع نامتوازن و موردی و اولیه گیریرسانه نیز شکل

 امعهج و منفک تیاطالعا اجتماعی یهاخوشه وها مختلف رسانه بهره گیری شده و برنامه ریزی الزم برای تبدیل گروه
 غیریکپارچه به یک جامعه اطالعاتی یکدست و آموزش دیده انجام گیرد.  مدنی

ز ار اساس سناریوی دوم در یک نگاه بلندمدت پس بهای پیشنهادی متناسب با سناریوی دوم: سیاست

م اد یک نظاای، بسترسازی الزم برای ایجغیرجامع در زمینه سواد رسانه و موردی شوانین و هاسیاست تعیین و تولید
در زمینه سواد  ایرهجزی و مسنجم غیر ای ایجاد گردیده، همچنین با ادامه آموزشسیاستی جامع در زمینه سواد رسانه

انه نیز با صنایع رس ای طراحی شده، در حوزهرسانه با همکاری بین دستگاهی و بین نهادی نظام یکپارچه سواد رسانه
ای شده و در ارچه صنایع رسانهش برای بهره گیری بهینه و یکپای، تالرسانه صنایع نامتوازن و موردی حفظ انواع

 رچه به یکغیریکپا دنیم جامعه و منفک اطالعاتی اجتماعی یهاخوشه وها نهایت برنامه ریزی الزم برای تبدیل گروه
 جامعه اطالعاتی یکدست و آموزش دیده انجام گیرد. 

 و هاسیاست تعیین و مبتنی بر سناریوی سوم از تولیدهای پیشنهادی متناسب با سناریوی سوم: سیاست

های تدوین ذیربط حمایت گردیده و تالش برای اجرایی سازی کامل سیاست نهادهای به ارائه و جامع و یکپارچه شوانین
 بسترهای ایجاد و مختلف سنی مقاطع برای آموزشی جامع شده انجام گیرد، همچنین حین و پس از ایجاد نظام

های عملیاتی سازی و نظارتی مرتبط با آن تعریف و تعیین گردد، در زمینه صنایع رسانه نیز با آن مولفه فنی و محتوایی
ای به محتواسازی و هدایتهای کالن و جزئی و رسانه صنایع زمینه در جامع اشدامات و بسترها وها زیرساخت تقویت
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یکپارچه  اطالعاتی مدنی جامعه گیریگیرد. در نهایت پس از شکلای انجام پشتیبانی الزم در هر کدام از صنایع رسانه
 گری و نظارتی توجه شود. های هدایتتالش برای مدیریت بهینه اجتماعی و محتواسازی الزم انجام گرفته و به مولفه
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 بانوان با استفاده از شبکه عصبیای در سنجش میزان سواد رسانه

 )مطالعه موردی صنعت آب و برق( 
 2مینو نظیفی-1پرستو ایرانپور

 

 چکیده 
میپردازیم.  ای در صنعت آب و برقسواد رسانه اده از مدل شبکه عصبی به بررسی ارتقای مدلفاین مطالعه با استدر

باشد از یمباشد که عوامل زیادی در آن تاثیر گذار ای روش انتقال اطالعات و جهانی شدن دانش میروش سواد رسانه
این هفت متغیر  ( انتخاب شده است.2009ای )کانسیداین دیوید سواد رسانهاین عوامل هفت عامل بر اساس مدل بین

و تجربی در شالب پاسخگویی به هفت این مطالعه به صورت علمیای موثر خواهدبود. دردر مدلسازی ارتقای سواد رسانه
های ارزیابی اربینی و همچنین معیهای پیشاین مقاله روشسوال اساسی تحقی  پاسخ خواهیم داد. در شسمت اصلی

ازی شبکه سبا مدل ای و عوامل موثر بر آن در صنعت آب و برق در شالب بررسی دشی  پرسشنامه ورسانهارتقای سواد 
باشد؛ از برق می ای در صنعت آب واولویت بندی عوامل موثر بر میزان سواد رسانه هایتعصبی صورت پذیرفت. در ن

غیر دهد که تشخیص متام شود و نتایج نشان میها انجاین تعیین اولویت های عصبی کمک گرفته شد تاروش شبکه
 ای دارد. ای توسط مخاطبین بیشترین اهمیت را در شاخص ارتقای سواد رسانهتجاری بودن اهداف رسانه

 ، صنعت آب و برق های تعاملی، بانوانرسانهای، های عصبی، سواد رسانه: شبکههاکلید واژه 

 مقدمه -1-1

این باشند. ی شرن حاضر میهای شکل دهندهاطالعاتی و ارتباطی از توانمندترین نیروهای جدید تکنولوژی
های زندگی، یادگیری و کار افراد و هم چنین طرق تعامل را در ها با فراگیری و تأثیرگذاری انقالبی خود، شیوهتکنولوژی

های عصری را پدید آورده است های رایانیهای جدید ارتباطی به خصوص تکنولوژجوامع دگرگون کرده اند. تکنولوژی
هایی چون عصر ارتباطات، عصر اطالعات، عصر فراصنعتی و... را داده اند. در عصر اطالعات، دسترسی به که بدان نام

توان  شابل مقایسه با های انسانی شرار دارد. ظهور چنین عصری را میاطالعات در کانون اصلی شسمت اعظم فعالیت
های عمی  جهانی ناشی از اختراع الفبا و خط و چاپ دانست، همان گونه که پس از اختراع چاپ تحوالت ونیدگرگ

های در اجتماع شدند. تکنولوژیهای جدید نیز باعث تغییرات مهمیعمیقی در جوامع بشری رخ داد، ظهور تکنولوژی
این تغییرات ها نیز به تبعاند. ارتباطات و رسانهرگون ساختهی کنونی را تغییر داده اند و گاه دگی ابعاد جامعهجدید همه

ها و های جدید دستخوش تغییرات و تحوالت شگرف و عمیقی شده اند. رشد چشمگیر انواع رسانهناشی از تکنولوژی
های نظام های نورسانه به میان آمده است. رسانهفوق های رسیده است که صحبت ازسرعت باورنکردنی آن به درج

های پیشین را ها دو یا چند خصلت از رسانهاین رسانهارتباطی و نظریات ارتباطی را با چالش جدی مواجه ساخته اند. 
ای هها، ویژگی دو سویگی یا تعاملی یا مراودتوان ند به طور همزمان در خود جای دهند، اما مهمترین خصلت آنمی

هایی های تعاملی با ویژگیهای پیشین متمایز شده اند. رسانهویژگی از سایر رسانه بودنشان است که بر اساس همین
تر، کنترل بیشتری را برای وی به ارمغان آورده اند. برخی معتقدند ی فعالیت گستردهنظیر افزایش اختیار مخاطب و دامنه

ها، طرز ها، برنامهها، الگوها، رمزمبتنی بر نهادظهور جامعه اطالعاتی و نقش آن در پدید آمدن یک فرهنگ نوین  "که 

                                                           
 کارشناس ارشد علوم ارتباطات - 1
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناس ارشد - 2
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 ."کند ایجاب می را "سواد آموزی انفورماتیک  "های ذهنی یک های مجازی و چشم اندازها و نمونهها، آلگوریتمبیان
 (  140: 1382) معتمد نژاد،  

ده خاطبان در عصر اطالعات استفابرای تجهیز م "سواد کامپیوتری "نیز از  1هامنویسندگان دیگری مانند آدامز و  
 ( 34: 1385نام برده است؛ ) بصیریان جهرمی،  "سواد بصری"نیز هم از  2اند.  گودین کرده
نقالبی بزرگ ها الزم و ضروری است.  همان گونه که خط و کتابت ااین سواداما در عصر اطالعات، تسلط بر تمامی  

تاریخ باشی بماند مامیترود. چه موجبات آن را فراهم ساخت که انسان و پیامش برای در تاریخ تطور انسان به شمار می
رتباطات های زمانی و مکانی ام  تاریخ رخنه کند و علی رغم فاصلهعبه های دیگران ها و پیامو با تسلط بر نوشته

 (  59: 1384عمی  انسانی از طری  مطالعه صورت پذیرد. ) ساروخانی، 
 ری  که سواد سنتیه همان طاند بدر دنیای امروز هم بنا به مقتضیات پیش آمده نوع بشر به سوادی نیاز دارد تا بتو   

 جود آورد؛ از آننسانی بواوامع جشتن ( در دورانی نقطه عطفی در تاریخ ارتباطات و به تبع آن تاریخ ) سواد خواندن و نو
سواد  "و  "سواد بصری"، "سواد خواندن "نام دارد که ، " media literacyایسواد رسانه"ن سواد ایبهره گیرد. 
امل د سنتی شه سواکهمانطور . ندآن نیست صرفاً اجزای سازنده آنند و هیچ کدام به تنهایی معادل "کامپیوتری
های خواندن و رمزگشایی ) درک ( و ها و مهارتای نیز شامل تواناییهای خواندن و نوشتن است، سواد رسانهمهارت

 (  157: 1383هم چنین نوشتن و یا رمزگذاری ) خل ، طرح و تولید ( است. ) حیدری زهراپور، 
 & Ruminski)  "ای دانست. توان  تقویت تجارب رسانهای را میسواد رسانه "به نظر رومینسکی و هنکس،    

Hanks, 1995: 5  ) 
ای در اشکال های رسانهتباط با پیامتوانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و برشراری ار "ای را برخی دیگر سواد رسانه

 ( Chirst & Potter , 1998: 19تعریف کرده اند. )  "مختلف 
کند نه این که باعث یاست که آن را لذت بخش مهیح در استفاده از رسانهای یک نوع مدیریت صحواد رسانهس   

حذف  ای سیاه و سفید دیدن را از دید، مخاطبها کامالً سیاه شود، برعکس سواد رسانهشود دید شخص به رسانه
های خارق های جدید با ویژگیای است چرا که رسانهرسانه های تعاملی منوط به داشتن سوادکند. استفاده از رسانهمی
های ابزار ها چه علمی، چه فرهنگی، چه اجتماعی و چه شخصی وارد شده اند و فرد را اگرگسترهشان در تمامیالعاده

ای رابطه تواندرد بفای دادن بینشی است که توسط آن تحلیل نداشته باشد در خود ذوب خواهند کرد. هدف سواد رسانه
ها محافظت نماید؛ رژیم ای منطقی که وی را از ذوب شدن در رسانهها برشرار کند، رابطهفایده با رسانه –مبتنی بر هزینه

ای ای است. سواد رسانهاین رژیم همان سواد رسانهنماید که ضروری است وای در جوامع امروز نه تنها الزم میرسانه
های مطل  ای واژسانهرصلی است که یکی چند بعدی بودن و دیگری پیوستاری بودن آن است. سواد دارای دو ویژگی ا

های دانش خود در ت ساختارتوان د با توجه به کیفینیست که شما آن را دارا باشید یا نباشید، پیوستار است، هر کسی می
 گیرد.  این پیوستار شرارهای ازنقط

ایران با ق درت آب و برای باز در بخش بانوان صنعامل موثر بر ارتقای طرح سواد رسانهاین مطالعه در پی بررسی عو
شرکت  ای، در محیط بانوانباشد عوامل اصلی در توسعه رویکرد سواد رسانهاستفاده از مدل نوین شبکه عصبی می

ر رفع ای بانوان دقیت سواد رسانهعوامل موثر بر ارتقای موفبررسی  ،این تحقی مسأله اصلیصنعت آب و برق است. 
ری مدل ای بانوان  در مدل کسب وکار شرکت صنعت آب و برق و به کار گیسازی، استقرار سواد رسانهموانع تجاری

یکه عصبی شادر به تحلیل این است که شها داردهاین روش نسبت به سایر روشباشد. مزیتی کشبکه عصبی می
های مستقل ( بیشترین اثر را های الیه ورودی ) متغیرباشد یعنی میتواند بررسی کند کدام یک از متغیرسیت میحسا

 باشد. های خطی امکان پذیر نمیاین کار از طری  مدلگذاردروی متغیر وابسته یا الیه خروجی بر جای می
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 ادبیات موضوع

 آن ای و تحول مفهومیتعریف سواد رسانه
و سایر  هدرجامع شدرت هایو ساختار تأسیسات جدیدی ازتعریف  ارائهه منجربت و ارتباطات اطالعا انقالب شوعو
اینترنت وارد شد، روزنامه  انیجهتوان  به شبکه یماست. با استفاده از کامپیوتر و مودم و خط تلفن  ههای جامعه شدهادن

ظر خود نرد و حتی کن خواند، با دوستی صحبت دیگران را درباره آ ها را خواند، نظراتصبح کشوری آن سوی اشیانوس
شود و مخاطبان هم های نوین ارائه میاین دسترسی و حجم باالی اطالعات که با رسانهرا هم برای نویسنده فرستاد. 

. وشتی تلفن ات استالعها. به تعبیر شکرخواه فضای پیرامون ما سرشار از اطی آنها نیاز دارند ولی نه به همهبه آن
ای ما نیاز این حاکمیت اشباع رسانهکنیم؛ در میاناید، در واشع ما از اطالعات در فضا استفاده میهمراه ما به صدا در می

وجود در مواد دیگر ای اتخاذ کنیم. درست مثل غذایی که مراشب کلسترول و ویتامین و مداریم یک رژیم مصرف رسانه
هایی از های مختلف بود و چه چیزای هم باید دانست چه مقدار باید در معرض رسانهرسانه ها هستیم؛ در فضایآن
 (  29: 1385ها گرفت. ) شکرخواه، آن

 

 ای تعاریف موجود از سواد رسانه

ی خواندن توانای که معادل های چاپی بیشترین ارتباط را دارد، چنانبا رسانه "سواد  "هان بسیاری از افراد واژه در اذ
-یما به کار رهای دیگری هم چون فیلم و تلویزیون است اصطالح سواد بصری است. بسیاری وشتی صحبت از رسانه

 ( Adams & Hamm,1989برند و نویسندگان دیگری نیز از اصطالح سواد کامپیوتری استفاده کرده اند. )
 رفاً اجزایصنیستند؛ در مقابل  "ای سواد رسانه"معادل  "سواد کامپیوتری "، "سواد بصری  "، "سواد خواندن " 

داب بصری و آشود. اگر در درک های چاپی چیز زیادی دستگیرمان نمیسازنده آنند. اگر خواندن بلد نباشیم، از رسانه
م، از فاده کنییوتر استم از کامپتوان یم از تلویزیون یا فیلم چیز زیادی بفهمیم و اگر نتوانیروایی مشکل داشته باشیم، نمی

های ویژه است. این تواناییای فراتر ازمانیم. سواد رسانهخبر میدهد بیآنچه به مرور زمان در مهمترین رسانه رخ می
در معرض  رار گرفتنهاست که ما به طور فعاالنه برای شای از چشم اندازهای مجموعتر؛ سواد رسانهچیزی است عمومی

 ( 17: 1385شویم تفسیر کنیم. ) پاتر، ها مواجه میهایی را که با آنکنیم تا معنای پیاممیرسانه از آن بهره برداری 
توانایی دستیابی،  "ای ارائه داده اند: سواد رسانه، 1کریست و پاترحوزه ارتباطات،  تعریفی که کارشناسان براساس

 , Alliance for media Literacy) . "ف است های مختلایجاد ارتباط به گونهتجزیه و تحلیل، نقد، ارزیابی و

ارت شادر است به صورت منتقدانه، درباره آنچه در کتاب، روزنامه، مجله، مهاین از نظر آنان، فرد واجد ،(2001:1
 شنود، فکرکند. همچنینخواند و میبیند، میاینترنت میهای ویدئوئی،تلویزیون، رادیو، فیلم، موسیقی، تبلیغات، بازی

های چاپی، سمعی و ای از نظر برخی کارشناسان، به معنای فراگیری چگونگی تولید پیام با استفاده از رسانهسواد رسانه
 (  3: 1387بصری است.  ) ابراهیمی، 

 & Ruminski)  "ای دانست. توان تقویت تجارب رسانهای را میسواد رسانه "، 2به نظر رومینسکی و هنکس 

Hanks, 1995: 5 ) 
داند که هر روزه برای اطالع رسانی و ای میهای رسانهای را توانایی بررسی و تحلیل پیامسواد رسانه " 3جین تالیم

 () همان منبع  "شود. ها ارائه میسرگرم کردن ما توسط رسانه
ه این نیست و همرا ها هست و آن چهی آن چه در رسانهای طرح پرسش است دربارهتالیم معتقد است سواد رسانه
ها و مالکیت رسانه ای چه نهفته است ) انگیزه چیست؟ پول از کجا تأمین شده و ارزششم که در پشت تولیدات رسانه
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(  1: 1387گذارند. ) حسینی پاکدهی، چگونه است؟ ( و آگاهی داشته باشیم چگونه این عوامل بر محتوای رسانه اثر می
ای را اند. میدوری سوزوکی سواد رسانهاری از کشور کانادا تعاریف مختلفی را تبیین کردهاندیشمندان ژاپنی با الگوبرد

ها در بافت ابزاری برای توانمند ساختن شهروندان برای انجام تحلیل انتقادی و ارزیابی رسانه "کند: چنین تعریف می
)  "ایجاد موضوعی انتقادی است. های مختلف ولها، برشراری اشکال متعدد ارتباط به شکاجتماعی، دسترسی به رسانه

 (  87: 1385شاسمی، 
  ;2003:5Fedorov. )"ها توانایی خواندن و درک رسانه "گونه تعریف کرده است: این ای راسواد رسانه 1برنیسکی

ای در اشکال های رسانهتوانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و برشراری ارتباط با پیام "ای را (برخی دیگر سواد رسانه
 ( Chirst & Potter , 1998: 19اند. ) تعریف کرده"مختلف است 

 این گونه خالصه کرد:  ای راتوان  مفهوم سواد رسانهبا جمع بندی تعاریف ارائه شده می   
ها و ی گزینشی با رسانههاست که مخاطبان به طور فعاالنه برای مواجههای از رویکردای مجموعسواد رسانه -

 شوند، تفسیر کنند. هایی را که با آن مواجه میگیرند تا معنای پیامها بر میی محتوای رسانهتحلیل و ارزیابی نقادانه

 کند. های فعال تبدیل میمتنها به سوژ توانمندی خاصی است که مخاطب را در برابر -

برداری  ها بهرهآن هاست که ما به طور فعاالنه برای شرار گرفتن در معرض رسانه ازای از چشم اندازمجموعه -
 شویم، تفسیر کنیم. ها مواجه مینآهایی را که با کنیم تا معنای پیاممی

ها از یکدیگر ه و کسب بینش و درک برای تشخیص رسانههای بهره وری مؤثر از رسانهای از تکنیکآمیز -
 است. 

ع تولیدات ها را از یکدیگر تمیز داد و انواتوان  بر اساس آن انواع رسانهدرکی متکی بر مهارت است که می -
ها و در آن یها و معنی سازی کارکرد رسانهای شدرت درک نحوهای را از هم تفکیک و شناسایی کرد. سواد رسانهرسانه

ی ای و مصرف انتقادی محتواست. )حسینهای گوناگون رسانهدسترسی، تجزیه و تحلیل و تولید ارتباط در شکل
 (  2: 1387پاکدهی، 

توان دسترسی، ای را میهاست. سواد رسانهها و معنی سازی در آنی کارکرد رسانهای شدرت درک نحوهسواد رسانه 
 ( 29: 1385ای و مصرف محتوا دانست. ) شکرخواه، های گوناگون رسانهارتباط در شکل تجزیه، تحلیل و تولید

 

 ای سواد رسانه و ابعاد هاویژگی
این بدان ک مقوله، یای یک پیوستار است و نه این است که اوالً سواد رسانه ایدو ویژگی اصلی و مهم سواد رسانه

ای یک اد رسانهتوان  با آن به صورت صفر و یک برخورد کرد و یا کسی را بدون آن دانست. سومعنا است که نمی
سواد  رد. دوماًهای دانش وی جایی بر روی آن پیدا خواهد کپیوستار است که هر کسی با توجه به کیفیت ساختار

یی شناختی ، بعد زیباار سطح یا بعد است: بعد شناختی، بعد احساسیچهای دارای ای چند بعدی است. سواد رسانهرسانه
نید که در مغز ی تلقی کالعاتو بعد اخالشی. حوزه شناختی به اطالعات واشع بنیاد داللت دارد، اطالعات شناختی را اط

ه در کلقی کنید تی احساسات است، اطالعات احساسی را اطالعاتی اطالعاتی دربارهمستقر است. حوزه احساسی حاوی 
طالعاتی ااختی را یباشنزشلب مستقر است. حوزه زیباشناختی حاوی اطالعاتی درباره روش تولید پیام است. اطالعات 

هاست. اطالعات ارزش یی اخالشی شامل اطالعاتی دربارههصها مستقر است. عرها و گوشتلقی کنید که در چشم
ای، عناصر در سواد رسانه( 20: 1385اخالشی را اطالعاتی تلقی کنید که در ضمیر و روحتان مستقر است. ) کاووسی، 

 ، یکی از1995 ،1نظرات آرت سیلور بالت وجود دارند که با استفاده ازمهمی
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عناصر دیگری را 1ری مانند استنلی بارنشگران دیگشود. البته پژوهرسانه پنج عنصر اساسی آن مطرح میمحققان 
 ای چنین است: این محققان درباره سواد رسانههایاند. در مجموع، دیدگاهاین مفهوم افزوده به نیز
تباطی که کنند و سایر وسایل ارکه در آن زندگی میآگاهی از تأثیر رسانه و مطبوعات چاپی بر جهان و مردمی (1  

 خطر تغییر بدون گیریم، بابدهند، ضروری است. اگر ما تأثیر رسانه را بر زندگی افراد نادیده یزندگی افراد را تغییر م
 شویم. کنترل و نظارت بر آن مواجه می

ناصر چگونه ستند و عهعی چه ( آگاهی از فرآیند ارتباطی ضروری است. اگر ما بدانیم که عناصر فرآیند ارتباط جم 2
ل بدهیم. خودمان شک این وسایل به توانیم انتظار خود را از چگونگی خدمتگیرند، میدر ارتباط با یکدیگر شرار می

ها را ها پیامها نسبت به مخاطب چیست؟ چگونه رسانهشوند؟ شصد آنها و تجهیزات ارتباطی چگونه اداره میابزار
  ازخوردی مؤثرتر است و چرا.بافزایند؟ چه نوع کنند یا بر آن میسانسور می

م و عکس ن فکر کنیآهای وسایل ارتباط جمعی نیاز به مبنایی داریم که بر اساس ( ما برای مصرف متفکرانه پیام3
ین و ویه دوربثل زاالعمل نشان دهیم. برای مثال، درک به منظور و تأثیر یک فیلم، به مفهوم اصول تصویری م

این ارد. در غیردگیرد، اهمیت یجایی که عکس در صفحه شرار منورپردازی نیاز دارد. همچنین در روزنامه آگاهی از تأثیر 
ی پیام ارسال ای خواهد بود، نه آنچه که برای یادگیرندهرسد، تفسیر محتوای رسانهکه از پیام به ما میصورت، مفهومی

 شود. می
ها، ها، ارزشرشها، افراد، نگکند. ما فرهنگایجاد می ( باید بدانیم، محتوای رسانه بینشی در فرهنگ و زندگی ما4
این نکته  یهای تعیین کنندهای به طور فزایندهای رسانهشناسیم. پیامها را از طری  ارتباط میها و اسطورهدغدغه

 دهد. هستند که ارتباط، فهم و بینش ما را از فرهنگ شکل می
ی توأم با نای زندگای به معمندیم، وجود مواد رسانه(ما به توانایی فهمیدن و لذت بردن از محتوای رسانه نیاز5

 به مدرسه نسبت به تأثیرات مخرب رسانه و تباهی فرهنگ نیست. ماسختی، مشقت و رنج بردن از سؤظن دائمی
ای رسانه های جدید افزایش دهیم. به چنین تالشی برای درک متونرویم تا فهم و درک خود را ازپدیدهودانشگاه می

 از داریم. نیز نی
ها باید انهی عملکرد رسها نیز دارای تعهدات اخالشی و معنوی هستند. برای شضاوتی عادی درباره( کارکنان رسانه6

 دهند، آگاه باشیم. ای انجام میاین حرفه و برای کسانی وجود دارد که فعالیت رسانههای که درهای رشابت گوناز فشار
ای بود. در توانست بنویسد و بخواند، دارای سواد رسانهای، کسی که میسواد رسانههای شدیمی( طب  فرضیه7
ای نه د رسانهشود و تعریف ما از سواامل میشاین فرضیه وجود دارد، اما انواع وسایل ارتباطی را  های جدید همدیدگاه

ی این، افراد داراگیرد. بنابررا در بر می مفید آنی مؤثر و تنها درک و فهم مؤثر و کارآمد محتوای رسانه، بلکه استفاده
 (  20: 1384ای را بیاموزند. ) کیا، های رسانههای تولید برنامهای باید مهارتسواد رسانه

 

 ای سواد رسانه اصول و مفاهیم
 ند :کها را اجتناب ناپذیر میفهم و بازشناسی آن استوار است که بر پایه و مفاهیمی ایسواد رسانه

پردازند هایی میهای به ارائه برداشتها با دشت ماهراندهد رسانهاین مفهوم نشان میهای هستند. ها ساز( رسانه 1
این نکته است که  رکاین اصل بیانگر دها واشیعت را بازسازی میکنند. (رسانه 2دهند. که عوامل معینی را انعکاس می

 اداری وجود دارد. ها رابطه معنسیله رسانهمیان شیوه ارائه وشایع به و
ها میگیرند، یا به بیانی دیگر تعامل اغلب مخاطبان مطاب  با مخاطبان مفهوم مورد نظر خودشان را از رسانه ( 3
اینکه امروزه هر نوع درک واشیعت از ای اهداف تجاری دارند. یعنی( محصوالت رسانه 4خورد. های فردی رشم میفاکتور
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ها ( رسانه 5ها جدا کرد. های مالی محرک صنعت رسانهتوان  از زمینه اشتصادی و ضرورتها را نمیمحتوای رسانه
ها ها ارزشای تا اندازه زیادی تبلیغاتی هستند. زیرا آنایدئولوژیکی و ارزشی را در بر دارند. تمام تولیدات رسانه هایپیام

این مطلب است که این شسمت گویایها بار سیاسی و اجتماعی دارند، ( رسانه 6دهند و های زندگی را نشان میو روش
 ( 92: 1385ها بر مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی تأثیر زیادی دارند. ) شاسمی، رسانه
 در واومحت ( شکل7کنیم: مسترمن برشمرده اشاره میی کلیدی دیگر که دو جنبههای مذکور به عالوه بر ویژگی   

 واشعیت و رادارد خودش ای گرامر خاصرسانه هر است،ته گف هانکلو مارشالم که همانگونه: دارند نزدیک رابطه هارسانه

 ارائه های متفاوتوپیام هااشتبرد با را مشترک رویداد یک گوناگون هایکند. رسانهرمزگذاری می خود خاص شیوه رابه
-میرا نثر شعرو در موجود وآهنگ نظم که همانگونه دارد: را خود خاص شناختی زیبا فرم ایرسانه ( هر 8دهند. می

 (201: 1382هیم. ) مسترمن،د مختلف تشخیص هایرسانه دربین نیز را ارائه جذاب واشکال تأثیرات الزم است شناسیم

 

 ها اصول تحلیل منتقدانه پیام

 : کنند که عبارتند ازای یاد میهای رسانهبرای تحلیل منتقدانه پیاماصل اساسی  5ای از کارشناسان حوزه سواد رسانه
 سازند. ها میاندرکاران رسانهای را دستهای رسانهپیام .1
 کنند. ا بخشی از واشعیت را بیان مینهای تهای رسانهپیام .2
 نحصر به فرد برای تولید پیام دارد. مای از شواعد هر رسانه مجموعه .3
 کنند. ای را معنا میهای رسانهپیام مخاطبان .4
 ( Hobbs,2005:1دارند ) شتصادی و سیاسی خود شدم برمیها در چارچوب منافع ارسانه .5

 ای چه مقدار در عصر اطالعات مهم است. شود که سواد رسانهها مشخص میاین دیدگاهه با ارائ
 کنیم: این رابطه بررسی میران درنظای را از نظر تنی چند از صاحبسواد رسانه دامهدر ا

 

 هابز:ای از نظرسواد رسانه
ای های رسانهای؛ توان ارزیابی پیامسواد رسانهای ( ، ) اندیشمند و نظریه پرداز در حوزه سواد رسانه1بز هارنیاز نظر 

هایی مانند شوضوعات و پرسکند از یک سو، در سطح نخستین و مقدماتی، مخاطب به ماست که در دو سطح عمل می
کند؟ توجه دارد کند؟ و با چه هدفی پیام را ارسال میاز چه فنونی استفاده میای را می آفریند؟ های رسانهچه کسی پیام

دهد. ) شرار می ان و مستتر در پیام را مدنظرنههای پها و سبکو از سوی دیگر، در سطحی عمی  تر، مخاطب ارزش
 (  122: 1384سپاسگر، 

هارولد السول در تعریف ارتباطات  هایهای سطح نخستین و مقدماتی، بخشی از پرسشرسد پرسشبه نظر می
که یا چه میگوید؟ برای های با چه وسیلکه میگوید؟ چه میگوید؟  "پرسش  پنجباشد. از نظر السول، در هر ارتباط 

این امکان وجود دارد که بین نظر السول در حوزه ارتباطات شود.می مطرح "ثیری میگوید؟ أمیگوید؟ با چه تکسانی 
این ترتیب که سواد این اساس، مدل جدیدی آفریده شود، بهگیرد و برای تلفی  صورتهابز در زمینه سواد رسانهو

الیه  "و دیگری  " مرکزی، درونی یا میانی "الیه تشکیل شده است. یکی الیه  2ای به مثابه مفهوم اصلی، از رسانه
چه کسی می گوید؟ "ای مورد نظر السول، شامل: های اصلی ارتباطات رسانه. درالیه بیرونی، مؤلفه"پیرامونی، بیرونی 

های زندگی ارائه شده در ها و سبکمطرح میشود و در الیه درونی، ارزش "چگونه می گوید؟ با چه تأثیری میگوید؟ 
 ( 123: 1384گیرد . ) سپاسگر، پیام مورد بررسی شرار می
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گیرد و به های پنهان تر پیام را در بر میاین است که ویژگیویژگی اصلی الیه درونی ) بر خالف الیه بیرونی (
ز سواد ین سطحی ایرونی است؛ مخاطبی که از چنتر از الیه بای مبتنی برآن، پیچیدههمین دلیل، فهم سواد رسانه

های آشکار و پنهان را تشخیص دهد، از دانش بیشتر و های زندگی پیامها و سبکشد و بتواند ارزشای برخوردار بارسانه
 ( 124: 1384تری برخوردار خواهد بود. ) سپاسگر، عمی 

 های الیه بیرونی ویژگی
 ؟سازدچه کسی پیام را می  _1
 شود؟ چگونه پیام ساخته و ارائه می _2

خاطب منورپردازی،  ، مونتاژ،یام ) دکوپاژین توانایی را دارد که ابعاد فنی تولید و ارائه پاای،مخاطب با سواد رسانه
. ( را و. . سیاستگذاران این توانایی را دارد که پدید آورندگان پیام ) کارگردان، بازیگران، تهیه کنندگان،ای،باسواد رسانه

 تشخیص دهد. 
 را تشخیص دهد. تدوین تصاویر و. .. (  هزاویه دوربین، نحو

 پیام برای چه کسی ساخته و ارائه شده است؟  _3
یه و پخش این توانایی را دارد تا تشخیص دهد که پیام برای چه گروهی از مخاطبان تهای،مخاطب با سواد رسانه

 شده است. 
 شود؟ برای چه هدفی پیام ارائه می _4

اجتماعی و  اشتصادی، –این توانایی را دارد تا هدف پیام آفرینان ) اعم از اهداف سیاسی ایمخاطب باسواد رسانه
 فرهنگی ( را تشخیص دهد. 

 تاثیر گذاری پیام تا چه حد است و چه جهت گیری دارد؟ _5
های آسیب زا یا امدین کند، همچنین پیاین توانایی را دارد تا میزان تاثیر گذاری پیام را تعیایمخاطب با سواد رسانه

 اثرات مثبت ) حفاظت کننده ( پیام را تشخیص دهد. 
ندگان ای برای چه کسی، چگونه و توسط چه کسی شناخته شده است و پدید آوراین پرسش که پیام رسانهپاسخ به

را برای  "ای پیام هزمین وضعیت "آن با چه هدفی و با انتظار چه نوع تاثیرگذاری بر مخاطب آن را طراحی کرده اند 
اینکه پیام چیست؟ ای یعنیوزه ارتباطات رسانهحترین پرسش در کند. همچنان که پاسخ به مهممخاطب روشن می

ای های پیام رسانهو شالب "ها انواع ژانر "ها شامل این ساختاردهد.وضعیت ساختار متن پیام را به مخاطب نشان می
 ( 124: 1384است. ) سپاسگر، 

هاست؛ وشتی مخاطب به این مهارت هابز بر آن تکیه دارد مهارت تماشای انتقادی رسانههای کهیکی دیگر از جنبه   
هایی از پیام ام و جنبهگیرد و از خود درباره چارچوب پیمسلط باشد فرای پیام توسط وی مورد تجزیه و تحلیل شرار می

فهم سطح  "هابز از آن با عنوان ای اهمیت دارد کهای به اندازهاز سواد رسانهبخش ن اید؛پرسکه جا افتاده است می
ها و ی برای شناسایی نیازاای، توان پیش بینی کننده شویاین جنبه از سواد رسانههابز،کند. از نظریاد می "باالتر 

 (Hobbs   ) ,Frost,2003:343 انتظارات مخاطبان فراهم می آورد. 
های زندگی متناسب با خود را به نمایش می گذارد؛ منظور از سبک ها و سبکهر پیام ارزش: ویژگی الیه درونی
اند و حاصل ادراکاتی خاص هستند. سبک زندگی ای خاص طبقه بندی شدههایی است که به شیوهزندگی اعمال و کار

عملی شابل مشاهده اند. )همان منبع (در گستره سبک زندگی،  های افراد است که به صورتشامل آن دسته از اولویت
تواند سبک زندگی القا شده در پیام را شناسایی کند. به عبارت ای میگیرد  و مخاطب دارای سواد رسانهمی پیام شکل
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کنند، او اعمال می ها بر افکار و اعمال و زندگیای را که رسانهای شادر است که زندگیدیگر، مخاطب دارای سواد رسانه
 تشخیص دهد. 

 

 ای از نظر تومن سواد رسانه
کند؛ چنان که جهان ای همانند فیلتری داوری کننده عمل میو همکارانش، سواد رسانه1بر اساس نظر الیزابت تومن 

ای در سه شود. پیام رسانهکند تا شکل مواجهه با پیام معنادار ای عبور میهای فیلتر سواد رسانهمتراکم از پیام، از الیه
 کند :الیه عمل می

 یشتری به این معنا که مخاطب توجه بها؛ بهالیه اول: اهمیت برنامه ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانه
های دئو، بازیها دارد و به صورت مشخصی به استفاده از تلویزیون، ویانتخاب و تماشای انواع مختلف برنامه

 دهد. را کاهش می پردازد و میزان مصرفها میها و دیگر رسانه، فیلمنیکیوالکتر
 ها و کند و به پرسشای توجه میتر رسانههای نا محسوساین سطح، مخاطب به جنبهالیه دوم: در

ه کسی چشود؟ میچه هدفی با فرستادن پیام دنبال  سازد؟ای را میهای رسانهیامهای عمیقی مانند چه کسی پموضوع
 پردازد. کند؟ میبرد و چه کسی ضرر میاز ارسال پیام سود می

 :ها، مخاطب به تجزیه و این مهارتهاست. بارسانه 2های الزم برای تماشای انتقادی این الیه مهارتالیه سوم
 (  Thoman, 1995:2. )پردازدهای جا افتاده در آن میتحلیل و پرسش درباره چارچوب ساخت پیام و جنبه

گر، فهم هایی از پیام است که حذف شده است. به عبارت دیاین الیه اهمیت دارد، شناخت حقای  و جنبهآنچه در
ها، میزان هر شدن الیتمی عمتن از سوی مخاطب، درگرو شناسایی ابعاد جا افتاده پیام است. بنا به تعریف تومن، با 

کند در استفاده از رسانه، این ترتیب که در الیه اول، مخاطب خود را ملزم میشود؛ بهشتر میای مخاطبان بیسواد رسانه
ب است، طلوب مخاطهای پیام دهنده برخی از پیام که مجیره مصرف داشته باشد و در الیه دوم، با توجه به ویژگی

شود. در نتیجه سواد ای پرداخته میهای رسانهقد پیامه نبشود. در الیه سوم نیز ه میها نادیده گرفتبرگزیده و بقیه پیام
نفعالی به ااین امکان را فراهم می سازد که پیام را دریافت شده، با چالش روبرو شود و مخاطب، از حالت ایرسانه

ا در برابر ده رای، توانمندی خاصی است که خوانناین ترتیب، سواد رسانهوضعیتی فعال، پرسشگر و خود بیانگر برسد. به
 اینترنت ( واره وهاتلویزیون، م هر متن ) نوشتاری، دیداری یا شنیداری و در برابر انواع کتاب، مجله، بیلبورد، رادیو،

 Derek Boles , 2003: 3 ). ) کنداز حالت شئ مانند به موجودی فعال تبدیل می
ی  آن ) فهم و ه سطح عمرسیدن ب تا نقد متن ( و ایدر نتیجه با برخورداری از سواد رسانه ) از انتخاب ساده رسانه

ای، های رسانهشود که در برابر هجوم سرسام آور القای پیاماین امکان برای مخاطب فراهم میهای متن (تفسیر زمینه
های ه پیامدهند نظام سلطه جویانای، اجازه نمیاین دسته از مخاطبان با سواد رسانهرواینهویت خود را حفظ کند. از

 ای در نظر نمی گیرند. های رسانهای آنان را کنترل کند. آنان همچنین جهان واشعی را همسان با تفسیررسانه
های ذهنی و اخالشی است که مواجهه فرد را ای نظامی تفسیری و ترجیحی، متاثر از داوریاین اساس، سواد رسانهبر
ه و دهد و موجب میشود مخاطبان، در استفاده جستجو گرانه ( شکل میچو  ای ) چه در دسترسهای رسانهبا پیام

 ( Livingston,Thumim 2001:6 )ها مسئولیت بیشتری احساس کنند. انتخاب پیام

 

 ای از نظر پاترسواد رسانه
ای پاتر، سواد رسانهای، نظریه پردازی کرده است، از نظر از اندیشمندانی است که در حوزه سواد رسانه1پاترجیمز   

ها و مهارت "و  "وظایف پردازش اطالعات  "، "منبع شخصی"، "های دانش ساختار "عاملی است و  الگویی چند
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و حلزونی )   –این عوامل، فضاییای وی هستند. بر اساس دیگاه پاتر، ارتباطهای مدل سواد رسانهعامل 2 "ها توانایی
این عوامل، عامل این رو هریک ازای شرار دارند و ازبرش عرضی، یکی از عوامل سواد رسانه نه سطحی ( است؛ در هر

 کنند. دیگر را پشتیبانی می
 (  128: 1384) سپاسگر، 

 های دانش ساختار -
ین انخست آن که های مخاطبان است که ویژگی خاصی دارد.ای از دانستهمه به هم پیچیدهوهای دانش منظساختار 

رند. دوم یت فعال دادهی به آن، وضعای بی شکل و در هم و برهم از اطالعات نیست و مخاطبان در شکلمنظومه، توده
برخی ارزش  واین بافت به هم پیچیده، ارزش برابر و یکسان ندارند. برخی اطالعات مهمتر هستند ها درآن که دانسته

های و بطور های تلویزیون و هنر پیشههای برنامهوانمثال دانستن عنهای دانشی دارند. برای کمتری در وضعیت ساختار
تند. هس "های دانش اردر ساخت "اهمیتی ارائه می شوند، اطالعات کم "چه "کلی، اطالعاتی که در پاسخ به عنصر 

 رح می شوند. پاترمط "چگونه  "و  "چرا  "های اسخ به پرسشهایی هستند که در پاطالعات ارزشمندتر، دانسته
ای، صنایع ای، تاثیر رسانهای، افراد پنج حوزه محتوای رسانههای دانش رسانهکند ساختارهمچنین یاد آوری می

 (  129: 4138) سپاسگر، . گیرد را در بر می3خود و ای، جهان واشعی رسانه
ه جزء سدر  ست کهاست. جالب توجه آن پشتیبانی کننده منبع شخصی در برابر رسانه ا این پنج حوزهمنظومه دانش
این ترتیب گیرد . بهمورد توجه شرار می "نه رسا "ای، به طور مستقیم ای و صنایع رسانهای، تاثیر رسانهمحتوای رسانه

مایه ای، به درونهای فنآورانه آن، در جزء محتوای رسانهای، به ظرف رساننده پیام و ویژگیکه در مؤلفه صنایع رسانه
ای ( توجه ای و سالمت رسانههای آسیب رسانهای ) شامل: جنبههای رسانهای به پیامدرسانه و در خبر و در تاثیر رسانه

ن واشعی شود، چنان که در یک سو، جهاهای منظومه دانش فرد مربوط میدر حالیکه دو بعد دیگر، به بنیاد شود. می
این ایینه وار نیست بهباطاین ارتدارد هرچند از منظر نظریه سازه گرایی، نسبت شرار دارد؛ جهانی که پیام نسبتی با آن

رد. ای، ما به ازای یک به یک، با جهان واشعی نداکند و پیام رسانهایجاد نمیمعنا که رسانه، تصویر آئینه واری از واشعیت
دام از کاید و هر ر میشعی به فهم او ددر طرف دیگر، مخاطب شرار گرفته است. مخاطبی که تنها بخشی از جهان وا

است، واشعیت  ی یکپارچهکنند. به همین دلیل، هرچند جهان واشعی، جهانمخاطبان، واشعیتی از جهان واشعی را تجربه می
ابر نیست و ها از جهان واشعی برانسان "گزارش دهی  –خود  "این مبنا، پیوند خورده با جهان واشعی، چندگانه است. بر

این ترتیب که در نقش کنند؛ بهها، واشعیت جهان واشعی را برای انسان پیچیده تر میه جالب تر آنست که رسانهنکت
 (  130: 1384کنند. ) سپاسگر، ایجاد میام بیشتریبهمیانجیگری، در نسبت بین واشعیت و جهان واشعی ا

 منبع شخصی -
طبان از رداری مخاکند؛ چنانکه برخوها را توضیح پذیر میی  انگیزشی مخاطبان از رسانهالاین عامل اهداف و س

 این ترتیب که جایگاه شوی و ضعیف مخاطبان در برابرگیرد ؛ بهها پیوستاری از کنش فعاالنه تا منفعل را در بر میرسانه
ش استفاده می بر روای خود آگاه نیستند و کنترل کشود؛ جایگاه ضعیف یعنی مخاطبان از اهداف رسانهرسانه مطرح می

ای، به شوی شدن م رسانههای گوناگون و تجزیه و تحلیل پیااز آن دارند. بنابراین استفاده هدفمند مخاطبان از رسانه
 ( همان منبع  شود. )جایگاه آنان منجر می

 های استفاده از رسانه شایستگی و مهارت -
ند های مخاطبان در فرایخاطب است؛ طرح عمل، مهارتای، حامل طرح و نیروی عملکردی مفرایند سواد رسانه

ها، از رسانه های آنان دراستفادهاستفاده و به کارگیری مخاطبان است و نیروی عملکردی مخاطبان، به معنای شایستگی
 (  130: 1384های جدید. ) سپاسگر، به ویژه رسانه
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کند. استفاده می "ها تگیمهارت و شایس"های دوگانه ها، از ابزاربر اساس الگوی پاتر، مخاطب برای مواجهه با رسانه
ی مثال، فردی دهد در تماس با رسانه شرار بگیرد. براای از مخاطب است که به او امکان میمنظور از شایستگی، ویژگی

ای است که به طور یژگیتگی، وهای چاپی استفاده کند. شایستواند از رسانهکه شایستگی یا توانایی خواندن ندارد، نمی
ای دوشطبی دارد چنان کند. شایستگی استفاده از رسانه جنبههای نخستین زندگی، کسب میمعمول، مخاطب در سال

 ه ویژگی شایستگیز آنجا کود. اکه فرد می تواند یا به سوی استفاده از رسانه برود و یا از به کاربردن آن رویگردان ش
های استفاده رتندک است در حالی که مهاایابد، امکان ارتقا بخشی آن های زندگی شکل میلمخاطب، در نخستین سا

ای، صورتی پیوستاری های رسانهاز رسانه، امکان ارتقاء بخشی بیشتری دارد. از نظر پاتر، برخورداری مخاطبان از مهارت
 ای به یک اندازه نیست. های رسانهبه نظر وی میزان اهمیت مهارت ودارد 
 1وظایف پردازش پیام اطالعات  -

ه در کپردازد یماطالعات  "پردازش کنندگی" ای مخاطب به وظیفهترین شکل، سواد رسانهاز منظر پاتر، در عالی
: 1384شود. ) سپاسگر، متبلور می2 "عنایی های مسازه "و  "همتا سازی معنایی "، "گزینشگری  "سه نظام مندی 

131 ) 
ای ، جنبهاین تصمیم گیری گیرد  که با پیام مواجه شود یا آن را نادیده بگیرد،گری، مخاطب تصمیم میدر گزینش

 شود. بهمی امل معناحی او کامالً ارادی دارد و در صورتی که مخاطب تصمیم به برخورداری از پیام بگیرد، پیام برا
های مستتر و داین سطح، نمارعبارت دیگر، مخاطب معنای هر پیام را با منظور معنایی خود همتا می سازد و در نتیجه د

های مدر مراحل گزینشگری تمرکز مخاطب بر بررسی پیاکند. از سوی دیگر، آشکار اطالعات را کشف و شناسایی می
های دیگر است به سانهز محیط همه جهان واشعی و منابع راپاتر منظور  ها در محیط است. در دیدگاهدریافتی از رسانه

جهان واشعی  ای دیگر وسانهعبارتی پذیرفتن و یا حتی نپذیرفتن پیام از سوی مخاطب به میزان انطباق آن با منابع ر
پردازد هایی میمیعنی به پیا شودها در پیام متمرکز میبستگی دارد. در مرحله دوم مخاطب بر منظومه انسجام یافته نماد

تر یعنی خش مدل پابهای آموخته او در گذشته هماهنگ باشد. در مرحله سوم، مخاطب بار دیگر به اولین که با معنا
 ( 132: 1384کند ساختار دانش خود را گسترش دهد. ) سپاسگر، های دانش برمیگردد و سعی میساختار

های فهم مخاطب از ای از گسترش یافتگیای دامنهمن، سواد رسانهوهابز و تهای نظریدر مجموع، از منظر الگو
ای در ال به الی فنون کنند و چگونه معنای رسانهها معنا تولید میرسانه است چنانکه مخاطب، درمی یابد چگونه رسانه

. دنی بخشمنظر خود واشعیت  ها، جهان واشعی را به شکل خاص موردرسانه هشود و چگونمختلف بسته بندی می
 "و  "ب جایگاه مخاط "، "ساختار دانش  "از عوامل گوناگون  "ای سواد رسانه "همچنین بر اساس الگوی پاتر 

 رسد،یمبه نظر  شرار دارند منظومه منسجمیک د و در نکنتشکیل شده است که یکدیگر را پشتیبانی می "پردازش پیام 
اطب نسبت دانش مخ حدود ی دیگر، از شبکه سازی گسترده تری برخوردار است و می توانداین الگو، نسبت به دو الگو

شرار  ام را مورد بررسیها و مهمتر از همه نظام معنا جویانه و معنا ساز پیها، مهارت الزم برای استفاده از رسانهبه رسانه
 دهد. 

 "د که شامل:ای در نظر گرفته شواد رسانهسکلیدی برای  ای، هفت عبارتبا توجه به تعاریف فوق درباره سواد رسانه
 از اما رسد،می نظربه حقیقی اگرچهه ک ذارندگیم نمایش به را دنیایی هارسانه هستند؛ ایهوساز ساختگی هارسانه -1
 اشعیتو میان مرز رو ازاین ؛دهند می شرار دید درمعرض را آن ندارد، خارجی إزایه ماب معموالً که شده گزینش نگاه یک
 است.  دشوار ایرسانه نمایش در ومجاز

ز ا عالم این درک وشیوه هارسانه بوسیله عالم وشایع ارائه هشیو میان کنند؛می سازیباز را واشعیت هارسانه -2
 چندین درتلویزیون جنایت میزان درآمریکا دارد. مثالً وجود ومعناداری شطعی رابطه یک رسانه، کنندگانرفمص سوی
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 از هآکند و خشن هارسانه ساخته دنیای اندازه هب را خود دنیای آمریکایی کنندگانرفمص و است واشعی دنیای برابر
 است معتقد "بودیار" که است چیزی همان واشعیت، درک برای هارسانه شدن واسطه یعنی امر؛ اینپندارند. می تهدید
 هاینمود پرداخته و ساخته که اینهرسا نوین نظم یک برآن و رسدمی وانمودگی و نمادین مرحلة به آن رهگذر ازعه جام
 شود. می حاکم است، اینهرسا

 هایوپیام هارسانه زمیاناه ک را انتخابی مخاطب گیرند؛می هارسانه از رانظرخود مورد مفهوم مخاطبان  -3
 دهپیچی شبکه یک راازطری  ایهرسان هایپیام و محتوا و دهدمی انجام هانگیز براساس آورد،می عملف به مختل

-دریافت و دارد تعامل رسانه با فردی هایفاکتور مطاب  کند. درواشعمی پاالیش خودش، هایونیاز ازماهیت متشکل

 نیست.  اینهرسا هایپیام منفعل کننده

 زمینه از توانمین را اههرسان محتوای از واشعی درک هرنوع دارند؛ تجاریاهداف  اینهرسا محصوالت  -4
 دانست.  جدا هارسانه صنعت محرک مالی های وضرورت اشتصادی

 بودهغاتی بلیت زیادی اندازه تا اینهرسا هایپیام هستند؛ وارزشی ایدئولوژیکی هایپیام بردارنده در هارسانه -5
 تلویحاً یا تصریحاً ها،رسانه کلی ندروکنند. می منتقل یا و ساخته مداوم، بصورت را معینی اساسی هایباور و هاوارزش
 کند. می منتقلرا وچرا چون بی پرستیوطن و زنان نقشگرایی، ؾمصرف  روح مثل ایدئولوژیکی؛ هایپیام

 نقاب ودرپس دارند زیادی رتأثی واجتماعی سیاسی برمسائل هارسانه دارند؛ واجتماعی سیاسی بار هارسانه  -6
 نمایند. می راتأمین سلطه صاحب هایدولت اجتماعیو  سیاسی منافع گرایی، آزادی

 منحصر مشخصات و هاویژگی درک به شادر مارا ایهرسان سواد اصل دارد؛ خاصی زیباشناختی شکل رسانه هر -7
 رکد بر وعالوه کرده ودرک جستجورا محتوا و شکل ارتباط هنحو توانیممی ترتیب اینهکند. بمی رسانه هر فرد به

 است.  "دریابیم.  رانیز رسانه بیان و گفتن نحوة رسانه، پیام مفهومی

 

 مطالعات پیشین 

ش درك رسانه: گستر، در کتاب خود با عنوان 1965هان بود که در سال این مارشال مک لوبرای اولین بار

هان تعریف دشیقی مک لو ( 85: 1385به کار برد. ) بصیریان جهرمی،  را ایسواد رسانهاصطالح ابعاد وجودی انسان

ها به سواد ی جهانی تحق  یابد، الزم است انسانهکدهزمانی که د " این اصطالح ارائه نکرد، ولی معتقد بود:برای
 ) همان منبع (  "ای دست یابند. جدیدی به نام سواد رسانه

هان بود. دوست و همکار مک لوای را به همگان معرفی کرد. وی این جان کالکین بود که مفهوم سواد رسانه اما
ای احتیاج است. واد رسانهسهان جانی تازه بخشید. او معتقد بود دیگر به سوادی به نام کالکین به افکار و اثرات مک لو
ن نسبت به مبحث این تأثیر و هشدار درباره آهرد کهای جمعی تأکید دات رسانهای بر تأثیراوی اذعان داشت سواد رسانه

–اینترنتی مدیالیت سایت تر است. )گیرند، مهمخاطبان در معرض آن شرار میای که هر روز مهای رسانهجذابیت

medialit–2009 ) 
به بعد، به پشتیبانی از آموزش  1960یونسکو، به طور فعال، از دهه و فرهنگی ملل متحد، آموزشی، علمیسازمان 

نظران یونسکو، آموزش ای جهانی را اجرا کند. از نظر صاحببرنامهاین زمینه ای همت گماشت و تالش کرد دررسانه
های شمال و جنوب را دارد. زیرا از یکسو، ای به مثابه راهکاری مناسب توان جبران نابرابری اطالعاتی بین کشوررسانه
رفاً دریافت کننده های جنوب صپردازند و از سوی دیگر کشورهای شمال به تولید، کنترل و توزیع اطالعات میکشور

ای بین مخاطبان های رسانههای فردی به منظور تفسیر و تحلیل پیاممنفعل هستند. از نظر یونسکو، پیشرفت مهارت
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های جنوب افزایش دهد و آنان را از وضعیت ها را در کشورتواند شدرت استفاده کنندگان از رسانهتنها راهی است که می
 (Hobbs,2005,2د. )انفعال صرف خارج کن

 شده است، چاپ72زسالافصلنامه رسانه  نیاز به کار فراوان دارد، مقاالتی که در ایمبحث سواد رسانه ایراناما در 
فصلنامه  و ه فصل نوان به مجلگشا بوده است. ازدیگرمجالت فعال دراین زمینه میتوای راهنهساردر زمینه سواد  بسیار

ی به ز شبکه عصباای که با استفاده ایران مقاله. دراجتماعی اشاره کرد آموزش علوم شدور وسنجش صداو سیما پژوهش
 ای پرداخته شده باشد تا کنون کار نشده است. بررسی سنجش میزان سواد رسانه

 

 روش تحقیق 
یقن ا. نقداهرا  تهیقه کقردنآکقه   سقتا مبتنقیای دیویقد تقیس سواد رسانهنظریه طب   برای سواد رسانهپرسشنامه 
امال دی مخقالفم، کقی کامالموافقم، تاحقدودی مقوافقم، تاحقدوای پنج گزینههاگویه بامقیاس لیکرت وپاسخ7پرسشنامه

گیری . روش نمونقهسقته اگقزارش شقد 82/0 ضریب پایایی کلی برای این پرسشنامه. مخالفم وهشت زیرمقیاس است
های این مطالعه بقا توجقه بقه تعقداد شقرکتاین تحقی  غیراحتمالی هدفمند است. از آنجا که اندازه کل جامعه آماریدر

وی دیگر برآورد حجقم ساست. از  25بوده است، اندازه نمونه شابل شبول صنعت آب و برق و تعداد مدیران و کارشناسان 
های مورگقان نه در روشمورد خواهد بود که با توجه به تفاوت حجم نمو 25این مطالعه نمونه از طری  روش کاکران در

 مورد است.  25و کاکران، روش مورگان مالک شرار گرفته و اندازه نمونه 
بقه منظقور  SPSSها به نرم افقزار ها و ورود دادهها و کدگذاری آندر پژوهش حاضر پس از جمع آوری پرسش نامه

ی های میانگین و جدول فراوانی استفاده شده است. همچنین به منظقور تحلیقل رابطقههای تحقی  از آمارتهتوصیف یاف
های ای، روش شبکه عصبی به کار گرفته شد. متغیرهای موثر بر ارتقای سواد رسانهها و بررسی اهمیت متغیرمیان متغیر
ها ی ایقدئولوژیکی، ، بازسازی واشعیت، مفهوم، اهداف تجاری، پیامه ایاین تحقی  عبارتند از: )ساختگی وسازمستقل در

ای وابسقته واد رسانهسبار سیاسی واجتماعی وشکل زیباشناختی(که حکم الیه ورودی در شبکه عصبی را دارند و ارتقای 
اخص سازی ست آمده از پرسشنامه شهای به دها به وسیله دادهاین متغیرها را با استفاده ازاین متغیرباشد و هر یک ازمی

این مطالعه مدلسازی با استفاده از شبکه عصبی در صنعت آب و برق شود. مساله تحقی  درشده است و در ذیل ارائه می
-هباشقد )سقاختگی وسقازای در بقانوان میاثر دو دسته عوامل محیطی و عوامل درونی بر موفقیقت روش سقواد رسقانه

ایقن تی(. درهای ایدئولوژیکی، بارسیاسی واجتمقاعی و شقکل زیباشقناخهوم، اهداف تجاری، پیامای،بازسازی واشعیت، مف
های مستقل) الیقه ورودی شقبکه ای در بانوان در چارچوب دو دسته متغیرهای موفقیت روش سواد رسانهپژوهش معیار

عوامقل  دام یقک ازیعنی بررسقی کنقیم کق عصبی( و وابسته ) الیه خروجی شبکه عصبی( مورد ارزیابی شرار می گیرند.
شقکل وهقای ایقدئولوژیکی، بارسیاسقی واجتمقاعی ای، بازسازی واشعیت، مفهوم، اهقداف تجقاری، پیامهساختگی و ساز

و اصلی تحقی  بقر پایقه مقدل ای داشته است. مدل مفهومیزیباشناختی بیشترین تاثیر را روی ارتقای موف  سواد رسانه
 باشد:های مستقل و وابسته به صورت شکل زیر میاستوار است و ارتباط بین متغیر ( 2009)کانسیداین دیوید 

صقلی تحقیق  بقه ایابیم. به همقین منظقور مقدل دست میه مدل زیر به مدل مفهومیاین مطالعه ما با برآوردکه در
 صورت زیر در نظر گرفته شد: 

Media Literacy = 𝑓 ( 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3, 𝐸4 , 𝐸5 , 𝐸6 , 𝐸7) 
 ها به صورت زیر بیان شده است: ها و حروجیدیاین مطالعه ورودر

 الیه خروجی الیه ورودی 

 ای سواد رسانه اشناختیی وشکل زیبهای ایدئولوژیکی، بار سیاسی و اجتماعای، بازسازی واشعیت، مفهوم، اهداف تجاری،پیامهساختگی وساز
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 باشد: به صورت زیر میمیهای مدل مفهودر متغیرکه دسته بندی مدل مفهومی

 
 ها ی شیکه عصبی ( نمای کلی الیه2-4شکل )

 

 

 همبستگی معنی دار است **

 
ها رسانه-E6,E7 (1و , E1,E5دهد که ای نشان میهای موثر سواد رسانهنتایج همبستگی خطی بین متغیر

ها بار سیاسی رسانه-6های ایدئولوژیکی و ارزشی هستند؛ ها در بر دارنده پیامرسانه-5ای هستند هساختگی وساز
ای در واد رسانهزیبا شناختی خاصی دارد (؛  بیشترین همبستگی خطی را با ارتقای س هررسانه شکل -7 واجتماعی دارند؛

ای رسانه مترین همبستگی خطی را در ارتقای سوادککنند؛ ها واشعیت را بازسازی میرسانه :E1صنعت آب و برق دارد 
ا اصالح بای صرفا نیاز به تخصص نیست بلکه این بخش مشخص است که برای ارتقای موف  سواد رسانهدارد. از نتایج

 ا نمود.ای را در شرکت به بهترین وجه اجرتوان روش نوین سواد رسانهها    میساختار شانونی و ویژگی

 

 نتایج شبکه عصبی 
 های شبکه عصبی، انواعاستفاده شده باتوجه به اطالعات در دسترس مدل SPSSسازی از نرم افزار برای مدل

های نمره های هر الیه برای دادههای میانی متفاوت و تعداد متفاوت گرههای متفاوت و با تعداد الیهها و ساختارمعماری
ها داده ش شده بهبی برازی، اجرا شد و مدلی که کمترین خطا را داشت به عنوان مدل شبکه عصاارتقای سواد رسانه

ق با استفاده آب و بر ای در صنعتتعیین با توجه هدف دراین مطالعه تخمین و پیش بینی روند نمره ارتقای سواد رسانه
های ورودی در امل معرفی گردد. متغیرکبه طور  های ورودی و خروجیابتدا باید متغیرباشد، از تکنیک شبکه عصبی می
 باشند: ثیر گذار شامل موارد زیر میهای مستقل و تاشبکه عصبی یا همان متغیر
های ایدئولوژیکی، بار سیاسی واجتماعی و ای، بازسازی واشعیت، مفهوم، اهداف تجاری، پیامهمتغیر ساختگی وساز
ای در طی ی خروجی همان نمره ارتقای سواد رسانهباشند و الیهیا الیه ورودی می های مستقلشکل زیباشناختی متغیر

ها همبستگی متغیر  
پست  

 سازمانی 
سابقه 
 کار

ها رسانه
ساختگی 
ای و سازه
 هستند؛

ها رسانه
واشعیت را 
بازسازی 

کنند؛می  

مخاطبان 
مفهوم مورد 
نظر خود را 
ها از رسانه

 می گیرند؛

ای محصوالت رسانه
تجاریدارند؛ؾاهداف  

ها دربردارنده رسانه
ایدئولوژیکی و هایپیام

 ارزشی هستند؛

ها رسانه
بار 

سیاسی و 
اجتماعی 
 دارند؛

هر رسانه 
شکل 

زیباشناختی 
 خاصی دارد

سواد 
ایرسانه  

همبستگی 
 پیرسون 

. 028 -. 

023 

. 639** -. 022 . 304 . 328 . 665** . 779** . 523** 

معنی 
 داری 

. 893 . 

911 

. 001 . 916 . 139 . 109 . 000 . 000 . 007 
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شوند که های با نسبتی مشخص به نمونه ی یادگیری و نمونه آزمون تقسیم میباشد. در شبکه عصبی دادهنمونه می 25
ها را به داده %20به نمونه یادگیری و ها را داده %80، حدود 8و  2این مطالعه با نسبت برازش مدل را آزمون کند در

داده برای نمونه آزمون تعل  گرفته  5داده برای نمونه یادگیری و  20داده  25نمونه آزمون اختصاص دادیم یعنی از 
 است. 

 ی یادگیری، آزمونها به دو نمونه( تفکیك داده15 -4)جدول 

  تعداد درصد

80% 
20% 
100% 

20 
5 
25 

 نمونه یادگیری
 نمونه آزمون

 مجموع

 های تحقی منبع: یافته

 

 بی با یك الیه پنهان مدل شبکه عص -4-9-3
ده است که دارای یک الیه ورودی با شاستفاده feed-forwardبرای آموزش شبکه عصبی، از یک شبکه پیش رو  

-اد کووریتها، بعالوه تعدسطوح فاکتورشامل تعداد  های متغیر ورودیباشد. تعداد واحدگره یا واحد می 8هفت متغیر و 

خروجی  نرون دارد و الیه1باشد که الیه پنهانیاین شبکه همچنین دارای یک الیه پنهان میباشد.ها، بعالوه بایاس می
 های سیناپسیاین مطالعه و وزنهای شبکه ی عصبیباشد. شکل زیر بیانگر الیهای میما نیز نمره ارتقای سواد رسانه

ازی سباشد و تابع فعالی پنهان میواحد در الیه1نهان و ی پدارای یک الیهMPLاین مطالعهباشد. درارائه شده می
 باشد. ی خروجی، تابع همانی میالیه پنهان، تانژانت هیپربولیک و تابع فعالسازی الیه

ها در الیه میانی آموزش این گرهگذار توسط های مستقل یا تاثیر( گره اول الیه میانی است. متغیر H:1,1منظور از )
دهد و نشان میHها را با این آموزشمیبینند و یه سپس یک وزن سیناپسی میگیرند و به سمت الیه خروجی میروند

 7 این مطالعهشود. دراین مراحل همگی توسط نرم افزار و خودکار انجام میشود وسازی ارائه میها بعد از توابع فعالوزن
ه ا ( که همگی بوجود دارد به عالوه یک متغیر بایاس )عرض از مبد (E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7)تا متغیر ورودی 

ه شده که مدل ترین ارائها چندین بار مدل زده شده و بهباشند. الیه میانی و تعداد گرههای الیه ورودی میعنوان گره
این تعداد الیه میانی و های باال حذف شده و مدل کنونیل خطااما به دلیباشد و چندین بار مدلسازی شده ارائه شده می

 گره بهترین مدل عصبی بوده که زده شده و معرفی شد.  1
 

 

 های تحقی منبع: یافته
 

یار دشی  عمل نموده میتوان گفت شبکه بس001. 0است و خطای آزمون حدود  002. 0نمونه یادگیری حدود  خطای
ژانت عنصر در الیه پنهان و تابع غیر خطی تان 1ی پنهان با الیه 1است. مدل مورد استفاده شبکه ی پیش خور با تعداد 

کم شدن  طا پس ازکه خ ر به صورت خود کار تاجاییهیپربولیک استفاده گردید. تعداد تکرار آموزش توسط نرم افزا
 ست. وین شده ابل بازگشت به شبکه تدشود. شبکه به صورت اتفاشی و غیر شاکند، انتخاب میشروع به افزایش می

 

 خالصه مدل شبکه عصبی 

Training Sum of Squares Error . 017 

Relative Error . 002 

Testing Sum of Squares Error . 004 

Relative Error . 001 
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ها های سیناپسی الیهها و وزنپارامتر  

 هاپیش بینی کننده

 هاپیش بینی شده

 الیه خروجی الیه پنهان

 ایسواد رسانه گره اول الیه پنهان اول

  080 .- )بایاس) الیه ورودی

  186 . ]1= سابقه کار[

  101 .- ]2= سابقه کار[

  177 . ]3= سابقه کار[

  077 . ]4= سابقه کار[

  267 .- ]1= پست سازمانی[

  075 . ]2= پست سازمانی[

  162 .- ]3= پست سازمانی[

  249 .- ای هستند؛ساختگی و سازهها رسانه

  211 .- کنند؛ها واشعیت را بازسازی میرسانه

  482 .- ها می گیرند؛مخاطبان مفهوم مورد نظر خود را از رسانه

  669 .- تجاریدارند؛ؾای اهدافمحصوالت رسانه

  732 .- ایدئولوژیکی و ارزشی هستند؛هایها دربردارنده پیامرسانه

  413 .- ها بار سیاسی و اجتماعی دارند؛رسانه

  344 .- هر رسانه شکل زیباشناختی خاصی دارد

 185 .  )بایاس)  الیه پنهان

 717 .1-  گره اول الیه پنهان اول

 های تحقی منبع: یافته 
  

ها توضیحی همچنین ضریب متغیر را واین شبکه عصبی های سهیم در مدلسازی جدول باال ضرایب هر یک از متغیر
ده تعیین انتخاب ش این ضرایب بر اساس شبکه عصبیکشد. )الیه ورودی و متغیر خروجی و الیه میانی را به تصویر می

های ورودی و الیه های الیهک از گرهیاین شبکه عصبی در هرل یادگیری دهد در طی مراحشوند. جدول نشان میمی
ها مقادیری است که به صورت برآورد شده توسط مدل انجام این وزندهند. زنی را به خود اختصاص میپنهان چه و

 ها بوده است. ادر به اجرا و برآورد آنشود و مقادیری است که شبکه شمی

 

 هااهمیت متغیر -4-9-4
سواد  ره ارتقایو پیش بینی نم های ورودی در مدلسازی شبکه عصبیدر نمودار و جدول زیر میزان اهمیت متغیر

ای واد رسانههای شانونی در ارتقای ساین است متغیر محیطی عوامل نهادی و ساختاردهد و بیانگر ای را نشان میرسانه
 ر است. متغی به روش شبکه عصبی بسیار اهمیت دارد و بیشترین ضریب اهمیت در جدول نیز متعل  به همین
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 ها در مدل شبکه عصبیاهمیت متغیر( میزان 18-4)جدول 

 

 

هاجدول اهمیت متغیر  

 اهمیت نرمال شده اهمیت 

 %5 .19 040 . سابقه کار

 %0 .22 045 . پست سازمانی

 %2 .32 066 . ای هستند؛ها ساختگی و سازهرسانه

 %8 .30 063 . کنند؛ازسازی میها واشعیت را برسانه

 %3 .80 165 . ها می گیرند؛خود را از رسانهمخاطبان مفهوم مورد نظر 

 %0 .100 206 . تجاریدارند؛ؾای اهدافمحصوالت رسانه

 %3 .84 173 . ایدئولوژیکی و ارزشی هستند؛هایها دربردارنده پیامرسانه

 %3 .65 134 . اجتماعی دارند؛ ها بار سیاسی ورسانه

 %2 .52 107 . هر رسانه شکل زیباشناختی خاصی دارد

 

 های تحقی منبع: یافته
 
شود و میزان اهمیت هر متغیر دهی میهای موثر بر ارتقای شبکه عصبی رده بندی و اولویتمتغیراین بخش تمامیدر

 شوددر مدلسازی غیر خطی شبکه عصبی ارائه می
 

 
 

 ها در مدلسازی شبکه عصبی ت متغیر( اهمی12-4شکل )

 
ای از درجه اهمیت باالیی برخوردار است متغیر که در برآورد ارتقای سواد رسانهجدول متغیر مهمیبا توجه به 

این باشد. های نظام بخشی میهای شانونی است و در مرحله بعدی متغیر محیطی مولفهمحیطی عوامل نهادی و ساختار
ای در زی شبکه عصبی ارتقای سواد رسانههفت متغیر، متغیر محیطی خدمات تخصصی کمترین درجه اهمیت در مدلسا
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باشد. نمودار و جدول در بین نتایج باال شابل بررسی می 2009کانسیداین دیویدباشد. مدل مفهومیصنعت آب و برق می
های ایدئولوژیکی ها در بردارنده پیامای اهداف تجاری دارند؛ و رسانههای محصوالت رسانهدهد که فاکتورباال نشان می

ای وارزشی هستند؛ بیشترین میزان اهمیت را در بین سایر عوامل دارند و در رتبه اول و دوم در تعیین ارتقای سواد رسانه
باشد. چنین تر اهمیت میهای پایینرا دارند پست سازمانی و سابقه کار در بین پاسخگویان صنعت آب و برق و در درجه

ها ای بیش از هر چیزی تحت تاثیر تجاری سازی و ارزشه ارتقای سواد رسانهای شابل پیش بینی هم بود، چرا کنتیجه
خوبی دید که مدل شبکه توان بههای الزم را انجام دهند. از نتایج رشم خورده در جدول باال میباشد که حمایتمی

عی نمره ارتقای شبکه های آبی مقدار واشخطعصبی به خوبی عمل نموده است و نتایج در دنیای واشعی واضح است. 
 باشد. ای پیش بینی شده توسط شبکه عصبی میهای سبز مقدار نمره ارتقای سواد رسانهعصبی و خط

 

 خالصه و نتیجه گیری 
های این است که در میان کارکنان صنعت آب و برق با نرخ باالی مصرف از رسانهاین پژوهش حاکی از های یافته

طح ساین مقاله بررسی ارتقای میزان های تکمیل شده هدف تعاملی مواجه هستیم به طوری که بر اساس پرسشنامه
ه از تکنیک شبکه پاسخ دهنده با استفاد 25وص بانوان با ق به خصای در میان کارکنان صنعت آب و برسواد رسانه

یم که میبین سبینخطای  با توجه به مقداری زیاد میانگین مربعات خطا یاعصبی و همچنین رگرسیون خطی بوده است. 
خص ار هم مشی نمودای خطای کمتر و پیش بینی بهتری انجام داده است. از روظهشبکه عصبی به طور شابل مالح

 ن همان خاصیتایو های رگرسیونبینیتر است تا پیشنزدیک های شبکه عصبی به مقدار واشعیبینیه پیشاست ک
های ورودی یرکه متغ که در صورتیکند. شبکه عصبی الگویی غیر خطی است بینی میباشد که بهتر پیشیادگیری می

ها که مقادیر بینیاین گونه پیشبه کندمی ر پیش بینیهای غیر خطی بهتیا مستقل را داشته باشیم نتایج را با الگو
 . شودمیگفته (  OUT OF SAMPLE)ها را نداشته باشیم و پیش بینی نماییم پیش بینی خارج از نمونهواشعی آن
شنامه از ای در پاسخگویی به پرساین مطالعه با استفاده از تکنیک شبکه عصبی به بررسی ارتقای سواد رسانهدر

بکه شبینی یشد که پششد و مشاهده طری  پاسخگویی به پنج دسته متغیر محیطی و دو گروه متغیر دروتی پرداخته
است و از شدرت  این دوره بودهای بسیار نزدیک به مقادیر واشعی ارتقای نوآوری درعصبی برای نمره ارتقای سواد رسانه

ی  و بسیار دش ای با استفاده از شبکه عصبیه سواد رسانهکه درجپیش بینی باالیی برخوردار است و مشاهده شد
رزشی هستند؛ از های ایدئولوژیکی واها در بردارنده پیامای اهداف تجاری دارند؛ و رسانههمچنین متغیر محصوالت رسانه

ز جمله ا ای در صنعت آب و برقاین تحقی  به بررسی عوامل موثر بر ارتقای سواد رسانهاهمیت برخوردار است. در
اجتماعی وار سیاسی بهای ایدئولوژیکی، ای،بازسازی واشعیت، مفهوم، اهداف تجاری، پیامهساز متغیر ساختگی و  ،اجرای

ذکور در ز عوامل مادهد که تاثیر هر یک و شکل زیبا شناختی با استفاده از شبکه عصبی پرداختیم. نتایج نشان می
رین سهم بیشتارند؛ ای اهداف تجاری دمتغیر محصوالت رسانهکه است به طوری ای، متفاوتبرآورد ارتقای سواد رسانه

رد ارتقای در برآو االییبرا به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج حاکی از آن بودند که شبکه عصبی از عملکرد 
 ای در صنعت آب و برق برخوردار است. سواد رسانه

 

 های کابردی محققنهادپیش
در  ای در سنین مختلف به خصوصها و مطالعات تطبیقی بیشتر برای ارزیابی سطح سواد رسانهانجام پژوهش -1

 میان اششار تأثیرگذار بر سایر افراد جامعه مثل ششر دانشگاهی، حوزوی و. .. 
 ای.های درسی و غیر درسی، مجالت تخصصی و. .. درباره سواد رسانهم کتابتهیه و تنظی -2
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ن آای آموزش ای و اختصاص بودجه برریزان کشور در سطح کالن به سواد رسانهگذاران و برنامهتوجه سیاست – 3
 ها.در مدارس و دانشگاهطور رسمیبه

ها و مراکز ای در دانشگاهها ( با موضوع و دغدغه سواد رسانهNGOهای غیر دولتی ) اندازی تشکلتشکیل و راه -4
 مایت مستتر و همه جانبه مسئوالن. کشور و حعلمی
های ها در بین عامه مردم، به برنامهاین رسانهگیر بودن به دلیل همه هایی در رادیو و تلویزیون،اختصاص زمان – 5

 ای. آموزشی درباره سواد رسانه
 ها برای کاربران. توای آناینترنتی از لحاظ محهای ساماندهی سایت – 6
ها و منابع ها توسط مسئولین از لحاظ مشخص نمودن مواردی نظیر مالکیت سایتدار کردن سایتشناسنامه – 7
 ها برای کاربران آن
ها از طری  های تعاملی به دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاههای برابر استفاده از رسانهدادن فرصت – 8

 های تعاملیستفاده از رسانها های الزم برایها و توانمندیآموزش مهارت
زبان  این لطهه دلیل سبباال بردن چهار سطح ) شنیداری، نوشتاری، خواندنی و صحبت کردن ( زبان انگلیسی  – 9

در  های تعاملی از طری  آموزش همگانی به طور کاربردی و عملی نه به سبک بی حاصل کنونیهای رسانهدر فضا
 کشور. نظام آموزشی رسمی

ای فعال ههای مالی و روانی از محققان حوزه رسانه، به خصوص محققانی که در حوزه سواد رسانحمایت – 10
 باشند.  می
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 ای نوجوانان در جامعه ایرانیگذاری آموزش سواد رسانهعوامل اثرگذار بر سیاست
 
 سید حامد میرخانی

 صادق)ع(ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امامکارشناسی

 

 چکیده:
شکل جدی مطرح ایران بههای گذشته در ای طی سالای و ارتقای سواد رسانهضرورت آموزش سواد رسانه

وجه به گذاری در این زمینه، مستلزم تای و نوع سیاستاست که آموزش سواد رسانهاست. نکته حائز اهمیت اینشده
 یرانی است.اای در جامعه اجتماعی، تعامالت فردی و نحوه مصرف رسانهبافت

زش این آموهای دخیل و ذینفع درتمامی طرفای، توجه به نهگذاری آموزش سواد رسانکته مهم دیگر در سیاست
در  وه یکدیگر بها نیز مستلزم بررسی میزان شناخت و نوع نگرش هرکدام نسبت است. درگیر کردن تمامی این طرف

 صورت لزوم، ایجاد شناخت مناسب و اصالح نگرش هرکدام از طرفین نسبت به یکدیگر است. 
انان و انجام ای برای نوجوای و برگزاری دو کارگاه آموزش سواد رسانهنهمقاله حاضر، با توجه به مطالعات کتابخا

گذاری مطلوب دارد که برای یک سیاستها، این مطلب را بیان میشان پس از برگزاری کارگاهمصاحبه با آنان و والدین
جتماعی سئولیت امرت و ای در جامعه ایرانی، به نحوی که آموزش این سواد به عنوان یک ضرودر زمینه سواد رسانه

 وگذاری دخیل شوند و عدم توجه به نوع و میزان شناخت بایست حداشل چهار طرف در این سیاستدرک شود، می
خالل ایجاد ای مطلوب در جامعه ایرانی اتواند در آموزش سواد رسانهنگرش هر یک از این طرفین نسبت به دیگری، می

. 3ویژه والدین؛ . خانواده به2ان درنظر گرفته شده(؛ ب )که در مقاله حاضر نوجو. مخاط1ها عبارتند از: کند.این طرف
 . سازمان رسانه.4نوان نماینده این نهاد؛ عویژه معلم به نهاد آموزش به

ده شده کدیگر دایت به در ادامه نیز پیشنهادهایی برای اصالح نگرش و چگونگی شناخت هر یک از این طرفین نسب
 است.

 

 :مقدمه
ای آنان، دالیل متعدد و متنوعی را رباره ضرورت آموزش درباره رسانه برای نوجوانان و ارتقاء سواد رسانهد

ای را پاسخی به حل مشکالت ای کانادا، سواد رسانه، عضو انجمن سواد رسانه1«بری دونکان»اند. به طور مثال برشمرده
ای به عنوان توانایی ضروری برای شهروندان خی از سواد رسانه(.بر95: 1385کند )شاسمی، ها معرفی میناشی از رسانه

. برخی دیگر نیز از جمله سازمان 2(21: 2003کنند )تامن و جولز، ای امروز یاد میو نیاز مهم فرهنگ رسانه 21در شرن 
همچنین در  ای را بخشی از حقوق بشر و حقوق شهروندی در زمینه آموزش والمللی یونسکو، آموزش سواد رسانهبین

ای را ، سواد رسانه4«کمیسیون اروپا». برخی دیگر نیز نظیر 3(12: 2011اند )مولر و جوزف، راستای آزادی بیان برشمرده
 6اند.در جوامع دموکراتیک برشمرده 5«شهروندی فعال»الزمه 

                                                           
1Barry Duncan 
2(Thoman & Jolls, 2003: 21) 

3(Moeller & Joseph, 2011: 12) 

4European commission 

5Active citizenship 

6http://ec.europa.eu/culture/media/media-literacy/index_en.htm (16/8/91)آخرین مشاهده:   
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ها و تمایزهای تفاوتای و رویکردها به این آموزش متنوع است. به طور کلی دالیل توجه به آموزش سواد رسانه
زمینه علمی افراد، نیازها و اهداف مختلف، شرایط فرهنگی، نژادی و شومیتی، موجود ناشی از دالیل مختلفی از جمله پس

 . 1(16: 1998تعلقات گروهی، صنفی و حزبی و عوامل متعدد دیگری است )هابز، 
ت دسترسی ش و سهولجر به افزایاخیر از یک سو منهای در ایران نیز با توجه به اینکه تحوالت تکنولوژیک در سال

ه دالیل لدین را بهای گوناگون شده و از سوی دیگر، امکان کنترل و نظارت از سوی دولت و وانوجوانان به رسانه
های نوین ای، اطالعات کمتر والدین نسبت به تکنولوژیهای دسترسی به محتوای رسانهمختلف )مانند افزایش راه

برای  ای(، ضرورت دارد آموزش سواد رسانه60: 1389است )باکینگهام،  رنگ کردهنسبت به فرزندان( کمای رسانه
دان نیز باهکارها، رتری شرار گیرد و الزم است در کنار سایر کودکان و نوجوانان نسبت به گذشته، مورد توجه جدی

شود بلکه این حسوب نمیدولت یا والدین م« کنترل»و « نظارت»ای بَدیلی برای پرداخته شود. البته آموزش سواد رسانه
ظام جامعی را نتوانند در کنار هم، ریزی شده باشند، میمل با یکدیگر طرحموارد اگر هر کدام به شکلی درست و در تعا

 برای مدیریت مناسب تعامل رسانه با کودکان و نوجوانان شکل دهند.
قاله موجوانان، نای برای کودکان و حال با این مقدمه و با اشراف به ضرورت حرکت به سمت آموزش سواد رسانه

انان ایرانی ای مطلوب برای نوجوهکه اهم عوامل اثرگذار برای تحق  آموزش سواد رسان پردازدحاضر به این مسئله می
 چیست؟ و رابطه این عوامل نسبت به یکدیگر باید چگونه باشد؟

 

 روش پژوهش
العات وش مطاست. بخش اول، مطالعات نظری پژوهش است که از رپژوهش حاضر از دو بخش کلی تشکیل شده

است.  متمرکز( ا گروهب. بخش دوم نیز مطالعه تجربی است که روش آن کیفی )مصاحبه استهکردای استفاده کتابخانه
رتیب وجوانان تگرفته، یک دوره آموزشی برای گروهی از ندر بخش دوم، براساس مطالعات صورتکه توضیح بیشتر آن

دیده نسبت به موزشمثبت و منفی نوجوانان آ هایگیریا گروه متمرکز، جهتبشود. سپس از طری  مصاحبه داده می
 شود.ای مشخص میای و برگزاری چنین دورههای سواد رسانهآموزه

گردد. اغلب میهای این روش بردلیل استفاده پژوهش حاضر از روش کیفی، به برخی از نقاط شوت و ویژگی
 شوند:تحقیقات مبتنی بر روش تحقی  کیفی، به دو دسته زیر تقسیم می

 شده( است.ناشناخته )یا کمتر شناخته های نوآور یا پدیدهتحقیقی که درباره سیستم -

 (.62: 1381من، اند )مارشال و راسربط متعل  به آن هنوز ناشناخته ماندهتحقیقی که متغیرهای ذی -

شده نیست، از روش ناختهشای برای نوجوانان نیز کامالً در اینجا نیز چون متغیرهای دخیل در آموزش سواد رسانه
 (.196: 1389)ببی،  ف استکیفی استفاده شده. بنابراین با توجه به اینکه هدف اصلی بسیاری از مطالعات کیفی توصی

 مروری بر ادبیات تحقی 
کنند پیدا می هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به پژوهش حاضر ارتباطدر بخش حاضر، بخشی از پژوهش

 اند:معرفی شده
رشد وارزیابی آموزش تغذیه، مداخله درتوانایی والدین برای » در رساله دکترای خود باعنوان 2. توبی جین هیندین1

به دنبال ارزیابی اثربخشی مداخله سواد  3«گری تأثیرات تبلیغات تلویزیونی موادخوراکی برروی فرزندان ایشانمیانجی

                                                           
1(Hobbs, 1998: 16) 
2Hindin, Tobi Jane. 
3Development and evaluation of nutrition education, intervention on head start parents’ ability to mediate the impact of TV food advertising 

to their children, Columbia University, 2001 
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ها روی درخواست اثرات تلویزیون بر( 1 آگاهی والدین نسبت بهبه منظور افزایش  ای در زمینه تغذیه،رسانه
شان های استفاده ازتبلیغات تلویزیونی برای آموزش کودکانمهارت( 2 دبستانی آنها وهای غذایی کودکان پیشوانتخاب

او برای این . ستهای غذایی سالم و اینکه چگونه تبلیغات تلویزیونی را به صورت انتقادی تماشاکنند، ادرباره انتخاب
داری را درزمینه فهم نتیجه حاصله اثرات معنی. شده استفاده کرده استآزمایشی و مداخله کنترلروش شبه  منظور از

تواند به والدین درفهم بهتر ای میداردکه آموزش رسانهنتایج پژوهش بیان می. دهدودرک تبلیغات تلویزیونی نشان می
تواند به تمایز بخشیدن میان همچنین می. اند کمک کندکه کودکان رامورد هدف شراردادهها یا شناعی تبلیغات تکنیک

شده یاری  برای موادغذایی تبلیغهای کودکان ادعا وحقیقت در تبلیغات موادغذایی، وپاسخگویی مناسب به درخواست
ای دین در آموزش سواد رسانهگری والشود، این پژوهش به صورت ضمنی به نقش واسطهچنانچه مشاهده می .رساند

 کند.اشاره و تأکید می
ای بصری از سوی کودکان با تأکید بر سواد رسانه -های سمعیدرباره فراگیری مهارت 1موردپژوهی وَن باول. 2

 کردند. ون باولسال در بلژیک با صداها کار می 12تا  10انتقادی، دارای نتایجی بود که بسیار مثبت بود. کودکان بین 
کنند و همچنین چگونه آنان استفاده می« زبان جدید»بر این موضوع مطالعه کرد که کودکان چگونه از صدا به عنوان 

بندند. کودکان ترغیب گیرند و بکار میای را از طری  درگیر شدن با یک پروژه آموزشی هنری فرامیهای رسانهمهارت
ها تصاویری بکشند. کودکان همچنین یاد گرفتند که به کار و شدند تا خالشیت خود را زنده کنند و برای صدامی
های یکدیگر احترام بگذارند، به صورت تیمی کار کنند و مسئولیت کار خویش را برعهده گیرند. کودکان بسیار ایده

اغلب  نیاز کند. برایها را برای مراشبت از خود از دیگران بیهای جدیدی بیاموزند که آنمشتاق بودند که تکنیک
ها احساس ارزش ذاتی های کوتاه خود را به اتمام برسانند و این کار به آنکودکان، این موضوع بسیار مهم بود که فیلم

شد تا کودکان برای خودشان فکر کنند. به وسیله داد. معلم کالس سختی زیادی را متحمل میو بازشناخت خود را می
رسانه از طری  کار خودشان، کودکان توانایی انتقادی نسبت به رسانه و  دریافت دانش درباره تکنولوژی چگونگی کار

. از این پژوهش نیز اهمیت نقش معلم و همچنین 2(119: 2008ای دریافت خواهند کرد )ون باول، محتوای رسانه
آموزش سواد ای در به صورت دوطرفه و کارگاهی و جایگاه مهم تولید رسانه ایاهمیت برگزاری کالس سواد رسانه

 شود.ای درک میرسانه
 

 مفاهیم

 ایسواد رسانه .1

سواد،  ود. مفهومای، الزم است کمی راجع به مفهوم سواد توضیح داده شپیش از پرداختن به مفهوم سواد رسانه
ارد. ده همراه بعی نیز دارد، یک معنای اجتما« خواندن و نوشتن»عالوه بر اینکه یک معنای شناختی کالسیک یعنی 

را به  های مختلف زمانی، سوادهای اجتماعی متفاوت در دورهمعناست که گروهبودن سواد آن بدان عنای اجتماعیم
گانه مانند سواد کنند. تأکید بر تکثر سواد، برای مدافعان سوادهای چندهای متفاوت تعریف، فراگرفته واستفاده میشیوه
های مختلف و های متنوع سواد در فرهنگگردد و از این رو گونهیمای، به ماهیت ذاتاً اجتماعی سواد باز رسانه

های مختلف تاریخی، ساس، سواد در دوران(.بر این ا88-82: 1389آید )باکینگهام، عصرهای مختلف به وجود می
 شکلی شده است. در جدول زیر، بههای اجتماعی، سوادهای نو نیز تعریف میحرکتی پویا داشته و بر اساس ضرورت

 است.گزیده و مختصر به این موضوع اشاره شده

                                                           
1Van Bauwel 
2 (Bauwel, 2008: 119) 
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 1دوره هر  سوادی هایمهارت و تاریخی های. دوره1جدول 

 های جدیدمهارت محیط ارتباطی دوره تاریخی
-های اجتماعیدادهبرون

 فرهنگی

 عصر کالسیك
 ارتباطات شفاهی و اشارات بدنی

ایجاد و توسعه نگارش براساس  *+
 الفباء

 ایشفاهی و اشارهدستورات زبان 
 های الفبایی+ مهارت

 + سازماندهی و نگهداری دانش
گرفتن فلسفه و اکتشافات + سرچشمه

 علمی

 رنسانس و انقالب صنعتی اول
های + ایجاد و توسعه چاپ و کتاب

 چاپی
 ها در زمینه علوم تجربی+ پیشرفت + بسط و توسعه سواد

 انقالب صنعتی دوم
لفن، الکترونیکی: تهای + ظهور رسانه

 فیلم، رادیو و تلویزیون.
 کننده+ رسانه و جوامع مصرف + سواد سمعی و بصری

 جامعه اطالعاتی
 + سواد دیجیتال های دیجیتال و اینترنت+ رسانه

ای )در فضای + سواد رسانه
 ها(همگراشدن رسانه

 شدن اطالعات+ جهانی
 + انفجار دانش
 بنیان+ جامعه دانش

 
گردد. مارشال باز می 1965به سال « 2ایسواد رسانه»مقدمه باید اشاره کرد، تاریخچه پیدایش واژه با این 

این واژه را به کار برده « درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان»بار در کتاب خود تحت عنوان ، اولین3لوهانمک
ها به سواد جدیدی به نام سواد م است انسانزمانی که دهکده جهانی تحق  یابد، الز»لوهان معتقد بود: است. مک

ها در (. البته باید اشاره کرد که پیش از آن تاریخ نیز آموزش درباره رسانه33: 1386)بصیریان، « ای دست یابندرسانه
ها مانند آموزش نقد و ارزیابی فیلم وجود داشت و کشور فرانسه در این زمینه، کشوری پیشتاز محسوب برخی شالب

آموزش »عرض آن نظیر و واژگان هم« ایسواد رسانه». از آن دوران به بعد، عبارت 4(20: 2008ود )فدوروف، شمی
ای و آموزش ها و در مناط  مختلف جهان به کار گرفته شده است. بنابراین سواد رسانهدر طول سال 5«ایرسانه
ای ای، برآیند و حاصل فرآیند آموزش رسانهواد رسانهشدند اگر چه سای در معانی نسبتاً مشابهی بکار گرفته میرسانه

های دیگری کنند. همچنین، عبارتاستفاده می« 6ایآموزش سواد رسانه»است. از این رو امروزه بسیاری از اصطالح 
ها، عباراتی بودن برخی تفاوترغم متضمنو ... به« 8نگرای کلآموزش رسانه»، «7ای انتقادیسواد رسانه»نظیر 
 .9(7: 2009شوند )آکستراند، های مشترک مفهومی محسوب میخانواده و با جنبههم

ای، تنوع و گوناگونی امری پذیرفتنی است. البته این به هر حال، در یک حوزه در حال گسترش مانند سواد رسانه
ها، . همچنین، تفاوت در نام10(9: 2001بندی کرد )باکینگهام، توان به راحتی آن را جمعای است که نمیتنوع به گونه

ها ی متنوعی از اهداف و روشصرفاً ناشی از تفاوت نامگذاری در مناط  مختلف دنیا نیست بلکه به طور ضمنی، گستره
زمینه علمی افراد، نیازها ها ناشی از دالیل مختلفی از جمله پسگذارد. این تفاوترا نیز در مناط  مختلف به نمایش می

                                                           
شابل بازیابی در final report-study on Current trends and approaches to media literacy in Europe (2007)منبع:  1
((http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/studies/study.pdf  :(12/9/91)آخرین مشاهده 
 .کندوسعه یافته است اشاره میتای که در آن زمان ایجاد شده و به نوآوری»+« عالمت  *

2Media Literacy 

3Marshal McLuhan 

4(Fedorov, 2008: 20) 

5Media Education 

6Media Literacy Education 

7Critical Media Literacy 

8Holistic Media Education 
9(Oxstrand, 2009, 7) 

10(Buckingham, 2001: 9) 
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لف، شرایط فرهنگی، نژادی و شومیتی، تعلقات گروهی، صنفی و حزبی و عوامل متعدد دیگری است )هابز، و اهداف مخت
1998 :16)1. 

ای در یونسکو نیز مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مرحله اول، در گیری مفهوم آموزش سواد رسانهشکل
 در این سازمان بکار گرفته شد. « ایآموزش رسانه»بار اصطالح بود که اولین1982مورخ سال  2بیانیه گرانوالد
ای و سواد اطالعاتی را ذیل یک چتر واحد های اخیر نیز یونسکو تالش داشته دو حوزه مجزای سواد رسانهدر سال

( ایجاد کرده است. این مفهوم جدید از 3MIL« )ای و اطالعاتیسواد رسانه»گرد آورد. به همین منظور اصطالح جدید 
دادند و دربرگرفتن ای به صورت مجزا معنی میشدن آنچه که هر یک از مفاهیم سواد اطالعاتی و سواد رسانهیکی 

 ها به وجود آمده است.عناصر و همچنین اهداف هر دوی آن
 شده از سوییونسکو، سواد اطالعاتی شامل موارد زیر است:در تعریف ارائه

 جزئیات؛تعریف نیازهای اطالعاتیبه دشت و با  .1

 شناسایی و دسترسی به اطالعات؛ .2

 ارزیابی اطالعات؛ .3

 سازماندهی اطالعات؛ .4

 استفاده اخالشی از اطالعات؛ .5

 برشراری ارتباط به وسیله اطالعات؛ .6

 های تکنولوژی اطالعات و ارتباطات برای پردازش اطالعات.استفاده از مهارت .7
 ای نیز شامل موارد زیر است:سواد رسانه

 رکردهای رسانه در جوامع دموکراتیک؛دانستن نقش و کا .1

 تواند کارکردهای خود را به نمایش بگذارد؛درک شرایطی که رسانه تحت آن می .2

 رفتن کارکردهای رسانه؛گای با درنظر ارزیابی انتقادی محتوای رسانه .3

 بکارگیری رسانه به منظور خودبیانگری و شرکت در عرصه دموکراسی؛ .4

 ید محتوا.های مورد نیاز برای تولمهارت .5

گیرد تا بدین طری  این مفاهیم مختلف ( بهره میMIL« )ایسواد اطالعاتی و رسانه»بنابراین یونسکو از اصطالح 
دهنده اطالعات، به نوعی در هماهنگی با یکدیگر شرار دهد )ویلسون و همکاران، را در پرتوی همگراشدن ابزارهای ارائه

2011 :19-18)4 . 

                                                           
1(Hobbs, 1998: 16) 

2Grunwald 
3Media& Information Literacy 

4(Wilson, 2011: 18-19) 
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 ایواطالعاتیمدلسوادرسانه. 1نمودار 

 

 نوجوان .2
ای بین غلب به عنوان دورهبا این حال، نوجوانی ا(. 111: 1382)گیدنز، « نوجوان، مفهوم خاص جوامع امروزی است»

یرات فیزیکی دوره تغی شود. اگر چه برخی از مؤلفان، نوجوانی را مساوی با بلوغ جنسی وکودکی و بزرگسالی تعریف می
ای از زندگی انسان ه دورهبشود. واژه نوجوانی اشاره اغلب، نوجوانی با مفاهیم روانی و اجتماعی تعریف میدانند، ولی می

ایط ه حسب شرایان آن را بسالگی دارد. شروع این دوران همراه با بلوغ جنسی است با این حال پ 20الی  12از حدود 
 (. 17: 1385شرفی، )نست توان در جوامع مختلف یکسان دافرهنگی و محیطی، نمی

 

 حقوق کودك و نوجوان
 حقوق و در آن است المللیبین کنوانسیونی است که 2«کودک حقوق نامهپیمان»، تهیه و تصویب 1حقوق کودک

 پذیرش مورد 1989 نوامبر 20 در کنوانسیون این .است شده بیان کودکان وفرهنگی اجتماعی اشتصادی، سیاسی، مدنی،

 سند مذکور .استشده االجرا الزم 1990 سپتامبر 2 واز شرارگرفت متحد ملل سازمان عمومی مجمع

 (.9: 1380فایلیتزن، شود )کارلسون و فنترینسندحقوشبشردرتاریخمحسوب میمقبول
ح  »این کنوانسیون بر  13های جمعی است. در ماده پیمان جهانی حقوق کودک مرتبط با رسانه 17و  13دو مادة 
خود،  17شود. همچنین این کنوانسیون در ماده های آن برای کودکان تأکید میالبته به همراه محدودیت و« آزادی بیان

های جمعی در نظر گرفته است. این ماده بر ح  دسترسی کودکان به منابع المللی را در ارتباط با رسانهچارچوبی بین

                                                           
 سال است. 18تر اشاره شد، منظور از کودک در اینجا، هر انسان کمتر از چنانچه پیش 1

2Convention on the Rights of the Child 

سواد رسانه ای
و اطالعاتی

MIL

سواد 
اطالعاتی سواد 

رسانه ای

سواد 
دیجیتال

سواد 
یکامپیوتر

سواد 
سواد اینترنتی

بازی

سواد 
سینمایی

سواد 
یتلویزیون

سواد 
خبری

سواد 
تبلیغاتی
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ب برای محافظت از کودک در برابر اطالعات و مطالب تنظیم رهنمودهای مناس»کند و از نیاز به اطالعاتی تأکید می
 (.10: 1380فایلیتزن، گوید )کارلسون و فنسخن می« آور برای سالمت ]اخالشی[ اوزیان

وران وق مهم داز حق «تعلیم و تربیت»از منظر اسالمی، کودک و نوجوان دارای حقوشی است. در این میان، ح  
  (.73-69: 1384زیری، شود )وکودکی و نوجوانی محسوب می

شود. می معین مقابل طرف برای نیز وظایفی حقوق، این در مقابل اند،یک سکه تکلیف دو روی ح  و ازآنجاکه
 درماده است، چنانکه شده نهاده والدین دوش بر کودک حقوق رعایت در مسئولیت بیشترین کودک، حقوق درکنوانسیون

 ترینو اساسی دارند عهده هب کودک پیشرفت و رشد رادر عمده مسئولیت شانونی، یاشیم والدین...» دارد، بیان می18

 (.14: 1380فایلیتزن، )کارلسون و فن «است کودک عالیه منافع( حفظ) آنان، مسئولیت
 است.ویژه پدر( نهاده شدهن )بهدر منابع اسالمی نیز، مسئولیت عمده در برابر حقوق کودکان و نوجوانان برعهده والدی

های هاست.یکی از شاخ«آموزش و تعلیم»است، ح  ترین حقوشی که برای فرزندان برشمردهاین میان، یکی از مهمدر
ز نیابت ا دارس، بهمیادگیری سواد مکتوب است که امروزه و به تعبیری، « آموزش خواندن و نوشتن»این ح ، ح  

 (.192: 1384)وزیری، ورزند والدین به این مهم مبادرت می
شرون  بودن مفهوم سواد بحث شد، خواندن و نوشتن متن مکتوب مفهوم سواد درتر، در باب اجتماعیچنانچه پیش

فهوم سواد، مای و به عبارت دیگر، توسعه اند. بنابراین با توسعه مفهومی خواندن و نوشتن به متون رسانهپیش بوده
گر، جزو وظایف ه تعبیر دیباید جزو حقوق کودکان و نوجوانان و بای در این چارچوب را نیز توان یادگیری سواد رسانهمی

 والدین برشمرد.
مخلوشون  کم فانهمی ادابال تقسروا اوالدکم عل»همچنین برخی از اندیشمندان، این حدیث از امیرالمؤمنین )ع(: 

 شما خل  غیرزمان انیزم برای آنها چون نکنید مجبور خویش و رسوم آداب را به تانفرزندان« »لزمان غیر زمانکم

ه (. ب5: 1390)داوری اردکانی، « بارآیند آینده یعنی خودشان زمان برای باید فرزندان»اند کهاینگونه تفسیر کرده« اندشده
ت و این زندان اسموزش فردر آ« نیازها و اشتضائات حال و آینده»عبارت دیگر، مطلب مذکور حاکی از لزوم توجه به 

 است.ر دوش والدین شرار داده شدهمسئولیتی است که ب

 خانواده .3
ربیتی تجتماعی و اترین نهادهای اجتماعی است که توجهات بسیاری از اندیشمندان خانواده بدون شک یکی از مهم

است. در  کردن فرزندانترین کارکردهای خانواده، اجتماعییکی از مهماست. را از منظرهای مختلف به خود جلب کرده
 (.103: 1382شدن کودک در دوران طفولیت است )گیدنز، ها، خانواده عامل اصلی اجتماعیفرهنگهمه 

کردن جدید نیز تعریف جدید، عوامل اجتماعی های اجتماعیهمچنین با رشد کودک و واردشدن در فضاها و زمینه
کردن کودکان و نوجوانان اعیل مهم اجتمهای مذهبی از سایر عوامدرسه و سازمانهای هماالن، مشود. گروهمی

 شوند.محسوب می
عنوان یکی از  ها، این وسایل نیز بهجمعی و فراگیری آنان در سطح جامعه و در میان خانوادهبا ظهور وسایل ارتباط

حل مناششه مرسانه، اگر چه »دارند کردن شناخته شدند چنانچه برخی درباره آن بیان میشدرتمندترین عوامل اجتماعی
معه معاصر به شدن در جا ترین نهاد اجتماعی، اما در حال حاضر جایگاه خانواده، کلیسا و مدرسه را به عنوان مهماست

ت یکتا و یکدس ینشی خاص،بها ابرشدرتند یا اینکه ضرورتاً خود اختصاص داده است. البته این بدان معنا نیست که رسانه
دگی روزمره جا اروپود زنتها در همه جا حاضر و غیرشابل گریزند و در انهکنند، اما به هر حال رسرا از جهان ترویج می

 «.اندافتاده
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شود، اما هنوز برای کارکردهای خانواده اهمیت باالیی البته با وجود انتقاداتی که به کاهش کارکردهای خانواده می
شدن به شدت شود بر الگوهای اجتماعیای که فرد در آن متولد میشائلند و همچنان منطقه و طبقه اجتماعی خانواده

اند که عوامل مختلفی از جمله متغیرهای ها این امر را ثابت کرده(. برخی پژوهش105: 1382گذارند )گیدنز، تأثیر می
ها، نحوه روابط و وابستگی اعضای خانواده با یکدیگر و ... به آن خانوادگی، شخصیت کودکان و نوجوانان و والدین

.به 1(145: 2001گذارد )باوو، ای اثر میقیم و غیرمستقیم بر نحوه مصرف نوجوانان از جمله مصرف رسانهصورت مست
تلویزیونی  ای و هم در نوع مصرف مثالً برنامهطور مثال، خانواده به عنوان یک الگوی تقلید هم در مقدار مصرف رسانه

کرده هستند کمتر از کودکانی که والدین دارای والدین تحصیلشود تأثیر زیادی دارد.مثالً، کودکانی که که مشاهده می
(. و یا 55: 1377کنند. با این حال این موضوع استثنائات زیاد و مهمی نیز دارد )شرام، سواد دارند، تلویزیون تماشا میکم

شده را از والدین کند تا کاال یا خدمت تبلیغمشخص شده است که اگر چه تبلیغات تلویزیونی، کودکان را تحریک می
گیرد به عواملی نظیر نوع تعامل فرزندان با والدین بستگی دارد خود بخواهند، اما اینکه چه مقدار درخواست صورت می

 .2(3: 1979)ویمن، 

 

 ایخانواده و سواد رسانه
های خود به این موضوع پی برد که در بررسی 3ای در خانواده وجود دارد. پل مساریسپایه اولیه آموزش سواد رسانه

کنند. او این نقش را به سه والدین )یا حداشل مادران( نقش مثبت مهمی در یادگیری کودکان از تلویزیون بازی می
کنند که میان انواع مختلف های ابتدایی زندگی کودک، والدین به کودکان کمک میکند. اول، در سالبخش تقسیم می

کنند تا شان کمک میهای تلویزیون و واشعیت تمایز شایل شوند. دوم، آنان به فرزندانهمچنین میان برنامهبرنامه و 
های تلویزیون را مورد ارزیابی شرار دهند و در نتیجه تصورات غیرواشعی از دنیای واشعی را که برخاسته از درستی بازنمایی

را هنگامی که فرزندان با « زمینهاطالعات پس»توانند والدین میهای تلویزیونی است، تعدیل نمایند. سوم، برنامه
ویژه در مواشعی که آن محتوا با وجوهی از زندگی بزرگساالن مرتبط است شوند، بیان کنند؛ بهمحتوای ناآشنا روبرو می

برخی آن را  این همان چیزی است که 4(38: 2004توانند خودشان آن را تجربه کنند )باکینگهام، که کودکان نمی

 .5(366: 1986اند. )موسکیز و پراهاستو، اند، برشمردهنامیده «گری والدینواسطه»

داند. او مثال موزش میها در فرآیند آبراون، یک بخش مهم از آموزش مؤثر و پایا را وارد کردن والدین و خانواده
ن اعضای خانواده عمدتاً بر محیط خانه و تعامل میا مریکای التین،ها به ویژه در کشورهای آروژهزند که بسیاری از پمی

های خود را ها تالشهای جمعی در آن تمرکز دارند. بسیاری از پروژهو چگونگی مصرف رسانه« زنده»به عنوان بافت 
ها ارگاهپردازند، از طری  این کهای آموزشی میکنند و به برپایی کارگاهعمدتاً و یا حتی به طور کامل متوجه والدین می

 (.64: 1385ای به فرزندان خود منتقل کنند )براون، توانند سواد رسانهوالدین می
آموزان( شرار ای که تمرکز خود را بر آموزش فرد )دانشهای آموزش سواد رسانهگذاریالبته بسیاری از سیاست

ه محیط خانواده هستند. به هر روی، چه آنان آموزان بها از طری  دانشدهند نیز در ادامه به دنبال انتقال این آموزشمی
کنند، هر دو بر اهمیت آموز تمرکز میکنند و چه آنان که بر دانشکه خانواده را مستقیم در فرآیند آموزش درگیر می

                                                           
1(Bao, 2001: 145) 

2(Wiman, 1979: 3) 

3Messaris, P 
4(Buckingham, 2004: 38) 

5(Moschis, George P. & Prahasto, 1986: 366) 



 فصل پنجم  622

این ای آل آموزش رسانهگرایانه است. ایدهاییک فرآیند کلآموزش رسانه»گوید، خانواده تأکید دارند. چنانچه مسترمن می
 (.200: 1382)مسترمن، « ای و استادان و همکاران آنان رابطه ایجاد کندهای رسانهایها، حرفهاست که بین خانواده

گری آنان میان های فرزندان و همچنین واسطبنابراین با توجه نقش والدین درباره نحوه و میزان مصرف رسانه
 ای نادیده گرفته شود. سواد رسانهفرزندان و رسانه، نباید این عامل مهم در آموزش 

 

 اتخاذ رویکرد آموزشی
ای از کاربردها را برای آن ای همچنان مفهومی است که معنایی گسترده دارد و گسترهچنانچه سواد رسانه

است )هابز، ها شدهساز برخی مناششات و کشمکشاند؛ رویکردهای آموزش آن نیز متنوع و مختلف، و زمینهبرشمرده
توان به خوانش آن با عطف به ای، میهای تاریخ تحول آموزش سواد رسانه. با این حال، با توجه به ویژگی1(16 :1998

و در سوی دیگر گرایش به  2«گریحمایت»دو گرایش  و رویکرد متفاوت دست زد. در یک سو گرایش به 
شود؛ حال با استفاده از این بندی اشاره میشود. امروزه در بسیاری از منابع به این تقسیمدیده می 3«توانمندسازی»

کنند اگر چه برخی نیز از اصطالح ، بیشتر از این واژه استفاده می«گریحمایت»واژگان یا واژگانی مشابه. در مورد واژه 
به آن نظیر های مشااند. در مورد رویکرد توانمندسازی نیز عالوه بر استفاده از این واژه، از واژهبهره جسته« گریتلقیح»
 اند.نیز استفاده کرده 5«ارتقاءبخشی»و 4«سازیآماده»

های مل رسانهیوه عشحال برای اتخاذ رویکرد آموزشی باید در ابتدا بیان داشت که هرگونه کوششی برای درک 
ی فردی ما عه و زندگهای جمعی جزء الزم جامجمعی در زندگی امروز، باید با شناخت این واشعیت آغاز شود که رسانه

های جدید در میان گیری هویتای، موجب شکلرسانههای جدید (. همچنین تجربه29: 1383هستند )دیفلور و دنیس، 
درسه(، با اکنون میان فرهنگ کودکان و نوجوانان )دنیای بیرون از ماست. بر این اساس همکودکان و نوجوانان شده

ودکان فرهنگ ک ودرسه نظام تعلیم و تربیت فاصله گرفته است. البته این امر به معنای تضاد کامل بین فرهنگ م
ور شطع طرد ند، به طرار دهدر چنین شرایطی اگر معلمان بنا را بر تحقیر پدرمآبانه سالی  و لذایذ کودکان شنیست. 

های شخصی ها و لذتها را به عنوان فرهنگآموزان آنافتد که دانشهایی میشوند. این اتفاق به ویژه در حوزهمی
د کنند رگویند، مخالفت کرده و که معلمان به ایشان میل دارند با آنچه بینند، در نتیجه شاگردان تمایخویش می
 (. 76: 1389)باکینگهام، 

ای اگر چه در برخی موارد های حمایتی آموزش سواد رسانهتوان به این نتیجه رسید که رهیافتبر این اساس، می
زش رسانه باید پروژه انتقاد یا مفید و اثرگذار هستند ولی در مجموع بدانجام هستند. البته این بدان معنی نیست که آمو

ها را جشن بگیرد. اگر اینکه صرفًا باید فعالیت و انرژی روابط کودکان با رسانهگری فرهنگی را متوشف سازد، یا سنجش
ای از چنین رهیافتی هم باشد، در بهترین حالت صرفاً امری سطحی و ظاهری است و در بدترین وضع، بازنمای گونه

اگر چه بین شود. همچنینای ترویج میگرایی کودکان است که مشتاشانه توسط صنایع رسانهمصرف همدستی با حاکمیت
دوسویة آشکاری میان  یرد، ولی در واشع رابطهگتفکیکی نظری صورت می« توانمندسازی»و « گریحمایت»دو رویکرد 

را پیدا کرد که عنصری از هر  آموزشیآن دو وجود دارد. بنابراین، این موضوع بسیار سخت است که در عمل، موردی 

                                                           
1(Hobbs, 1998: 16) 

2Protection 

3Empowerment 

4Preparation 

5Promotion 
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ای در اروپا و سایر نقاط جهان های آموزشی سواد رسانهدوی این رویکردها نداشته باشد. درصد شابل توجهی از فعالیت
 . 1(34: 2007گذارند )نیز عناصری از هر دو رویکرد حمایتگری و توانمندسازی را به نمایش می

 کند هم رویکردای، اگر چه تالش میر بخش برگزاری کارگاه سواد رسانهبر این اساس پژوهش حاضر نیز د
 گرایی داشته باشد و هم توانمندسازی، ولی گرایش آن بیشتر بر توانمندسازی است.حمایت
 

 شیوه اجرای بخش تجربی
که در  مختلفیی های آموزشها و درسنامهآمده از مطالعات نظری و با درنظرگرفتن طرحدستبا توجه به نتایج به

زشی سه نابع آمومر از منابع گوناگون مشاهده شد،سه طرح درس با موضوعات تصویر و فیلم، تبلیغات تجاری و اخبا
سال(، ساختار  16ا ت 12ن ای تهیه شد و با توجه به شرایط مخاطب طرح )نوجوانامؤسسه معتبر در زمینه آموزش رسانه

الب و بت به مطان نسرگزاری جلسات آموزشی، در هر جلسه نگرش نوجوانو محتوای آن تاحدی تغییر یافت. هنگام ب
ای مورد بررسی سانهواد رسشد. پس از پایان دوره نیز نگرش آنان نسبت به دوره آموزش شده دریافت میهای بیانآموزه

 شرار گرفت.
ه شد تا والدین و خانواده نیز گری میان رسانه و فرزندان،تمهیدی چیدهمچنین با توجه به اهمیت والدین در واسطه

در این آموزش درگیر شوند. بر این اساس، پس از برگزاری سه جلسه آموزشی با نوجوانان، برای والدین هر یک از آنان، 
شد. شده برای فرزندشان بیان میای از اهداف طرح و مطالب آموزشی ارائهای جداگانه برگزار شد که در آن گزیدهجلسه

آموزشی کوتاه که از پیش آماده شده بود در اختیار آنان شرار گرفت. جزوة اول اختصاص به والدین  وههمچنین دو جز
بندی اهم مطالب داشت و در آن مطالبی پیرامون مدیریت استفاده از تلویزیون در منزل ارائه شده بود. جزوة دیگر، جمع

کننده در طرح بود، اگر چه در ظاهر برای نوجوانان شرکت شده برای نوجوانان طی سه جلسه آموزشی بود. این جزوهارائه
های ولی بیشتر با هدف مطالعه والدین تهیه شده بود. در ادامه جلسه با والدین، از آنان خواسته شد تا در بکارگیری آموزه

توجه به مطالب ای در عمل، فرزندان خود را همراهی کنند؛ بدین شکل که به مدت یک هفته تالش کنند با سواد رسانه
ای، هم تعامل با رسانه تلویزیون را مدیریت کنند و هم شان درباره تلویزیون و سواد رسانهشده به آنان و فرزندانبیان
( و یک مستند 2شده را تحلیل و ارزیابی کنند. همچنینیک فیلم سینمایی )سگ را بجنبانهای تلویزیونی مشاهدهبرنامه

ها شرار گرفت و طب  یک کرد در اختیار خانوادهبه روند آموزش در خانواده کمک می ( نیز که3شده)نقره فراموش
 ها با یکدیگر بحث کنند.نامه از آنان خواسته شده بود راجع به فیلمشیوه

ای، وجود نسخه دوبله و دلیل این انتخاب فیلم سینمایی مذکور، به جز مضمون آن درباره شدرت بازنمایی رسانه
فیلم مستند مذکور نیز که در واشع نه مستند بلکه  است.و همچنین فضای به نسبت طنز و مفرح آن بوده سانسور شده
از شبکه یک نیوزیلند پخش شده و تالش کرده تا با ظاهرسازی  1995است که نخستین بار در سال  4مستند-یک شبه

مستند بدون هیچ شود این شبه. اشاره میو اتکا به شواعد تولید آثار مستند، مطلبی ساختگی را مستند جلوه دهد
 پخش شد. 17/1/89توضیحی، به عنوان فیلم مستند از شبکه چهار سیما در تاریخ 

شان را درباره آن تنظرا پس از پایان یک هفته و اجرای طرح در منزل، مجدداً از نوجوانان دعوت به عمل آمد تا
 مطرح کنند.

                                                           
1final report-study on Current trends and approaches to media literacy in Europe (2007) شابل بازیابی در
((http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/studies/study.pdf (21/9/91)آخرین مشاهده:    
2Wag the Dog 

3Forgotten Silver 

4Mockumentary 
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های آن بررسی شد، اول حین و بعد از ای و آموزهنسبت به آموزش سواد رسانهبنابراین در دو مقطع نگرش نوجوانان 
 برگزاری هر جلسه آموزشی و دوم بعد از یک هفته اجرای طرح در منزل.

 د. ویژگیست آمهمانطور که در بخش روش پژوهش اشاره شد، بررسی نگرش در مصاحبه با گروه متمرکز به د
ک طرح شده است که به منظور گردآوری اطالعات اولیه براییی کنترلوگوی گروهشاخص گروه متمرکز، گفت
(. بر این 189: 1384شود )ویمر و دومینیک، های مقدماتی و خام استفاده میها یا طرحتحقیقاتی یا برای آزمودن ایده

رای طرح مچنین اجهرح و ای برای اجراکننده و مخاطبان طهای آموزش سواد رسانهاساس، نو بودن ایده برگزاری دوره
 است.بوده برای گروهی از نوجوانان، از دالیل برگزیدن شیوه مصاحبه با گروه متمرکز در این پژوهش

 

 نتایج بررسی نگرش

 ایهای سواد رسانهنگرش نوجوانان نسبت به آموزه .1
یوه شذکر است  شایانها بود. ای، اولین موضوع بررسی نگرش در بخش بررسی نگرشها یا اصول سواد رسانهآموزه

ختیار آنان اماده در ر و آای نبود که در ابتدای جلسه و به صورت حاضای به گونهها و اصول سواد رسانهآموزش آموزه
گرفت، در ای که شکل میگرفت و گفتگوی دوطرفهشرار بگیرد، بلکه با توجه به شواهدی که در اختیار آنان شرار می

ابراین در رسیدند. بنای است، میها و اصول سواد رسانهان خود به نتایج که همان آموزهآموزبسیاری از مواشع دانش
ها گیریتجه در جهشد، در نتیرسیدند و به عبارت دیگر برای آنان شناخت حاصل میزمانی که خود آنان به نتیجه می

 ای همگی، نگرشی مثبت داشتند. های سواد رسانهنسبت به آموزه
ای و داشتن نگرش شناختی مثبت به آن، لزوماً در های سواد رسانهداشتن نسبت به آموزهتوجه داشت اطالعالبته باید 
ای مانند یک فیلم با آگاهی گذارد. به عبارت دیگر، لذت بردن از محصول رسانهای نوجوانان تأثیر نمیمصرف رسانه

 بودن آن یا اهداف سیاسی و اشتصادی آن منافاتی ندارد. داشتن نسبت به بازنمایی

 شدهای و سایر مسائل مشاهدهنگرش نوجوانان نسبت به دوره آموزش سواد رسانه .2
گیری ای جهتانههای آموزش سواد رسکننده در طرح، نسبت به کلیت برگزاری دورهدر مجموع نوجوانان شرکت

شده ب بیانکه مطال اشتندشده در آن را در مجموع مفید دانستند و اذعان دبیانمثبت داشتند. به عبارت دیگر مطالب
ت به بعضی های منفی نیز نسبگیریشناخت آنان را نسبت به رسانه و سازوکار آن افزایش داده است. با این حال جهت

 شود. موضوعات مشاهده شد. که در ادامه به آن اشاره می

 ایدوره آموزش سواد رسانهالف( بدگمانی نسبت به نیت و هدف 
دی به اه کامالً انتقافرض وجود داشت که مربی نگکننده در کارگاه، این پیشدر ذهن بسیاری از نوجوانان شرکت

ربی، به بیان مخود با  نظری باآمد مربییا نشان دادن همراستایی و همتلویزیون دارد و بر همین اساس ابتدا برای خوش
سال، بدون  14تا  12 گروه پرداختند. اما پس از گذشت مدتی، برخی از نوجوانانتلویزیون می نظرات انتقادی نسبت به

یا اینکه آیا  بینیم؟ ومتر باینکه سؤالی از آنان صورت گیرد، پرسیدند که آیا هدف این دوره این است که تلویزیون ک
شود؟این ها میرسدیا عقب افتادن از های تلویزیونی خوب نیست و موجب تلف شدن وشت و اینکه بفهمیم برنامه

شان منجر دینسه گفتگو با والترسیدند نتیجه این کارگاه و جلرسید که برخی از آنان میبدگمانی آنان حتی بدین جا می
موزشی ن دوره آدف ایهبه کاهش چشمگیر تماشای تلویزیون آنان شود. بر این اساس برای آنان توضیح داده شد که 

 و یا حذف آن از زندگی آنان نیست.  هاتلویزیون و سایر رسانه بیان بد بودن

 آموزمحوربودن دوره(استقبال از فضای گفتگوی دوطرفه در کالس )دانش (ب

 های نظرینسبت به بحث های عملی و تولیدیجذابیت فعالیت (ج
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آموزش مشخص کرد،  های مختلفشان درباره بخشمشاهده رفتار نوجوانان هنگام حضور در کارگاه و بیان نظرات
هایی که مستلزم تماشای فیلم یا عکس بود از برداری و همچنین فعالیتبرداری و فیلمتر نظیر عکسهای عملیفعالیت

 شد، داشت. جذابیت باالتری نسبت به زمانی که بحث نظری می
 

 ای در محیط خانوادههای سواد رسانهنگرش و توصیف نوجوانان درباره بکارگیری آموزه .3
ی تحلیل و ای مناسب براههای تلویزیون، شیوکردن با سایر اعضای خانواده درباره برنامهاز نظر اغلب آنان صحبت

ای در تحلیل اد رسانههای سوها و توجه به همه آموزهکردن درباره تمامی برنامهها بود. با این حال صحبتنقد برنامه
ت تکلیف ن به صورز آنااکردند. همچنین اغلب آنان با این مورد که یها را کاری سخت و حتی مسخره عنوان مبرنامه

ماشای تلویزیون بردن از تلذت ها را بدین شکل ببینند، مخالف بودند و آن را منافیخواسته شود تا همه یا اغلب برنامه
ث شده بود تا بود، باع گرفتهها صورت داشتند همان مقدار نقدی که در درون خانوادهانگاشتند. با این حال اذعان میمی

 د کنند.ده را نقهای تماشاششان و به صورت شخصی، برنامهپرداختند، در ذهنهایی که به گفتگو با هم نمیدر زمان
ی دوره سواد ه برگزاربتی بالبته در این میان یکی از نوجوانان با مشکل مواجه شد. والدین وی نیز نظر چندان مث

وجه تقد فیلم نیلم و است که وی نسبت به گذشته به فکه معتقد بودند این دوره باعث شدهای نداشتند چرا رسانه
رغم اینکه برای دهد که بهدانستند. این مورد نشان میبیشتری داشته باشد و این را برای فرزند خود مناسب نمی

رخی مر برای برسد، ولی این اای منطقی و بدیهی به نظر میبسیاری توجیهات در باب ضرورت آموزش سواد رسانه
ز درس تلقی اه گرفتن فاصل وهایی را مترادف با ایجاد عالشه بیشتر به فیلم هنوز حل نشده است و حضور در چنین دوره

 کنند.می

 

 گیریجمع بندی و نتیجه
های حاصل از آنها، این نتیجه گرفته در این پژوهش و یافتههای صورتای و بررسیبا توجه به مطالعات کتابخانه
است( و  دنظر بودهم)که در این پژوهش تلویزیون « رسانه»، «والدین»، «نوجوان»حاصل شد که چهار عامل مهمِ 

ری آموزش گیدر شکل یک از این چهار عامل با یکدیگر، ای( و نوع نگاه و تعامل هر)معلم آموزش سواد رسانه« معلم»
ای گیری آموزش سواد رسانهها زمینه و بستر شکلای و رویکرد آموزش مؤثر است. به عبارت دیگر، آنسواد رسانه

ثر ای مؤگیری و رویکرد آموزش سواد رسانهشان با یکدیگر، بر شیوه شکلها و نوع تعاملهستند و ویژگی هر یک از آن
 یاین جایگزین جایگزین کرد.« نهاد تعلیم و تربیت»توان با واژه را می« معلم»است. همچنین باید افزود واژه 

 توان در سطوح مختلف مورد واکاوی شرار داد. دهنده آن است که این موضوع را مینشان
شود یبه شکل منشور دیده مبُعدی شده در بخش حاضر، از چهار رأس تشکیل شده است که از منظر سهمدل ارائه

ارد. میان هر م شرار دز معلکه در زوایای آن عوامل نوجوان، خانواده و تلویزیون جای گرفته است و در رأس منشور نی
عامل هر تع نگاه و های دوطرفه وجود دارد که هدف آن بیان و تأکید بر این مطلب است که نویک از این عوامل جهت
 ای مؤثر است.گیری آموزش سواد رسانهه یکدیگر در نوع شکلیک از این عوامل نسبت ب
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اشد تا آموزش چگونه ب باید در ادامه توضیح داده خواهد شد که نگاه و نحوه تعامل هر یک از این عوامل با یکدیگر

 ای مطلوب برای نوجوانان شکل بگیرد. سواد رسانه
 

 . دوسویه والدین و تلویزیون1

 والدین نسبت به تلویزیون. نگاه و تعامل 1.1
گرایانه و اشعوحد ممکن  ای، به وجود آوردن نگاهی تااولین مورد در زمینه اصالح دیدگاه والدین نسبت به هر رسانه

 دور از افراط و تفریط است تا مضرات و فواید آن در کنار هم دیده شوند.به
ک کنند. شدن فرزندان خود درترین منابع اجتماعیدیها را به عنوان یکی از جاز سوی دیگر والدین باید رسانه

هایی متفاوت و تواند ارزشها حتی صداوسیمای جمهوری اسالمی میهمچنین خانواده ایرانی باید درک کند که رسانه
بر توان رسانه را از زندگی حذف کرد ولی ها را به نمایش بگذارد. از سوی دیگر، امروزه نمیهای آنحتی متضاد با ارزش

ای )غذای روح و ذهن( های رسانهتوانند و نباید نسبت به محتوای برنامههای عقلی و اسالمی، والدین نمیاساس آموزه
 توجه باشند. تفاوت و کمبی

وان آن به عن «پذیرش فعاالنه»های نوین، در چنین شرایطی، راهکار مناسب جهت تعامل با تلویزیون و رسانه

. 1شود. پذیرش فعاالنه یعنی یمنیز یاد  «گری والدینواسطه»آن به  های فراگیر دنیای امروز است که ازیک رسانه

های ها و ارزشای که فرصت نقد بازنماییکردن درباره محتوای رسانه. صحبت2مدیریت استفاده از رسانه در خانه و 
 کند. انواده مهیا میخ شده در آن را در فضایدادهنمایش

 . نگاه و تعامل تلویزیون نسبت به والدین1.2
نند پردازد و حتی ماای که داخل کشور و ذیل شوانین موضوعه خود به فعالیت میفرض بر این است که رسانه

ها در سانکند که شالوده تربیت انکشد، این مطلب را درک میتلویزیون، رسالتی چون دانشگاه عمومی را به دوش می
وظیفه دارد  این اساس گیرد و بنابراین، مسئولیت تربیتی آن مکمل مسئولیت تربیتی خانواده است. برخانواده شکل می

 ه تلویزیون بایدکشل خدمتی های مرتبط با رسانه، به والدین کمک کند و خدمات الزم را ارائه دهد. اولین و حدادر زمینه
ارت دیگر، ب.. است. به عش و .ی محتوای هر برنامه، رده سنی برنامه، زمان دشی  پخبه والدین ارائه دهد، معرفی اجمال

 ین اطالعاتادر شبال جامعه و والدین داشته باشد.  «ایپذیری حرفهمسئولیت»ای و خود دخیل در آموزش رسانه

مطالبات مهم  رد. این یکی ازریزی برای مدیریت استفاده از تلویزیون خواهد کها جهت برنامهکمک شایانی به خانواده
 شای تلویزیون است.مند برای مدیریت مناسب تماوالدین دغدغه
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 . دوسوی  والدین و فرزند نوجوان2

 . نگاه و تعامل والدین نسبت به نوجوان2.1
وق می و حقبیتی اسالهای ترنگاه والدین به فرزند نوجوان باید متناسب با شرایط روانشناختی وی و همچنین آموزه

این  رنظر بگیرند. ازدرا نیز  ی روزفرزند باشد. عالوه بر این باید در آموزش فرزند و تعلیم آداب، شرایط و اشتضائات دنیا

در  وی «سازیتوانمند»و  «حمایت»، «کنترل»منظر، خانواده وظیفه دارد با توجه به سن فرزند خود، تناسبی میان 

گر، کننده و حمایتتر نقش و نگاه کنترلیگر، در سنین پاییندسازد. به عبارت  ها از جمله تلویزیون برشراربرابر رسانه
اً آگاهی از تر است، در حالی که با رشد سنی، باید نگاه توانمندسازی شوت بیشتری بگیرد. مسلمتر و برجستهپُررنگ
ها در نهمچنین رساآموزشی و ههای مناسب کنترل، حمایت و توانمندسازی نیاز به آموزش دارد که معلم و نظام شیوه

 توانند به کمک والدین بشتابند.این زمینه می
اده از ریت استفه مدینکته دیگر آنکه، از نتایج بخش تجربی پژوهش مشخص شد که فرزندان دوست دارند در زمین

ای تأیید یا هستفادها شان در این زمینه لحاظ شود. آنان در برخی مواشع،رسانه، با آنان مشورت صورت گیرد و نظرات

ایی آن در ، ضمانت اجر«گیریصمیممشارکت در ت»دانند. بنابراین نصفانه نمیشده از سوی والدین را مردصالحیت

 یابد.درون خانواده افزایش می

 . نگاه و تعامل نوجوان نسبت به والدین2.2
متأثر است،  تی سن خودهای روانشناخیژگیمسلماً نگاه یک فرزند نوجوان نسبت به والدین خود عالوه بر اینکه از و

اساس  ای سالم و برهای خانوادگی، رسمی و غیررسمی است. چنانچه فرزندی در خانوادهتحت تأثیر تربیت و آموزش
رفته گقابل شکل های تربیتی اسالمی تربیت شده باشد، فرض بر این است که شخصیت وی مبتنی بر احترام متآموزه

تری شکل بگیرد. به تنشتر و کمشود تا مدیریت رسانه از سوی والدین به شکل راحتجب میاست. چنین فرضی مو
ته باشند و یشتری داشبیافته در این فضا، نسبت به مدیریت رسانه از سوی والدین تمکین عبارت دیگر، فرزندان تربیت

تغییر دهد.  نواده رادر خا مدیریت رسانهدر صورت مخالفت نیز تالش دارد تا براساس تفاهم و احترام طرفینی، الگوی 

اده در محیط خانو «ایسواد رسانه سفیران آموزش»شود به عنوان همچنین، پس از آموزش نوجوانان، از آنان می

 بهره جست.
 

 . دوسوی  نوجوان و تلویزیون3

 . نگاه و تعامل نوجوان نسبت به تلویزیون3.1
راغت محسوب ترین ابزارهای پُرکردن اوشات فهای نوین برای نوجوانان یکی از مهمتلویزیون و همچنین سایر رسانه

کند. امروز یمها و همچنین دنیای بزرگساالن آشنا شود. عالوه بر این، کودکان و نوجوانان را با دنیای ناشناختهمی
 توانند برای این دسته از مخاطبان مضر باشند ولیهای اغواکننده، میییزنماها اگر چه به انحای مختلف از جمله بارسانه

ها را در سانهرش دارند، شود. بر این اساس اشداماتی که تالبه هر حال یکی از منابع مهم لذت و تفریح آنان محسوب می
ز مخاطبان، ن دسته اوی ایدیدة کودکان و نوجوانان پست و حقیر سازند، معموالً در عمل با مشکل مواجه شده و از س

 شوند. مورد پذیرش واشع نمی

لذت »رویکرد شده با توجه به مطالعات نظری، ترویجحل ارائهحال با توجه به وضعیت و شرایط برشمرده در فوق، راه

 در میان آنان است. «سالم در کنار نگاه انتقادی
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 نگاه و تعامل تلویزیون نسبت به نوجوان .3.2
انگارد. در این شده میشدن، مخاطب را به عنوان مشتری کاالهای تبلیغها به دلیل تجاریانهامروزه بسیاری از رس

شوند که بر نظرات و انتخاب والدین ای است که آنان افرادی تصور میگونهچارچوب، نوع نگاه به کودکان و نوجوانان به
 اری به کودکان ونی نگاه تجخاص نمایند. این نکته، یعر به خرید کاالیی توانند آنان را مجبواثرگذارند و حتی بعضاً می

شاهده مشود، شابل ای دولتی و با رسالتی بزرگ محسوب مینوجوانان، امروزه حتی درتلویزیون رسمی کشورکه رسانه
ش نحوه پخ وحتوا است. به عبارت دیگر، اگر چه ضوابط مختلفی به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان بر م

 اند. ای صداوسیما حاکم است ولی بسیاری از آنان به فراموشی سپرده شدههبرنامه
یجاد شود. صالح یا اارسد ضرورت دارد چند مورد درباره نوع نگاه و تعامل تلویزیون با مخاطب نوجوان به نظر می

ن باید تلویزیو هها، رعایت ضوابط و شوانین موجود در شبال مخاطب کودک و نوجوان است. مورد دیگری کاولین آن
های زماناری از ساای آنان است. امروزه بسیبدان اهتمام ورزد، آموزش کودکان و نوجوانان و ارتقای سواد رسانه

 اند. تلویزیون ملی ایران باید این نکته را درنظر بگیرد کهای تبدیل شدهای، به یکی از شرکای آموزش سواد رسانهرسانه
ی مترین سختشود مخاطب با کاگر چه برای تلویزیون امری جذاب است و موجب می ای،وجود مخاطب منفعل رسانه

ای ت رسانهبه تحوال شده از سوی آن را بپذیرد، ولی باید به این نکته توجه داشته باشد که با توجهمحتوای ارائه
است. شستههای بیگانه نههای اخیر، امروزه بخش شابل توجهی از همان مخاطب منفعل، در برابر بسیاری از رسانسال

موزش شریك آ» ود راخبنابراین در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان، نهاد رسانه و تلویزیون باید 

ریزی ای برنامهانهای سواد رسبداند و با هماهنگی سایر عوامل مهم )والدین و نهاد آموزشی(، برای ارتق «ایرسانه

  کند.
 

 آموزش( و تلویزیون )رسانه( . دوسوی  معلم )نهاد4

 . نگاه و تعامل معلم )نهاد آموزش(نسبت به تلویزیون )رسانه(4.1
ای است. به طور مثال، ترین عوامل اتخاذ رویکرد آموزش سواد رسانهای به رسانه، یکی از مهمنگاه معلم سواد رسانه

ل و در نتیجه تمای های آن داشتندفی به رسانه و ارزشان نگاه کامالً منای، بسیاری از معلمدر دوران اولیه آموزش رسانه
نبش سواد آموزان داشتند. با این حال، امروزه جگرا و حذف تلویزیون از زندگی دانشبیشتری به رویکردهای حمایت

هایش بهره برده است. حاصل این ها و دستاوردهای نظری نظریات و مکاتب فکری مختلف در آموزهای از بصیرترسانه
آیند. ها بکار میها به دلیل کلی بودن، برای نقد تمامی رسانهای است. این آموزههای سواد رسانهها، آموزهبصیرت

ای از هاکنون در میان معلمان سواد رسانکه هم «ایاد رسانهاصول سو»ها یا همان رسد آموزهبنابراین، به نظر می

لمان به رسانه دهی به نگرش و دیدگاه معن مورد برای شکلد دارد، بهتریها تواف  و اجماع نسبی وجوسراسر دنیا بر آن
ن و نوجوانان، یافته در سرتاسر جامعه و جذاب برای کودکاای عمومیتباشد. این نگاه هم تلویزیون را به عنوان رسانه

انتقادی را در  کند این نگاهرغم توجه به فواید تلویزیون، نگاهی انتقادی نسبت به آن دارد و تالش میپذیرد و بهمی
 میان سایر اششار جامعه نیز ایجاد کند.

 . نگاه و تعامل تلویزیون )رسانه( نسبت به معلم )نهاد آموزش(4.2
های های آموزشی و تربیتی شائل هستند، باید نسبت به دغدغههایی که برای خود رسالتنهاد رسانه یا حداشل رسانه
نظام آموزش و پرورش توجه داشته باشد. به عبارت دیگر، معلم یا نهاد آموزشی را به عنوان تربیتی و آموزشی معلمان یا 

یک همکار در زمینه کودکان و نوجوانان درنظر بگیرد که هر دو تالش دارند برای رشد و اعتالی این نسل، در 
شدن آن در لیم و تربیت و شریککنند. همکاری تلویزیون با نظام تعهای مختلف عمل میهای جداگانه و به شیوهبخش



 629 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

گیری یک مفاهمه ای، فواید مختلفی برای تلویزیون خواهد داشت. این همکاری اوالً موجب شکلفرآیند آموزش رسانه
ای جامعه ارتقاء بیابد، شود. ثانیاً چنانچه در سایه این همکاری، سواد رسانهها و مشکالت طرفین میو درک دغدغه

شود که امروزه یکی از مشکالت تلویزیون یابد. اشاره میهای مختلف افزایش میبرنامه در پخش آزادی عمل تلویزیون
دیدن اخالق زدایی یا آسیبایران، عدم پرداختن جدی به برخی موضوعات فرهنگی و اجتماعی به دلیل ترس از شبح

های اینچنینی و ت به پخش برنامهعمومی است. بخشی از این ترس همیشه ناشی از اعتراضات والدینی است که نسب
شان اعتراض دارند. حال اگر تلویزیون در همکاری با نظام تعلیم و تربیت، اشدام به تماشای آن از سوی فرزندان

ای، از سوی نظام تعلیم و ها کُنَد و این اطالعات و سایر موارد مربوط به سواد رسانهگذاری برنامهبندی و درجهدسته
شود که هایی میها از سوی خانوادهین و فرزندان انتقال یابد، نتیجه آن هدفمند نگاه کردن برنامهتربیت به والد

اکنون به های فرهنگی و تربیتی دارند. بنابراین دست تلویزیون برای پرداختن به برخی موضوعات مهم که همدغدغه
ای که بخشی از جذابیت های ماهوارهاز جذابیت شبکهشود. این موضوع نیز به نوبه خود اند بازتر میصورت تابو درآمده

 کاهد.اند، میخود را در پرداختن به چنین موضوعاتی به دست آورده
 

 آموز نوجوان. دوسوی  معلم و دانش5

 آموز نوجوان. نگاه و تعامل معلم نسبت به دانش5.1
ای را به پیش ببرند، ها، آموزش سواد رسانهنهرسا های نوجوانان ازچنانچهمعلمان بخواهند با هدف نفی رسانه و لذت

، خود به یل مختلفشوند. البته ممکن است برخی نوجوانان در ظاهر و گفتار، به دالبا مخالفت نوجوانان مواجه می
کنند. عالوه بر این برخی دیگر ای دیگر رفتار میگونههایی بپردازند ولی در عمل بههمراهی و همنوایی با چنین معلم

گزارشده نیز موزشی بروره آدممکن است در همان ابتدا به بیان نظر مخالف خود نسبت به معلم بپردازند. این مطلب در 
ذشت مدتی و کردند ولی پس از گآموزان ابتدا نظرات تُندی نسبت به تلویزیون بیان میتجربه شد. در آنجا نیز دانش

مان ابتدا باید لعبنابراین، م دوره ابراز نگرانی و نارضایتی کردند.احساس راحتی در اظهارنظر، نسبت به نیت برگزاری 
آموزان نباید به عنوان کنند. همچنین نگاه به دانشها بهتر درک میآموزان را در زمینه رسانهها و عالی  دانشدغدغه

ها و همچنین مبتنی بر ی  بچهای را بر پایه عالای باشد. بنابراین معلمان باید آموزش سواد رسانهافراد منفعل رسانه
ید نکه، معلمان نباآکته دیگر ای پیشینی آنان بگذارند، تا دوره برگزارشده با موفقیت و جذابیت همراه باشد. نسواد رسانه

م بگذارند. آموزان احتراهای دانشخود را به عنوان مرجع انتقال ارزش درنظر بگیرند، بلکه باید به نظرات و ارزش

 داشت.  ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی خواهدکالس «تعاملی و گفتگومحور بودن»ویکرد بنابراین ر

 ایآموزان به معلم سواد رسانه. نگاه دانش5,2
آموزان باید آموز است. به عبارت دیگر دانشای، نقطه مقابل نگاه معلم به دانشآموز به معلم سواد رسانهنگاه دانش

ای بپردازند. های رسانهامهای را اینگونه درک کنند که تصمیم دارد با کمک ایشان، به نقد و تحلیل برنمعلم سواد رسانه
یان نظرات خود بدانه به ید آزافضا شرار نیست لزوماً نظری تحمیل شود، بلکه باهمچنین آنان باید درک کنند که در این 

وار در اختیار آنان جزوه وها را آماده هبپردازند. بنابراین از نگاه آنان معلم نباید به مثابه فردی باشد که اطالعات و دانست
کند شنود و تالش میهای همه را میصحبتها و ردی است با دانش و تجربه بیشتر که بحثفگذارد، بلکه معلم می

آموزان چنانچه بخواهند نظر معلم را بپذیرند، باید همراه با بندی ارائه دهد. همچنین دانشها یک جمعبراساس آن
 استدالل و درک صحیح آن نظر صورت گیرد. 
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 . دوسوی  معلم و والدین6

 . نگاه معلم به والدین6.2
اده از آن ای درباره چیزی است که استفای باید توجه داشته باشد که موضوع آموزش سواد رسانهمعلم سواد رسانه

ختلفی متحقیقات  گیرد. به طور خاص در مورد تلویزیون آن هم در ایران، چنانچهاغلب در محیط خانواده صورت می
ای بر خالف آموزش نوادگی است. بنابراین آموزش رسانهه صورت جمعی و خااند که استفاده از آن اغلب بنشان داده

ین، اگر ت. بنابراآموزان و اعضای خانواده آنان اسریاضی و فیزیک، موضوعی استکه مرتبط با زندگی روزمره دانش
ر ضور آنان دحالدین و رد. وآموزشی در این زمینه بخواهد موف  باشد باید سایر عوامل دخیل در موضوع را در نظر بگی

د به ن و خانواده بایبه والدی ترین این عوامل است. بنابراین معلم بایدکنار فرزندان هنگام تماشای تلویزیون، یکی از مهم
ضوع توجیه بت به موده نسعنوان یک ظرفیت نگاه کند که اگر در مسیر درستی هدایت شود.از سوی دیگر، چنانچه خانوا

رات مبتنی فایده شود. حتی ممکن است نسبت به بیان نظاستفاده و بی کمآموزان عمالًنباشد، ممکن است آموزش دانش
 انداختن ظرفیت خانواده، معلم باید آنان را نسبت بهگیری کنند. برای به جریانای در محیط خانواده جبههبر سواد رسانه

ای شوند. های رسانهامهو برنشرایط جدید توجیه کند، به نحوی که آنان پذیرای نظرات فرزندان خود درباره رسانه 
ای، سانهروزش سواد آموزان به عنوان سفیران آمچنانچه این توجیه به خوبی صورت پذیرد، زمینه برای عملکرد دانش

 مساعد خواهد شد. 

 . نگاه والدین به معلم6.3
ای در اولین سانهرش موزآمسلماً برای اینکه مواردی که در بخش شبل گفته شد، عملی شود، نگاه والدین به معلم 

شود که رایی میزمانی اج های معلم در محیط خانوادهوهله، باید نگاهی تؤام با اطمینان باشد. به عبارت دیگر، خواسته
د به ی معلم ایجاد شواید از سوهای وی را باور کنند. مسلماً این اطمینان و باور، ابتدا بوالدین به معلم اطمینان و گفته

ی ارتقای های پیشنهادی خود براحلد به خوبی ضرورت موضوع را برای والدین شرح دهد و همچنین راهنحوی که بتوان
لی برای کنکاش انع احتماای خانواده را به خوبی و به صورت منطقی بیان کند. در چنین شرایطی، نه تنها موسواد رسانه

ت شرایط و اشتضائا تواند در کنار معلم و متناسب بااده میشود، بلکه خانوواده برداشته میای نوجوانان از سوی خانرسانه
به دالیل  داشت که واهندتربیتی و فرهنگی خود، نوجوان را راهنمایی نماید. البته معموالً همیشه مواردی وجود خ

 .مختلف، همکاری الزم را نخواهند کرد؛ چنانچه در پژوهش حاضر نیز چنین موردی مشاهده شد
 

ر شد به یکدیگر ها و تعامالتی که در اینجا ذکشده، باید بیان داشت که تمامی این نگاهالگوی ارائهدر پایان توضیح 
جا روابط دو ها صورت گیرد. به عبارت دیگر اگر چه در اینها باید در بافت همگی آنهمبسته هستند و درک یکی از آن

بر سایر روابط  ین روابطامامی ونه باشد، ولی در واشع تبه دو بررسی شد و اشاره شد که هر کدام از این روابط باید چگ
 پذیرد.ها اثر میاثر گذاشته و از آن

ا نظام آموزشی تر باشد؛زیرا معلم یرسد نقش معلم و نظام آموزشی از همه مهمدر میان تمامی این عوامل، به نظر می
شد، داشته  ر، بر اساس آنچه که در اینجا گفتها یکدیگگیری روابط سایر عوامل بثری در شکلتواند نقش بسیار مؤمی

ه تلویزیون و بنان نسبت آتواند والدین را آموزش دهد تا نگاه و تعامل باشد. به عبارت دیگر معلم یا نظام آموزشی می
د تواند نهاگری فعاالنه شکل بگیرد. یا یک نظام آموزشی شوی و پیشرفته میهای نوین، براساس پذیرش و واسطهرسانه
تحاد و همکاری اای والدین یا کودکان و نوجوانان مجاب کند. البته را نسبت به همکاری در فرآیند آموزش رسانه رسانه

لیا ن شاید انجمن اوه در ایراتواند به صورت مؤثرتری بر نهاد رسانه اثرگذار باشد. مسئولیتی کوالدین با نهاد آموزشی می
 پرورش برعهده گیرد.و مربیان بتواند در کنار آموزش و 
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 ای؛ ابزار کنترل جنگ نرمسواد رسانه
 
 دکتر یوسف عباسی

 

 چکیده
نرم است.  با جنگ لهای در استفاده بهینه از فضای سایبر برای مقبهدف از انجام این تحقی  بررسی نقس سوادرسانه

 -است که به روش توصیفیهای گردآوری شده کمیاین تحقی  از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر نوع داده
 1390 و 1389ال ودی سهمبستگی اجرا شده است. جامعه آماری تحقی  دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات ور

ر نف 214داد آنها ده که تعات بوه آزاد تهران مرکز و واحد علوم و تحقیقدر دانشگاههای تهران، عالمه طباطبایی، دانشگا
وسط پانلی تاهری آن یی و ظاند. ابزار اصلی تحقی  پرسشنامه بوده که روایی محتوااست و مورد سرشماری شرار گرفته

اسبه مختلف مح یهاشاز متخصصان با روش دلفی احراز گردید و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ برای بخ

در  Spss13(. اطالعات بدست آمده توسط نرم افزار 89.0گردید که نشان از پایایی مناسب ابزار تحقی  داشت)
صد از پاسخگویان میزان در 5/21دو بخش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی شرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که 

از ی بیش از نیمیارایانه مهارت واند. مطالب دریافتی از فضای مجازی را درحد باال اعالم کردهاعتماد و نحوه برخورد با 
و مهارت در های علمیای برای استفاده از ظرفیتباشد. بین مهارت رایانهدرصد( درحد متوسط می 2/54پاسخگویان )

های ین مهارتبرد. ولی جود نداوسایبر رابطه معناداری های الکترونیکی و میزان استفاده از فضای زمینه خرید و پرداخت
وجود دارد.  معناداری اینترنت و میزان استفاده از فضای سایبر رابطهای در فضاهای اجتماعی و سرگرمی مهارت رایانه

نحوه برخورد با  و میزان اعتماد وهای علمینتایج بدست امده نشان داد که میزان مهارت یارانه برای استفاده از ظرفیت
 . های تهران تفاوت معنی داری دارندمطالب دریافتی از فضای مجازی در دانشجویان دانشگاه

 گ نرمای، جنهای سواد رسانهای، فضای سایبر، مهارت: سواد رسانهکلمات کلیدی

 

 قدمهم
شته است. طالعات گزی ارریزندگی در دنیای امروزی در سیطره اشباع شده فضای سایبری شرار گرفته، که سرشار از س

های ارتباط جمعی سانهنواع رای جدید سایبری نه تنها ماهیت حریم فیزیکی و مرزهای میان اینگونه پیامدهای فناورانه
(. از Schraw,1998ست)های ارتباطی را گرفته ارا دگرگون ساخته بلکه اثرات انفجار اطالعات اکنون حتی دامن نظریه

اوری ی نوین فنهاوژیبیشترین تعامل هوشیارانه را اشخاصی کسب خواهند کرد که عالوه بر تکنولاین رو امروزه 
ه از آن کهای نرم افزاری ورزیده و مسلح شده باشند، افزاری، به دانش و مهارتارتباطات و اطالعات و دانش سخت

 (.Weissinger,2004شود )ای میتعبیر به سواد رسانه
رفته گ، در نظر شودهای خواندن و نوشتن نمیای چندوجهی که منحصر به دانش یا مهارتسازه سواد باید به عنوان

منابع  ستفاده ازا محاسبه، ، ارتباط برشرارکردنخل تفسیر، در(. یونسکو سواد را توانایی شناسایی Sherman, 2010شود)
ه با کای داند به گونهیتاری از یادگیری م( سواد را شامل پیوس2009) ,Onumahچاپی و نوشتاری تعریف کرده است؛ و

هد و دهای خود را افزایش دانش و ظرفیت، های خود دست یابداتکا به این پیوستار یادگیری فرد بتواند به هدف
 (.Verdegem, & Verhoest, 2009)مشارکت بیشتری در جامعه داشته باشد
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های مورد نیاز مهارت بیین توانمندیها وتیاترین مفهوم برای های جدید گومفهوم سواد رسانهدر فرهنگ مشارکتی جدید، 
های ریط با فناوای جدید باید یازده مهارت مرتباست. برای سنجش سوادرسانههای جدیدهای مبتنی بر رسانهفرهنگ

، چند تباسشاازی، شبیه س ،ندگانهچهای توانایی اتخاذ هویتها عبارتند از بازی، نوین ارتباطی را مطالعه کرد. این مهارت
ت های جستجو دانسی، شبکه سازی وتوانایجستجوچندوجهی، داوری، ی، هوش جمعشناخت توزیع شدهای بودن، وظیفه

(Correa,2010.) 

، تحلیل ای توانایی دسترسیای باشد. سوادرسانهای جدید شاید نزدیک ترین مفهوم به سوادرسانهمفهوم سوادرسانه
 Ferroها است)ای ارزیابی انتقادی رسانهی مرکزی سوادرسانههای مختلف است، هستهدر شکلها ارزیابی و خل  پیام

et al,2010.) 
 باشد و های مختلف را داشتهارسال پیام به شیوه بی ویارزا تحلیل وای کسی است که توانایی دسترسی، باسوادرسانه

به تولید  چنین شادر، ارزیابی و تحلیل کند و هممزگشاییا ررهای الکترونیکی هم رسانه های چایی وبتواند هم رسانه
 (. Meneses & Mominó,2010محتواهای رسانه ای در هر دو شکل چایی و الکترونیکی باشد)

ای به محتواهای تولید شده در ای بر مفهوم سواد دیجیتالی نگاه انتقادی سوادرسانههای سوادرسانهبیشترین تاثیر بحث
ای هدف این نیست که افراد خود به تولیدکنندگان است. با این تفاوت که در آموزش سوادرسانههای مختلف رسانه

ها را نقد کنند. محتواهای رسانه ای بدل شوند بلکه هدف این است که به شکلی فعاالنه محتواهای تولید شده در رسانه
 ,Valcke et alمحتواهای دیجیتال را فرا بگیرند)های خل  وانتشار اما در سواد دیجیتالی کاربران خود نیز باید مهارت

2010.) 
شورها یری بین کوعی چالش ودرگجنگ نرم نباشد. ترین راهکارهای مقابله با جنگ نرم میاین موضوع یکی از محوری

شرار  ها و نرم افزارهایها و برنامهگیرد در حوزه محتواشرار نمینظامی است که در حوزه سخت افزاری و تسلیحات
های که با هم رشابت یا دشمنی یا گروه بنابراین هر گونه تقابل میان کشورها ،ها استگیرد که عمدتاً از جنس رسانهمی

عنوان  شود در دنیا بهستفاده میابزارهای سایبری و نرم افزاری یا مغز افزاری ا دارند و در آن از ابزارهای رسانه ای،
 ها هستند. رسانه این جنگ نرم دخیل فعالن امور ه درکشود طبیعتاً سربازانی هم میتلقی ( soft war)جنگ نرم 

 ای که مخاطب این ستیز،تدریجی است به گونه گونه که از نامش پیداست یک نوع حرکت آرام وگ نرم همانجن
اجتماعی  باورهای شلبی و یجاد تغییرات درشود. هدف جنگ نرم اگیرد نمیصورت می که علیه اواشدامی اهداف متوجه

های نسل سوم رسانه صاحبنظران معتقدند عرصهک آن بسیار سخت است. که حالت تدریجی دارد دراست و از آنجایی
های یجاد شده و جمعافضای ارتباط اجتماعی زیادی در اینترنت  فضای بهتری برای جنگ نرم است. چرا که امروزه

م زیادی را گرده های جدید وهای سنتی و مذهبی و خرده فرهنگآمده که فرهنگدر اینترنت به وجود  مجازی فراوانی
بردن سانی جهان و از بینهم آورده است. امروز با وجود شبکه تارنمای جهانی دیگر وحشت گذشته که مدرنیسم را عامل

 .ندارد دانست وجودهای ضعیف و حاشیه ای میفرهنگ
باشد. به بیان کلی ای در بین کاربران میبله با جنگ نرم ارتقاء سوادرسانهاز این رو مهمترین راهکار برای مقا

رسند اطالق ست ما میدای به توانمندی ما در بررسی و تحلیل انواع اطالعات و پیغام هایی که روزانه به سوادرسانه
ای درصدد این است ه. سوادرسانشود. در بطن این توانمندی داشتن تفکر انتقادی نسبت به محتوای پیام نهفته استمی

ای داشته اند نگیزهاای چه چیزی نهفته است. تولیدکنندگان چه که به مخاطب کمک کنند در وادی این پیامهای رسانه
روی ما اثر  وع چگونهر مجمدبه دنبال ترویج چه ایده و ارزشهایی هستند و نهایتًا به دنبال این است که این عوامل 

 (.Van Deursen & Van Dijk,2008گذارخواهد بود)
 شوند:رمیای منجنهای یک اصطالح کلی است که در واشع شامل سه مرحله متوالی است که به توانمندی رساسوادرسانه
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های مختلف هاز رسان تفادهمرحل اول: در مرحله اول اهمیت مدیریت زمان و توزیع زمان و میزان زمان مناسب برای اس
قبول برای نامه ای مکند، که به دنبال ارائه براشع این مرحله به سان نوعی رژیم غذایی عمل میشود. در ومطرح می

 هلم و انواع نسخها، فیازیبهای اینترنتی، ها اعم از تلوزیون، ویدئوها، سایتمدیریت زمان در استفاده از انواع رسانه
 باشد.چاپی می

های انتقادی باشد. در مرحله مهارت طرح سوالهای تفکر انتقادی میمهارتمرحله دوم: مرحله دوم شامل یادگیری 
 واهد گذاشت.ما اثر خنه برشامل، شالب اصلی ارائه پیام در این رسانه چیست؟ این پیام چگونه ساخته شده است و چگو

آید. سواالت عمیقی ییان مباشد و صحبت محتوا به ممرحله سوم: در مرحله سوم مسائلی فراتر از شالب رسانه مطرح می
ند منتفع خواهد کنند؟چه کسانی در این فرایها را تولید و ارائه میشامل چه کسانی و با چه اهدافی این رسانه و پیام

ماعی تجاشتصادی و ا گشت به چه کسانی متضرر خواهند شد؟ تصمیم گیرندگان چه کسانی هستند؟ این مراحل سیاسی،
ها هر کدام ها و پیامهرسان ه این نکته هستند که چگونه افراد مختلف در جامعه در مواجهه باتحلیل درصدد دستیابی ب

 (.Shah et al, 2009برداشت مخصوص برخود را خواهند داشت)
قابله با جنگ ای در استفاده بهینه از فضای سایبر و مهای سوادرسانهاز این رو این تحقی  با هدف شناخت نقش مهارت

ای و تأثیرات آن در در جنگ نرم در بین دانشجویان های سوادرسانههای مختلف مهارتر بررسی جنبهنرم سعی د
های رتنقش مها ه بررسیهای تهران را دارد. همچنین بهای دانشگاهکارشناسی ارشد علوم ارتباطات در همه گرایش

های فضای سایبر، برنامه ای در کیفیت مفهومیهای سوادرسانهفضای سایبر، تاثیر مهارت ای در استفاده ازسوادرسانه
ه بهینه از ای در استفادهای سوادرسانهرابطه میزان استفاده از فضای سایبر و جنسیت و شرایط تأثیرگذار بر مهارت

 فضای سایبر میپر دازد.

 

 هاروش ومواد 
 -بوده که به روش توصیفیکمیده های جمع آوری شتحقی  حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع داده

رتباطات د علوم ای ارشهمبستگی با رویکرد پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری تحقی  کلیه دانشجویان کارشناس
و  1389ال یقات در ستهران مرکز و واحد علوم تحقشهر تهران در دانشگاههای تهران، عالمه طباطبایی، آزاد اسالمی

ست. اتخاب شده مام شمارشی و هدفمند به عنوان روش نمونه گیری در این تحقی  انروش ت (.N=214بود) 1390
ی موجود در فضایای استفاده از ظرفیت علممتغیرهای مستقل در این پژوهش شامل جنس، میزان مهارت رایانه

رت در زمینه نایی و مهااینترنت و میزان آشای در فضاهای اجتماعی و سرگرمیاینترنت، میزان آشنایی و مهارت رایانه
ترنت، ضای اینهای میزان استفاده مشارکت و تعامل در فهای الکترونیکی و همچنین شاخصخرید و پرداخت

ن آشنایی و ی و میزای مجازهای استفاده از فضای مجازی، میزان اعتماد و برخورد با مطالب دریافتی از فضامحدودیت
د. ه با جنگ نرم بورای مقابلبینه از فضای سایبر بود و متغیر وابسته میزان استفاده بهای ای سواد رایانههای رایانهمهارت

تحقی   زار اصلیدید. ابآوری اطالعات استفاده گرای و روش میدانی برای جمعدر این پژوهش از دو روش کتابخانه
ن خبرگان ی با جامعه پاسخگویالفای از روش دهای سوادرسانهپرسشنامه بود که در ابتدا به منظور شناسایی مهارت

ر دو سطح های آماری ددهاستفاده شد. روایی ابزار تحقی  توسط پانلی از متخصصان علوم ارتباطی احراز گردید. دا
 گیرد.مورد تجزیه و تحلیل شرار می spssتوصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 
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 شرح و بحث
درصد زن  56 درصد جمعیت پاسخگویان مرد و 44دهد که ویژگیهای فردی پاسخگویان: نتایج بدست آمده نشان می

 7/40سی علوم ارتباطات و درصد افراد در دوره کارشنا 3/59سال بود. رشته تحصیلی  28بودند که میانگین سنی آنها 
 ،مرکز تهراناسالمی آزادر دانشگاه دد پاسخگویان درص 7/32اند. درصد دارای تحصیالت کارشناسی غیرمرتبط بوده

احد علوم تحقیقات مشغول درصد در و 8/23درصد در دانشگاه تهران و  3/17درصد در دانشگاه عالمه طباطبایی،  2/26
کامپیوتر شخصی استفاده  درصد از 5/67درصد از پاسخگویان را افراد شاغل تشکیل میدادند.  9/52به تحصیل بودند. 

رنتی استفاده درصد( از کامپیوتر شخصی برای برطرف نمودن نیازهای اینت 3/54از پاسخگویان )کنند. و بیش از نیمییم
درصد از  4/23کنند. و ساعت از اینترنت استفاده می 5درصد از پاسخگویان در طول هفته کمتر از  24/22کنند. می

ساعت در  17کنند، میانگین استفاده از اینترنت ینترنت استفاده میساعت از ا 21پاسخگویان در طول یک هفته بیشتر از 
درصد  7/20اند و ل بودهدرصد دارای سابقه استفاده از اینترنت بیش از ده سا 1/37دهند که هفته است. نتایج نشان می

بررسی محتویات یک وب  درصد( در 4/51از پاسخگویان )اند. بیش از نیمیسال بوده 5سابقه استفاده از اینترنت زیر 
کنند. می استفاده سایت سایت جدید از روش مقایسه با وب سایتهای مشابه و بررسی نحوه بروز کردن اطالعات آن وب

صد گزینه خیلی مهارت در 7/18اند و درصد پاسخگویان در استفاده از رایانه و اینترنت دارای مهارت کامل بوده 1/12
درصد  4/8اند. ظهار کردهادرصد گزینه تا حدی مهارت دارم را  3/59از پاسخگویان ش از نیمیاند. بیدارم را اعالم کرده

درصد( دارای  9/37اند. بیش از یک سوم پاسخگویان )درصد گزینه هیچ مهارتی ندارم را گزارش کرده 4/1مهارت کم و 
 درصد بدون وبالگ شخصی هستند. 1/62وبالگ شخصی و 

زان اشنایی و بررسی می در فضای اینترنت: به منظورهای علمیای برای استفاده از ظرفیترایانه میزان آشنایی و مهارت
ر موتورهای جستجو گرهای مرتبط دگویه مهارت جستجو و استفاده از نشان 5ای از یک طیف لیکرت با مهارت رایانه

اطالعاتی  هایبانک ها وو اشتراک در سایت عضویتهای کامپیوتری، و. ..(، مهارت دانلود و آپلود فایل "یا"،  "و")
انشجویان د گران وپژوهش کترونیکی و ارتباط سایبری با اساتید،های الو آشنایی و استفاده از ژورنال دانشگاهی، علمی

خگویان درحد متوسط درصد پاس 4/51در زمینه رشته تحصیلی استفاده شد. منایج بدست آمده نشان داد که مهارت 
د پایین در این مقیاس حدرصد در  2/25شان در این مقیاس در حد باال و درصد پاسخگویان میزان مهارت 4/23ست. ا

 مهارت داشته اند. 
اینترنت: به منظور بررسی میزان آشنایی و مهارت ای در فضاهای اجتماعی سرگرمیمیزان آشنایی و مهارت رایانه

(، …,face book, messenger. Oovoهای اجتماعی)آشنایی با شبکه گویه 6ای از یک طیف لیکرت با رایانه
 faceهای اجتماعی)( ، میزان استفاده از شبکه…,face book, messenger. Oovoهای اجتماعی)عضویت در شبکه

book, messenger. Oovo,…از  های تصویری، میزان استفادههای موسیقی، فیلم، کلیپ( ، دانلود و استفاده از فایل
بازیهای رایج کامپیوتری در محیط اینترنت میزان ارتباط با دوستان از طری  ایمیل، جی میل و. .. ، وبگردی و پیگیری 

درصد  28اخبار و اطالعات از طری  سایتها، خبرگزاری مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان آشنایی و مهارت 
 درصد در حد باال محاسبه شده است.  4/22متوسط و  درصد در حد 5/49پاسخگویان در حد پایین، 

میزان استفاده و مشارکت و تعامل در فضای اینترنت: برای سنجش این مقیاس که نشان دهنده میزان مشارکت و 
باشد از چهار گویه سرزدن به وبالگ دوستان و یا تعامل}دریافت اطالعات و ارائه اطالعات{در فضای اینترنت می

نت گذاشتن برای مطالب وبالگی دوستان یا دیگران، برشراری ارتباط ایمیلی با اساتید، دوستان و همکاران و دیگران، کام
 2/54از پاسخگویان )پیگیری مسائل روز از فضای مجازی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیش از نیمی

صد پاسخگویان از میزان مشارکت و تعامل متوسط در 1/41درصد( میزان مشارکت و تعامل باال در فضای اینترنت 
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درصد پاسخگویان میزان مشارکت و تعامل شان در فضای اینترنت در حد پایین گزارش  7/4برخوردار هستند، و صرفاً 
 شده است.

ای از ت رایانهی و مهاراشنای های الکترونیکی: به منظور بررسی میزانمیزان آشنایی و مهارت در زمینه خرید و پرداخت
صورت  ت نام بهژ، ثبیک طیف لیکرت با سه گویه انجام امور بانکی به صورت اینترنتی )پرداخت شبوض، خرید شار

 ، بلیط و. ..( وخرید کاالهای اینترنتی )اینترنتی و. ...( ، خرید کاال و محصوالت بر اساس تبلیغات اینترنتی و سایت
ت. ده شده اسگردشگری، اداری، حقوشی، آشپزی و...( استفاعمومی کاربردی )کسب اطالعاتجستجوی مطالب عمومی

 6/20توسط بوده اند. مدرصد دارای مهارت  1/56درصد پاسخگویان دارای مهارت پایین و  4/23نتایج نشان داد که 
 درصد پاسخگویان دارای مهارت باال بوده اند.

نگرش  یاس شاملین مقهای استفاده شده برای سنجش امحدودیتهای موجود در زمینه استفاده از فضای مجازی: گویه
به اخبار و  مادی نسبتها یا جامعه نسبت به فضای مجازی، سرعت پایین اینترنت، فیلترینگ، بی اعتمنفی بعضی خانوده

. این گرددمی شامل اطالعات فضای مجازی و عدم آگاهی و اطالعات ناکافی کاربران در استفاده فضای مجازی را
ها جست. نتایاجازی س به طور کلی در صدد سنجش عوامل محدود کننده میزان استفاده پاسخگویان از فضای ممقیا

درصد پاسخگویان  9/50دهند که تاثیر محدود کننده این مقیاس در حد باالیی اظهار شده است به نحوی که نشان می
یزان درصد پاسخگویان م 5/7 ارزیابی کرده اند صرفا درصد در حد متوسط 6/41تاثیر محدود کنندگی آنرا در حد باال و 

 محدود کنندگی این مقیاس را کم ارزیابی کرده اند.
های به مطالب هز گویمیزان اعتماد و نحوه برخورد با مطالب دریافتی از فضای مجازی: برای سنجش این مقیاس ا

کنم، به مسایل ارزشی، دی از مطالب استفاده مینتقاا -مطرح شده در فضای مجازی اعتماد کامل دارم، با نگاه تحیلی
ب را از ار و مطالکنم و برای حصول اطمینان، اخبعقیدتی و ایدئولوژیک مطرح شده در فضای مجازی کامال توجه می

خگویان درصد از پاس 5/21دهند که کنم؛ استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان میچند منبع مختلف جستجو می
یگر یاد آوری د. بار دده اناعتماد و نحوه برخورد با مطالب دریافتی از فضای مجازی را در حد باال اعالم کر میزان
لب دریافتی، بت به مطاشود که این باال بودن میزان اعتماد در واشع به معنی توجه و حساسیت بیشتر پاسخگویان نسمی

 کامل و یک طرفه ز اعتمادرهیز اانتقادی و پ -، داشتن دید تحلیلیکسب خبر از منابع گوناگون و مقایسه آنها با یکدیگر
 باشد.منابع فضای مجازی می

ت نسبتا رایج مهارت و اصطالحا 22ای های رایانهای: به منظور بررسی مهارتهای رایانهبررسی میزان آشنایی با مهارت
از ای بیش از نیمیدهد که مهارت رایانهشان میو پرکاربرد در حوزه نرم افزاری و کامپیوتر انتخاب شد. نتایج ن

به  درصد دانشجویان در سطح پایین و 9/22ای باشد. میزان مهارت رایانهدرصد( در حد متوسط می 2/54پاسخگویان )
 درصد( در سطح باال محاسبه شده است. 9/22همین نسبت)

ری این دو ه معناداز رابطااسکوئر بدست آمده نشان  بررسی رابطه بین جنسیت و میزان استفاده از فضای سایبر: کای 
ای سایبر رابطه وجود بین متغیر جنسیت و میزان استفاده از فض 002/0باشد. به عبارتی با سطح معنی داری متغیر می

 شود.دارد و فرضیه ما تایید می
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 بررسی رابطه بین جنسیت و میزان استفاده از فضای سایبر

 جنس
 استفادهمیزان 

 جمع
 21باالی  20تا  16بین  15تا 11بین  10تا  6بین  5زیر 

 74 21 18 10 14 11 فراوانی زن

 140 29 11 17 46 37 فراوانی مرد
 214 50 29 27 60 48 فراوانی جمع

 sig فی کای اسکوئر 

 17,217 284/0 002/0 

 
ای برای انههارت رایمبین  نتایج طرح حاکی از آن است که بررسی رابطه بین مهارت و میزان استفاده از فضای سایبر:

های هارتنین بین مو میزان استفاده از فضای سایبر رابطه معناداری وجود ندارد. همچاستفاده از ظرفیتهای علمی
د دارد. به جوواینترنت و میزان استفاده از فضای سایبر رابطه معناداری ای در فضاهای اجتماعی سرگرمیمهارت رایانه

کند به همان میزان میزان های بیشتری پیدا میهای اجتماعی مهارتعبارتی هر چقدر دانشجویان در بخشهای شبکه
ای الکترونیکی هپرداخت رید واستفاده از فضای سایبر در بین آنها افزایش پیدا میکند. همچنین بین مهارت در زمینه خ

 معناداری وجود ندارد.  و میزان استفاده از فضای سایبر رابطه

 
 بررسی رابطه بین مهارت و میزان استفاده از فضای سایبر

 سطح معناداری ضریب پیرسون مهارت 

 097/0 114/0 ای برای استفاده از ظرفیتهای علمیمهارت رایانه
 008/0 181/0 اینترنتای در فضاهای اجتماعی سرگرمیمهارت رایانه

 090/0 116/0 پرداختهای الکترونیکیمهارت در زمینه خرید و 

 
یج بدست امده بین دانشگاههای تهران: نتاهای علمیتفاده از ظرفیتای پاسخگویان برای اسمقایسه میزان مهارت رایانه

ص مهارت ز نظر شاخابین دانشگاهها نشان داد که از مقایسه میزان مهارت یارانه برای استفاده از ظرفیتهای علمی
های دانشگاه ای در بین دانشجویان. یعنی میزان مهارت رایانهها وجود داردای تفاوت معنی داری بین دانشگاهرایانه

 17,73و دانشگاه عالمه با  18,08ها باالترین میانگین مربوط به دانشگاه تهران با تهران یکسان نبوده و در بین دانشگاه
 در مرتبه آخر جای گرفت.  14,78و دانشگاه آزاد اسالمی 15,59با  است و بعد از آن دانشگاه علوم تحقیقات

 
 علمی ای برای استفاده از ظرفیتهایبررسی تفاوت بین دانشگاهها و شاخص مهارت رایانه

 سطح معناداری df F مجموع مجذورات میانگین نمونه نام دانشگاه

 مرکز تهراناسالمی آزاد
 عالمه طباطبایی

 تهران
 تحقیقاتعلوم 

70 
56 
37 
51 

14,7857 
17,7321 
18,0811 
15,5998 

 3 417,657 برون گروهی

 210 2831,975 درون گروهی .000 10,324

 213 3249,632 کل

 
ایانه در ر مهارت ردهد که دانشجویان دو دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی از نظنتایج آزمون پس تجربی نشان می

ران مرکز یقات و تهبا همدیگر تفاوت ندارند ولی با دانشجویان دو دانشگاه علوم و تحقهای علمی ظرفیتاستفاده از 
 انشجویان علوم وشتر از دمه بیتفاوت دارند، و با توجه به میانگین مهارت آنها مهارت دانشجویان دانشگاه تهران و عال

 تحقیقات و تهران مرکز است.



 639 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

 های علمیای برای استفاده از ظرفیتها و شاخص مهارت رایانهدانشگاه نتایج آزمون پس تجربی توکی

 J I اختالف میانگین انحراف معیار سطح معناداری

 مرکز تهراناسالمی آزاد عالمه *2,94643- 65838. 000.

 

 

 تهران *3,29537- 74641. 000.

 علوم تحقیقات 81412.- 67607. 625.

 تهران مرکز *2,94643 65838. 000.

 تهران 34894.- 77800. 970. عالمه

 علوم تحقیقات *2,13231 71080. 016.

 تهران مرکز *3,29537 74641. 000.

 عالمه 34894. 77800. 970. تهران

 علوم تحقیقات *2,48125 79303. 011.

 تهران مرکز 81412. 67607. 625.

 عالمه *2,13231- 71080. 016. علوم تحقیقات

 تهران *2,48125- 79303. 011.

 

ها: انشگاهاینترنت در بین دای پاسخگویان برای استفاده از فضاهای اجتماعی سرگرمیمقایسه میزان مهارت رایانه 
-ین دانشگاهبدهد که با ن میهای تهران نشامقایسه میزان مهارت در استفاده از فضاهای سرگرم کننده در بین دانشگاه

مهارت  توان نتیجه گرفت که در شاخصای تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر این اساس میمهارت رایانهها از نظر 
رفته اند و اینترنت به لحاظ همگن بودن هر چهار دانشگاه در یک گروه شرار گای در فضاهای اجتماعی سرگرمیرایانه

 شود.هیچ تفاوتی بین این دانشگاهها مشاهده نمی
 

 اینترنتای برای استفاده از فضاهای اجتماعی سرگرمیت بین دانشگاهها و شاخص مهارت رایانهبررسی تفاو

 .df F Sig مجموع مجذورات میانگین نمونه نام دانشگاه

 تهران مرکزآزاد اسالمی
 عالمه طباطبایی

 تهران
 علوم تحقیقات

70 
56 
37 
51 

25,2250 
26,7751 
27,9379 
26,4020 

 3 191,951 برون گروهی

 210 7835,545 درون گروهی .165 1,715

 213 8027,496 کل

 
مینه خرید و یان در زانشجودمقایسه مهارت در زمینه خرید و پرداختهای الکترونیکی در بین دانشگاهها: بررسی مهارت 

ی وجود وت معنی داراین مهارت تفاها از نظر دهد که بین دانشگاهپرداختهای الکترونیکی برحسب دانشگاه نشان می
لحاظ  رونیکی بهتوان نتیجه گرفت که در شاخص مهارت در زمینه خرید و پرداختهای الکتندارد. بر این اساس می

 شودشاهده نمیها مهمگن بودن هر چهار دانشگاه در یک گروه شرار گرفته اند و هیچ تفاوتی بین این دانشگاه
 رداختهای الکترونیکیای در زمینه خرید و پا و شاخص مهارت رایانهبررسی تفاوت بین دانشگاهه

 .df F Sig مجموع مجذورات میانگین نمونه نام دانشگاه

 مرکز تهراناسالمی آزاد
 عالمه طباطبایی

 تهران
 علوم تحقیقات

70 
56 
37 
51 

9,1172 
9,6750 
9,8631 
9,6078 

 3 17,423 برون گروهی

 210 1292,846 درون گروهی .421 .943

 213 1310,270 کل
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ارکت در اده و مشن استفها: بررسی میزابررسی تفاوت بین میزان استفاده و مشارکت در فضای اینترنت در دانشگاه
دارد. بر ناری وجود ظر شاخص فوق تفاوت معنی دها از ندهد که بین دانشگاهفضای اینترنت بر حسب دانشگاه نشان می

ر همگن بودن هتوان نتیجه گرفت که در شاخص میزان استفاده و مشارکت در فضای اینترنت به لحاظ میاین اساس 
 شود.چهار دانشگاه در یک گروه شرار گرفته اند و هیچ تفاوتی بین این دانشگاهها مشاهده نمی

 
 بررسی تفاوت بین دانشگاهها در شاخص میزان استفاده و مشارکت در فضای اینترنت

 .df F Sig مجموع مجذورات میانگین نمونه دانشگاهنام 

 مرکز تهراناسالمی آزاد
 عالمه طباطبایی

 تهران
 علوم تحقیقات

70 
56 
37 
51 

14,3143 
14,7515 
15,0270 
14,2353 

 3 19,573 برون گروهی

 210 1883,108 درون گروهی .537 .728

 213 1902,681 کل

 

میزان اعتماد  ا: مقایسههشگاهاعتماد و نحوه برخورد با مطالب دریافتی از فضای مجازی در دانبررسی تفاوت بین میزان 
ظر شاخص ها از نهدهد که بین دانشگاو نحوه برخورد با مطالب دریافتی از فضای مجازی بر حسب دانشگاه نشان می

طالب رخورد با مبمیزان اعتماد و نحوه ت که توان نتیجه گرففوق تفاوت معنی داری وجود دارد. بر این اساس می
قات تفاوت علوم تحقی ، عالمه و واحدمرکز تهراناسالمی آزاددریافتی از فضای مجازی بین دانشگاه تهران با دانشگاه 

، مرکز تهرانمیاسال ادآزهای های تهران در یک گروه و دانشگاهوجود دارد. همچنین به لحاظ همگن بودن دانشگاه
 واحد علوم تحقیقات در گروه دیگر شرار گرفته اند.عالمه و 

 
 بررسی تفاوت بین میزان اعتماد و نحوه برخورد با مطالب دریافتی از فضای مجازی در دانشگاهها

 .df F Sig مجموع مجذورات میانگین نمونه نام دانشگاه 

 مرکز تهراناسالمی آزاد
 عالمه طباطبایی

 تهران
 علوم تحقیقات

70 
56 
37 
51 

12,8714 
13,8214 
14,3784 
13,0270 

 3 71,950 برون گروهی

3,785 011. 
درون 
 گروهی

1330,615 210 

 213 1402,565 کل

 
ها باالترین میانگین مربوط به در بین دانشگاه داده که دو گروه بدینگونه تشخیص بین را تفاوت این توکی آزمون

ا بن دانشگاه علوم تحقیقات در مرتبه بعدی جای گرفت. بعد از آ 13,82و دانشگاه عالمه با  14,37دانشگاه تهران با 
 در مرتبه آخر جای گرفت.  12,87 مرکز تهراناسالمی آزادو دانشگاه  13,02

 
 میزان اعتماد و نحوه برخورد با مطالب دریافتی از فضای مجازی در بین دانشگاههانتایج آزمون پس تجربی توکی 

 J I اختالف میانگین انحراف معیار سطح معناداری

 مرکز تهراناسالمی آزاد عالمه 95000.- 45129. 155.

 

 

 تهران *1,50695- 51163. 019.

 علوم تحقیقات 15554.- 46342. 987.

 تهران مرکز 95000. 45129. 155.

 تهران 55695.- 53329. 724. عالمه

 علوم تحقیقات 79446. 48722. 364.
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 تهران مرکز *1,50695 51163. 019.

 عالمه 55695. 53329. 724. تهران

 علوم تحقیقات 1,35141 54359. 065.

 تهران مرکز 15554. 46342. 987.

 عالمه 79446.- 48722. 364. علوم تحقیقات

 تهران 1,35141- 54359. 065.

 

ای برحسب دانشگاه انهن آشنایی و سواد رایها: بررسی میزاای در دانشگاهبررسی تفاوت میزان آشنایی و سواد رایانه
توان نتیجه گرفت یدهد که بین دانشگاهها از نظر شاخص فوق تفاوت معنی داری وجود دارد. بر این اساس منشان می

تحقیقات با  ای بین دانشگاه تهران، عالمه و واحد علومای سواد رایانههای رایانهکه در شاخص میزان آشنایی و مهارت
در  مرکز تهرانمیاسال آزادانشگاه تفاوت وجود دارد. همچنین به لحاظ همگن بودن د مرکز تهراناسالمی آزاددانشگاه 

 ند.ار گرفته ری شراهای عالمه و تهران در گروه دیگر و واحد علوم تحقیقات در گروه دیگیک گروه و دانشگاه
 

 ای در دانشگاههارایانه بررسی تفاوت بین میزان آشنایی و سواد

 df F Sig مجموع مجذورات میانگین نمونه نام دانشگاه

 مرکز تهراناسالمی آزاد
 عالمه طباطبایی

 تهران
 علوم تحقیقات

70 
56 
37 
51 

67,5538 
79,7833 
82,7355 
72,3156 

برون 
 گروهی

7693,394 3 

درون  000. 6,265
 گروهی

85955,308 210 

 213 93648,702 کل

 

ها باالترین میانگین مربوط به در بین دانشگاه داده که دو گروه بدینگونه تشخیص بین را تفاوت این توکی آزمون
ا بن دانشگاه علوم تحقیقات در مرتبه بعدی جای گرفت. بعد از آ 79,78و دانشگاه عالمه با  82,73دانشگاه تهران با 

 در مرتبه آخر جای گرفت.  67,55 مرکز تهراناسالمی آزادو دانشگاه  72,31
 

 یای سواد رایانه اهای رایانهنتایج آزمون پس تجربی توکی بین دانشگاهها و شاخص میزان آشنایی و مهارت

 J I اختالف میانگین انحراف معیار سطح معناداری

 دانشگاه آزاد عالمه *12,22946- 3,62718 005.
 

 

 

 تهران *15,18171- 4,11215 002.

 علوم تحقیقات 4,76176- 3,72465 578.

 تهران مرکز *12,22946 3,62718 005.

 تهران 2,95225- 4,28621 901. عالمه

 علوم تحقیقات 7,46770 3,91597 228.

 تهران مرکز *15,18171 4,11215 002.

 عالمه 2,95225 4,28621 901. تهران

 علوم تحقیقات 10,41995 4,36900 083.

 تهران مرکز 4,76176 3,72465 578.

 عالمه 7,46770- 3,91597 228. علوم تحقیقات

 تهران 10,41995- 4,36900 083.
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 نتیجه گیری و پیشنهادات
باشد. ای میادرسانهظری سوای از اهم مباحث نبحث نگاه انتقادی و اجتناب از پذیرش بدون چون و چرای مطالب رسانه

ن و مستمر در شود که افراد بتوانند بار معنایی پنهاای تالش زیادی صرف این مساله میواشع در ادبیات سوادرسانهدر 
دهند که در این ها نشان میدهظاهر رسانه را کشف کنند. و نکات ایدئولوژیک و ارزش نامرئی رسانه را برمال سازند. دا

م وجود ندارد. ا جنگ نربله بد، و توانمندی الزم در دانشجویان برای مقازمینه ضعف نسبی در بین پاسخگویان وجود دار
ر تسلط بر بو عالوه  ها از اهمیت باالیی برخوردار استباید توجه داشت که درک مضامین ارزشی و ایدئولوژیک رسانه

ت تن الزاماناخهای هنری، شدانش کاربران، درک نکات و تکنیکدانش نرم افزاری نیازمند ارتقای سطح عمومی
 باشد. های مختلف میرسانهفرمی

ای از اهمیت نهای در حوزه سوادرساهای رایانهدر مقابله با جنگ نرم و استفاده بهینه از فضای سایبر تسلط بر مهارت
-زبانری به ضای سایبفتوای ویژه ای برخوردار شده است. با توجه به اینکه اکثر کاربران و خصوصاً تولیدکنندگان مح

است در مرحله  برخوردار کنند آشنایی با زبان انگلیسی از اهمیت ویژه ایهای التین )خصوصا انگلیسی( تولید محتوا می
 کامپیوتری و فنی مورد نظر بوده است.های عمومیبعد توانمندی

ر ها شرااثیر پیامتر تحت تبیش نمایند، و بهنتایج نشان داد که دختران نسبت به پسران بیشتر از فضای سایبر استفاده می
ضای سایبر دارای فای و ارتباط تعاملی در های سوادرسانهدارند، از این رو اولویت به توانمندی دختران در زمینه مهارت

شود به ای بیشتر میباشد. نتایج طرح حاکی از آن است هر چقدر مهارت دانشجویان در بحث سوادرسانهاهمیت می
 کند.تباط تعاملی و پویاتر دانشجویان در فضای سایبر افزایش پیدا میهمان میزان ار

اینترنت و میزان استفاده از فضای سایبر رابطه معناداری ای در فضاهای اجتماعی سرگرمیهای مهارت رایانهبین مهارت
کند به همان ری پیدا میهای بیشتهای اجتماعی مهارتهای شبکهوجود دارد. به عبارتی هر چقدر دانشجویان در بخش

 بخشی در فضاهای وا و آگاهکند. از این رو تولید محتمیزان میزان استفاده از فضای سایبر در بین آنها افزایش پیدا می
ای های سوادرسانهرتنماید. هر چقدر دانشجویان از مهااجتماعی زمینه الزم را برای مقابله با جنگ نرم فراهم می

 کند.به همان میزان استفاده از فضای سایبر در بین آنها افزایش پیدا میبرخوردار باشند 
ای مقابله با راهکاره کی ازدر ارتباط با شاخص میزان اعتماد و نحوه برخورد با مطالب دریافتی از فضای مجازی که ی

ن است که دهنده ای نشان شود وها تفاوت مشاهده میجنگ نرم و استفاده بهینه از فضای سایبر است در بین دانشگاه
ین رو بایستی رند از ابر دادانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات و آزاد تهران مرکز میزان اعتماد بیشتری در فضای سای

تایج بدست آمده ناتوجه به های برنامه آگاهسازی و مقابله با جنگ نرم شرار گیرند. بدانشجویان این دانشگاه در اولویت
 گردد.ی بهبود استفاده از فضای سایبر ارایه میپیشنهادات زیر برا

یب و راه عم از تصواوجه به آموزش و توسعه دانش سواد رسانه ای، توجه به گسترش آموزشهای الزم در این زمینه ت  -
این  اربردی درهای نظری و کهای تحصیلی با این موضوع در مقاطع مختلف، تقویت مطالعات و پژوهشاندازی رشته

استای وثری در رمتواند گام مهم و ای، توجه به تالیف و ترجمه متون مرتبط میهای بین رشتهگسترش فعالیتحوزه، 
 شد.ای در جهت مقابله با جنگ نرم باتقویت سواد رسانه

ی ی زیرساختهاوسعه زیرساختهای فنی، حقوشی، سیاسی الزم برای بهره برداری بهینه از فضای سایبر، ضعفت -
سطح  ه ارتقایبمزمان در میزان مشارکت و فعالیت دانشجویان در فضای سایبر دخیل باشند. لذا توجه همیتوانند 
ای آنان و رسانهان سوادتواند زمینه ساز ارتقاء میزهای الزم به همراه گسترش توانمندی دانشجویان میزیرساخت

 مشارکت حداکثری در فضای اینترنت باشد.
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و نرم  های فنی سخت افزاریویان: ارتقای سطح مهارتی سخت افزاری کامپیوتری دانشجهاتوجه به ارتقای مهارت -
نه در فضای ضور فعاالتواند باعث تسلط بیشتر آنان به ابزارهای روز و زمینه ساز مشارکت و حافزاری دانشجویان می

 اینترنت باشد.
-د وبالگها، تعدادانشگاهو کمی های کیفیارزیابیای در های سوادرسانهاتخاذ تدابیری به منظور لحاظ عنوان شاخص

 ها، اساتید وآنان در فضای وب، میزان عضویت و اشتراک دانشکدههای علمیهای دانشجویان، میزان مشارکت
ش وند. تالشحسوب مدانشجویان در پایگاههای علمی، میتوانند شاخص هایی از عملکرد آموزشی محافل دانشگاهی 

توانند به طور نامحسوس باعث اهمیت های فوق را بتوانند لحاظ نمایند میهای ارزیابی که شاخصظامبرای استقرار ن
 ای بشوند.یافتن و ارتقاء بحث سوادرسانه

های ندیبه توانم و فرهنگی با موضوعیت و تولید محتوای فضای مجازی: توجهها، مسابقات علمیبرگزاری جشنواره -
تواند انه می  این رسز طریمحتوای متنوع وخالشانه برای فضای وب و انتقال مفاهیم ارزشی ا افراد در راستای تولید

 ای باشد.زمینه ساز تقویت سواد رسانه
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  ملی رسانه اجتماعی مسئولیت هایمؤلفه بین رابطه بررسی

 مخاطبان ایرسانه سواد سطح و

 
 پور کاظم طاهر محمد

 نصیری بهاره دکتر

 فراهانی آبادی عزیز فاطمه دکتر

 

 چکیده

 هاسازمان اشتصادی، و عیاجتما تغییرات باالی سرعت تبع به و اطالعات زیاد حجم و باال سرعت به توجه با امروزه
 کسب و اهداف به رسیدن برای هاسازمان رو این از. هستند مواجه ایپیچیده هایچالش و هاماموریت با همواره
 کلیة منعطف، ستراتژیا با و دهند نشان مناسب واکنش تغییرات این برابر در باید جهانی رشابت این در موفقیت
 در تاثیرگذار عوامل همترینم از یکی عنوان به اجتماعی مسئولیت. کنند یکپارچه و هماهنگ را سازمان هایفعالیت
 آن طری  از و کندمی ترسهل سازمانی هایاهدف به یابیدست آن به توجه که است مشتریان رضایت آوردن بدست
 جامعه در افتیگیی توسعه مهم هایشاخص از یکی. کرد کمک جامعه افراد زندگی کیفیت و فرهنگ به توانمی

 نیازهای جزء موضوع نوای است هاپیام تحلیل و تجزیه باالی شدرت با فعال مخاطبانی داشتن حاضر عصر اطالعاتی
 سمعی هایرسانه طری  از ار هایرسانه با مواجهه و انتقادی دیدگاه پذیری، جامعه مخاطبان است، پویا جامعه ضروری

 امری هارسانه جتماعیا هایمسئولیت از ایسوادرسانه کردن فرض جدا بنابراین. بنددمی بکار و آموزدمی بصری و
 موضع این که است هجامع آگاهی سطح افزایش شنیداری و دیداری هایرسانه خطیر وظایف از یکی زیرا است دشوار

 . استرسانه سواد جزءالینفک

 اساس بر که است انمخاطب ایرسانه سواد با ملی رسانه اجتماعی مسئولیت بین رابطة بررسی پژوهش این از هدف
 مسئولیت و حقوشی مسئولیت اخالشی، مسئولیت دوستانه، انسان مسئولیت اصلی بعد چهار دارای که کارول الگوی

 با مختلف نظریات از رگرفتهب و ساخته محق  الگوی اساس بر مخاطبان ایرسانه سواد متغیر با که باشدمی اشتصادی
 .است گرفته رارش بررسی مورد هارسانه با مخاطبان مواجهه نحوه انتقادی، دیدگاه پذیری،جامعه شاخص سه
 سطح ءارتقا در ملی سانهر اشتصادی و حقوشی اخالشی، دوستانه، انسان اجتماعی مسئولیت پژوهش، این نتایج اساس بر

 .دارد سزایی به نقش مخاطبان ایرسانه سواد

 مخاطبان ایرسانه سواد اجتماعی، مسئولیت: ها واژه کلید

 

 مقدمه

 زندگی شلمرو هاست،کهرسانه فراگیری سرعت اطالعاتی، جامعه ظهور به مربوط هایمشخصه و معیارها از یکی
 ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری در کقه هاییپیشقرفت با. استداده شرار تأثیر تحت شدت به را هاانسان خصوصی
 پیوند هاماهواره با نهایت در و گسترده نهادهای و مؤسسقات از هاییشقبکه بقا تلویزیون خدمات است،آمده فراهم
تلویزیون از جدید، هایرسانه پوشش حال، این با. اند گرفته شرار دسترس در جهان کجای هر در سهولت به و خورده
 اطالعاتی بمباران این در حال. است ساخته متأثر را جهان همه و کرده رشد شدت بقه اینترنت، تا گرفته ایماهواره های
 همواره هستند هارسانه کنندگان مصرف بیشترین کقه جقوان مخاطبان پذیریوآسیب هارسانه رسانی-آسیب دغدغه
 منفی تأثیرات کردن درکم سعی و کردن آگاه ایسوادرسانه اصلی اهقداف از یکقی. است بوده اندیشمندان توجه مورد
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می نظر به ضروری و الزم مهارتی ایسوادرسانه واشع در. است جوانان جمله از جامعه گونقاگون اششقار روی بر هارسانه
 باشقد داشته هارسانه از جانبه همه و کافی تصویری و کند فکر مستقالنه طور به تا کندمی کمک انسان بقه کقه رسقد
 درهر موجود دانقش بقه و کننقد پردازش را ایرسقانه هقایپیام کامل، آگاهی با که بدهد را امکان این مخاطبان به و

 .کند پیدا دست ایرسانه
 مسئله بیان

 مریا حاضر وضعیت از مخاطبان آگاهی لزوم نوین هایرسانه و مکتوب شنیداری، دیداری، هایرسانه توسعه و رشد با
 اطالع هارسانه وسطت ارسالی تازه هایدانش و اطالعات از باالی حجم و جهانی دهکده گیری شکل با که است مهم
 در با توانندمی هارسانه میان این در. کندمی طلب را جدی توجه که است هایمسئولیت جمله از بخشی آگاهی و رسانی
 همیتا. دهند شرار مخاطبان اختیار در مناسب انتخاب برای را الزم هایآگاهی رسانی اطالع مفید ابزار داشتن دست
 و دولتی هاینهاد و تاس گرفته شرار توجه مورد پیشرفته کشورهای در که هاستسال آن ضرورت و ایرسانه سواد
 سازی بومی برای مهیداتیت نیز کشورها از برخی. کنندمی تالش مختلف اششار بین آن گسترش و آموزش برای مدنی
 که ستا سالی چند نیز ما شورک در آوردند روی خود جوامع وضعیت با تطبیقی مطالعه به و اند اندیشیده ایرسانه سواد
 راتتاثی برابر در آنان دنبو پذیر آسیب و ایران جامعه جوان جمعیت به توجه با اما است، شده پرداخته مبحث این به

 در شده انجام مطالعات زا مندی بهره با و گیرد صورت تری گسترده هایتالش زمینه این در باید ها، رسانه منفی
 به و کرد مشخص جامعه یازن با متناسب را ایسوادرسانه رویکرد و اهداف آنها، تجارب از استفاده و دیگر کشورهای
 در و دکنن کمک امر این به باید ایرسانه و صنفی مدنی، آموزش، هاینهاد منظور، این برای. گمارد همت آنها آموزش
 سواد آموزش امر در یزیاد نقش مخاطبان، وسیع طیف به توجه با سیما و صدا بویژه جمعی هایرسانه میان این
 و هستند جامعه یک جتماعیا و فرهنگی وضعیت کننده گو باز سیما و صدا آنکه ضمن.دارند خود مخاطبان به ایرسانه
می تاثیر جامعه اجتماعی و گیفرهن اعتقادات و هاارزش از که حال عین در تلویزیونی و رادیویی هایبرنامه واشع در

 . باشند نیز اعتقادات و هاارزش این دهنده تغییر و دهنده شکل تواندمی پذیرد

 به سسپ و اجتماعی مسئولیت به و گرددمی آغاز اجتماعی تعهد از سازمان اجتماعی مشارکت تکامل سیر دیگر طرف از
 شانونی و اشتصادی هایمسئولیت شامل هامسئولیت حداشلی سطح با اجتماعی تعهد در. انجامدمی اجتماعی پاسخگویی

 شکل سازمان در اخالشی حاکمیت وبچارچ یک اجتماعی، هایمسئولیت ورود و هاسازمان تکامل با و باشیممی مواجه
 پاسخگویی نهایتاً و کنندمی شداما جامعه وضع سازی بهینه جهت در هاییفعالیت به هاسازمان آن براساس که گیردمی

 انی،الو) دارد جامعه انتظارات و هاخواسته به نسبت اشدام و عمل جهت در سازمان ظرفیت و توان به اشاره اجتماعی
 (.18-20 ص ،1377

 و خواندن در افراد توانایی شدندمی محسوب ایرسانه فرمت مهمترین مکتوب هایرسانه که ایدوره در همچنین
 تعریف را سوادیبی و اسوادیب بین مرز نوشتار، طری  از ارتباط ایجاد توانایی و است شده نوشته که آنچه درک نوشتن،
 مکتوب هایرسانه. اندساخته متحول یباسواد از را ما تعریف اینترنت و جهانی اشتصاد جدید، هایتکنولوژی اما. کردمی
 به ایرسانه سبد اختیار در حاضر حال در نقش این. شوندنمی محسوب مسلط ایرسانه فرمت دیگر ساب  خالف بر

 اجتماعی مسئولیت خصوص در پژوهش نیاز دلیل همین به.است گرفته شرار شنیداری و دیداری هایرسانه خصوص
 ایرسانه سواد از هاییشاخص طری  از است الزم و است ضروری هاینیازی جزء مخاطبان ایرسانه سواد و ملی رسانه
 آن اساس بر تماعیاج مسئولیت رابطه و شود پرداخته موضوع این به هستند، باالیی اهمیت و اولویت دارای که

 .شود بررسی هامشخصه
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 تحقیق اهداف

 آرمانی هدف

 کشور شهروندان ایرسانه سواد سطح ارتقاء

 اصلی هدف

 کشور؛ در مخاطبان ایرسانه سواد سطح و ملی رسانه اجتماعی مسئولیت بین رابطه شناسایی

 

 تحقیق سواالت

 اصلی سؤال

 دارد؟ کشور در مخاطبان ایرسانه سواد باسطح ارتباطی چه ملی رسانه اجتماعی مسئولیت

 فرعی سؤاالت

 دارد؟ کشور در مخاطبان ایرسانه سواد باسطح ارتباطی چه ملی رسانه دوستانه انسان مسئولیت -1

 دارد؟ کشور در مخاطبان ایرسانه سواد باسطح ارتباطی چه ملی رسانه کار و کسب اخالق رعایت مسئولیت -2

 دارد؟ کشور در مخاطبان ایرسانه سواد باسطح چهارتباطی ملی رسانه مقررات و رعایتقوانین مسئولیت -3

 دارد؟ کشور در مخاطبان ایرسانه سواد سطح با تباطی چهار ملی رسانه اشتصادی مسئولیت -4

 

 تحقیق هایفرضیه

 اصلی فرضیه

 .رددا وجود دار معنی رابطه مخاطبان ایرسانه سواد سطح و ملی رسانه اجتماعی مسئولیت بین 

 فرعی هایفرضیه

 .دارد وجود دار معنی رابطه مخاطبان ایرسانه سواد سطح و ملی رسانه دوستانه انسان هایمسئولیت بین: اول فرضیه
 .دارد دار معنی طهراب مخاطبان ایرسانه سواد سطح و ملی رسانه در کار و کسب اخالق رعایت بین: دوم فرضیه
 .داردارد معنی بطهرا مخاطبان ایرسانه سواد سطح با ملی رسانه در مقررات و شوانین رعایت بین: سوم فرضیه
 .داردارد معنی رابطه مخاطبان ایرسانه سواد سطح با ملی رسانه اشتصادی مسؤلیت بین: چهارم فرضیه

 

 تحقیق روش

 و اسنادی صورت هب مطالعه استفاده مورد روش پژوهش نوع نظر از و است کاربردی هدف حیث از حاظر تحقی  روش
 بخانهکتا از استفاده و ربطیذ منابع از پیشین هایپژوهش بررسی مقاله این در اطالعات آوری جمع روش. است میدانی

 و صدا سازمان نظارت و زیری برنامه معاونت کارشناسان و مدیران آماری جامعه. است بوده پرسشنامه توزیع همچنین و
 شده انجام هایزمونآ. است شده توزیع پرسشنامه221 و نفر 420 آماری جامعه. است ایران اسالمی جمهوری سیمای

 خیصتش برای اسکوئر ایک آزمون پرسشنامه، پایایی بررسی برای کرونباخ آلفای آزمون شامل استنباطی آمار بخش در
 .است بوده ارتباط شدت تعیین برای اسپیرمن آزمون و همبستگی و ارتباط

 

 رسانه

 بوده پیام حامل که غیرمادی و مادی نهادهای یا سازمان ابزار، هر به رسانه»: شودمی عنوان چنین رسانه تعریف در
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 جامعه موردپذیرش و باشد برخوردار اجتماعی مقبولیت از کندمی منتشر که پیامی که آن شرط به منتها گردد،می اطالق
 آن مهم نکته اما. آورد بوجود مخاطب در را رفتاری الگوی نوعی تواندمی رسانه سبب بدین« .گیرد شرار مخاطبان و

 و آنها مقبولیت و تأئید کسب صورت در و شوندنمی خوانده عمومی فرهنگ علم، در هاسرمش  یا الگوها این است
 زمان آن گیرند، شرار جامعه افراد همه از حداکثری یا همه موردپذیرش که صورتی در و نسل چند طی استمرارشان

 .نمایند کسب را فرهنگ از بخشی به شدنتبدیل شابلیت توانندمی
-سرمایه که جایی تا دارد، ودوج تفکراتی چنین نیز غرب در پندارند،می هدف و پیام همان را رسانه بسیاری ما کشور در

 به باشد،می ارتباط پیام و حتوام برای گذاریسرمایه از بیشتر بسیار ارتباطی وسایل و ابزار برای شده انجام هایگذاری
 ا،باوره و عقاید زمینه در رغیبت توجه، هدایت و جلب":داشت نظر در هارسانه برای را زیر هایشابلیت توانمی کلی طور

 از ادراک به دادن ساخت و کردن تعریف مشروعیت، و حیثیت آوردن فراهم ،(خرید انتخابات،: مثال) رفتار بر اثرگذاری
 :شماردمی بر چنیین تفکیک به را هارسانه اجتماعی هایکرد کار کوایل مک دنیس"(1382 کوایل، مک) واشعیت

 ری،نوآو تسهیل شدرت، و روابط فهم جهان، و جامعه شرایط و رویدادها درباره اطالعات کردن فراهم:   اطالعات .1
 .پیشرفت و اشتباس

 پذیری، هجامع مستقر، شتدارا و نظم از حمایت اطالعات، و رویدادها معنای تفسیر و تعبیر تعیین،( ارتباط)همبستگی .2
 .اجماع ایجاد مجزا، هایفعالیت کردن هماهنگ

 و تقویت جدید، رهنگیف هایپیشرفت و هافرهنگ خرده شناساندن و مسلط فرهنگ معرفی و بیان(  استمرار)تداوم .3
 .هاارزش و مشترک وجوه حفظ
 .یاجتماع تنش کاهش آرامش،( ایجاد) و توجه تغییر سرگرمی، و تفریح کردن فراهم  سرگرمی .4
 

 گاهی و کار توسعه، د،اشتصا شدرت، سیاست، حوزه در اجتماعی موضوعات برای کننده هماهنگ هایفعالیت بسیج -1
  دین، اوشات
 غییر،ت با انطباق ثبات، و کنترل نظم، هماهنگی، و یکپارچگی: برای هستند جامعه اساس جمعی هایرسانه این بنابر
 (.97-8: 2006 کوایل، مک)ارزش و تفکر تداوم تنش، مدیریت بسیج،

 لعوام از مرکب ایوعهمجم نظاممند هدایت و ریزیبرنامه که مختلف، هایحوزه از متشکل است دستگاهی ملی رسانه
 رچوبچا در هم آن جامعه، در پویا و مترشی مفید، اثرگذاری منظور به مالی، یهاعامل و فنآوری اطالعات، انسانی،
 (1374هاشمی، ادیب)دارد عهده بر را ایران اسالمی جمهوری نظام کلی اهداف
 و رمؤث سمتدهی و فاخر هنر از گیریبهره با و عمومی دانشگاه مثابه به ایران اسالمی جمهوری صداوسیمای سازمان
 .آن کارآمد

 .مکتوب و( ترنتیاین و ایرایانه هایشبکه) مجازیهایرسانه از برخوردار و تلویزیونی، و رادیویی هایکانال طری  از -1
 لی،م استانی، حوزه در... و حیتفری و سرگرمی رسانی، اطالع و خبری آموزشی، متنوع برنامههای پخش و تولید با -2

 .جهانی و ایمنطقه
 و جهان انانمسلم شاره، شبه و میانه یآسیا زبانان فارسی کشور، از خارج و داخل ایرانیان از اعم گسترده مخاطبان با -2

 .جهانی جامعه شهروندان دیگر
 :ددار عهده بر زیر «نکال اهداف» براساس را «جامعه عمومی افکار و فرهنگ هدایت و مدیریت» مأموریت سیما و صدا
 و ظحف و جامعه آحاد «خالصانه دینی رفتار» و «فاضله اخالق» ،«روشنبینانه ایمان و معرفت» ارتقای و تعمی  ق1

 «اسالمی ق ایرانی هویت و فرهنگ» اعتالی
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 «فقیه والیت» و «یاسالم نظام و انقالب فکری بنیانهای و هاارزش» به عمومی باور و شناخت کردن دارریشه ق2
 هب بیگانه «فکری و یفرهنگ تهاجم» مخرب موج از تأثیرپذیری شبال در جامعه عمومی اذهان به بخشیدن مصونیت ق3

 «غربی لیبرالیزم» فرهنگ و «مادی و الحادی گرایشهای» ،«سکوالریزم» ویژه
 و داخل در ایران یاسالم جمهوری نظام «کارآمدی» و «مردمی پایگاه و اصالت» به نسبت عمومی باور افزایش ق4

 کشور از خارج

 «ملی یتامن و وحدت اشتدار،» افزایش جهت در «عمومی همکاری و همگرایی» ،«ملی انگیزه» ایجاد ق5
 فرهنگی، توسعه و شدر» و «علم تولید و نرمافزاری نهضت» جهت در «ملی خودباوری» و «نشاط» ،«امید» ایجاد ق6

 کشور «اشتصادی و سیاسی اجتماعی،

 مسلمانان یانم در «عمومی همبستگی و همگرایی» ایجاد و «فرانو استعمار» درخصوص جانبه همه روشنگری ق7
 سالما چهره تضعیف جهت در بیگانه هایرسانه مخرب تبلیغات با مقابله و «اسالم جهان منافع» حفظ راستای در جهان

 . برونمرزی سطح در اسالمی جمهوری نظام و

 

 ایرسانه سواد

: رسانه درک"عنوان با خود کتاب رد بار نخستین لوهان، مک مارشال. گرددمی باز 1965 سال به ایرسانه سواد پیدایش
 ستا الزم یابد، تحق  جهانی دهکده که زمانی":بود معتقد وی است، کاربرده به را واژه این "وجودی ابعاد گسترش
 (44: 1385بنا، صدی )"یابند دست ایرسانه سواد نام به جدیدی سواد به هاانسان
 چگونگی و هاآن در سازیمعنی و هارسانه کار نحوه درک شدرت» از است عبارت خالصه طور به ایرسانه سواد

 ( 79 ص ،1380 شکرخواه،) «هاآن از استفاده سازماندهی

 ینا از رسانه یک نهایی محصول زا شناخت نوعی به بتوان آن براساس که باشد این تواندمی ایرسانه سواد اصلی هدف
 .خیر یا دارد وجود ایطهراب اجتماعی عدالت با نهایی محصول یک مثابه به رسانه یک محتوای بین آیا که رسید جنبه
 رسانه با تباطیار شطع مانع تواندمی ایرسانه سواد برسیم، رسانه یک با تعارض از اینقطه به زمانی اگر ترتیب، بدین
 . کند توصیه را رت فعال رابطه به انفعالی و یکسویه رابطه تبدیل و متفاوت هایرسانه با ارتباط و شود

 ایرسانه سواد با مرتبط هاینظریه

  
 هاسازمان اجتماعی مسئولیت

 وشنیر و استاندارد یکسان، تعریف. شودمی محسوب گذشته هایدهه در اهمیتی پر مفهوم سازمان، اجتماعی مسئولیت
 وییپاسخگ و شهروندان ریهمکا تجاری، اخالق پایداری، مفاهیم هاشرکت اجتماعی مسئولیت در ندارد وجود آن برای
 .دارد وجود

 در بایستی حکومتی غیر چه حکومتی چه هاسازمان که است تعهداتی و وظایف مجموعه توان،می را اجتماعی مسئولیت
 &Bamey. )کرد تعریف دهند انجام کنندمی فعالیت آن در که ایجامعه به کمک و مراشبت و حفظ جهت

Ricky,1992:724.) 

 :باشدمی اهمیت دارای چند دالئلی به اجتماعی مسئولیت موضوع
 هایمسئولیت به مدیران توجه نبنابرای گذارد،می عمی  تأثیرات جامعه مختلف هایبخش در مدیران تصمیمات-1

 .شود لوگیریج جامعه به خسارت تحمیل از تا دارد زیادی اهمیت تصمیم، اتخاذ زمان در شاناجتماعی
 مسئول مختلف هایبحران و اتفاشات رویدادها، به نسبت را خود جامعه مؤسسات و هاسازمان ها،گروه افراد، چنانچه -2
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 وجود به آرام و سالم ایجامعه و شده حل کوتاه زمان در هابحران از بسیاری کنند، تالش هابحران حل در و دانسته
 . آیدمی

 دامنه امعهج تا کرده توجه شاناجتماعی هایمسئولیت به باید جامعه در خود جایگاه بهبود و حفظ برای هاسازمان -3
 . باشند برخوردار جامعه در مشروعیت از و نکنند محدود را آنها هایفعالیت

 نعکسم سازمان خود به بد، یا وبخ تأثیر، این و گذاردمی تأثیر جامعه بر عملکردش کند، عمل نحوی هر به سازمان-4
 را نخودشا گریبان نهایت در که شودمی جامعه برای مشکالتی بروز موجب مدیران کردن عمل بد بنابراین،. گرددمی
 .گرفت خواهد نیز

 (.21: 1377 الوانی،) باالست بسیار کنندنمی مسئولیت احساس آن به نسبت که مدیرانی با ایجامعه هزینه

 یندبرآ را هربنگاه اعیاجتم مسئولیت شد منتشر " بنگاه اجتماعی مسئولیت هرم" باعنوان که ای مطالعه در کارول،
 :داندمی زیر مولفه چهار
 تامین را نآ نیاز مورد خدمات و هاکاال و برآورند را جامعه اشتصادی نیازهای موظفند هابنگاه: اشتصادی هایمسئولیت-1

 .سازند مندبهره کار، فرایند از را مردم مختلف هایگروه و کنند
 محیط. کنند توجه خود کنندگانمصرف و کارکنان ایمنی و بهداشت به دارند وظیفه آنها: حقوشی هایمسئولیت-2

 بعیضت شومی، تبعیض) بعیضت مرتکب و نباشند انحصار پی در بپرهیزند، سازمانی درون معامالت از نیاالیند، را زیست
 . نشوند( جنسی

 و انصاف صداشت، مچونه اصولی شلمرو، این در. است کار و کسب اخالق بنگاه، مسئولیت: اخالشی هایمسئولیت-3
 .است مدنظر احترام،

 گاهبن مشارکت یعنی، این و است بودن «خوب شهروند» مولفه، این از کارول دیگر تعبیر: دوستانه بشر هایمسئولیت-4
 .دبخش بهبود را مردم زندگی کیفیت و بکاهد جامعه معضالت از که هاییفعالیت انواع در

 

 تحقیق پیشینه

-شده انجام مدیریتی و یسازمان دانشگاهی، مختلف هایحوزه در ایرسانه سواد خصوص در مطالعاتی این از پیش
 صالحی رضا دسی دکتر نوشته «ایرسانه سواد ضرورت»عنوان تحت 1387 سال در مقاله خصوص همین در.است
 شده ارائه رجبی عودمس سید و استراتژیک تحقیقات پژوهشکده اجتماعی و فرهنگی هایپژوهش گروه مدیر امیری
 که تاس آگاهی سطح رفتن باال ای،رسانه هایپیام صحیح درک و تحلیل پیامدهای از یکی نویسندگان اعتقاد به. است
 شهروندان و گردد جامعه دموکراتیک ارهایساخت تقویت و هارسانه با ترسالم اجتماعی ارتباطات ایجاد به منجر تواندمی
 اسوادب و فعال شهروند یک که چرا نمایند، کمک رسانه در ترسالم هایگزینه سازیمشروع به طری  این از توانندمی
 بیننده تنها و نماید اعالم هارسانه رابرب در را خود العملعکس و کند فعالیت مثبت اجتماعی تغییر ایجاد در تواندمی

 در دانهمنتق تفکری و عمی  ی ،دش نگاهی داشتن گرو در ایرسانه سواد اهداف تعمیم بدانیم باید نهایت در. نباشد صرف
 بدانیم، هارسانه با ارتباط هدربار باید آنچه: چون مباحثی مقاله در. است ایرسانه هایگزینه صحیح انتخاب جهت

 شدان و اطالعات وسیلهبه سالم تماعیاج ارتباطات و ایرسانه سواد فراگیری دالیل ها،رسانه با سالم اجتماعی ارتباطات
 .است گرفته شرار واکاوی و بحث مورد
 به رسقانه آمقوزش بر " ایرسانه سواد یا سانسور"عنوان تحت ایمقاله در 1387 سال در فر سلطانی محمد دکتر 

. ورزدمی تاکیقد رسقانه وعملکرد محتوا به نسبت خودانگیختقه مواجهقه توانایی ایجاد منظور به مدارس در آموزاندانش
 سنجش نحوه و اطالعات پقردازش منظور به ونوجوانان، کودکان بر رسانه تاثیرات برشمردن ضمن راسقتا درایقن
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 تفکرانعکاسقی آموزشی مدل بر مبتنی ایرسانه سواد به نیز نهایت در. شود اشاره آنها نزد ایرسانه هایبرنامه محتوای
 .شودمی تأکیقد
 و هاوزارتخانه هایومیعم روابط کارکنان و مدیران ایرسانه سواد" موضوع با1392 سال در ارشد مقطع نامهپایان

 و افخمی دکترحسینعلی استاد راهنمایی با رجبی محمد توسط که "آن با مرتبط عوامل و کشور دولتی هایسازمان
 سابقه بصری، سواد ت،تحصیال میزان نظیر عواملی دهد می نشان تحقی  نتایج. زادههرمزی علی محمد دکتر مشاوره
 کارکنان و مدیران ای رسانه سواد بر را تاثیر بیشترین ترتیب به ای رسانه مصرف و ایرسانه عادت تحصیلی، رشته کار،
 یارسانه سواد بر ستقیمم تاثیر خطی رگرسیون در سازمانی پست و فرهنگی سرمایه متغیرهای و دارند هاعمومی روابط
 .ندارند
 مقطع اموزان دانش پسران و دختران ایرسانه سواد ایمقایسه بررسی" موضوع با 1390 سال در ارشد مقطع نامه پایان

 افخمی علی دکتر ماییراهن با و زاده تقی عباس توسط که "کرمان شهر هایدبیرستان موردی مطالعه با متوسطه
 دانش ایرسانه سواد هک دهدمی نشان آن نتایج. است کرده بررسی را نظر مد امری جامعه ایرسانه سواد وضعیت
 . است متوسط سطح در متوسطه چهارم سال آموزان

 با محمدی شاه عبدالرضا ردکت راهنمایی و امامیه معمار سمیرا نوشته ارشد مقطع در 1390 سال در دیگری نامه پایان
 روش به "اسالمی آزاد هدانشگا ارتباطات علوم استادان دیدگاه از ایران در ایرسانه سواد جایگاه بررسی" عنوان

 مطبوعات)  جمعی ارتباط وسایل توسط باید خالق و منتقد مخاطبان پرورش که استداده نشان( یابی زمینه)  پیمایشی
 .شود انجام( تلویزیون رادیو و

 اب مرتبط دانشگاهی هایفعالیت و گراتوده ایرسانه سواد جنبش میان ترازیهم جهت نیاز به 2000 سال ومییردر
 یعرصه در جدید کاشیکن عمده، نظری توجهات":که ساخت نشان خاطر وی. کرد اشاره انتقادی، ایرسانه مطالعات
 شناخت موجب و است آورده پدید یجمع ارتباطات ینظریه یشناسانهزیست و روانشناسانه اطالعاتی هایرشته

 (Wehmeyer, 2000, 94. )استدهش متحده ایاالت در نوزده شرن یمیانه در فرهنگ و جامعه ها،رسانه درباره دانشگاهی

 یک عنوان به ایرسانه آموزش اگر که کردند گیری نتیجه چنین خود پژوهش در 2001 سال در "گیروکس" و "پیت"
 ,Piette& Giroux, 2001. )کند ارائه را اشنظری هایبنیان صراحت به باید است، شده مطرح خبره آموزشی یرشته

p 89 )در گسترده تفاوتهای نویسندگان این. باشد داشته ایرسانه پایدار ینظریه به شدیدی وابستگی نیز آموزش آن 
 وجود زمینه این در مثمرثمر رویکرد دو که" تأکیدکردند، و شدند یادآور را جمعی ارتباطات با جاری نظری رویکردهای

 ها،نظریه آن در که ایشیوه دیگری، و کندمی برآورد را هارسانه تاثیر ایرسانه هاینظریه آن در که ایشیوه یکی،. دارد
 ( Piette& Giroux, 2001, p 97.)دهندمی شرار بررسی مورد را مخاطب ماهیت

  
 پژوهش هاییافته

 (دموگرافی شرح) توصیفی آمار 
  
 

 
 
 
 
 

 کارکنان شرح عنوان ردیف

 جنسیت 1
 ٪42/8 مرد

 ٪57/2 زن

 36 میانگین سن سن 2

3 
وضعیت 

 تحصیالت

 %4/6 دکتری

 48 فوق لیسانس

 %43/4 لیسانس

 %2/3 کاردانی و دیپلم

 سمت سازمانی 4

 ٪2/3 مدیران ارشد

 ٪17/9 مدیران میانی

 ٪76/9 کارشناسان
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 پژوهش مدل
 

 
  

 مدل از پژوهش این در که است ایرسانه سواد سطح با ملی رسانه اجتماعی مسئولیت بین ارتباط نمایانگر فوق مدل
 سواد مختلف ظریاتن از پژوهش این در آنکه ضمن. است شده استفاده هابنگاه اجتماعی مسئولیت خصوص در کارول
 .استشده آوری جمع ایرسانه سواد هایشاخص ایرسانه

 

 استنباطی آمار

 .است مخاطبان ایسانهر سواد سطح و ملی رسانه دوستانه انسان هایمسئولیت بین رابطه بررسی تحقی  اول فرض
 ایرسانه سواد سطح و دوستانه انسان هایمسئولیت میان معناداری رابطه که دهدمی نشان اسکوئر کای آزمون

 .باشدمی برشرار اطمینان درصد 99 سطح در مخاطبان
 

 1آزمون معناداری فرضیه فرعی 

 آماره ها

V
al

u
e

 

df si
g

 

 000/0 190 6/511 آزمون خی دو

 

 
 
 
 

 انسان دوستانه تیمسئول یهمبستگ 

 
سطح سواد رسانه 

 ای

 ضریب همبستگی
 سطح معنا دار
 فراوانی

**762/0 
000/0 
173 



 فصل پنجم  652

 به دوستانه انسان ئولیتمس افزایش با که دارد واشعیت این از نشان که( شوی) است مثبت و 76/0 آن همبستگی میزان
 .یابدمی افزایش مخاطبان ایرسانه سواد سطح میزان همان
 مخاطبان ایسانهر سواد سطح و ملی رسانه در کار و کسب اخالق رعایت مسئولیت بین رابطه دوتحقیقبررسی فرض
 .است
 مخاطبان ایرسانه سواد حسط و کار و کسب اخالق رعایت میان معناداری رابطه که دهدمی نشان اسکوئر کای آزمون
 .باشدمی برشرار اطمینان درصد 99 سطح در
 

 2فرضیه فرعی آزمون معناداری 

 آماره ها

V
al

u
e

 

df si
g

 

 000/0 168 6/501 آزمون خی دو

 
 اخالشی کسب و کارتیمسئول یهمبستگ 

سطح سواد رسانه 
 ای
 

 ضریب همبستگی
 سطح معنا دار
 فراوانی

**781/0 
000/0 
173 

 

 رعایت افزایش با که باشدمی شوی بسیار شدت این که است مثبت و 0/ 78 آن همبستگی میزان راستا همین در و
 .یابدمی افزایش زیادی میزان به ایرسانه سواد سطح به کار و کسب اخالق
 مخاطبان ایرسانه ادسو سطح با ملی رسانه در مقررات و شوانین رعایت مسئولیت بین رابطه بررسی تحقی  سه فرض
 .است
 مخاطبان ایرسانه سواد سطح و مقررات و شوانین رعایت میان معناداری رابطه دهدمی نشان اسکوئر کای آزمون نتایج
 .است برشرار اطمینان درصد 99 سطح در
 

 3آزمون معناداری فرضیه فرعی 

 آماره ها

V
al

u
e

 

df si
g

 

 000/0 200 3/670 آزمون خی دو

 
 .است 77/0 و مثبت رابطه این شدت که دارد وجود معنادار رابطه درصد 99 سطح و مقررات و شوانین رعایت میان
 

 رعایت شوانین و مقررات یهمبستگ 

 سطح سواد رسانه ای
 

 ضریب همبستگی
 سطح معنا دار
 فراوانی

**776/0 
000/0 
173 

 
 .است بانمخاط ایرسانه سواد سطح با ملی رسانه اشتصادی مسئولیت بین رابطه بررسی چهارتحقی  فرض
 ایرسانه سواد سطح و اشتصادی مسئولیت میان معناداری رابطه دهدکهمی نشان اسکوئر کای آزمون نتایج جدول
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 .است برشرار اطمینان درصد 99 سطح در مخاطبان
 

 4آزمون معناداری فرضیه فرعی 

 آماره ها

V
al

u
e

 

df si
g

 

 000/0 209 9/793 آزمون خی دو

 
 میزان و دارد وجود دار نامع رابطه درصد 99 اطمینان سطح در مخاطبان ایرسانه سواد سطح و اشتصادی مسئولیت بین
 .باشدمی مثبت 75/0 همبستگی شدت
 

 مسئولیت اشتصادی یهمبستگ 

 ایسطح سوادرسانه
 

 ضریب همبستگی
 سطح معنا دار
 فراوانی

**757/0 
000/0 
173 

 
 .است مخاطبان ایرسانه سواد سطح و ملی رسانه اجتماعی مسئولیت بین رابطه بررسی تحقی  اصلی فرضیه آزمون
 خالقا مقررات، و انینشو رعایت دوستانه، انسان مسئولیت به مربوط متغیرهای تمامی اجتماعی مسئولیت سنجش برای
 ههمواج پذیری، جامعه ی،انتقاد دیدگاه به مربوط متغیرهای ایرسانه سواد سنجش و اشتصادی مسئولیت کار، و کسب

 ردمو متغیر دو میان ابطهر بررسی دو خی آزمون همان یا اسکوئر کای آزمون با و نموده ادغام را رسانه با مخاطبان
 و ملی رسانه اجتماعی ولیتمسئ میان معناداری رابطه که دهدمی نشان آزمون این نتایج جدول و گرفته شرار بررسی
 .است برشرار اطمینان درصد 99 سطح در مخاطبان ایرسانه سواد سطح
 

 آزمون معناداری فرضیه اصلی

 آماره ها

V
al

u
e

 

df si
g

 

 000/0 2508 7/3728 آزمون خی دو

 
 میان همبستگی شدت و دارد وجود معناداری رابطه درصد 99 سطح در ایرسانه سواد سطح و اجتماعی مسئولیت بین
  ایرسانه سواد میزان اجتماعی مسئولیت افزایش با که است مثبت 86/0 دو این

 .یابدمی افزایش
 

 مسئولیت اجتماعی یهمبستگ 

 ایسوادرسانهسطح 
 

 ضریب همبستگی
 سطح معنا دار
 فراوانی

**868/0 
000/0 
173 

 

 پیشنهادات و گیری نتیجه

 باید خودشان منافع تأمین بر عالوه کلی بطور است، وظایف انجام برای گیرانتصمیم تعهد عنوان به اجتماعی مسئولیت
 . بخشند بهبود را عهجام افراد زندگی کیفیت فرهنگی مؤسسات و کشور فرهنگ به کردن کمک طری  از تا کنند تالش
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 و تجزیه شدرت افراد هک ایجامعه در باشد،می جامعه ضروری نیازهای جزء که است مسائلی جمله از ایرسانه سواد
 امعهج آن افراد و است رخوردارب بیشتری اجتماعی و انسانی توسعه از جامعه آن باشند داشته را ایرسانه هایپیام تحلیل
 دیگر عبارتی به کنندمی برخورد هاپیام با فعال بطور بلکه نیستند، هارسانه کنترل تحت و منفعل مخاطبانی دیگر
 مخاطب هم را هارسانه رگزارانکا بلکه شود،نمی مربوط مخاطب به تنها ایرسانه سواد واشع در. گزینشگرند و گرانتخاب
 و سمعی هایرسانه ی طر از را هایرسانه با مواجهه و انتقادی دیدگاه پذیری، جامعه مخاطب. دهد-می شرار خود

 دشوار امری هارسانه جتماعیا هایمسئولیت از ایرسانه سواد کردن فرض جدا بنابراین. بنددمی بکار و آموزدمی بصری
 موضع این هک است جامعه آگاهی سطح افزایش شنیداری و دیداری هایرسانه خطیر وظایف از یکی زیرا است

 . است مخاطبان ایرسانه ادسو تغییر در مهمی عامل اجتماعی مسئولیت گفت توانمی و. استرسانه سواد جزءالینفک

 برای راهکاری ارائه خاطبان،م ایرسانه سواد سطح با ملی رسانه اجتماعی مسئولیت بین معنادار رابطه وجود به توجه با
 تواندمی وکارشناسان انمدیر برای محوری مخاطب به گرایش و هاشاخص اهمیت تبیین ونیز بنیادین هایارزش ارتقاء
 .گردد منتهی فوق دومقوله بین رابطه سطح ارتقاء به
 ن،مخاطبا ایرسانه سواد سطح و ملی رسانه اجتماعی مسئولیت بین که دهدمی نشان پژوهش در آمده بدست نتایج -1

 مسئولیت موضوع به مانساز مختلف هایوحوزه ارشد مدیران دارد ضرورت بنابراین دارد وجود دار معنا ایرابطه
 .ایندنم توجه مخاطبان ایرسانه سواد سطح بر موثر ابعاد از یکی عنوان به ملی رسانه اجتماعی

 نیاز به پاسخگویی منظور به ایرسانه رشابت ضایف در ملیرسانه اجتماعی مسئولیت ونقش اهمیت به باتوجه -2 -2
 سواد خصوص در ودخ استراتژی مستمر طور به سازمان است الزم مخاطبان ایرسانه سواد سطح افزایش و مخاطبان
 .گیرد شرار بازنگری مورد مخاطبان ایرسانه
 ار کارکنان و مدیران رویفرا اساسی هایدغدغه و مسایل خوبی به اجتماعی مسئولیت پژوهش، نظری مبانی براساس 3

 ارائه یکدیگر با وحدت و انسجام مشکل و( هااسترتژی طراحی) محیط با سازگاری مشکل برای هاییحل راه و نمایان
 شده توصیف شودمی حمایت انسازم یک بوسیله که غالب هایارزش منزله به اجتماعی مسئولیت که آنجا از و دهد،می
 چه هر شناخت منظور به رددا ضرورت. پذیردمی انجام سازمان روزمره وامور کارها آنها کمک به که هاییارزش. است
 شبال در سازمان یاجتماع مسئولیت اهمیت و نقش از نظارت و ریزی برنامه معاونت مدیران و کارشناسان بیشتر

 .نمایند برگزار و طراحی مناسبی آموزشی هایدوره مخاطبان
 و ریزی برنامه نتمعاو است الزم، مخاطبان ای،رسانه سواد سطح با اجتماعی مسئولیت بین شوی رابطه به توجه با -4

 ریزیبرنامه های-ولویتا جز تواندمی و نماید ترسیم وضعیت بهبود برای مناسبی هایاستراتژی و راهبردها نظارت
 .گردد ابالغ اجرا بر صف واحدهای ساالنه
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شناختی دانشجویان دانشگاه بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روان

 علوم پزشکی 
 
 1علیرضا مرآتی

 

 چکیده
در  وده و هست،بنظران و دانشمندان حیطه آموزش رد اشبال صاحبهای منتسب به آن همواره مویادگیری و شیوه

از شخصیت را،  ای ابعاد مختلفیها و ابزارهای نوین یاد دهی و یادگیری به عنوان ابزارهای چند رسانهاین میان شیوه
بر سرسختی  کترونیکیشه التحت تأثیر خود دارند. بر همین مبنا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از کارپو

نفری به اجرا  1350ه ای با جامع 1393-94روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 
ش و کنترل با طرح پیش نفری آزمای 15نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه  30درآمد. تعداد 

ولتی و همکاران پرسشنامه از پ سختی روانشناختی با استفادهآزمون، پس آزمون مورد آزمون شرار گرفتند. ابتدا آزمون سر
آزمون شرار  روه مورددو گ در هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل شرار گرفت و مجدداً هر

ارپوشه که از ان داد که استفادمستقل، مورد تحلیل شرار گرفت. نتایج نش tگرفتند، نمرات حاصل از آزمون با روش آماری 
تواند در ار می. این ابزتواند سرسختی روانشناختی را در دانش آموزان تقویت کرده و تحت تأثیر بگذاردالکترونیکی می

صورت موثرتری  شود تا از این روش بههای یاد دهی و یادگیری نیز مورد استفاده شرار گیرد. و پیشنهاد میسایر زمینه
 گردد. های آموزشی استفادهدر محیط

 کار پوشه الکترونیکی، سرسختی روانشناختی، دانشجویانها: کلیدواژه

 

 مقدمه
بینیم که چه تغییرات عمیقی در این ها و ابزارهای آموزشی را مرور کنیم میبه گذشته برگردیم و شیوهاگر کمی

مدرن، هدف  های مدون وو برنامههای سنتی آموزش تا به کار گیری ابزارها عرصه اتفاق افتاده، از مکتب خانه و شیوه
ها ین آموزشهای آموزشی و همچنین اثر بخش کردن امشترک همه آنها انحصار زدایی از حضور فیزیکی در محیط

آموزش  ندیشمندانانظران و های نوین در معرض توجه صاحباست. آموزش الکترونیکی نیز به عنوان یکی از این شیوه
گر اینکه در اشد و دیوزش بین دلیل برای این مهم تغییر فضای فکری جوانان نسبت به آمشرار گرفته است. شاید مهمتر

ی دانشگاه مراکز های اخیر همزمان با کاهش جمعیت دانش آموزی در کشور شاهد کم شدن تعداد دانشجو درسال
کز عطیلی مراخطر ت ها و متعاشب آنهستیم که این امر منجر به کاهش شدید تعداد افراد شرکت کننده در کالس

 صوص آموزشهای نوین و به خها با ورود به عرصه آموزشدانشگاهی خواهد شد. در همین راستا اکثر دانشگاه
باشد، به یبل رصد میز شانالکترونیکی سعی در تطبی  خود با این وضعیت دارند. این روند در کشورهای توسعه یافته 

های ه طی سالمتحد ونیکی نسبت به ثبت نام در آموزش عالی ایاالتطوری که میزان ثبت نام در یادگیری الکتر
 (. 1387آبادی  به نقل از خرم 1390درصد رسیده است)زارعی و رضایی  9/21درصد به  6/9از  2007تا  2002

های مختلف رفتاری و توانند بر جنبههای نوین عوامل متعددی دخیل هستند که میهای مجازی و یادگیریدر محیط
گونه شناختی و روانشناختی یادگیرندگان تأثیرگذار باشند و ابعاد مختلف شخصیتی یادگیرنده را متأثر از خود کنند. همان
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و حسی دارند و این امر باعث دانیم در مراودات و برخوردهای فیزیکی و رو در رو، افراد با یکدیگر تعامل کالمیکه می
ها تقویت شوند. اما به راستی این و سایر مهارتهای اجتماعی، کالمیرتهای مختلفی همچون مهاشود تا مهارتمی

 ها در یادگیری الکترونیکی چه جایگاهی دارند؟ مهارت
به عنوان یک عنصر موثر در آموزش و یادگیری و به عنوان یک مولفه روانشناسی در  1سرسختی روانشناختی
تواند به نسبت آموزش سنتی متأثر از این شیوه باشد و از عوامل جدید در روانشناختی به حساب یادگیری الکترونیک می

ای از ختی را به عنوان مجموعههای شخصیت، سازه سرس( با استفاده از نظریه1982، مدی و کوهن )2کوباساآید. می
زای زندگی عمل کنند که به عنوان یک منبع مقاومت در مواجهه با رویدادهای استرسهای شخصیتی تعریف میویژگی
سرسختی را ترکیبی از باورها درباره  3کوباسا مدی و زوال .(1387و سلیمانی،)به نقل از حقیقی، عطاری، رحیمیکندمی

 6و مبارزه جویی 5، تعهد4ی)وابسته به هم(شامل کنترلاین متغیر شخصیتی از سه مولفه ده اند.خود و جهان تعریف کر
(. افراد سرسخت کسانی هستند که در برابر اعمال و رفتار احساس تعهد کرده و به  2007تشکیل شده است المبرت ) 

بینی دهای زندگی شابل کنترل و پیشجای اینکه آن را تهدیدی برای زندگی خود به شمار آورند معتقدند که رویدا
جویی برای رشد بیشتر در نظر هستند و باالخره تغییر در زندگی و نیاز به انطباق با آن را نوعی شانس و مبارزه

های متعددی که در همین زمینه انجام داد، به این نتیجه رسید که پس از پژوهش المبرت .(1383گیرند)شیصی،می

یک ویژگی ذاتی. این ویژگی مثبت به عنوان یک سازه ی  اًتسابی و یادگرفتنی است نه صرفگی اکژسخت رویی یک وی
گیرد و به تدریج به عنوان یک ویژگی کلی، در رفتارها و شخصیتی از تجربیات مفید و متفاوت دوران کودکی نشأت می

 شود.احساسات فرد ظاهر می
بخصوص تحقت شقرایط اسقترس بقاال محافظقت  ،استرس شناختی شخص را در مقابل تاثیرات سوءسرسختی روان

ی. برای سالمت روانی است تا سالمت جسقم خوبیکننقده بینقیمتغیر پیش ،شناختیسرسختی رواندر حقیقت کند. می
 شناختی عبارتند از :های سرسختی روانتوان گفت ویژگیدر مجموع می

 حس کنجکاوی شابل توجه؛  -1

 دار؛تمایل به داشتن تجارب معنی  -2

 اعتقاد به مؤثربودن آنچه که مورد تصور ذهنی شرار گرفته است؛ -3

 تواند موجب رشد و پیشرفت شود؛انتظار اینکه تغییر امر طبیعی است و هر محرک با اهمیت می -4

 ابراز وجود، نیرومندی و پرانرژی بودن؛ -5
حقیقات ا آنکه تبآید و حساب میدر نظام تعلیم و تربیت کشور ما ارزشیابی به عنوان یک حوزه نسبتاً جدید به 

موزشی را به رزشیابی آاو درست مفاهیم بسیاری در این زمینه انجام شده اما تعداد افرادی که بتوانند به صورت علمی 
های سنتی های سنجش هستند که بجای روشهای سنجش جایگزین آن نوع از روشکار گیرند کم هستند. روش

گوید سنجش جایگزین یک اصطالح ( می2007( به نقل از ادانل، ریو و اسمیت )1386)اند. سیف معمول پیشنهاد شده
 شود. های سنتی گفته میهای متفاوت با روشعام است که به روش

کار پوشه الکترونیکی یکی از ابزارهای یادگیری، و سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری با شابلیت ذخیره سازی، 

                                                           
1 . Hardiness 

2.  Kobasa 

3 . Maddi and Zola 

4 . Control 

5 . Commitment 

6 . Challenging 
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، اصالح و بازبینی کارهای دانشجو در یک محیط دیجیتالی مبتنی بر وب، شبکه یا کامپیوتر سازماندهی، ارائه بازخورد
تواند همانند ویترینی، نمایانگر رشد، پیشرفت و مهارت دانشجو در زمینه خاص باشد)زارعی و رضایی، است و می

ست که مدارک و شواهدی از هایی از یادگیری ا(. به صورت ساده، کارپوشه مجموعه ای هدفمند شامل نمونه1390
(. همچنین به 194، به نقل از لین، ص2005آورد)شری و بارتلت، ها، و تمایالت دانش آموزان فراهم میدانش، مهارت

های یادگیری دانش آموز برای شناسایی ( کارپوشه، ارزیابی معتبری از مهارت2008اعتقاد سگرس، گیچبل و تولینگ)
دارای ساختار است. ساختار ظاهری به وی است. کارپوشه مناسب از نظر ظاهری و مفهومیهای ابعاد گوناگون توانایی

های آموزشی مرتب کردن مناسب تکالیف با توجه به تقدم زمانی اشاره دارد و ساختار مفهومی، شیوه دستیابی به هدف
ترین تعریف از (. ساده1391رهباردار،  برند.)مستور،های گوناگون به کار میاست. معلمان بسیاری کار پوشه را در زمینه

(. روش کار پوشه الکترونیکی 2006کار پوشه الکترونیک این است که کار پوشه مبتنی بر فن آوری است)پنی و کینسلو، 
کند. بعالوه مشاهده شده که کارپوشه الکترونیکی، این یادگیری پایدارتر و ماندگارتری را برای دانش آموزان فراهم می

دهد تا یادگیری خودشان را کنترل و بر عملکرد خود نظارت داشته باشند. همچنین این را به دانش آموزان می امکان
(. به طور کلی کار پوشه هم برای سنجش 395، ص2009دهد.)آسکی و آرپ، روش انگیزه مطالعه را افزایش می

گرفته شود و مهمتر اینکه از آن برای درگیر کردن  تواند به عنوان ابزاری برای یادگیری به کارشود، هم میاستفاده می
های استفاده از فناوری استفاده دانش آموز در فرایند یادگیری متفکرانه، و عمی ، همچنین کسب و ارتقای مهارت

 (.195،ص 2008کرد.)لین،
نوان راهبرد عکی به نیلکترودر رابطه با کاربرد کارپوشه الکترونیکی سه دیدگاه غالب وجود دارد. اول کار پوشه ا
وژیکی. در سایه ار تکنولک ابزیادگیری. دوم کارپوشه الکترونیکی به عنوان یک ابزار تأملی و سوم کارپوشه به عنوان ی

ابلیت ذخیره شی هستند. توان چنین عنوان کرد که به راحتی شابل دسترساین سه دیدگاه مزایا و معایب کار پوشه را می
 ، به نقل از2006یابند)جانسن و همکاران،شوند و ارتقا میای را دارند، به راحتی به روز میانهاطالعات به صورت چند رس

زایای ممده ترین عها، از ک(. سهولت تهیه نسخه پشتیبان، شابلیت انتقال و حمل، شابلیت ایجاد لین194، ص2008لین، 
ز ند و محتوا را اتبدیل کن طالعات را به صورت دیجیتالبلیت را دارند تا اباشند. همچنین این شاکارپوشه الکترونیکی می

(. 2001همکاران وبه نقل از چانگ  2005ٌ، لورنز و لیتل سون2009ٌهایپرلینک سازمان دهند) بارت و گارت  طری 
قیقات باشد. بر مبنای تحیزار مبعالوه همه این موارد افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان به هنگام استفاده از این اب

ا در یادگیری ر ولیت در فراینداستفاده از کار پوشه توانایی مدیریت خود و پذیرفتن مسئ 2010لوپز و رودریگرز در سال 
 شود.ن میانش آموزادی در ارتباط با یادگیری در دهای مثبت و خودکارآمدهد، و سبب افزایش نگرشافراد افزایش می

شود که فته میظر گرنکی به عنوان شکلی از یادگیری الکترونیکی در با وجود مزایای عمده کارپوشه الکترونی
ان در این مهم انش آموزقیت دبرخورداری از سواد اطالعاتی برای استفاده از آن از واجبات امر است. همچنین برای موف

نباید فراموش کرد که (. 2010به نقل از باگاشن و کلت،  2006باید سطوح باالیی از انگیزش در آنها ایجاد شود)فارل، 
نرم افزار  افزار و ی، سختآوری نیاز به مربیانی داریم که در حیطه تکنولوژبرای موفقیت در بهره گیری از این فن

 . (2010، به نقل از باگاشن و کلت، 2003مناسب کارآیی و توانمندی داشته باشند)رمیو هی، 

 

 روش
 ل است.یش و کنتره از دو گروه آزماس آزمون با استفادپ -مونروش این پژوهش استفاده از طرح آزمایشی پیش آز

1T X 2T 
2T - 1T 
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د به تعدا 1394-95یاین پژوهش در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که در سال تحصیل
انتخاب شدند انجام س نفری که با نمونه گیری در دستر 30نفر به تحصیل اشتغال داشتند با حجم نمونه ای  1350

ا بای اجرای پژوهش نفری آزمایش و کنترل به صورت تصادفی شرار گرفتند. بر 15گرفت. دانشجویان در دو گروه 
ها وهب شدند گرهای به عمل آمده با دانشگاه و توجیه دانشجویان مورد نظر که به صورت تصادفی انتخاهماهنگی

نهایتًا  وا درآمد ه اجرتقل به مدت چند جلسه بر روی گروه آزمایش بمشخص و پیش آزمون به اجرا درآمد. متغیر مس
 spssاده از با استف ری شدهها مورد ارزیابی شرار گرفته و سپس آزمون اجرا گردید. اطالعات جمع آومجدداً آزمودنی

 مستقل مورد ارزیابی شرار گرفت. tو با آزمون آماری  18نسخه 
رت، یوگراند، تون، راب، بارعبارت بود از پرسشنامه سرسختی روانشناختی ) پولتی ابزار اندازه گیری در این پژوهش

ه مؤلفه سآیتم و  45ه دارای کاغذی است ک -(. این ابزار یک مقیاس خود گزارشی مداد1989کاتلین، الری و اینگرام، 
 محاسبه 74/0زان اخ به میرونبای کتعهد، کنترل و مبارزه جویی است. پایایی آن در این پژوهش با استفاده از آزمون آلف

 باشد.و لحاظ گردید، که میزان شابل شبولی به لحاظ آماری می

 

 هایافته
 عههای مورد مطالهای سرسختی روانشناختی برای گروه. شاخصهای توصیفی مولفه1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد آزمون گروه مؤلفه

 سرسختی

 آزمایش
 160/2 12/13 15 پیش آزمون

 191/2 80/14 15 پس آزمون

 کنترل
 211/2 60/13 15 پیش آزمون

 135/2 73/13 15 پس آزمون

 تعهد

 آزمایش
 00/2 80/12 15 پیش آزمون

 29/2 33/13 15 پس آزمون

 کنترل
 81/1 00/12 15 پیش آزمون

 10/2 10/12 15 پس آزمون

 کنترل

 آزمایش
 99/1 38/15 15 پیش آزمون

 48/2 10/16 15 پس آزمون

 کنترل
 63/1 15/15 15 پیش آزمون

 21/1 37/15 15 پس آزمون

 مبارزه جویی

 آزمایش
 01/2 30/14 15 پیش آزمون

 29/2 01/15 15 پس آزمون

 کنترل
 70/1 01/14 15 پیش آزمون

 52/2 12/14 15 پس آزمون

 
اشته ون افزایش دروانشناختی هر دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزممیانگین سرسختی  1طب  جدول شماره 

 است اما این افزایش در گروه آزمایش بیشتر است
 

 پس آزمون سرسختی روانشناختی –مستقل برای نمرات اختالفی پیش آزمون  t. نتایج آزمون 2جدول 

 t Df P تفاوت میانگین تعداد گروه

 48/4 15 آزمایش
80/10 51 

0 

 1/0 64/0 15 کنترل

 
 80/10های سرسختی روانشناختی  برابر با مشاهده شده برای مقایسه میانگین نمره tمقدار  2بر اساس جدول شماره 
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گیریم که به کارگیری فرض صفر رد شده و نتیجه می %95است. بنابر این با اطمینان  p <01/0و سطح معناداری آن 
 کارپوشه الکترونیکی در افزایش سرسختی روانشناختی موثر است.

 تی. آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )اثر پیالیی( برای مقایسه دو گروه در ترکیب خطی ابعاد سرسختی روانشناخ3جدول

 سطح معنا داری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه F ییاثر پیال ابعاد

 001/0 48 25/3 21/77 76/0 سرسختی

 
فه سرسختی ه زیر مؤلدهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در سنتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان می

 شد. ی استفادهآزمون تعقیبی توک شخص شدن تفاوت بین گروهها ازباشد. برای مروانشناختی تفاوت معنا دار می
 

  بحث و نتیجه گیری
 و عادات هان بینی،جکودکان  به که هستند جامعه یک فرهنگ گرو نمایان اجتماعی ها نهادهایو دانشگاه مدارس

 با برشراری ارتباط یهاوهکودک شی که ها استاین محیط کنند. درمنتقل می را خاص هایدانش ها ومهارت و رسوم

 معلمان وجود به دلیل هم و شاگردان وجود دلیل به دارد، هم هادر کسب مهارت مدرسه که آموزد. نفوذیمی را دیگران

یغی تها همچون باشند و استفاده از آنفن آوریهای نوین امروزه در رأس همه این ابزارها می .است درسی هایبرنامه و
 شکل فرد رفتار و هانگرش ،هاارزش ها،مهارت فرایند، هنجارها، این باشد، درهایی میها و بدیدو لبه دارای خوبی

 نظری ترجمه؛1985 میلبرن، و ارتلج)ک کند ایفا جامعه در را خود آتی یا نقش کنونی و مطلوبی مناسب نحو به تا گیرد،می

 ر سرسختیبلکترونیکی اآیا استفاده از کارپوشه »(. این پژوهش در صدد پی بردن به این امر بود که 1385 نژاد،
د که نتایج آن ار گرفتنآزمون شر های پژوهش موردها، فرضیهآوری دادهبعد از جمع«. روانشناختی دانشجویان تأثیر دارد؟

نان که در ست و همچذار ابیانگر این امر بود که استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روانشناختی تأثیر گ
های سرسختی وهش که شامل زیر مولفهخص است عالوه بر فرضیه کلی، هر چهار فرضیه پژهای بدست آمده مشداده

 است مورد تأیید شرار گرفت.

 

 منابع
های آن با سالمت روانی در (. رابطه سرسختس و مولفه1387قیقی، ج. عطاری،ی. رحیمی،س و سلیمانی نیا،ل )ح -

 1-18(،ص 4)3هواز. مران اتربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چدانشجویان پسر دوره کارشناسی دانشگاه.مجله علوم 
های سنجش جایگزین)عملکردی و کارپوشه( و سنتی)مداد و (. تأثیر به کارگیری روش1387رم آبادی، یداهلل)خ -

رس دی در کاغذی( بر انگیزش پیشرفت، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی علوم تجرب
 کترا در رشته روانشناسی تربیتی.د. رساله 1386-87ن خرم آباد در سال شهرستاشیمی
یادگیری. مجله  هانیه. رهباردار، حمید. کارپوشه الکترونیکی روشی کارآمدبرای کاربست در فرایند یاددهی وستور،م -

 1391دوره بیست و هفتم. اردیبهشت  8رشد تکنولوژی آموزشی شماره 
 ن. دوران.ی یادگیری و آموزش. ویرایش ششم. تهراوانشناسی پرورشی نوین: روانشناس(. ر1386سیف، علی اکبر) -
1386 

- Aksi, Umut, Arap, Ibrahim.(2009). The opinions of education faculty students on learning 

processes involving e-portfolios. Procedia social and behavioral sciences.395-400 

- Chang, chi-cheng, Tseng, Kuo-Hung, Yueh, Hsiu-ping, & Lin, Wei-Chien.(2001). 

Consideration factors and adoption of type, tabulation and frame work for creating e-

portfolios. Computer & Education 56. 452-465 
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Lin, Qiuyun. (2008). Preservice teachers learning experiences of constructing e-portfolios 
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عالئم  بهبود و نترنتیبه ای بر کاهش عالئم وابستگرفتاری -اثربخشی درمان شناختی

 آن ادیاز اعت یناششناختی روان
 
 آرش هادیان

 

 چکیده

به  یبستگبر کاهش عالئم وافتاری ر-هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی زمینه و هدف:

 .استی نترنتیا ادیاز اعت یناش شناختیروانبهبود عالئم  و نترنتیا

المت در خانواده س کینیمراجعان به کل هیکلموردی بود. روش پژوهش حاضر به صورت مطالعه : هاروشمواد و 

شرکت  یبرا نفر 11 ادتعد. دهندمی لیپژوهش را تشک نیا یبودند، جامعه آمار ینترنتیا ادیعالئم اعت یکه دارا 94سال 
آزمون   یو از طر یتصادفریغ یریگزن به صورت نمونه 3مرد و  3آنها  نیکه از ب، کردند یاعالم آمادگ  یتحق نیدر ا
سترس و ضطراب، ااال به . سپس، این افراد با آزمون داس، از لحاظ ابتانتخاب شدند انگی ینترنتیا ادیاعت یورود

داد. ا نشان میتالالت رین اخافسردگی احتمالی مورد ارزیابی شرار گرفتند که نمرات آنان، همچنین دارا بودن عالئم ا
عتیاد های ارکت کنندگان انجام شد و آزمونشرفتاری برای -ان شناختیجلسه مداخلة درم 10پس از اجرای آزمون، 

ر دا اجرا شدند و دها مجدآزمون ماه از پایان درمان، 3اینترنتی و داس در مراحل مداخله، به اجرا در آمد. پس از گذشت 
ه کمک رسم ب هاتیعموش نیانگیم سهیمورد منفرد و مقا یدارید لیپژوهش از روش تحل نیا یهاداده لیتحل یبراادامه 

 .نمودار استفاده شد

شناختی وانز عالئم رم اعتیاد اینترنتی و نیرفتاری، عالئ-مداخلة درمان شناختیها نشان داد که افتهیها:  افتهی

 دهد و از لحاظ بالینی هم این کاهش عالئم معنادار بود.ناشی از آن را کاهش می
، ئم اضطرابو بهبود عال نترنتیبه ا یتواند بر کاهش عالئم وابستگمیی رفتار-ی: درمان شناختیرگیجهینت

یکردهای درمانی سایر رو یها، نقطة شروعی برای بررسبا وجود محدودیتو . موثر باشد آناز  یو استرس ناش یافسردگ
 باشدبرای کاهش عالئم اعتیاد اینترنتی می

 یه موردمطالع -ی،رفتاریرمان شناختد -سترسا -اضطراب -یافسردگ -ینترنتیا ادیاعتی: دیکل واژگان

 

 مقدمه
م ساخته، جهان فراه یان  مککه امکان ارتباط همزمان و نامحدود افراد را فارغ از تعلّ یارتباط نیتکنولوژیهای نو

ابل دسترسشاز  یکی ت کهبشر اس ریاز دستاوردهای اخ نترنت،یرا به عنوان جهان مجازی متوّلد ساخته است. ا دییجد
ع از مناب یانواع متنوع به یاست و دسترس یارتباط نینو هایژیتکنولو نتریشرفتهپی از و جهان در هارسانه نتری

 .سازدیرا فراهم م یاطالعات
 یو چهار ساعته بودن، سادگ ستیب ،یچون سهولت دسترس یشماریامکانات ب یبرخالف جهان واشع یجهان مجاز

به  یتوان به آسانجهان دوم می نیا  یموارد را داراست. ازطر ریسا گم نام ماندن کاربران درآن و ن،ییپا نهیکار، هز
 و یسرگرم شد، به راحت د،یگرد خبارمطلعا نیاز تازه تر افت،یدست  عیوس یآموخت، به منابع اطالعات ،تجارت پرداخت
 یزندگ کی تیو در نها افتی یدیجد تیهو ارتباط برشرارکرد، گریشاره د کی در کشور کیبا  قهیدرعرض چند دش
 نیدهد و به هراندازه که امی یشماریب یهابه کاربران فرصت نترنتیا یمجاز ی. بودن در فضاافتیدوباره و نو 
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سوق خواهند  نینو دهیپد نیسمت ا به شتریکاربران ب ابد،ی شیافزا نترنتیاز استفاده ا یشهای نایها و خشنودفرصت
  1(2007)استفانسکو و همکاران، . افتی

درخصوص استفاده از آن و  یدیهای جدینگران دارد، نترنتیکه ا یهای برتریژگیرغم تمام و یعلبا این حال 
 و نترنتیاستفاده روزافزون از ا یگذارد وجود دارد. کاربران در پو روان انسان می بر جسم یتکنولوژ نیکه ا یراتیتاث
 یازآن امر ییرها گریکه د ابندیبه آن می زیکاذب ن یگوابست ینوع ،یبه مدت طوالن یمجاز یدر فضا یزندگ

 2(1999ک، اورزا)دشواراست. 
 میهست " 3ینترنتیا ادیاعت"به نام  یاز وابستگ یا، شاهد گونهنترنتیروز افزون و گسترده به ا یزمان با دسترس هم

شناختی مطرح شده و از نظر تخصصی به عنوان یک اختالل روان اطالعات است یکه موضوع رو به رشد عصر فناور
که اعتیاد اینترنتی هم جزئی از  شوندمی یطبقه بند رفتاری یادهایبه عنوان اعت یماده اریهای غی. انواع وابستگاست

شناخته  نترنتیرفتار کنترل نشده توجه به استفاده از ا ای لی، میهای ذهناختالل با اشتغال نیاشود. آن حساب می
 (.  2010، کسیو لژو نینشتای) و دانجاممی یفشار روان ایبه اختالل  تیشود  که در نهامی

مطرح کرده،  1995والی ا در جرروانپژشکی از دانشگاه کلمبیا، اولین بار اختالل اعتیاد به اینترنت ، ایوان گلدبرگ
ه عنوان بمیتوان  ختالل راااین  به طوری کلی. را ثبت کردصی آن یاینترنت را ابداع و معیارهای تشخ واژه اعتیاد به

ند، تعریف کردایجاد فزندگی  تواند مشکالت روان شناختی، اجتماعی، درسی یا شغلی دراینترنت که می نوعی استفاده از
 ییارهایعم که نت،نتریز اا یو وسواس مارگونهیعبارت است از استفاده ب ینترنتیا ادیمعتقد است که اعتگلدبرگ  د.کر

 (2008. )گنزالز، آن هستند یهااز شاخصه ،یریگهمچون تحمل و عالئم کناره
 آورد.وجود می ال مغز بهر مدار استریاتدی ساختار راتییدر دراز مدت تغ نترنتیبه ا ادیدهد که اعتنشان می تحقیقات

آدرنال  پوفیزهی  الموسعال و محور هیپوتافکنندگی های مهار شناختی، مکانیسمکننده، فعالیتدر ارزیابی تقویت مداراین
شی از های ناشابه آسیب(. همچنین آسیب مغزی ناشی از اعتیاد به اینترنت، م2011.)هانگ و همکاران،درگیر هستند

(. 2008ران،و و همکاانگ کهاعتیاد به مواد مخدر است و در هر دو نوع اعتیاد مناطقی یکسانی از مغز درگیرند.)چی، 
 بر اثر عدم ورزش یتحرکیچشم و ب یمانند کمر درد و خستگ هاییبی، شامل آسوابستگی به اینترنت یستیز یامدهایپ

 . ( 2010باسو،  )چاکرابورتی؛ است هاامدیپ ریاز سا زیخواب شبانه ن یاختالل در الگوها .دهندیرخ م

به  ادیاعت یرا برا بندیگونه طبقه چیه (،2013ی )اختالالت روان یو آمار یصیتشخ یراهنما ةنسخپنجمین     
ها آن یرو دیکه با یدشنهایفهرست اختالالت پ نیدر ب اما در فصل سوم، نکرده است انیبه صورت مستقل ب نترنتیا
های یبه باز ادیتالل اعتاخ ر،گیبه عبارت د، از اختاللی به نام بازی اینترنتی نام برده است. شود  یکار و تحق شتریب
 هایمالک مل آمده،به ع یهااعالم نشده است اما بر اساس پژوهش اگنوزیاختالل شابل د کیهنوز به عنوان  ینترنتیا

به  یستگواب زین و هونگ ماریب یمربوط به اختالل کنترل تکانه، شمارباز یصیتشخ هایاختالل با مالک نیا صیتشخ
فته شده ه کار گرب یاریسب هایدر پژوهش نرنتیبه ا ادیاختالل اعت صیتشخ برای هامالک نیدارند و ا یمواد، همپوش

  .است
برجستگی: فعالیتی معین مهم ترین فعالیت  - 1 باشد.میاجزا این دارای مانند سایر اعتیادها وابستگی به اینترنت 

تجربیاتی  تغییر خل : شامل - 2ابد؛ یشود و بر تفکر )اشتغال فکر یقا تحریف شناختی( و رفتار وی تسلط میشخص می
کنند؛ به بیان دیگر فرد در حالتی آرام یا تخدیرکننده شرار است که افراد بر اثر مشغولیت به فعقالیتی معقین گقزارش می

تحمل: این مورد شامل فرایندی است که در آن نیاز به فعالیت بیشتر برای رسیدن به همان اثرهای شبلی  - 3گیرد؛ می

                                                           
1 - Stefanescu et al 

1 - Orzack 

3 - Internet addiction 
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های نشانه -4شود؛ اش از اینترنت بیشتر و بیشتر میمرور زمان میزان استفاده ترنت بهاست. مثالً فرد وابسته به این
ها یا اثرهای فیزیکی ناخوشایندی، از شبیل زودرنجی و حساسیت، هستند که وشتی هایی شامل حالتگیری: نشانهکناره

تعارض: این حالت شامل به وجود  -5شود؛ یابد، در فرد دیده مییابد، یا ناگهان کاهش میفعالیت خاصی ادامه نمی
شخصی( یا درون خود فرد )تعارض درونفردی(  آمدن تعارض بین معتاد و افرادی که با وی سر و کار دارند )تعارض بین

لی فعالیتی های شببازگشت )عود(: شامل تمایل برای تکرار حالت -6است که در ارتباط با فعالیتی معین وجود دارد؛ 
 ) .2009هاسینگ و همکاران،ها بعد از کنترل رفتار نیز دوباره عود میکند )معین است که در موارد شدید سال

 اینترنت بستگی بهکقه توسقط روانشناسقان صقورت گرفتقه است حداشل پنج نوع مشخص وا هایییبندطبقهدر 
به ایجاد  وابستگی -2؛ سی آنالینوگفتگوی جن نگاری(زههای هرهای جنسی )سایتوابستگی به سایت -1. وجود دارد

-واس و وابستگی به شماربازیوس -3. دوسقتان واشعی فرد شوند ینو کقه جانشقگرابطه با دوستان مجازی در اتاق گفت

های بستگی افراطی به بازیوا -5 .هقای آنالیقن و تجارت وسواسی آنالینوابسقتگی بقه حقراج -4. های آنالین
 ).,2011) وانیا،نترنتی، ای

وزافزون رن، شاهد رشد استفاده کنندگان از فضای مجازی و مشاهدات متعدد بالینی در ایرا با توجه به گستردگی
شگیرانه و ردهای پیرویک تعداد افرادی که به اینترنت وابستگی شدید دارند، هستیم و این دلیلی است بر طرح ریزی

 نوظهور.درمانی خاص برای این اختالل 
 ی،زینزوا و مردم گرامانند  ترنتیدرمان اعتیاد به اینترنت از این جهت اهمیت دارد که باعث کاهش آثار سوء اعتیاد این

 ،حل کارمدر  ترنتنیز اسوءاستفاده ای، جنس ادیاعت یی،مشکالت زناشو ی، اضطراب،افسردگ ی،آمدن بازده کار نییپا
صوص معتادین در خمانی در هایه برنامهدرمانی بروان با توجه به نیاز جدی مراکز شود. و و. .. می التیدر تحص یناتوان

ازند، پردل میی که به این اختالها ی درمانهایی که به بررسی اثربخشی روشاندک بودن پژوهشبه فضای مجازی و 
 است. شده رنت انجامفتاری بر کاهش عالئم وابستگی به اینتر-شناختی تاثیر درمان بررسی هدف با حاضر پژوهش

ر ایران، دهد، که در افراد مبتال به این اختالل دهای به دست آمده نشان میهمچنین به توجه به اینکه پژوهش
(، 1391م فری، نسیت )جعهمایندی باالیی بین اعتیاد اینترنتی با اضطراب، افسردگی و فشار روانی وجود داشته اس

شود م میایر عالئبود سضر در صورت اثربخشی، موجب بهمحق  در نظر داشت تا بررسی کند که آیا رویکرد درمانی حا
 یا خیر. 
نترل کختالالت ا ریسا در درمان یخوب جینتا یرفتار یدرمان شناختاین که  بر یمبن با توجه به گزارشات علمی 

-یژگیوز نظر ا که یاختالالت -دربرداشته است یو پرخوری عصب ی، پرخوریوسواس دیخر مارگون،یتکانه، مانند شمارب
 و مارسد ه نظر میبانتخاب  نهیگز نیاول کردیرو نیا یعیه طور طبب -بودن مشابه هستند یبودن و وسواس یتکانش یها

 دییصورت تا تا در میده افراد انجام از یتعداد یآن را رو ،یپروتکل درمان کی یسازتا ضمن بومی میبر آن شد
 . میربردا نیشناختی نواختالل روان نیدر جهت درمان ا یشدم مثبت میبتوان ،یاثربخش

ها از کنندهرکتشالبته اگر  .باشدیماهه م 3 یریگیهمراه با پ یروش پژوهش حاضر به صورت مطالعه مورد
داد، متأثر کاهش تع وها ى کار رخدادهاى مشابه متغیر مستقل یا تحول روانى و فیزیولوژیک یا تحول در ابزار و روش

  ایج تحقی  اعتماد کرد.توان به نتنشوند، مى
 

 طرح تحقیق -2
در  .میباشدماهه  3 یریگیهمراه با پکه  است، ینیبال ییاز نوع کارآزما یروش پژوهش حاضر به صورت مطالعه مورد

 یو بهبود عالئم اضطراب، افسردگ نترنتیبه ا یبر کاهش عالئم وابستگ یرفتار یدرمان شناختاین پژوهش اثربخشی 
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مرد مبتال به اعتیاد اینترنتی به صورت 3زن و 3ی مورد بررسی شرار خواهد گرفت. تعداد نترنتیا ادیاز اعت یو استرس ناش
انفرادی در جلسات درمان شرکت کردند که یکی از شرکت کنندگان زن از جلسة دوم از درمان خارج شد و مداخلة 

 شرکت کننده تا پایان درمان ادامه پیدا کرد.  5انفرادی با 
ئم اعتیاد اینترنتی که دارای عال 94ل جامعة آماری: کلیه مراجعان به کلینیک خانواده سالمت تهران در سا -2-1

الم آمادگی کردند. که نفر برای شرکت در این تحقی  اع 11دهند. تعداد بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می
 نگ انتخابیاد اینترنتی یافی و از طری  آزمون ورودی اعتگیری غیر تصادزن به صورت نمونه 3مرد و  3از بین آنها 

گفته  غاتی. در تبلب شدندخانواده سالمت انتخا کینیدر بورد کل یزدن آگه  یاز طر  ،یشرکت کنندگان در تحقشدند. 
 و ینترنتیا ادیشناختی در جهت بهبود اعتدرمان روان کی یریدر خصوص به کارگ یقاتیتحق ةپروژ کی نیشد که ا

. اشدبیم گانیرا یرماند -یطرح پژوهش نیاز آن است و شرکت در ا یاضطراب و استرس ناش ،یکاهش عالئم افسردگ
 انتخاب شدند. افراد داوطلب نیشناختی از بروان هایشرکت کنندگان بعداز مصاحبه و آزمون

 ابزار تحقی  -2-2
به شمار  ینترنتیا ادیعتنجش اس یابزار معتبر برا نیه اولک ینترنتیا ادیآزمون اعتپرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ: 

ها در این ایر پرسشنامهساخته شده اسقت و نسقبت بقه سق 1998ین پرسشنامه توسط کیمبرلی یانگ در سال ا. رودیم
ز اکرونباخ بیش فای ا روش آلبه را زمینه از روایی و اعتبار شابل شبولی برخوردار است. یو و همکاران اعتبار این پرسشنام

و رفتار  ردیگمی دازهرا ان ترویمراجع با کامپ یریدرگ زانیآزمون م نیا(. 2012کیم و همکاران، انقد )گزارش کرده 9/0
 .دینمامی یطبقه بند دیمتوسط و شد ف،یخف بیرا برحسب آس ادگونهیاعت

یک ابزار خودسنجی است که (: فرم کوتاه داس، 21-های افسردگی، اضطراب، استرس)داسفرم کوتاه مقیاس
های لتگیری حادازهباشد، که برای انهای مورد بررسی میبخش مساوی راجع به هریک از شاخص3سوال و  21شامل

دی، ت، ناامیمالم وهیجانی منفی افسردگی، اضطراب و استرس طراحی شده است. مقیاس افسردگی، احساس بیقراری 
 اضطراب، ند. مقیاسکحرکتی را ارزیابی میلذتی و بیقدان عالشه، بیسازی زندگی، خود نارضایتی، فارزشبی

ه سطوح سترس بکند. مقیاس ابرانگیختگی خودکار، اضطراب موشعیتی و تجربه ذهنی اضطراب را ارزیابی می
ته احتی آشفبه ر برانگیختگی نامعین مزمن حساس هستند که دشواری در به آرامش رسیدن، برانگیختگی عصبی و

ی لیکرت بین صفر تا ادرجه4کند. پاسخگوها از مقیاس فراوانی حوصلگی را ارزیابی مین، تحریک پذیری و بیشد
های رهکنند. نمده می=زیاد( برای ارزیابی تجربه هر حالت در هفته گذشته استفا3=متوسط، 2= کم، 1=هرگز، 0)3

س یلینگ، ککشود )آنتونی، بمرتبط محاسبه میهای افسردگی، اضطراب و استرس به وسیلة جمع نمرات برای آیتم
 (.1998واسوینسون، 

به کمک  1های این پژوهش از روش تحلیل دیداری مورد منفردبرای تحلیل دادهها: تجزیه و تحلیل داده -3-2

تحلیل  ها به کمک رسم نمودار استفاده شد. تحلیل دیداری پرکاربردترین راهبردرسم نمودار و مقایسه میانگین موشعیت
به ( .های پژوهش مورد منفرد است. همچنین برای مقایسه درصد بهبودی مراجعان از فرمول زیر بهره گرفته شدداده

 .(2001نقل از اوگلز، لونر و بونستیل، 

 
A0)مشکل آماجی در جلسة اول)اعتیاد به اینترنت، اضطراب، استرس و افسردگی = 

                                                           
1 - Single-case 
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A1اینترنت، اضطراب، استرس و افسردگی( = مشکل آماجی در جلسة آخر )اعتیاد به 

 = میزان تغییر بهبودی% 
های تجربی طرح های حاصل ازبرای تجزیه و تحلیل داده (1988)1و همکاران بالنچارد این فرمول اولین بار توسط

کم شده و حاصل  )پیگیری( آزمونفرد از نمره پس پایه()خطآزموننمره پیش در این فرمول، ت.شده اس ئهموردی اراتک
م ئدرصد کاهش در عال 50شود بر طب  این فرمول،ضرب می 100شود و نتیجه بر آزمون تقسیم میآن بر نمره پیش

و نهایتاً کاهش نمرات عالیم تا  نسبیعنوان بهبودی  درصد به 49درصد تا  25نمرات بین  عنوان موفقیت در درمان،به
 های درمانی را به حد افراد عادی برساند،اگر درمان بتواند آماج. شودتلقی میعنوان شکست درمانی درصد به 25حد زیر 

-تغییر یا بهبود معنی .2(1991،و همکاران)جاکوبسون  دار بوده استتوان نتیجه گرفت که درمان از نظر بالینی معنیمی

شود که نمره داری بالینی زمانی حاصل میعبارتی دیگر معنیگیرند. بهدار بالینی را برگشت به کارکرد بهنجار در نظر می
  .یعنی نمره فرد در اثر مداخله به حد نمره افراد سالم برسد تر بیاید،ها پایینافراد پس از درمان از نقطه برش پرسشنامه

 

ر کلینیک خانوادة اجرا شد، شرکت رفتاری که د -جلسة درمان شناختی 10ها در کننده شرکتروش اجرا:  -2-4

 شدند. خالصه مراحل درمان در جدول زیر نشان داده شده است.داده 
 

 خالص  برنام  اجرایی مجموعه جلسات شناخت درمانی برای اعتیاد اینترنتی

 محتوای اصلی  جلسات راهبرد  جلسات

 
 

 شرکت کنندگان فیجلسات، و وظا یکل ةبرنام جلسات، اهداف انیب معرفی برنامه 1جلسه 

 معایب و مزایای استفاده از اینترنتمحاسبه  2جلسه 
عمده  تیمز 5و فهرست کردن  "نترنتیبه ا ادیاعت"از  یمشکالت عمده ناش 5فهرست کردن 

 نترنتیبه ا ادیکاهش اعت

 ارزیابی و مدیریت رفتار آنالین مدیریت زمان 3جلسه 

 کوبسونهای ریلکسیشن پیشروندة جاآموزش تکنیک یآموزش تن آرام 4جلسه 

 ولع و روش های مقابله با آن 5جلسه 
ن و از آر فرا یبرا نترنتیاز ا و استفادههای هیجانی ها و محرکموشعیت نیارتباط بشناسایی 

 تجارب به دست آمده در زمان آنالین بودن 

 افکار یمنطق لیآموزش روش های تحل 6جلسه 
عتیاد روی ا ری کهبه چالش کشیدن خطاهای شناختی و ارزیابی درستی یا نادرستی آنها و تاثی

 اینترنتی میگذارد 

 آموزش مراحل شش گانة حل مساله به شرکت کننده حل مسئله 7جلسه 

 تنهاییمقابله با احساس  وهای جایگزین برنامه ریزی برای فعالیت  های جایگزینفعالیتآموزش   8جلسه 

 های عودشناسایی محرک 9جلسه 
ش افزای ل راشناسایی و کنترل عوامل بیرونی، فردی و موشعیتی که احتمال بازگشت اختال

 دهدمی

 درمان یجمع بند 10جلسه 
بل از بت شده شتحلیل به وسیله رویدادهای ث – در طول درمان پیگیری تغییرات ایجاد شده

 شروع درمان و مقایسه با تغییرات موجود

 

 

 

                                                           
1 - Blanchard 

2 - Jacobson et al 
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 هایافته -3
رسم شد.  ک نمودارروی ی های گردآوری شده از سه موشعیت خط پایه، مداخله و پیگیری هر شرکت کنندهابتدا داده

 رفترار گآماری مورد بررسی ش سپس با استفاده از فرمول درصد بهبودی میزان تغییرات و معنی داری
 

 ها در موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیریمجموع نمرات اعتیاد اینترنتی شرکت کننده

 هاشرکت کننده

 (Bموشعیت آزمایشی ) (Aموشعیت پایه )

 2خط پایه  1خط پایه 
جلسة چهارم 
 درمان

جلسة دهم 
 درمان

 پیگیری 

 44 44 31 82 80 شرکت کننده اول

 50 40 60 80 84 کننده دومشرکت 

 60 49 37 84 91 شرکت کننده سوم

 37 28 30 82 84 شرکت کننده چهارم

 30 25 32 87 89 شرکت کننده پنجم

  

 
یانگین در مییر سطح ان تغبر اساس نمودار، کاهش نمرات در دورة درمانی، نسبت به دورة خط پایه بارز است و میز

 دهد. این کاهش، همچنین در دورة پیگیری ثبات داشته. جدول هم، این مساله را نشان می
 

 ها در اعتیاد اینترنتیروند تغییر مراحل درمان و مقایس  نمرات آزمودنی

 5کنندۀ شرکت 4کنندۀ شرکت 3کنندۀ شرکت 2کنندۀ شرکت 1کنندۀ شرکت درمان مراحل

 89 84 91 84 80 1خط پایة 

 87 82 84 80 82 2خط پایة 

 32 30 37 60 31 جلسة چهارم

 25 28 49 40 44 جلسة دهم

 71/0 66/0 46/0 52/0 45/0 درصد بهبودی پس از درمان

 %56 درصد بهبودی کلی

 30 37 60 43 39 پیگیری

 066/ 55/0 34/0 48/0 51/0 درصد بهبودی پس از پیگیری

 %8/50 درصد بهبودی کلی
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(A)موقعیت پایه  (B)موقعیت آزمایشی 
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 ها در موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیریمجموع نمرات افسردگی شرکت کننده 

 هاشرکت کننده

 (Bموشعیت آزمایشی ) (Aموشعیت پایه )

خط 
 1پایه

خط پایه 
2 

جلسة چهارم 
 درمان

 جلسة دهم
 درمان

 پیگیری

 13 8 10 14 18 شرکت کننده اول

 8 6 8 19 19 شرکت کننده دوم

 10 6 8 11 13 شرکت کننده سوم

 12 6 6 12 12 شرکت کننده چهارم

 6 8 10 22 20 شرکت کننده پنجم

 

 
یانگین در م ییر سطحان تغبر اساس نمودار، کاهش نمرات در دورة درمانی، نسبت به دورة خط پایه بارز است و میز

 .در دورة پیگیری عود داشته است 4دهد. شرکت کننده شماره جدول هم، این مساله را نشان می

 
 ها در زیرمقیاس افسردگیروند تغییر مراحل درمان و مقایس  نمرات آزمودنی

 5کنندة شرکت 4کنندة شرکت 3کنندة شرکت 2کنندة شرکت 1کنندة شرکت مراحل درمان

 20 14 13 19 18 1خط پایة 

 22 10 11 19 14 2خط پایة 

 10 6 8 8 10 جلسة چهارم

 8 6 6 6 8 جلسة دهم

 60/0 57/0 53/0 68/0 55/0 درصد بهبودی پس از درمان

 %6/58 درصد بهبودی کلی

 6 9 10 8 13 پیگیری

 70/0 35/0 33/0 57/0 27/0 درصد بهبودی پس از پیگیری

 30/0 درصد بهبودی کلی

 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

1خط پایه  2خط پایه  جلسه چهارم 

درمان

جلسه دهم 

درمان

مرحله 

پیگیری

(A)موقعیت پایه  (B)موقعیت آزمایشی 
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 ها در موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیریمجموع نمرات اضطراب شرکت کننده

 هاشرکت کننده

 (Bموشعیت آزمایشی ) (Aموشعیت پایه )

 1خط پایه
خط پایه 
2 

 جلسة چهارم درمان
جلسة دهم 
 درمان

 پیگیری

 8 8 6 10 10 شرکت کننده اول

 10 8 8 12 12 شرکت کننده دوم

 12 6 6 10 14 شرکت کننده سوم

 8 8 6 6 10 شرکت کننده چهارم

 6 6 12 16 20 شرکت کننده پنجم

 

 
 

یانگین در مییر سطح ان تغبر اساس نمودار، کاهش نمرات در دورة درمانی، نسبت به دورة خط پایه بارز است و میز
 .دهد. این کاهش، همچنین در دورة پیگیری ثبات داشته استجدول هم، این مساله را نشان می

 
 ها در زیرمقیاس اضطرابروند تغییر مراحل درمان و مقایس  نمرات آزمودنی

 5کنندة شرکت 4کنندة شرکت 3کنندة شرکت 2کنندة شرکت 1کنندة شرکت مراحل درمان

 21 10 14 12 10 1خط پایة 

 17 6 10 12 10 2خط پایة 

 12 6 6 8 6 جلسة چهارم

 6 8 6 8 8 جلسة دهم

 71/0 20/0 57/0 33/0 20/0 از درماندرصد بهبودی پس 

 %2/40 درصد بهبودی کلی

 6 8 12 4 8 پیگیری

 71/0 20/0 14/0 66/0 20/0 درصد بهبودی پس از پیگیری

 %2/38 درصد بهبودی کلی

 
 

 
 ها در موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیریمجموع نمرات فشار روانی شرکت کننده
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 هاشرکت کننده

 (Bموشعیت آزمایشی ) (Aموشعیت پایه )

 2خط پایه  1خط پایه
جلسة چهارم 
 درمان

جلسة دهم 
 درمان

 پیگیری

 20 24 18 30 30 شرکت کننده اول

 10 8 10 16 16 شرکت کننده دوم

 24 12 14 24 28 شرکت کننده سوم

 14 14 16 26 22 شرکت کننده چهارم

 8 12 12 22 22 شرکت کننده پنجم

 

 
 

یانگین در مییر سطح ان تغکاهش نمرات در دورة درمانی، نسبت به دورة خط پایه بارز است و میز بر اساس نمودار،
تواند ناشی از عود داشته است که می 3دهد. همچنین شرکت کننده شماره جدول هم، این مساله را نشان می

 متغییرهای کنترل نشده باشد

 
 ها در زیرمقیاس فشار روانیروند تغییر مراحل درمان و مقایس  نمرات آزمودنی

 5کنندة شرکت 4کنندة شرکت 3کنندة شرکت 2کنندة شرکت 1کنندة شرکت مراحل درمان

 22 22 28 16 30 1خط پایة 

 22 26 24 16 30 2خط پایة 

 12 16 14 10 18 جلسة چهارم

 12 14 12 8 24 جلسة دهم

 45/0 36/0 57/0 50/0 29/0 درصد بهبودی پس از درمان

 %4/43 درصد بهبودی کلی

 8 14 24 10 20 پیگیری

 63/0 36/0 14/0 37/0 33/0 درصد بهبودی پس از پیگیری

 %6/36 درصد بهبودی کلی
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 نتایج
مچنین نترنت و ههش عالئم اعتیاد به ایرفتاری بر کا-هدف این مطالعه، تعیین میزان اثربخشی درمان شناختی

 بود. اختالل نیاز ا یو اضطراب ناش یبهبود عالئم افسردگ
م (در کاهش عالئCBTفتاری)ر -دهد که درمان شناختیآمده نشان میدستبا توجه به فرضیات پژوهش، نتایج به

 وابستگی به اینترنت، و همچنین اضطراب، افسردکی و استرس ناشی از آن موثر بوده است.
 

 فرضی  نخست پژوهش بررسی نتایج -5-2-1
 موثر است. نترنتیبه ا ادیدر کاهش عالئم اعت یرفتار یمان شناختدر کردیرو

رنت را کاهش ن عالئم اعتیاد به اینترفتاری، میزا-دهد که درمان شناختیها نشان مینتایج به دست آمده از یافته
و  (2007) انگی ،(2012وهمکاران) نگیک (،2007و همکاران) سیلوی های پیشیندهد. این نتایج با پژوهشمی

 همسو میباشد. (1394)بهشتیان
صورت سه  رفتاری را به-(،انجام شد و اولین مدل درمان شناختی2007در یکی از مطالعات اولیة که توسط یانگ)

ن سرپایی و ر بیمارادت، هم ای طرح ریزی کرد، نشان داده شد که این درمان در کاهش عالئم وابستگی به اینترنمرحله
 هم بستری، موثر است.

ی رنتنتیا ادیالئم اعتبر ع یرفتار یشناخت یدرمان گروه یاثر بخش یکه با هدف بررس یقی( در تحق1394)انیشتبه
 موثر است. نترنتیبه ا ادیدرمان در کاهش عالئم اعت نیکه ا دیرس جهینت نیبه ا ،زنان

ی یادآور، هاز کارتااستفاده های رفتاری، تمرکز روی انکار بیماری، در تبیین این فرضیه باید گفت انجام تمرین
مگی هواشعی،  ر محیطهای اعتیادآور و همچنین یافتن پشتیبان دسنجش مقدار زمان آنالین، شناسایی ماشه چکان
 منجر به کاهش عالئم اعتیاد به اینترنت شده است. 

 فرضی  دوم پژوهش بررسی نتایج -5-2-2
 .شودمی ینترنتاعتیاد ای از اختالل یناش یافسردگسبب بهبود عالئم  یرفتار یدوم: درمان شناخت هیفرض
 فسردگیا یریگیپ وپس آزمون  یابیها در ارزکننده دهد که نمرات شرکتها نشان میلیبه دست آمده از تحل جینتا
 .باشدیهمسو م نیشیبا مطالعات پ هاافتهی نیا کرده است. دایکاهش پ یبه طور معنادار ینترنتیا ادیاز ابتال به اعت یناش

 باشد.ها با مطالعات پیشین همسو میاین یافته
ی برای مبتالیان به اختالل درمان شناخترفتاری در مقابل -در مطالعه ای با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی 

 رفتاری به طور معناداری در درمان مبتالیان-افسردگی و سوء مصرف مواد انجام شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی
 (2016و همکاران،  1به افسردگی و همچنین سوءمصرف کنندگان مواد مخدر، موثر است.)هالر

رفتاری افسردگی بیماران -( و با عنوان درمان شناختی2011انجام شد.) 3و منز 2ای دیگر که توسط دوبکیندر مطالعه
مبتال به پارکینسون، نشان دادند که بیمارانی که با این روش تحت رواندرمانی شرار گرفته بودند، نسبت به گروه کنترل 

 کاهش معنی داری در عالئم افسردگی نشان دادند.
توان از دو جنبه شناختی و رفتاری تبیین نمود. تبیین د افسردگی را میاثر بخشی درمقان شقناختی رفتقاری در بهبو

کقه بقا کاهش سطوح افقسردگی بیمقاران، احتمقاالً تمرکز  توان بقدین صقورت مطقرح کرداحتمقالی یافته فوق را می

                                                           
1 - Haller 

2 - Dobkin 

3 - Menza 
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اعتیاد اینترنتی هبود بموجب  ها کقاهش یافتقه وهای بیماری و بیش توجهی نقسبت بقه عالئم و نقشانهآنها بر دوره
اعتیاد تواند این باشد که درمان شناختی رفتاری بطقور همزمان میزان افسردگی و تبیقین احتمقالی دیگر میشود. می

 را کاهش داده.  اینترنتی

 پژوهش سوم ی فرض جینتا یبررس -5-2-4
 شود. یمترنتی اعتیاد ایناز اختالل  یناش ضطرابسبب بهبود عالئم ا یرفتار یدرمان شناختفرضیه سوم: 

رفتاری بر اضطراب افراد بزرگسال انجام شد. -در یک مطالعة متاآنالیز که با عنوان بررسی اثربخشی درمان شناختی
 نشان دادند که درمان شناختی رفتاری در بهبود عالئم اضطراب موثر است. (2008)1هافمن و همکاران

رفتاری و یا ترکیبی از -اثربخشی درمان اضطراب با سرترالین، درمان شناختیای دیگر که با عنوان بررسی در مطالعه
دهد، اما ( انجام شد، نتایج نشان دادند که هر دو درمان از شدت اضطراب کودک کاهش می2008)2هر دو توسط والکاپ

ئم اضطراب در کودکان رفتاری به طور معنی دار اثربخشی بیشتری در کاهش عال -دارو درمانی همراه با درمان شناختی
 نشان داد.
یا عمی ، ییافراگمدهند شقامل آمقوزش تنفس دی کقه مؤلفقه فیزیولوژی اضطراب را هدف شرار مییهاتکنیک

دهقد کقه قاد مقییهای شناختی به مراجعقان تکنیک .رونقده و آموزش آرمیدگی ذهنی استآموزش آرمیدگی پیش
ه مراجعان کمک ها بنیکین تکند و آنها را به طور عینی مورد آزمون شرار دهند. اافکقار اضطرابی خود را شناسایی کن

قای هیقدگاهدننقد و کهای نادرست خود از رویدادهای محیطی را تعدیل و تصقحیح کند که تفسقیرها و برداشتمی
  .جدیقدی را ایجقاد کننقد

 پژوهش چهارم ی فرض جینتا یبررس -5-2-4
 شود. یماختالل  ینترنتیا ادیاز ابتال به اعت یناش یسبب کاهش فشار روان یرفتار یشناخت درمانچهارم:  هیفرض
 یشار روانف یریگیپ وپس آزمون  یابیها در ارزکننده دهد که نمرات شرکتها نشان میلیبه دست آمده از تحل جینتا
 .باشدیهمسو م نیشیبا مطالعات پ هاافتهی نیا .کرده است دایکاهش پ یبه طور معنادار ینترنتیا ادیاز ابتال به اعت یناش

 یدرمان شناخت سهیدرمان اختالل استرس حاد: مقا(، تحت عنوان 1998)3در یک پژوهش توسط بریانت و همکاران
ی، معلوم شد که درمان شناختی رفتاری اثربخشی بیشتری نسبت به مشاورة حمایتی برای تیو مشاوره حما یرفتار

 .دارد اختالل استرس حاد

(، یک مطالعة کنترل شدة تصادفی انجام دادند با هدف، بررسی اثر بخشی درمان 2016و همکارانش ) 4ژانت شین
 شناختی رفتاری برای کودکان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه و اضطراب و افسردگی همراه آن. 

آزمایش و  دو گروه د، درنحه را دارا بودندر این مطالعه کودکانی که معیارهای تشخیصی اختالل استرس پس از سا
ری در عالئم د معنادابهبو گروه کنترل شرار داده شدند. نتایج مطالعه نشان داد که گروه تحت درمان شناختی رفتاری

 شناختی نشان دادند.روان
 
 
 

                                                           
1 - Hofmann  

2 - Walkup et al 

3 - Bryant 

4 - Janet Shein 
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 بحث و نتیجه گیری-5-3
تواند ه میک ذار استد اثرگافراویژه سالمت روانی عوارض نامطلوب اعتیاد به اینترنت روی ابعاد مختلف سالمتی به

مت روان نکقه سقالقه ایبقا توجقه بمتعدد، از جمله بروز اضطراب، افسردگی و فشار روانی گردد.  منجر به مشکالت
 شان نهای زندگی را در مواجهه با موشعیت ویژگقی و خصوصیتی است که چگونگی عملکرد و تفکر ما

 وکنقد قیمقنعکس ماز سالمت روان برخوردار است رفتاری موزون و جامعه پسند از خود  دهقد و کسقی کقهمقی
د به ازهای خوحیح نیصهای اجتماعی دارد تا با ارضای شقدرت سقازگاری بقاالیی در مواجهه با مشکالت و استرس

انقدن وشقت نظور گذرمبه  خود اهدافش برسد. و از آنجا که افراد دارای اعتیاد به اینترنت با تغییر در سبک زندگی
، وندشمیخصی شسالمت  توجهی بهبی وهای فیزیکی و اجتماعی و شغلی بیشقتر بقا اینترنقت، باعقث کقاهش فعالیت

شود که بقر خلق  رد میوان فاین امور چرخه فیزیولوژیک بدن را دچقار اخقتالل نمقوده و موجقب تغییراتی در جسم و ر
 بر شراری کاهش میل به همچنین تاثیر گذار است. و هقای شخصقیتی وید زنقدگی و ویژگقیرونقو خقو و تمقامی
 را به همراه دارد. افقزایش احسقاس تنهقایی در فقرد روابط رودر رو و

 ،ی بیمارانر ادراکقمانی و تغییقدرمقان شقناختی و رفتاری و محتوای شناختی جلسات درهای تکنیکبقا اسقتفاده از 
مسائل  لبقرای حق ها ی تحلیل منطقی راهبردهقای جدیقدیکنقد و در نتیجقه بقا روشدازش آنها تغییقر مقیسبک پر

 شقود. بیماران مطرح مقی
ز ی ناشی ااجتماع خانوادگی، شقغلی، روانقی و مشکالت، وجود وسوسة آنالین شدن در اینترنتنقص درکنترل 
شود. ینترنتی ار اعتیاد ها ی درمانی بکاربرده شده دبقه عقدم موفقیقت روشتوانند منجقر گاهی می وابستگی به اینترنت

ست. الزم ا دارای اهمیت تواند بقه این افراد، کمک شایانی کند،به همین علت، نتایج مطالعه حاضر از این منظر که می
تواند می فردرگشت بماری فرد بیمار وجود دارد. اگربی یخطر بازگشت اضطراب یا افسردگی برا به ذکر است که همیشه

 مهم ،بنابراینکنترل نمائید. تر این معزل جدید راراحت ه استآموخت درمان شناختی رفتاری ی که درجلساتیهابا مهارت
قرای ب رمقانیرویکقرد د . اینبهبود تکرار شودرا، حتی در زمان  در طول درمان آموخته شده که هائیمهارت که است

کالیف مناسقب تارائه  .دارد چرا که با زندگی روزمره و رفتارهای آنها در طقی روز همخقوانی ،ایقن افراد مناسب است
ه ابند که چگونیآنها در می کنند. هایی از زندگی عادی خود روبرو شوند و نسبت به آنها آگاهی پیداباعث شد آنها با مثال

ر، رفتار و ی بر افکاتوانند کنترل بیشترها میقان و بکقارگیری یکسقری از مهقارتخودشان با طی کقردن مراحقل درم
صورت خودکار نها را بان، آها در طی زماحساساتشان داشته و به یک نتیجه مثبقت دسقت یافتقه و بقا تمرین آن مهارت

 درآورند. 
ست. ا مارانیبخودکارامدی  شیزارد افتوان مطرح کمی یروش درمان نیا یکه دربارة علت اثربخش گریید ةمسئل

کننده  دیو ناام ای فشارزاهتیتوانند با موشعبندورا معتقد است افرادی که از خودکارامدی باالتری برخوردارند بهتر می
تر کم نترنتیها به اآن یوابستگ ییتوانا نیاست که با کسب ا یعیکند. طبمی دایو اضطراب آنها کاهش پ ندیایکنار ب
تواند باعث یم یانگخ فیرفتاری به سبب داشتن تکال ینشان داده است که درمان شناخت قاتیتحق جینتا. شد خواهد
توانند رسند که مییماور بن یبه ا یدورة درمان یکاربران پس از ط گریخودکارامدی مراجعان شود، به عبارت د شیافزا

فنون و  رییگاعالوه بر فر ماه، سهپس از گذشت  یرة درماندو یتداوم اثربخش لیاز دال دیشاکنند.  بر مشکل خود غلبه
توانند بر مشکل خود یمد که ان دهیباور رس نیا آنها به اریها باشد، زخودکارامدی شرکت کننده شیافزا نیروش ها، هم

 گرفته اند.  ادی هدور یا مشکل را هم طها  و فنون مقابله بروش گریغلبه کنند و از طرف د
آن  یشود  و اثربخشمی نترنتیبه ا ادیموجب کاهش اعت شناختی رفتارینشان داد که درمان این تحقی  های  افتهی

هم سو و هم جهت  نهیزم نیدر ا گریانجام شدة د قاتیبا تحق  یتحق نیا ةجیتداوم دارد. نت زیماه ن سهپس از گذشت 
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رفتاری باعث بهبود  یشود  که درمان شناختیکه توسط پژوهش گران انجام شده است نشان داده م یقاتیاست؛ در تحق
، شودمی ینترنتیرفتاری باعث بهبود معتادان ا یکه چرا آموزش شناخت نیشده است. دربارة ا ینترنتیدار معتادان ا یمعن
در  یتوانزمان، مشکل در غلبه بر وسوسه، نا تیریدر مد یچون ناتوان یاز مشکالت ینترنتیتوان گفت که معتادان امی
روزمره، و مشکل در مقابله با  یدر زندگ نترنتیدر صورت استفاده نکردن از ا نیها، نداشتن جانش جانیه تیریمد

و  تیریمشکالت را مد نیدهد تا بتوانند ارفتاری آموزش می یو درمان شناختبرند رنج می و هیجانات منفی استرس
عوامل  ییشناسا ت،یفعال زییزمان، برنامه ر تیریهای مدآموزش گاندرمان به شرکت کنند نیحل کنند. مثال در ا

های مقابله با بودن و آموزش روش نیعوامل وسوسه کنندة آنال ییهای مقابله با آن، شناسازا و آموزش روشاسترس
 شود. آنها آموزش داده می ابرای مقابله ب ییهاافکار مزاحم و آموزش روش ییآنها، و شناسا

 دیرس جهیتن نیتوان به ایحوزه، م نیدر ا گریانجام شدة د قاتیو تحق  یتحق نیهای اافتهیدرمجموع، با توجه به 
عی برای ، نقطة شروهابا وجود محدودیتکمک کند و  ینترنتیتواند به درمان معتادان ارفتاری می یکه درمان شناخت

 باشد.نترنتی میبررسی رویکردهای درمانی برای کاهش عالئم اعتیاد ای
یر نسقل جقوان گریبقانمقه گهجقای آن دارد کقه بقه پدیقده نوظهور اعتیاد به اینترنت کقه بقیش از  به همین دلیل

یشتری بهای پیشگیرانه و درمانی این مشکل تحقیقات و در خصوص روش باشقد توجقه جقدی شقودجامعقه می
ابستگی ورتبط با انی مروانی جامعه بایقد در زمینقه مشقکالت رو متخصصقین و مسئولین امر بهداشت صورت بگیرد.

 را داشقته باشقند. های الزمافراطی به اینترنت آگاهی
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 ای در فقه رسانهجایگاه سواد رسانه
 2محمدرضاراضی، 1افسانه مظفری

 

 چکیده
توان بر اساس ت که می( یک نوع درک مبتنی بر مهارت اسMedia literacy) ایآکادمیک، سواد رسانه در ادبیات

ه رد. از دیدگاه فقکای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی ها را از یکدیگر تمیز داد و انواع تولیدات رسانهآن انواع رسانه
ب تعریف شده کادمیک غرآهایی نیست که در یونسکو یا ادبیات ای لزوماً مبتنی بر آن مولفهرسانه اسالمی، سواد رسانه

ین رو ااست. از  های شریعت مقدس اسالماست چرا که از مختصات یک رسانه اسالمی انطباق آن با موازین و آموزه
ا و هایدبها، شامل شناخت ای عالوه بر مهارت استفاده، تفکیک، شناسایی، تحلیل و... در خصوص رسانهسواد رسانه

می  از یک عهای دینی ما به آن اشاره گردیده است. فقه به معنی درک و شناخت گردد که در آموزهنبایدهایی نیز می
و احکام و  وجه گرددتبایست به آن مسئله است از این رو  فقه رسانه یکی از مسائل مهم حوزه فقه اسالمی است که می

ت و محرمات ت، مکروهاصغر بیان واجبات، مستحبات، مباحاامسئولیت فقه  های آن استخراج شود زیرا کهبایدها و نباید
بایست شود لکن میای به معنای آکادمیک، شرط الزم فقاهت و اجتهاد در حوزه رسانه محسوب میاست. سواد رسانه

ها و نبایدها بایداین  ای محسوب کرد هر چند شناختبایدها و نبایدهای مورد نظر شریعت اسالم را نیز جز سواد رسانه
کند که های فردی و اجتماعی اهل رسانه ایجاب میای است. از طرفی مسئولیتخود مستلزم دارا بودن سواد رسانه

های دینی، اصول اخالشی حاکم بر های مربوطه از منظر آموزهبایدها و نباید ای و شناختضمن دارا بودن سواد رسانه
 ا نیز مورد نظر خود شرار دهد. رسانه که در حوزه فقه اکبر است ر

های فردی و اجتماعی ای در پرتو مسئولیتای، فقه رسانه و اخالق رسانهدر این مقاله جایگاه و اهمیت سواد رسانه
 ( مورد تحلیل شرار خواهد گرفت.IMMLای)تبیین و  در  شالب مدل اسالمی سواد رسانه

 ای، مسئولیت اجتماعیرسانه ای، فقه رسانه، اخالق: سواد رسانهکلمات کلیدی

 

 مقدمه
توان بر اساس آن که می ( یک نوع درک مبتنی بر مهارت استMedia literacyای)در ادبیات آکادمیک سواد رسانه

سانه ر. از دیدگاه فقه ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کردها را از یکدیگر تمیز داد و انواع تولیدات رسانهانواع رسانه
ریف شده است هایی نیست که در یونسکو یا ادبیات آکادمیک غرب تعای لزوماً مبتنی بر آن مولفه، سواد رسانهاسالمی

و سواد ر. از این های شریعت مقدس اسالم استچرا که از مختصات یک رسانه اسالمی انطباق آن با موازین و آموزه
ها و نبایدهایی ها، شامل شناخت بایدو... در خصوص رسانه ایی، تحلیلتفکیک، شناس ای عالوه بر مهارت استفاده،رسانه
 های دینی ما به آن اشاره گردیده است. گردد که در آموزهنیز می

 ایمسئولیت سواد رسانه مطرح گردید.مک لوهان اندیشمند معروف حوزه ارتباطات توسط ای نخستین بار سواد رسانه
از این رو  و فردی براساس چارچوب اومانیستی است ،تعریف مک لوهان در واشع تجویزی برای انسان غربی بر اساس

ای، شاخصه سواد رسانه. اساس شاخصه فرهنگی خود تعریف کنیم ای و مفاهیم آن را برچارچوب سواد رسانه بایستمی
و  راستای اعتالی شخصیت فرهنگی و انسانی استفاده آگاهانه و هوشمند از رسانه توسط یک شهروند مسلمان و در

                                                           
 دکترای ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 1

 اسالمیدکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر مدیریت 2
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  .خود استمسئولیت اجتماعی 
های بومی مورد نظر های فقه رسانه و شاخصای نیازمند بازتعریف است چراکه گنجاندن مولفهدر حقیقت سواد رسانه

که عالوه بر کند رسد. مسئولیت اجتماعی فرد ایجاب میهای دینی نیز در این حوزه ضروری به نظر میدر آموزه
ی اصول اخالق های الزم را کسب نموده و در نهایت با بکارگیرای، در حوزه فقه رسانه نیز آگاهیفراگیری سواد رسانه

 ت اجتماعی و فردی خود به نحوی خداپسندانه عمل نماید.ای به مسئولیرسانه
سالمی اوزه فقه هم حمی از مسائل فقه به معنی درک و شناخت عمی  از یک مسئله است از این رو  فقه رسانه یک

ه اصغر بیان های آن استخراج شود زیرا که مسئولیت فقبایست به آن توجه گردد و احکام و بایدها و نبایداست که می
اجتهاد  وزم فقاهت ای به معنای آکادمیک، شرط الواجبات، مستحبات، مباحات، مکروهات و محرمات است. سواد رسانه

ای سانهربایست بایدها و نبایدهای مورد نظر شریعت اسالم را نیز جز سواد شود لکن میسوب میدر حوزه رسانه مح
های ئولیتطرفی مس ای است. ازمحسوب کرد هر چند شناخت این بایدها و نبایدها خود مستلزم دارا بودن سواد رسانه

های مربوطه از بایدها و نباید ای و شناختبودن سواد رسانه کند که ضمن دارافردی و اجتماعی اهل رسانه ایجاب می
ر دهد. در این ر خود شراهای دینی، اصول اخالشی حاکم بر رسانه که در حوزه فقه اکبر است را نیز مورد نظمنظر آموزه

های فردی و اجتماعی تبیین و ای در پرتو مسئولیتای، فقه رسانه و اخالق رسانهمقاله جایگاه و اهمیت سواد رسانه
 مورد تحلیل شرار خواهد گرفت.

 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع
 سطح از نسپارند و هارسانه دست به را ودخ کنترل و اختیار مخاطبان ای از این روست کهاهمیت مبحث سواد رسانه

 یعنی باشند؛ داشته نادارمع یادگیری واشع در و بپردازند علم تولید به و کنند حرکت باالتر سطوح فهمیدن به و دانش

 نیست، مهم یادگیری محصول کنند، زیرا اجتناب سطحی تفکر از و نمایند درک را عناصر و اجزا میان حاکم بتوانند روابط

در اهمّیت  .است مهم ست،ا پویایی و خالشیت تحلیل، ارزشیابی، و تجزیه استدالل، شدرت همان که یادگیری فرایند بلکه
یاری رود دین، بسمی همین بس که در صورت تحقی  نکردن در این عرصه، احتمالنیز  مطالعه فقهی در عرصه رسانه

نیم و بررسی نک های اجتماعی و بررسی مسائل اجتماعی را از دست دهد. اگر رسانه راهای حضور در صحنهاز فرصت
کننده را از دست نتعیی آن را نشناسیم، دین امکان حضور در جامعه و نظردهی درباره بسیاری از موضوعات اساسی و

ا یک نگاه بای پویا و رو به توسعه است و اگر کسی رسانه، پدیده. کندمی دهد و حتّی سیر تنزّلی و تنازلی پیدامی
شمار  ت بهن پاسخ درس، از نظر فقهی پاسخ کاملی نداده است و شاید حتی آ«به رسانه نزدیک نشوید»ای بگوید: کلیشه

بر  ه شکل حدّ اکثریبخود را  ثیراتون اجازه و اراده ما و با صرف نظر از نزدیک شدن یا نشدن ما، تأنیاید؛ زیرا رسانه بد
، و با آن الل داریمضگذارد؛ به همین دلیل، با فتواهای فقهی مشابه آنچه درباره زنا و مال یتیم و کتب جامعه می
دیگری احکام  ارد، بلکه باید با نگاه، تأثیری ند«شویدنزدیک ن»که و این گفته  توان به سراغ رسانه آمدادبیات، نمی

رو به، باید با آن روو ناگزیر سو، فرار از رسانه و دوری از آن، بیهوده استمربوط به رسانه را استنباط کنیم؛ زیرا از یک
 .اش را نادیده گرفتیدین توان آثارشویم و از سوی دیگر، رسانه تأثیر بسیار زیادی در تضعیف یا تقویت دین دارد و نمی

 های رسانه ای از منظور اسالمی است. فقه رسانه، ناظر به احکام و شوانین حاکم بر فعالیت
 و اخالق اعمال ،های انسانی از بینش، نگرش، افعالهای اسالمی، همان گونه که در فقه اکبر به همه حوزهآموزه
پردازد توجه دارد. فقه اصغر به چگونگی افعال و اعمال مکلفین میدر فقه اصغر، به اعمال و افعال انسان ، کندتوجه می

شود که در عملی از اعمال مکلفین چه چیزهایی در فقه اصغر، به این مهم پرداخته می کند.و باید و نبایدها را تبیین می
های فقه رسانه به ای با حوزهدر این بین تبیین رابطه سواد رسانه واجب و مستحب و یا حرام و مکروه و مباح است.
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 ای از اهمیت به سزایی برخوردار است.منظور بازتعریف و بومی سازی مقوله سواد رسانه

 

 روش انجام پژوهش
آوری جمع ود میدانی ای و بررسی اسناد علمی، سپس با رویکراین پژوهش با استفاده از رویکرد مطالعات کتابخانه

صاحبه صورت اده از ماستف نظرات خبرگان حوزه رسانه و فقه رسانه به انجام رسیده است. جمع آوری نظرات خبرگان با
 گرفته است.

 

 ایسواد رسانه
 وا،محت و اطالعات از دانههوشمن و آگاهانه خود استفاده و دسترسی هایمهارت بر مبتنی و  ناظر ایرسانه سواد
 عامل دو و دهبو ای رسانه هایامپی با گیری ارتباط و خالشانه تولید مهارت و منتقدانه ارزیابی مسئله، ارزیابی و تحلیل
 گرشانن عوامل ترین مهم لهجم از انتقاد و تفسیر و تشخیص توانایی و مناسب، تکنولوژی از استفاده و گزینش توانایی
 کارکرد نحوه از انمخاطب درک شدرت که است وجهی چند موضوع یک ایرسانه سواد است؛ ایرسانه سواد سطوح
 یک به مخاطبان برای را واکاوی این کوشدمی و دهدشرارمی توجه مورد را آنها در سازی معنی هایشیوه و هارسانه
 در ارتباط تولید و تحلیل و تجزیه دسترسی، منطقی بستر توانمی را ایرسانه سواد. کند تبدیل وظیفه و عادت
 هوج دانست سه انتقادی منظر از ایرسانه محتوای مصرف شرایط تامین حال همین در و ایرسانه گوناگون هایشکل
 نحوه و زانمی تعیین بهتر عبارت به یا و ایرسانه مصرف رژیم به نسبت آگاهی ارتقای: الف: از عبارتند ایرسانه سواد

 آموزش: ب هاست؛رسانه محتوای همان کالم، یک در که گوناگون ایرسانه منابع از ایرسانه غذای مصرف
 اول نگاه در که هارسانه ادیاشتص و سیاسی اجتماعی، تحلیل و تجزیه: ج انتقادی؛ تماشای یا است مطالعه هایمهارت
 و نبوده هارسانه با مقابله ،عوام تصور خالف بر ایرسانه سواد واشع، . در(1388 یونس، شکرخواه،)نیست مشاهده شابل
 کننده ادهاستف و نظور کاربرم بدین. آنهاست ترینمناسب وها پیام سودمندترین شناسایی توانایی و محتوا مدیریت بلکه
 پیام نبهتری انتخاب و مطلوب انهرس گزینش به دست هاشبکه و ایرسانه ابزارهای خیل میان در فعاالنه باید رسانه از

 همم این که باشد داشته فیکا آگاهی رسانه آن کارکرد و ماهیت از ایرسانه به مراجعه از شبل است الزم لذا و بزند
 تشریک و ایادرسانهسو هایتوانایی اشزایش الزم، یهامهارت فراگیری آموزی، خود طری  از جز شد نخواهد میسر
 . امر نظران صاحب و کارشناسان با مساعی

 

 )فقه اصغر و فقه اکبر( فقه رسانه
ر . راغب دده استمعنای دانستن و فهمیدن است، به معنای درک کردن چیزهای مخفی نیز آمفقه در لغت، به 

لمی از علوم عنوان ع ح بهمفردات، آن را پی بردن از معلومات حاضر به معلومات غایب معنا کرده است. فقه در اصطال
رآنی و روایی باید از دو شاربردهای بر اساس ک .اسالمی به معنای علم استنباط احکام شرع از روی رأی و اجتهاد است

 نوع فقه سخن گفت: 
فروع عملی  وکام کلی و اح فقه اکبر یا فقه در اصطالح عام: منظور از این فقه، همه معارف اعتقادی و اخالشی -1

 .است که از طرف خداوند نازل شده است

معامالت،  دات،که عبا فقه اصغر یا فقه در اصطالح خاص: منظور از آن احکام شرعی و فرعی عملی است -2
توا دیده فهای عملی به صورت شود و امروزه بخشی از آن در رسالهمسایل حقوشی، کیفری، تجاری و غیره را شامل می

 شود. از این فقه به عنوان علم فقه نیز یاد می شود که خود یک علم جداگانه ای است. می
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ر ی از این فقه اکبنوان بخشعز به بزارها و اهداف پیام رسانی، نیبر این اساس، رسانه به معنای عام آن، یعنی پیام و ا
بر این  .دتبیین شو ها، اهمیت و آثار آنمطرح است. در این فقه اکبر، سعی می شود تا فلسفه رسانه، اهداف، حکمت

 یانب خواهی، تعدال ستری،گ عدالت تزکیه، و تعلیم چون:اساس باید هدف و فلسفه رسانه را از منظر فقه اکبر موارد 
 گرایی، شانون و شناسی شانون عبودیت، مسیر در انسانی هایحرکت به بخشی جهت و انسان آفرینش فلسفه و اهداف
 مانند آن وشیام علیه ظلم  بی عدالتی، افکارسازی برای و ظلم با مبارزه آن، مطالبه و اجتماعی و فردی حقوق شناخت
ند تا آن را داشته ا ن ماموریترسانه کارکردهایی باید داشته باشد که پیامبرا در حقیقت در منظور اسالمی، یک .برشمرد

ه در نظر این حوز ان درانجام دهند. دست کم نقش رسانه در تبلیغ و دعوت همان نقشی است که خداوند برای پیامبر
ود. در شبیین می تن مکلفان ادر فقه اصغر با رویکرد اجتماعی، احکام تکلیفی و وضعی اهالی رسانه به عنو .گرفته است

ه عنوان یک ، بلکه بدارد شود که مثال نویسندگی و تاسیس رسانه در منظور اسالمی نه تنها مشروعیتآن جا تبیین می
نذار اجب برای ین واواجب کفایی بر یکایک مکلفان فرض و واجب است؛ یعنی همان طوری که کسب آگاهی از علوم د

اع همه انو یری ازواجب کفایی است، تاسیس رسانه و کسب توانایی و هنر بهره گو تبیین کردن به دیگران یک 
 .ابزارهای رسانه ای واجب کفایی است

 

 جایگاه رسانه در فقه
ز دین و اده است و ترین موضوع اجتماعی در فقه است؛ زیرا چتر آن، بر همه موضوعات اجتماعی گستررسانه، کالن

دهد و شاید شرار می گیرد و تحت تأثیر خودرفاهی، سیاسی و محیط زیست را فرا می فرهنگ و هنر تا مسائل اشتصادی،
شکل حدّ اکثری  ود را بهرات خبتوان گفت رسانه بدون اجازه و اراده ما و با صرف نظر از نزدیک شدن یا نشدن ما، تأثی

سو، فرار از رسانه و ه آمد؛ زیرا از یکسانرتوان به سراغ گذارد؛ بنابراین با فتوای فقهی عدم تقرب نمیبر جامعه می
ی در تضعیف یا سیار زیادرو شویم و از سوی دیگر، رسانه تأثیر بدوری از آن، بیهوده است و ناگزیر، باید با آن روبه

 .اش را نادیده گرفتتوان آثار دینیتقویت دین دارد و نمی

 

 ایاخالق رسانه
بایست به روش عالمانه دستمایه ای از جمله موضوعاتی است که میها، به ویژه اخالق رسانهاخالق در حوزه رسانه

که همه رفتارهای فردی ایتواند در ابعاد وسیعی گسترش پیدا کند، به گونهتحقی  روشمند شرار بگیرد. اخالق رسانه می
ای فرعی از اخالق عملی ای، حوزهخالق رسانهپوشش دهد. ا های سمعی، بصری و مکتوب راو جمعی و همه رسانه

ای و جایگاه بایسته اخالق گیرد. امروز تبیین و تدوین اخالق حرفههای متعددی را در بر میاست و خود عناوین و بخش
ی، تا حدی شناسی ارتباط جمعتردید جامعه است. این کار، در محدوده اخالق کاربردی، جامعهدر رسانه یک ضرورت بی
به « ایق رسانهاخال»بحث گردد. ای به فلسفة اخالق، دانش ارتباطات و علوم وابسته باز میبه فقه، اخالق و تا اندازه

، تجارت، مهندسی و... پزشکی، حقوق  های دیگری چونی در کنار تخصصهای مهم اخالق کاربردیکی از شاخه
های علمی ر محیطای از جمله موضوعاتی است که دبه ویژه اخالق رسانهها، در حوزه رسانه« اخالق»تبدیل شده است. 

ای فرعی از اخالق ای، حوزهما چندان مورد بحث عالمانه و دستمایه تحقی  روشمند شرار نگرفته است. اخالق رسانه
صری، اخالق های سمعی و بنگاری، اخالق رسانههای متعددی مثل اخالق روزنامهعملی است و خود عناوین و بخش

تاب و کانتشار  وألیف تدر محتوای فیلم، اخالق در نمایش تئاتری، اخالق در نقاشی و هنرهای تصویری، اخالق در 
 گیرد.اخالق در فضای مجازی )اینترنت( و... را در بر می

وری که این کند تا اصول و شواعدی کلی به وجود آورند، به طها کمک میاخالق رسانه به میزان زیادی به رسانه
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، معرفی چارچوب نظری است که «اخالق رسانه»اصول با عملکرد اخالشی افراد مطابقت داشته باشد. بنابراین، منظور از 
ها ملزم به رعایت آن هستند، به طوری که رعایت آن، در نهایت منجر به اخالق عملی گردد. چه بسا اصحاب رسانه

ای از حقوق و شانون تنافی نداشته باشد، اما ر با هیچ اصل، بند و تبصرهای، که به ظاهبسیاری از شگردهای رسانه
ها و هنجارها سروکار دارد. ای با ارزشممکن است با اصول اخالق منافات داشته باشد. از سوی دیگر، اخالق رسانه

آورد. از این ر بر میها و هنجارهایی که از درون فرهنگ جامعه و در جامعه اسالمی، از درون فرهنگ اسالمی سارزش
ای اگر چه تابع اصول و شواعدی کلی و جهان شمول است، اما به سبب نشأت گرفتن آن از مجموعه رو، اخالق رسانه

 تواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد.های بطن جامعه، میارزش
ای به زایندهبه این معناست که، حوزه اخالق، به طور ف« ایانهاخالق رس»و یا همان « اخالق»ای شدن رسانه
شده، اخالشی است که استقالل « ایاخالق رسانه»های جمعی شکل گیرند. ها وابسته باشند و به کمک رسانهرسانه

دم و الشی تولید و مرها محتوای اخاند. رسانهها وابستهدر عملکرد خویش به عملکرد رسانهخود را از دست داده، 
 سازند.مخاطبان خویش را با اخالق آشنا می

 

 اخالق رسانه ای  نسبت فقه رسانه با

سانه است. اخالق ر وسانه ریکی از مسایل و موضوعاتی که باید مد نظر شرار گیرد، تبیین نسبت و رابطه میان فقه 
ل و چراغ عق ان بهدارد. انسای از باید و نبایدهایی است که فطرت انسان بدان گرایش و گریزش اخالق مجموعه

اند، یکسان  شی ماندهود باخرسد که در میان بشریت که بر فطرت راهنمایی درونی فطرت به این بایدها و نبایدهایی می
های وزهر اساس آمکند. البته باما فقه، باید و نبایدهایی است که شارع به عنوان مالک انسان وضع می .و فراگیر است
ه همه باید و برت انسان ها و باید و نبایدهای فطری با احکام اسالمی مطابقت است؛ هر چند که فطافتشرآنی، میان دری

کند و بدان همانند می ریافتتواند مستقیم دست یابد، ولی با آگاهی بدان این مطاب  با فطرت را دنبایدهای شرعی نمی
سوره بقره، کسی که بر  3و  2ت شرآنی از جمله آیات البته بر اساس آیا( 30شود.)روم،آیهاحکام فطری پای بند می

درجه ای از  کرد، به واظبتهدایت فطری به تقوای فطری و تکوینی پای بند بود و حدود و باید و نبایدهای فطری را م
اظبت قوا و موتتواند باید و نبایدهای شرعی را نیز پذیرا شود و بدان عمل کند. این گونه است که رسد که میکمال می

بر اساس آن که مطاب  با  نکته دیگر آن که اسالم .کشاندحدود فطری انسان را به تقوا و مواظبت بر حدود شرعی می
بیین تاوت آن، ی متففطرت است، همه احکام فطری را در شالب احکام خمسه شرعی با توجه به اهمیت و ارزش گذار

د و ت که باینه است اسالمی تعریف نموده است. این گوکرده و حکم ارشادی فطرت را در شالب حکم مولوی شریع
 به سخن دیگر، .وندشنبایدهای فطری که ضمانت اجرایی نداشتند، در شالب احکام خمسه دارای ضمانت اجرایی می 
ها سانز سوی اننست ااحکام فطری که در شالب باید و نبایدهای اخالشی است به دلیل عدم ضمانت اجرایی می توا

عبور از احکام  ا در صورتها عبور شود؛ زیررفته و خطوط شرمز و زرد آن به عنوان خط سبز شلمداد شده و از آننادیده گ
آید، ه در میحکام خمساشالب  شود؛ اما وشتی درفطری تنها سرزنش و توبیخ و در برخی از موارد طرد اجتماعی انجام می

ب حد و دیات و ی در شالدنیو شود و مواخذه و مجازات و کیفرقی میعبور از آنها در حکم گناه و برخی از موارد جرم تل
د و کنرت را به عنوان حکم مولوی جعل و وضع میدر حقیقت شارع حکم ارشادی فط .های اخروی به دنبال داردعذاب

 .کندبرای آن ضمانت اجرایی در شالب گناه و جرم تعریف می

الزم است از سوی عالمان و فقیهان مورد توجه شرار گیرد.  خالق رسانه()فقه رسانه و ادو مقوله در حوزه رسانهاین 
هر چند تفاوت ماهوی میان اخالق رسانه با فقه  این دو مقوله یکی مقوله فقه رسانه و دیگری اخالق رسانه است.

خورد. بنابراین، می ای وجود دارد، ولی در عین حال ارتباط تنگاتنگی نیز میان فقه رسانه و اخالق رسانه به چشمرسانه
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الزم است که افزون بر تدوین و تهیه کتب مربوط به فقه رسانه به اخالق رسانه نیز توجه شود و کتبی در این زمینه 
تدوین گردد؛ چرا که بسیاری از باید و نبایدهای اخالشی که مبتنی بر اصول عقالنی و عقالیی است، از سوی فقه به 

گیرد. تفاوت میان فقه رسانه و اخالق رسانه در حوزه و شرعی مورد توجه شرار میشکل باید و نبایدهای شانونی 
ها و کیفرهاست؛ زیرا باید و نبایدهای اخالشی از ضمانت اجرایی کمتری برخوردار است و در صورت تخطی و مجازات

خطی و تخلف افزون بر شود، ولی در فقه رسانه، هرگونه تتخلف تنها از سوی جامعه سرزنش و یا طرد اجتماعی می
 اینکه ممکن است مجازات شانونی داشته باشد، به عنوان گناه از کیفر اخروی نیز برخوردار است.

 

 اجتماعی اهل رسانهمسئولیت
یز کرد. طبعًا دیگر متماتوان با توجه به گستره مفهومی آن در دو حوزه فردگرایی و جمع گرایی با یکمسئولیت را می

 شوند. در هر حالمعرفی می گرا اصالت با جامعه بوده و افراد در مقابل آن به مثابه اجزاء و ابعاد جامعهجمعدر رویکرد 
اسخگو بودن ئولیت، پنا مسمسئولیت با در نظر گرفتن سطوح و مراتب آن به معنای متعهد بودن به امری است. بدین مع

سئولیت در رویکرد م(. Glassman, 2008عمل را بپذیرد ) و پاسخگو بودن یعنی اینکه فرد پیامدهای خوب یا بد یک
اح است)مصب ذشته(اسالمی دارای دو مرحله خواست)مسئولیت نسبت به آینده( و بارخواست)مسئولیت مربوط به گ

د زاد( در مورآو اراده  اختیار و(. در حوزه رسانه، اهل رسانه با وجود سه شرط)شدرت و توانایی، علم و آگاهی 1382یزدی،
ط در ئولیت فقدی مسافعال و اعمال خویش نسبت به سه کس)خدا، خود و سایرین( مسئولند. هر چند در بینش توحی

 گیرند.ها در پرتو مسئولیت اول شرار میبرابر خدا اصالت دارد و سایر مسئولیت
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 ایتبیین ارکان مدل اسالمی سواد رسانه

 
 مولفه کارکرد هابرخی از مصداق و مثال

 ارزیابی و ترکیب، تحلیل، کاربرد، آفرینی، مفهوم
 تولید یا شده آوریجمع اطالعات ماهرانة و فعاالنه

 یا استدالل، تأمل، تجربه، مشاهده، طری  از شده

 عمل. و باور برای راهنمایی عنوان به ارتباطات،

 

 برای پیوتر،کام جمله از روز تکنولوژی از استفاده تواناییایجاد 

 فمصر رژیم اتخاذ توانایی، ایجاد اطالعات تولید و پردازش
 و لّیع روابط مورد در گیری نتیجه تواناییایجاد  ،ایرسانه
، ایجاد یعموم واکنش و هارسانه هایگزارش میان معلولی،
 و غاتتبلی سازی، کلیشه ف،تحری تأثیر تشخیص توانایی
 و انتقادی فمصر تفسیر و توانایی، ایجاد هارسانه در خشنونت

 هارسانه از منفعالنه نه

 ایسواد رسانه

و  پاسخ دادن به سالم سالم کننده از طری  رادیو
 .(926، ص 2تلویزیون واجب نیست. )تحریرالوسیله، ج

الت تصویری از آ -های صوتی و صوتیرسانه
افع روند و استفاده از آنها در منمشترک به شمار می

 باشد.حرام میحالل، جایز و در منافع حرام، 
یر تعب ماناشتراک روزنامه و مانند آن که از آن به آبون

 شود، صحیح است.می
ه خرید و فروش و کمک به مطبوعات و نشریات گمرا

مگر  خواندن آنها نیز جایز نیست، کننده حرام است.
 وبرای آگاهی از محتوای فاسد آنها و ریشه کنی 

 فعرکن از پاسخ گویی به مطالبات آنها با داشتن تم
ح وضیمفاسد و شایستگی برای پاسخ گویی به آنها. )ت

 .(578، ص 2المسائل مراجع ج
 

و  شناخت و تبیین واجبات، مستحبات، مباحات، مکروهات
 محرمات

 فقه رسانه)فقه اصغر(

انتقاد منطقی و نظارت  ، مسئولیت پذیری 
هدایت صحیح افکار عمومی با توجه به  ی،اصول

 ای ح  گرایی و بیان حق،اسالمی یهااهداف و آرمان
عایت ر، اطالع رسانی صادشانه و شفاف ، هاو واشعیت

ت و بازنمایی واشعی، عفت عمومی صداشت و راستگویی
اجتناب از غوغا  ، عدم تحریف و درستکاری آن

 پرهیز از، دوری از دروغ و تحریف حقای  ،ساالری
 دوری از اشاعه و ، شایعه سازی و شایعه پراکنی

دوری از ، خش منکرات و ترویج باطل به هر شکلپ
ردی ها، که حیثیت فاستهزا و تمسخر افراد و یا گروه

ه اندازد )پرهیز از تعرض بو جمعی را به خطر می
 وراد ن افپرهیز از تفرشه و جدایی بی(، آبروی مسلمانان

سازی اشخاص و پرهیز از تبلیغ و چهره ،هاگروه
های ایمانی، تخریب اسوهدوری از ، های منحرفگروه

 خالشی و علمی

 ایاخالق رسانه هاها، هنجارها و فضیلتها، ضد ارزششناخت و تبیین ارزش

 امر به معروف و نهی از منکر
 و تبیین الگوهای اخالشی

ین شناخت شرایط و مقتضیات روز به منظور شناخت و تبی
 های فردی و اجتماعیمسئولیت

 مسئولیت اجتماعی
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 بندی و نتیجه گیریجمع 
تأثیر  ن، و نیزقویت دیتتأثیر رسانه در تضعیف و ناپذیری تأثیرات آن،  بشری بودن رسانه، گستردگی و گریز -1

 آن بر فرد و جامعه از دالیل لزوم تعامل با رسانه است.

اسالمی، سواد سانه رها مستلزم دارا بودن سواد رسانه ای است لکن از منظر تعامل بهینه و اثربخش با رسانه -2
اف و توجه اکبر اشر ای نه فقط آن چیزی است که در ادبیات آکادمیک به آن اشاره شده است بلکه الزمه فقاهترسانه

 تماعی است.های فردی و اجای و مسئولیتای، فقه اصغر، اخالق رسانهها من جمله سواد رسانهبه تمامی حوزه
را سانهشی حوزه رای، مبانی فقهی و اخالدارا بودن سواد رسانهفقیه متجزی حوزه فقه رسانه الزم است ضمن  -3

 نیست. ای اجتهاد در این حوزه ممکنبه خوبی و با بینه برای مقلدین تبیین نماید. بدون سواد رسانه
های گردند. عمل به مسئولیتای محسوب میهای فقهی و اخالشی جز الینفک سواد رسانهبایدها و نباید -4

 ی به صورت شایسته در گرو فقاهت اکبر در حوزه رسانه است.فردی و اجتماع

 منابع و مآخذ
 شرآن مجید (1

 1381ابن مسکویه، احمد ابن محمد، تهذیب االخالق، تهران، اساطیر،  (2

 ، انتشارات نقش و نگارمحمدیها، مجید اخالق رسانه (3

 44، ص1385تابستان  ،66فصلنامة رسانه، ش کاظم معتمد نژاد، نگاری، اصول اخالشی حرفة روزنامه (4
 مهر 23، 2609 مارةش ایران، روزنامة ای،رسانه خشونت با برخورد در ایرسانه سواد صدیقه؛ ببران، (5

 هفدهم سال رسانه، انتفادی، فصلنامة تفکر و ایرسانه سواد به درآمدی رضا؛ و حسین جهرمی، بصیریان (6

 1374، زمستان 4رسانه، شماره بیات، فریبرز، اخالق مطبوعاتی چگونه نهادینه می شود؟،  (7

 4 شماره هم،هفد سال رسانه، فصلنامة کاووسی، لیدا ترجمة ای،رسانه سواد جیمز؛ تعریف پاتر، (8

 ش 1384 سیما، و صدا دانشکدة انتشارات تهران، کریم، شرآن در خبررسانی و خبر علیرضا؛ پویا، (9
 1385تان ، تابس66رسانه، ش ، فصلنامة محسن اسماعیلی ها،تعامل حقوق و اخالق در رسانه (10
 76، شماره مسلسل 4ش سال نوزدهم، رسانه، ، «راهکارهای تبلیغاتی سیاسی در انتخابات»سهیال، چگینی،  (11

 1383دیفلور، ملوین، شناخت ارتباط جمعی، ترجمه سیروس مرادی، تهران، صدا و سیما، (12

 ق، ط. الثانیه 1423بی، القرآن، شم، ذوی القرالراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین، المفردات فی غریب الفاظ  (13

 ق 1404 کتاب، نشر دفتر شم، القرآن، غریب فی المفردات محمد؛ بن حسین اصفهانی، راغب (14
  1382مدنی، هایرفتار و شهروندی مهارتهای آموزش در هارسانه نقش محمدرضا، بررسی بایندر، رضایی (15

 1386  آموزان، دانش ایرسانه آموزش ای،رسانه سواد محمد، فر، سلطانی (16

 82 بهار هران،ت سیما، و صدا انتشارات سنجش، و پژوهش فصلنامه زاده، حسن مترجم رسانه، آموزش ضرورت (17

 .1 ج، 1384فرهنگی، علی اکبر، ارتباطات انسانی، چ نهم، تهران، موسسه خدمات فرهنگی،  (18

، «اتنه مطبوعق درصحوانع حضور اخالم»گروهی از نویسندگان، مجموعه مقاالت، رویکرد اخالشی در رسانه،  (19
 .1375محمدتقی سبحانی، شم، موسسه فرهنگی طه، 

 1375ها، ها، تهران، مرکز مطالعات وتحقیقات رسانهاخالشی در رسانهمجموعه مقاالت، رویکرد (20

  4اره سانه، شمرمان، موالنا، حمید، اخالق حرفه ای و آماده سازی سیاسی ق اجتماعی روزنامه نگاران مسل (21
 1375زمستان 

 1380ر، های جامعه اطالعاتی، فرانک وبستر، ترجمه اسماعیل شدیمی، تهران، شصیده سر وبستنظریه (22
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 ایدر آمدی بر الگوی اسالمی سواد رسانه
 

 2سیدمرتضی مفیدنژاد، 1کاظم موذن

 

 چکیده
وزه علوم طرح در حفاهیم ممی اگرچه بار ایدئولوژیک آشکار و پررنگی ندارد؛ اما همچون اکثر اسواد رسانهمفهوم 

ز مفهوم ا ایگزینجومی و بخوانشی  ومانیستیو سکوالر طرح شده است. محق  معتقد به امکان ارائهاانسانی در گفتمان 
ه کالم و در حوزرح مطحث و مبا یاسالم یهااز مجموعه آموزه ای در چارچوبی اسالمی است. در این مقالهسواد رسانه
 هایمولفه اصول، اهداف، محور چهار درشالب«ایرسانه سواد الگوی اسالمی» اجزای شود ومیبهره گرفته  یفقه اسالم
موزی در آموزش و علم آ ای در اسالم همچون هر نوعسواد رسانه .گرددمی تشریح ایرسانه سواد عناصر و بنیادین

و  یشرفتتحق  پ یید برابا آموزش . از سوی دیگر اینعمل همراه گردد یتاو نها یماناه است و باید با اسالم فریض
شل المی حداچوب اسای در چارهدفگذاری شود. سواد رسانه و پیشبرد برنامه جامع تربیتی اسالمی جامعه یتعال

-رسانه -2شود برای زندگی بشر گنجانده میی ذیل برنامه عمومی اسالم امسایل رسانه -1اصل است:   7 دربردارنده

ها به ابزار تبلیغاتی کفر و نفاق بر ضد سانهر -3های که فرصت مناسب برای تبلیغ فرهنگ اسالمی فراهم کرده است 
-رهنگ اشرافیها فرسانه -5 زدایی هستندشمنان اسالم از طری  رسانه در پی دیند -4جریان ح  تبدیل شده است 

یعه،خدعه و ها از شارسانه -7رددگها اشاعه میفساد و فحشا در برخی رسانه -6کنندایی را ترویج میگرگری و تجمل
رد اسالمی ی در رویکاد رسانههای بنیادین سواشناسی مولفهگرایی، تقوا، بصیرت و دشمنکنند. حقیقتدروغ استفادهمی
اطالعات  و ر درستی اخباردلزوم تحقی   -1عنصر است:  6ای در رویکرد اسالمی حداشل دربردارنده هستند. سواد رسانه

ورکورانه از عدم پیروی ک -4استدالل  منط  و ی از عقل،پیرو -3بهه باطل های جعدم انتشار اخبار رسانه -2
 ای.ی و التزام به احکام رسانهلزوم یادگیر -6دی  فعل حرام در مصرف رسانه دوری از مصا -5ها اعتبارشخصیت

 

 مقدمه -1
زه علوم رح در حواهیم مطیاگرچه بار ایدئولوژیک آشکار و پررنگی ندارد اما همچون اکثر مفاسواد رسانهمفهوم 

 یم یدهه دحوز ینا شده در در سرتاسر مباحث مطرح یکردرو یناومانیستیو سکوالر طرح شده است. اانسانی، در گفتمان 
واد سز مفهوم زین اقد به امکان ارائه خوانشی بومی و جایگمحق  معتخاص داده است. یشود و به کل مباحث جهت

رد موجود در امل رویکنفی ک ای به معنایای در چارچوبی اسالمی است.اتخاذ رویکرد اسالمی در حوزه سواد رسانهرسانه
این  ردخاذ شده وب اتحوزه علوم اجتماعی نیست بلکه در مواردی تاییدکننده آن نیز هست. به صورت کلی در چارچ

می در یکرد اسالاز رو ای صورت گرفته است: نخست بخشیمقاله، سه نوع مواجهه با حوزه دانشی موجود سواد رسانه
برای آن  ت اسالمیمویدا ای، تایید کننده رویکرد موجود در علوم انسانی و اجتماعی است و محق حوزه سواد رسانه

می محدود شده قهی و کالفندیشه اای، با استفاده از در سواد رسانه ارائه نموده است. ثانیا برخی از محورهای مطرح شده
ای بدان سانهر سواد ردوجود و یا تغییر یافته است. محور سوم مواردی در منابع اسالمی بوده که در چارچوب ادبیات م

 است. توجه نشده است و از آن رو که به تکمیل و اصالح این حوزه دانشی کمک می کند، مطرح شده

                                                           
 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی1
 کارشناسی ارشد معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق )ع(2
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 ای: محورهای مورد بحث در الگوی اسالمی سواد رسانه1نمودارشماره

 
چوب جزای چاری، انه او عناصر سواد رسا یادینبن یهاشالب چهار محور اهداف، اصول، مولفهاین مقاله در در 

الم و ر حوزه کد یشینپ و مباحث یاسالم یهااز مجموعه آموزه شود. در این مسیرای تشریح میاسالمی سواد رسانه
 ینعصومم یرهو س یاتواشرآن، ر یاتآ ییعنیاسالم یهاول ونبه مت یازشود و در صورت نیبهره گرفته م یفقه اسالم
ولین همواره ا وای است سازی مفهوم سواد رسانههای نظری برای اسالمیاین مقالهجزو اولین تالشد.شویمراجعه م

باحث م نظرانبصاح ی وابا نواشص و اشکالتی نیز هست. امید است که پژوهشگران حوزه سواد رسانهها آمیخته شدم
جزای متعددی اای، انهواد رسستردید الگوی بومی اسالمی، با انتقادات خود ما را در تکمیل این بحث یاری رسانند. بی
 از دارد.ران نیهای بلند و راسخ پژوهشگدارد که یکی از آن مباحث اسالمی است و دستیابی به آن به گام

 

 ای در اسالماهداف سواد رسانه -2
(. یک هدف 79: 1381ای نه صرفا آگاهی و درک بهتر، بلکه آزادی انتقادی است)شیباتا، هدف غایی سواد رسانه
ه جست و جوی ای عبارت است از پرورش بینندگانی که توانایی گزینش داشته باشند، باثباتی و عملی سواد رسانه

ریزی کیفی و متمایز و ارزیابی آن بپردازند و نسبت به شکل، شالب و محتوا در رسانه های جمعی حس انتقادی برنامه
ای، توانایی بخشیدن به مخاطبان جهت دفاع در هدف سواد رسانهبه تعبیری دیگر،  (.56: 1385براون،«)داشته باشند
ای این است که به مردم کمک کند تا به جای آنکه دف سواد رسانهاست. به تعبیری دیگر هها مقابل رسانه

ساالری در کنندگانی فرهیخته باشند، شهروندانی فرهیخته شوند. بنابراین به دنبال راهی در جهت گسترش مردممصرف
صه سواد ساالری در آن جامعه به طور مبسوط، تعریف و نوشته شده باشد. به طور خالای است که مفهوم مردمجامعه
های خاص. برای ای یعنی شناخت و درک چرایی پیامهاست؛ سواد رسانهای چیزی بیشتر از تجزیه و تحلیل پیامرسانه

ها، و حتی سازنده هر های حاکم بر آنهای کنونی، باید فلسفه تولید هر پیام، شرایط و محدودیتدرک اهمیت رسانه
(.طرح کنندگان مفهوم سواد رسانه 36 :1385، جهرمی و بصیریان جهرمی صیریانبها را بشناسیم )به نقل از کدام از پیام

ای و محققان این حوزه اهدافی را برای آموزش سواد رسانه ای در جامعه بیان نموده اند که عمدتا در چارچوب انسان 
هیم مرتبط با سواد گیری از اندیشه اسالمی، مفاشود تا با بهرهمدار غربی طرح می شود. در این بخش تالش می
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 ای تشریح شود و با تبیین ارتباطات مذکور چارچوبی جدید برای آن معرفی گردد.رسانه

 

 رتقاء سواد و آگاهیا -2-1
سواد رسانه ای در نگاه اول نوعی از سواد است. در دوره های نخست سواد به معنای توانایی خواندن و نوشتن بوده 

مفاهیمی از جمله سواد اطالعاتی و نحوه یافتن و ارزیابی اطالعات نیز حرکت کرده است. است و در دوره های بعدی به 
آموزی در اسالم شرار گیرد. باید ای اگر بخواهد در چارچوب اسالمی مطرح شود باید در چارچوب علملذا سواد رسانه

ته شدن پیامبر اکرم)ص( دانسته خداوند در شرآن کریم با صراحت تعلیم را یکی از اهداف برانگیختوجه داشت که 
او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده،رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می »وفرموده است:

آموزی،تا سفارش و تأکید بسیار اسالم بر علم «1خواند وآنان را تزکیه می کند و به آنان کتاب )شرآن(و حکمت می آموزد
بخوان به نام پروردگارت »ن آیاتی که بر پیامبر بزرگوار اسالم نازل شد، سفارش به خواندن بود:جایی است که نخستی

ای خل  کرد. بخوان که پروردگارت بزرگوار است؛ همان که ]جهان را[آفرید. ]همان کسی که[ انسان را از خون بسته
 «2.کسی به وسیله شلم تعلیم کرد و به انسان آنچه را نمی دانست،یاد داد

ن و مکان د به زماه مقیبر خالف برخی دیگر از واجبات ک .شایل نشده است اسالم هیچ محدودیتی برای علم آموزی
سد.از این نمی شنا آیین وو... هستند.بنا بر آنچه در روایات آمده است فریضه علم جنسیت، مکان، زمان،و حتی کیش 

ین حیث ت و از ایی اسند باشد مصداق فریضه و واجب کفامطلب که بگذریم هر علمی که به حال جامعه مسلمین سودم
ر اسالم ددر عین حال  .ودهم نمی توان شید محدودیتی به پای علم زد و علوم را به اسالمی و غیر اسالمی تقسیم نم

ی ای معنوهانگیزه جه به. عدم توتوان علم را از آفات حفظ نمودکسب علم به تنهایی کافی نیست و باکسب ایمان می
ز اه بسیاری شود کای است. این خأل وشتی بهتر حس مییکی از مشکالت عمده مباحث مطرح در حوزه سواد رسانه

کنند و ازی نمیسا پیادهآن ر افراد دانش و آگاهی انتقادی کافی درباره تاثیرات مخرب رسانه دارند؛ اما در حوزه عمل
ن بدون علم ن و ایماون ایماعلم بدشوند. در چارچوب اسالمی ا میهطعمه انحرافات اخالشی و تبلیغات سیاسی در رسانه

انه در جامعه رباره رسمومی دعهای ای را ارتقاء آگاهییست. بنابراین با توجه به این که هدف اصلی سواد رسانهکافی ن
ختن آن پس آمو ،هی استای از جنس علم و آگااست، اسالم نسبت به این مفهوم رویکردی تاییدی دارد. سواد رسانه

 د.اه گردبایست با ایمان و نهایتا عمل همرواجب است اما باید توجه داشت که این آموختن علم می

 

 عالی و پیشرفت جامعهت -2-2
یشرفت ی برای پاویژه ای در چارچوب مفهوم توسعه به معنای غربی آن طرح شود، جایگاهاگر مفهوم سواد رسانه

رباره نحوه هایی دیآگاه وکند رفته نخواهد شد. در این چارچوب جامعه آموزش پیدا میروحی و معنوی افراد در نظر گ
گیری کند. هرهای بانهاز رس ها کسب می کند تا کمتر آسیب ببیند و بتواند در ساختار اجتماعی و سیاسیعملکرد رسانه

د و اشته باشایانی دشای غربی کمک هتواند به توسعه جامعه بر اساس شاخصای اگرچه میاین نوع از سواد رسانه
ف سواد رسانه از اهدا ن یکیبخشی از برنامه اسالم برای زندگی بشر را نیز پوشش دهد؛ اما اگر تحق  پیشرفت به عنوا

اگونه یشرفت خدپهارم ای مطرح گردد، یکپارچگی آن با سایر اهداف زندگی محق  می شود. در نگرش اسالمی، بعد چ
رآمد، و الم، پردگاه، ساین اساس، در جامعة اسالمی، پیشرفت عبارت است از: تربیت افرادی آشدن انسان است. بر 

 خداگونه.

                                                           
 2سوره جمعه آیه 1
 5-1سوره عل  آیه 2
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هم  وم راستا ایست هبای اگر بخواهد با هدف تحق  پیشرفت و تعالی جامعه صورت گیرد، میآموزش سواد رسانه
ر این نوع دکنی مهم راخالشی  هنجارهای دینی وها و های تربیتی اسالمی باشد. لذا توجه به ارزشجهت با سایر برنامه

ای، منجر سانهف سواد رو هد آموزش خواهد بود. این در حالی است که مبنا شرار گرفتن مفهوم توسعه به عنوان بن مایه
ود شست نمیینی حرادها و هنجارهای گیری رویکردی سکوالر در آن شده است که نه تنها در آن از ارزشبه شکل
 گیرد.می رامورد نقد شر ای، تحت عنوان یک نوع از ایدئولوژی کاذب،الت رویکرد دینی در محتواهای رسانهبلکه دخ

افرادی آگاه  که تربیتست بلبنابراین در نگاه اسالمی، هدف سواد رسانه ای صرفا توسعه انسانی و فرهنگی جامعه نی
دیانت و  م به حفظرد و هگیو اشتصادی افراد شرار میو خداگونه است. این آگاهی هم در خدمت ارتقای سطح اجتماعی 

ای سانهرحتواهای کند که بخش مهمی از مکند. این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا میورزی آنان کمک میدین
ها، قابلتها و شضین تناکنند و فهم اکامال ناهمسو با اهداف دین و متناشض با هنجارهای اخالشی و شرعی عمل می

 ای اسالمی باشد.خش مهمی از برنامه آموزشی رسانهباید ب

 

 میتربیت اسال -2-3
های تربیتی اسالم به عنوان یک مکتب دارای نظام تربیتی خاص خود است. این نظام تمایزات اساسی با سایر نظام

ارچوب آن عمل کند. بایست مبتنی بر آن و در چای نیز به عنوان یک برنامه تعلیمی و تربیتی، میکه سواد رسانه دارد
و غایت زندگی و ارزش نهایی است که انسان باید در « انسان در جهان»ای درباره اهداف تعلیم و تربیت ناگزیر از نظریه

تواند فارغ از غایت آفرینش باشد تمام زندگی خویش پی گیرد. چون انسان آفریده خداست پس غایت زیست انسانی می
با غایت آفرینش جهان اختالف و تعارضی ندارد بلکه مربوط و شاید یکسان باشد. شرآن نیز و غایت آفرینش انسان لزوماً 

 .«1الی اهلل المصیر» :کندمقصد حرکت را صیرورت عالم و آدم بسوی خداوند معرفی می
ه ردازش شدپولید و تشناختی علوم انسانی و اجتماعی غربی ای مفهومی است که در چارچوب معرفتسواد رسانه

لیمی و رنامه تعبت این دهد که غایای به خوبی نشان میاست. نگاهی به مفاهیم کلیدی، اصول و عناصر سواد رسانه
آن دارد.  و اجرای ین عناصرای، نقش مهمی در تعیبودن غایت سواد رسانهمدارانه است. الهیتربیتی، یک غایت انسان

گیری ود بهرهی ویژه خزارهابایست، از اباسالمی تعریف شود، می این برنامه تعلیمی و تربیتی اگر بخواهد در چارچوب
 های تربیتی معرفی شده در منابع دینی باشد.کند و مبتنی بر چارچوب

 

 ای اسالمیاصول سواد رسانه -3
ت کند. مجموعا هفناپذیر میای بر پایه اصول و مفاهیمی استوار است که فهم و بازشناسی آن را اجتنابسواد رسانه

 -3. کنندمی رابازسازی هاواشعیترسانه -2هستند. هاساخترسانه همه -1ای مطرح شده است: اصل کلی در سواد رسانه
 دربردارنده هارسانه -5 دارند. تجاری اهداف هارسانه -4 گیرند.می هارسانه از را خود نظر مورد مفهوم مخاطبان

 خاصی زیباشناختی شکل رسانه هر -7 دارند. اجتماعی و سیاسی بار هارسانه -6 هستند. ارزشی و ایدئولوژیکی هایپیام
(اصول مذکور در این بخش برگرفته از اهداف در نظر گرفته شده برای سواد 1385( )شاسمی، 1391 طلوعی،) دارد.
بر اساس فضای شود تا ای و مبتنی بر اصول حاکم بر این مفهوم در عرصه جهانی است. در این بخش تالش میرسانه

ای از یک سو، و اهداف و ضرورت های اسالمی آموزش رسانه کلی حاکم بر ادبیات نظری موجود در عرصه سواد رسانه
ای مطرح گردد. این اصول برگرفته از منابع اسالمی اعم شرآن و ای از سوی دیگر، اصولی جدید برای سواد رسانه

                                                           
 18سوره فاطر آیه 1
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 گردد.ید از رسانه و ارتباطات ارائه میای و جدروایات بوده و متناسب با فهم رسانه

 

 دشومی گنجانده بشر زندگی برای اسالم عمومی برنامه ذیل ایرسانه مسایل -3-1
صورت  یاهیژگیو جمله تر، ازدرست یراست. به تعب یگرد یانت اسالم نسبت به ادیازااز جمله امت ی،همه جانبگ
است  یفکا یسالمارگانه است. منابع چها یو همه جانبگ یتجامع یی،ابتدا یهاخدا نسبت به صورت ینکامل و جامع د

 هینکوان اه عنب یراموضوع یچاسالم ه ی. علمایندکشف نما یامت، نظر اسالم را درباره هر موضوع یکه علما
 یژهبه و ی،تکنولوژ از هر یریگاز نظر اسالم در صورت بهره(116: 1371)مطهری،  کنند.ینم یاست تلقیفبالتکل
جامعه،  فرد و یابر یشابودن منافع آن از ضرره یشتر: بلهاز جم یم؛کن یترا رعا ییهامالک یدرسانه، با یآورفن

 یتان در راسآاز  یریگآن، بهره یکارکردها کامل از کج یآگاه ینی،د یهاو ارزش یآن با اصول اعتقاد یسازگار
د یجاا یماعو اجت یدبط فررسانه در روا یکه تکنولوژ ییو جبران خألها ی،جامعه اسالم یانسان و ارتقا یروح یتعال
ایل مرتبط انه و مست که رسای در چارچوب اسالمی، توجه و عمل به این نکته اسلذا یکی از اصول سواد رسانهکند.یم

مامی احکام و ه تنها تن. لذا های اجتماعی، باید در چارچوب جامع و مانع دینی دیده شودبا آن نیز همچون سایر پدیده
کارگیری  الل و بهئه استدبایست پس از اراکند، میدستورات عمومی اسالمی که با این پدیده جدید ارتباط پیدا می

های توصیه ستورات ول به دای اسالمی، عممنط  درباره رسانه نیز به کار گرفته شود. لذا بخش مهمی از سواد رسانه
ت آگاهی اراز این دستو ای،بایست در شالب برنامه آموزشی سواد رسانهو مخاطبان می اسالمی در زمینه رسانه است

 یافته و در زندگی شخصی خود بدان عمل کنند.

 

 نگ اسالمی فرا هم کرده استهای که فرصت مناسب برای تبلی  فرهرسانه-3-2
-ژگییوبا توجه به  یرد،گ یصورت م یننو یامروز از راه رسانه ها یایاز ارتباطات در دن یکه بخش عمده ا اکنون

اسالم به  یامپرساندن  یبرا یدبا یاسالم یشمنداناند یژهآن، مسلمانان و به و یهاتحق  آرمان یاسالم و برا یند یها
 جاودانه اسالم، و یجهان یاهیامابالغ پ یبرا یط کنونی،شرا دربهره را ببرند. یشترینها برسانه یناز ا ی،مخاطبان جهان

-با زمان یغات،بلاطات و تارتب یاهیوهابزارها و ش یرااکتفا کرد؛ ز یو گروه یفردیانم یسنت یهاتوان فقط به ارتباطینم

نو در تمام  یهاسانهاز ر کند کهیدر اسالم، ما را ملزم م یغیگذشته کامالً متفاوت شده است و اصل تناسب تبل یها
 یناسالم دگرگو یایدر دن»: دیگویم ی نیز در این زمینهمطهر (شهید1390)بیات،  .یماستفاده کن یرسانیامپ یندهایفرا
کنار  ایرهکم کم شمش انان،مسلم یایملل مختلف به اسالم و با بسط دن یدنمعنا که با گرو ینشود. به ایم یداپ یخاص

د همان کار را خو مانز در ع()ادق تازه به کار گرفته شدند... . امام ص یگذاشته شد و در عوض کتاب ها به عنوان سالح
و مکان  زمان یطاوجه به شرتبا  یفهانجام وظ یعنیکرد؛ یم (عین)امام حس یاو  (عی)عل(و یاامام صیامبر)کند که پیم

ود که بایست به این اصل توجه شای اسالمی می(بنابراین در چارچوب سواد رسانه184-180: 1375)مطهری،  «.خود
 تبلیغاتی مناسب برای ترویج فرهنگ اسالمی هستند.ها یک فرصت رسانه

 

 فاق بر ضد جریان حق تبدیل شده استنها به ابزار تبلیغاتی کفر و رسانه -3-3
-ای توسط کشورهای غربی و دلبستگان به آن، مورد بهرهای به شکل گستردههای گذشته ابزارهای رسانهدر سال

 یهاشبکهلیه حکومت اسالمی ایجاد گردیده است. به عنوان مثال ای عبرداری شرار گرفته و فضاسازی گسترده
 – های مختلف دفاع و تهاجمیران هستند.با توجه به صورتا یاسالم ینظام جمهور یهعلمدار جنگ نرم عل یاماهواره

دفاع و نبرد در طبیعی است که باید متناسب با هر عصری، لوازم -روندترین ابزار آن به شمار میها مهمکه امروز رسانه
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آن، همه موارد را  یطو شرا یتمتناسب با موشع یدبا ی،و جهاد در هر زمان و مکان دفاع. هایی فرا هم گرددچنین جبهه
از  یری،فراگ ینپاسخ دهد. ضرورت ا یدهد، به خوبیرخ م یزن یندهرا که در آ یو بتواند تمام تحوالت و حوادث یرددربرگ

 .یو اشتصاد یمال یدتی،عق ی،فکر ی،فرهنگ ی،با اسالم، چندگونه است؛ مبارزه نظامآن روست که مبارزه دشمنان 
نوع نبردها سابقه  یناسالم، ا یخ. در طول تاریستن یدیمسئله جد یتهاجم فرهنگ ( البته موضوع11: 1388)حکیمی، 

به فرهنگ  یلیاترائو ورود اس «یثمنع حد»اسالم،  یداشته و چه بسا تکرار شده است. پس از رحلت رسول گرام
-در برابر توطئه ی ،دش یزیربرنامهدر آن زمان است. آن حضرت، با دشت تمام و  یاز تهاجم فرهنگ ییهانمونه ی،اسالم

 خاست.یبرم یاسالم و فرهنگ اسالم یاندشمنان، به دفاع از ک یو فرهنگ ینظام یها

 

 تندزدایی هسدشمنان اسالم از طریق رسانه در پی دین -3-4
-ان میدشمنند. ای بودههای معاند در به طور گسترده و هدفمند در پی دین زدایهای گذشته، رسانهدر طول سال

عادت سآورنده و فراهم گستریستیزی، عدالتکه عامل بیداری، پویایی، ستم، مذهب را مختلف یهایککوشند با تاکت
گرد، شبا این  وکنند  ، رهبانیت و امری شخصی تبدیلگراییدنیا و آخرت است، به عامل تخدیر، انزواطلبی، واپس

های فالتتأکید بر اخ ها و اهداف خودشان است.شان در درست کردن عقاید نسل جوان بر طب  خواستهبیشترین سعی
فاهیم م، تحریف یاستعماری هافرشهگرایی، ترویج های شیعه و سنی، ترویج خرافهکردن افراطی بر تفاوتمذهبی، تکیه

ی و اجرا دهازمانسف شوم های ویرانگر گوناگون علیه مذهب، همه برای رسیدن به این هدواالیی و نیز ارائه نظریه
 شند و اینکوردم میمهای به ظاهر علمی، دینی و حتی طنز، در سست کردن عقاید با روش هارسانهشود. این می

ایی شرار ر ابزارهی در شمااهای ماهوارههای اخیر شبکهالشکل ویژه هدف گرفته است.در سها نسل جوان را به برنامه
ین د اساس اصد دارشور شده و ها خصوصا اسالم و به ویژه مکتب تشیع حملهگرفته که به مرزهای عقیدتی انسان

 .تاثیر نیستمکتب را در هم بریزد البته ناگفته نماند که اغراض سیاسی در این مساله بی

 

 کنندگرایی را ترویج میگری و تجملاشرافی ها فرهنگرسانه -3-5
اعتدالل  یند سالم،ا یناسالم مورد نکوهش واشع شده است.د یناست که در د یاز رذائل اخالش یی،یکیگراتجمل

و  یهبه آن توص اده بلکهجازه دو اسباب و لوازم مناسب و... را نه تنها ا یعتطب هاییباییو ز ینتاست و استفاده از ز
پسند و دل یباکلى زا به شهها که زندگى اشرافى و تجمّالتى در آناز رسانه . با این حال بسیاریسفارش نموده است

جز  یزىدهد، چىرورش مپ ینندگانبه زندگى تجمّالتى را در ذهن ب یدنکه آرزوى رس یىهایلمشود و فنشان داده مى
و  منطقىیرشکل غ مروزه بهکه ا یزهاى بازرگانى نیامبر آن پ فزونا کنند.نمى یغرا تبل یىگرازدگى و تجمّلمصرف

د. نقش دار فرهنگ ینها را به خود اختصاص داده است، در گسترش اهاى کارى رسانهاز ساعت یارىبس یراصولىغ
زندگى،  ازهاىینانواع  ردم ازمشدن تجارى براى تبادل کاالها، گردش پول در بازار، آگاه یغاتتوان منکر شد که تبلنمى
اجناس،  یتیفهبود کو ب ىیننوع مشخصى از کاالها، رشابت آفر یدبراى خر یداراناز وارد آمدن فشار به خر یرىگیشپ

جربه شده ت یافته وسعهتدر کشورهاى  یژهتجارى به و یغاتامرى سودمند و الزم است، ولى آنچه در روند تکاملى تبل
ه وجود واهى را بخمّلو تج یىمدگرا یى،مانند مصرف گرا یارىاى منفى بسمدهیده،پیاپد یندهد که ااست، نشان مى

 آورده است.

 

 گرددها اشاعه میفساد و فحشا در برخی رسانه -3-6
ها  یزشت یموجب آشکارساز یراشده است؛ ز یآنها، نه یجو ارائه و ترو هایو منط  شرآن، بازگو کردن زشت یدگاهاز د
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کس که گناه را که گناه را نشر دهد، رانده است و آن یآن کس»: یدفرمایم )ع(شود. امام رضا یو برمال شدن آنها م
های دشمنان در مبارزه با ترین تیغاشاعه فساد فحشا یکی از برنده.«1است یدارد، مشمول آمرزش الهیپنهان م

کشیدن برخی امم را همین امر معرفی طرفداران ح  بوده که خدای متعال در شرآن کریم علت انحراف و به ضاللت 
سپس در پی آن ها جانشینانی آمدند که نماز را ضایع کردند و از شهوت های )نفس( پیروی »کند: کرده است. بیان می

شود، رواج فساد جنسی در هایی که در جهت اشاعه فحشا و فساد در میان جامعه طرفدار ح  اجرا میاز مولفه«.2کردند
شکند، بلکه جامعه را در بی خبری و فساد این عمل شبیح نه تنها شبح مسایل غیر اخالشی و حرام را می این جامعه است.

پخش ها نیز از طری  رود.برخی رسانهدهد و این بهترین فرصت برای از بین بردن و سقوط جامعه به شمار میشرار می
 یدمقصد پل ینه اندارد،بشدن ذهن جوان  و مشوشیایی حی،بیبند وبار یجز ب یایجهکه نت یاخالش یرغ محتواهای
ماهواره و  یضداخالش یهابرنامه یروز را به تماشااز شبانه یادیکه زمان ز یاز افراد یاریبسچرا که  کندیم یدادست پ

 سازی خواهد شد.دهند،این شبیل انحرافات اخالشی در ذهن آنان طبیعییاختصاص م ینترنتا

 

 کنندیخدعه و دروغ استفاده م یعه،ها از شارسانه -3-7
از جمله ابزارهای بسیار مهم جریان باطل جهت راه اندازی تبلیغات سوء بر ضد جریان ح ، رواج شایعه به منظور 
ایجاد غفلت و آشفتگی ذهنی در جامعه و در نهایت ایجاد دلهره، یاس، ناامیدی و شکست در این جامعه است. شایعه 

تنها روحیه یک جامعه به خاطر جعل خبر، تضعیف شود بلکه بین آن جامعه تفرشه و اختالفات باعث خواهد شد که نه 
کننده را آن چنان برای حاکم گردد. این موضوع مورد اشاره شرآن نیز شرار گرفته است. خداوند متعال این نقشه ویران

و آنها که اخبار دروغ و  یماردالننافقان و باگر م»کند: داند که این خطر را به پیامبر گوشزد میجبهه ح  خطرناک می
، سپس جز مدّت یمشورانی، تو را بر ضدّ آنان مکنند دست از کار خود بر ندارندیپخش م ینهاساس در مد یب یعاتشا

های جبهه باطل همچون پیروان این فهم این موضوع که رسانه«3.شهر بمانند ینتوانند در کنار تو در اینم یکوتاه
-گیرند،یک دیگر از اصول سواد رسانههای تاریخی، از شایعه، خدعه و دروغ بهره میدر صدر اسالم و دیگر دوره جریان

کننده پیام توجه کنند و اگر یک رسانه متعل  به بایست به منبع ارسالبر طب  این اصل، مخاطبان می. ای اسالمی است
 .های آنان شوندها و خدعهها، دروغجریان کفر و نفاق بود،نباید اسیر شایعه

 

 ای دررویکرداسالمیهای بنیادین سواد رسانهمولفه -4
این سه  .6هاو مهارت 5ساختارهای دانش ،4ای عبارتند از: جایگاه شخصیبنیادین و مهم برای سواد رسانه هلفوسه م

ضروری هستند. جایگاه شخصی ها، های شخصی درباره رسانهتر از دیدگاهای وسیعدهی به مجموعهلفه برای شکلوم
این سه مولفه برای  .ها، ابزار شما هستنددر واشع همان توان و برنامة شماست؛ ساختارهای دانش، مواد خام و مهارت

(سواد 44-40: 1391شکل دهی به مجموعه ای وسیعتر از دیدگاه های شخصی درباره رسانه ها، ضروری هستند. )پاتر، 
ای در رویکرد غربی متفاوت است لذا اجزای اصلی و ی به صورت ماهوی با سواد رسانهای در رویکرد اسالمرسانه
 شوند.ای متفاوت و در فضایی متفاوت طرح میهای بنیادین آن نیز به گونهمولفه

                                                           
 428اصول کافی، ج دوم، ص 1

 59سوره مریم آیه 2

 60سوره احزاب آیه 3

4 Personal locus 

5 Knowledge structures 

6 skills 
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 گراییحقیقت -4-1
ود و کشف رقیقت میحدنبال  پژوه نیز پیوستهسازد و هر دانشجویی آدمی را از حیوانات جدا و ممتاز میحس حقیقت

سالم در این او عملی  اخالشی های اعتقادی وآورد. تمامی آموزهحقیقت باالترین لذت معرفت را برای او به ارمغان می
-جهت .داند  میرار به حمان اشگرایان، اسالم و ایمان را همسیر شرار دارد. خداوند، آن حقیقت مطل ، با ستایش از ح 

ح  را  وکند می ل را محوخداوند باط»کن شدن باطل است: دیدگاه شرآنی بر تثبیت ح  و ریشهگیری نظام آفرینش در 
و  دنکنیما ارائه ر یرونیب  یاز حقا یایچیدهشکل پ یارسانه ییبازنمادر عصر جدید « .نمایدبا کلمات خود تثبیت می

ت حور حقیقع بر منظام تکوین و تشریشده است. با این حال استواری  و مجاز دشوار یتواشع یانص مرز میتشخ
ر صر انفجاشود.در ع ای توسط مخاطبان پیگیریبایست به شکل ویژهگرایی میجویی و ح همچنان باشی است و ح 

است که  در حالی ند. اینترین مسیرها برای دسترسی به اخبار و اطالعات صحیح هستها یکی از مهماطالعات، رسانه
ظیفه دارند خاطبان ومد. لذا گیرنتاثیر منافع و اغراض سیاسی و اشتصادی، حقیقت را نادیده میها تحت بعضی از رسانه

های ی از پایهگیرند.یکهره ببکه روش دریافت اطالعات و اخبار صحیح را بیاموزند و در مسیر دستیابی به حقیقت از آن 
تاسر و در سر یعی داردهای تکوینی و تشرشهگرایی است که ریای در رویکرد اسالمی، اصل حقیقتمهم سواد رسانه

س شرع مقد وت است ها تالش برای دستیابی به حقیقدین مبین اسالم ساری و جاری است. وظیفه مخاطبان رسانه
چرا که  انجامدیمه نتیجه کند. این تالش بر اساس وعده الهی شطعا بهایی را معرفی میها و نشانهبرای آن توصیه

 روی آب است و اساس هستی بر ح  بنیان نهاده شده است.باطل همچون کف 

 

 تقوا -4-2
گرفته است.  وجه شراراکید و تاکثر منابع اسالمی مورد تترین فضیلت دینی و انسانی در گمان تقوا به عنوان مهمبی

-سانهمصرف ر هدر عرص رسدهای زندگی بشر است اما به نظر میای الهی برای همه لحظهاین فضیلت اخالشی، توصیه

اند دهتبدیل ش بهه باطلجترین عرصه تهاجم فرهنگی ها امروزه به اصلیگردد. رسانهای ضرورت آن بیشتر احساس می
اهی و که به آگش از آنای بیگردد. در چنین شرایطی سواد رسانهها فرهنگ معارض با دین ترویج میو در شالب آن

محتواهای  . چرا کهتاج استداشته باشد، به خودداری فردی و تزکیه نفس محها نیاز شناخت فرآیندهای حاکم بر رسانه
بندی بر تقسیمست. بناها اهای اصلی آنای تنها از جنس آگاهی و شناخت نیستند بلکه اغواگری جزو مشخصهرسانه

 مبتنی بر تقواای انهتوان دو رویکرد کلی در سواد رس(، می217: 1382دوگانه تقوای شوت و تقوای ضعف)مطهری، 
ه مبتنی بر ویکردی کارد و رها را به همراه دگیری از مصرف رسانهپیشنهاد شود؛ رویکردی که در آن اجتناب و کناره

ای بعضا ههای رسانه محتواجا کهاست. به عبارت دیگر از آنی همزمان با استفاده از رسانهو اخالش یروح یتمصونیک 
لویزیون و تیی مانند هاسانهتوانند به کلی از رخالشی و اعتقادی است، مخاطبان میها و انحرافات اآمیخته با آسیب

 سالماتقوا در ده است. توصیه نش گاهچاینترنت بهره نبرند تا در دام گناه نیفتند. اما این رویکرد از تقوا در دین اسالم هی
 مدنیدآبب پدسطرف  کیاز  یمعقول ومنطق ییزهاپره ید.آیم یدپد یادز یهاینکه بر اثر تمر یاست روحان یرویین
وح را رحالت  ینادر  درویآن است و از لوازم آن به شمارم یجهمعلول و نت یگراست و از طرف د یحالت روحان ینا
 دهد.یم یتکند و به آن مصونیوشاداب م یرومندن

 

 بصیرت -4-3
بینى است که در سایه بصیرت و روشنای پیچیده کنونی، در فضای رسانه یکى از ابزارهاى مهم شناخت ح  و باطل
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گیرد، ای بهره میای به شکل شدرتمندانهدر شرایطی که جبهه باطل از ابزارهای رسانه آید.تقوا و خداترسى به دست مى
 گرایی و تقوا، از یک شناخت دینی عمی  در تشخیص ح  و باطلالزم و ضروری است که افراد در کنار بر حقیقت

برخوردار باشند. مخاطبان اگر با ابزار بصیرت به سراغ مصرف رسانه ای بروند، هیچ گاه در دام های پنهان جبهه باطل 
به جرات شرار نمی گیرند و باید دشت داشت که موضوع بصیرت ارتباط چندانی با سطح سواد و موشعیت اجتماعی ندارد. 

اند و بعضا به نابودی و ی که تاکنون امت ها با آن روبه رو بودهتوان گفت دلیل همه انحرافات سیاسی و اعتقادمی
بصیرت دینی یعنی . گیری های بدون بصیرت بوده استها و موضعانحطاط آنان نیز منجر شده، رفتارها، تصمیم گیری

جام کار شناخت حقای  دین و داشتن آگاهی همه جانبه و ژرف به امور، فریب ظواهر امر را نخوردن و مشاهده سران
کند و های مختلف و محیط جامعه اعمال شود، انسان را راهنمایی و ارشاد میپیش از اشدام به آن که وشتی در زمینه

زند؛ همچنان که امیرالمومنین)ع( سر موفقیت در انسجام و وحدت در مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار را رشم می
امروز است به  یچیدهپ یدر اوضاع اجتماع یححرکت صح یشطب نما یرتبصد. دانها را داشتن بصیرت میهمه زمینه

بلد نبود ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن  یشطب نما را داشت و نقشه خوان ینا یکه اگر کس یگونه ا
 یطیتنها در شرا ،است یگانهب یهاابزار آن رسانه ینترکه مهم جبهه باطل علیه اسالم و انقالب . پس در جنگ نرمیندبب

استفاده و  ت،در شناخ یرتشوه بص یمقاومت کنند که دارا یگانگانب یدر برابر تهاجمات نرم رسانه ها توانندیمردم م
 ها باشند. رسانه یننقد ا

 

 دشمن شناسی -4-4
ن بارها تکرار شناسی در اسالم، از اهمیت واالیی برخوردار است و از همین رو واژه عدو و اعداء در شرآموضوع دشمن

های نفوذ آنان را به خوبی تبیین نموده است این های مقابله با شیوهشده و آیات متعدد، چهره دشمنان اسالم و راه
از  یشرآن برخ ینوران یاتآ یربه تعب.های مبارزه با آنان راشناساند و هم شیوههای شرآنی هم دشمنان ما را به ما میآموزه

 ینترکه بزرگ ییاند و تا آخر هم او را رها نخواهند کرد. تا جاخلقت انسان به همراه او بوده یدشمنان از ابتدا ینا
به عزّتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم »: خوردیبا انسان شسم م یرانده شده به دشمن یطانش انیعنیدشمن انس

به آنها داده شود که  ییهاداشته باشند و آموزش یآمادگ یدبا دشمنانهمانگونه که مردم در هنگام مواجه با «1کرد.
 یشافزا یالزم برا یهابه آموزش یازن یزن ایرسانهمقابله با جنگ  یبرا ،خسارت و تلفات به آنها وارد شود ینکمتر
 ینا امقابله ب یبرا یتوان ابزار مناسبیرا م یارسانه درسد سوایعرصه دارند که به نظر م ینو شناخت خود در ا یرتبص

ها و با رسانه ینشیمواجهه گز یاست که مخاطبان به طور فعاالنه برا ینا یاهدف از سواد رسانه یراجنگ دانست. ز
همواره .یابندشوند را دریرا که با آنها مواجه م ییهایامپ یتا معنا ینند،آموزش بب یارسانه ینقادانه محتوا یابیارز یلتحل

های مرتبط با جبهه نفاق داخلی در فضاسازی علیه جبهه ح  مبتنی بر فریب است. رسانههای خارجی و رویکرد رسانه
، کینه و دشمنی خود را با اسالم و حکومت اسالمی «طرفیبی»ها با شرار گرفتن در پشت نقاب بسیاری از این رسانه

گیرند و به تحریف اعتقادات ره میها حتی از نمادهای اسالمی در محتوای خود بهکنند. برخی از این رسانهپنهان می
 کند.شناسی اهمیت پیدا میپردازند. در این جاست که شناخت منبع پیام و دشمنهای فرهنگی میاسالمی و ارزش

 

 ناصر سواد رسانه ای در رویکرد اسالمیع -5
، از داشته باشد یها آگاهاز آن یدبا یاسواد رسانه یدارا را که فردِ یمسائلترین شود تا مهمدر این بخش تالش می
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ای در نگاه اسالمی است که به طور ترین مصادی  سواد رسانهترین و روشننگاه اسالمی تشریح گردد. این موارد عینی
ای تبیین گردند. عمده موارد صریح در منابع دینی معرفی شده است که تالش شده متناسب با رویکرد سواد رسانه

اند و در و راهکارهای دینی است که توسط شارع مقدس به صورت عمومی بیان شده هامطروحه در این بخش توصیه
 اند.این مقاله با رویکردی متفاوت مورد تبیین و تشریح شرار گرفته

 

 تو اطالعا تحقیق در درستی اخبارلزوم  -5-1

اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد، درباره آن تحقی   ،ایدای کسانی که ایمان آورده» :فرمایدشرآن کریم می
کنید؛ مبادا در صورت عمل کردن بدون تحقی ، به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان 

نقل از منبع غیر موث  مساوی با دروغگویی و دوری از مسیر صداشت و راستگویی  (ص)در منط  پیامبر اکرم « 1.شوید
حضرت علی )ع( همچنین خبر دادن به مردم به صرف اعتماد  «2کفی بالمرء من الکذب ان یحدث بکل ماسمع»:است

چرا که  ،هر چه را که شنیدی برای دیگران بازگو مکن»فرمایند: دانند و میها را موجب کذب و دروغگویی میبه شنیده
ها وایات مذکور، هر مخاطبی در استفاده از اخبار رسانهبنا بر آیات و ر« 3همین مقدار برای دروغگو شدن تو کافی است.

کند تحقی  نماید. نکته جالب بایست دشت کند که به هر خبری اعتماد نکند و درباره اخباری که دریافت مینیز می
این  ها است. بدین معنا که در برخی ازحکم ارائه شده در برخی از آن« عمومی بودن»درباره احادیث و روایات مذکور 

شود که اگر منبع خبر فردی فاس  و یا مناف  و کافر بود، درباره صحت خبر تحقی  کنید بلکه آیات و روایات بیان نمی
 مطلب به صورت عمومی و کلی بیان می شود.

 

 عدم انتشار اخبار رسانه های جبهه باطل -5-2

بیمار دالن همواره اشدام به نشر اخباری  پس از هجرت پیامبر )ص( به مدینه و استقرار حکومت شرآنی، منافقان و
آفرین بود. شرآن کریم حکم آنان را که ادامه سنت الهی در مورد تمام منافقان و زا و اضطرابکردند که دلهرهمی

اساس در مدینه اگر منافقان و بیمار دالن و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی»د: مخالفان انبیاست، بیان کرد و فرمو
توانند در کنار تو شورانیم. سپس جز مدت کوتاهی نمیکنند، دست از کار خود برندارند، تو را بر ضدّ آنان میمی منتشر

شوند و هر جا یافته شوند، دستگیر خواهند شد و به سختی به شتل خواهند در این شهر بمانند و از همه جا طرد می
و در تصدی  و باور داشتن خبر آورنده و سخن چین »فرمایند: ر میدر پیام خود به مالک اشتنیز امام علی)ع( «4د...رسی

یاتو روایت در آ«5.چین خیانتکار و فریب دهنده است؛ هر چند وانمود کند که پند دهنده استشتاب منما؛ زیرا سخن
ساس فردی که بر این ا. نموددشت  آن به منبع یدکه در کسب اخبار باشود ینکته جلب م ینتوجه مسلمانان به امذکور 

های جبهه باطل اعم از منافقان داخلی و گیرد، وظیفه دارد که اخبار مرتبط با رسانهای اسالمی بهره میاز سواد رسانه
ای دریافت نماید و به هیچ وجه در شیوع و انتشار آن همکاری نکند چرا که این منابع خبری کفار خارجی را با دشت ویژه
 دهند و دارای اعتبار نیستند.علیه جبهه ح  دارند، واشعیت را به درستی انعکاس نمیبه دلیل گرایش منفی که 
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 پیروی از عقل، منطق و استدالل -5-3
ها و اطالعات ارائه شده همزمان با ای جهان امروز سطحی شدن آگاهیهای فضای رسانهیکی از مشکالت و آسیب

های تصویری عمدتا موضوعات تصویری است. در واشع رسانههای شدن موضوعات در رسانهپسند و تصویریعامه
ها عمدتا فاشد منط  و کنند و ارائه اطالعات در رسانهسیاسی و اجتماعی را بدون ارائه دالیل متقن و محکم مطرح می

گاه انیم، آنها را به مثابه یکی از منابع مهم کسب اطالعات و اخبار و دست یافتن به حقیقت بداستدالل است. اگر رسانه
به بایست در چارچوب اسالمی خود شرار گیرد. باید بپذیریم که فرآیند کسب حقیقت از رسانه توسط مخاطبان می

از گمان و  یرویگیری از منط  و استدالل برای شناخت حقیقت ضروری است. خداوند متعال پکارگیری عقل و بهره
از ح  را  یزیظن و گمان چ یبه راست»: یدفرمایبرشمرده و م یقترا از آفات شناخت حق یرعلمیغ یوهاعتماد بر ش
را مورد انتقاد شرار داده است و  «ینتخم»و  «یزنگمانه» یوهبارها ش یمکر شرآن «1آورد.یسازد و به بار نمیبرمال نم
-دریافت اطالعات از رسانه. داندیاعتبار میمردود و ب ،کنندیاعتماد م یوهش بهاین گونه موارد ینرا که در ا یرفتار کسان

ها نیز باید همین چارچوب هنجاری را پیگیری کند. به عبارت دیگر فرد در کسب اطالعات از رسانه باید مسیر عقل و 
های علمی و یقینی دریافت های حاصل از ظن و گمان در شالب دادهمنط  را پیگیری کند و دشت داشته باشد که داده

 نکند.

 

 شخصیت ها از اعتبارپیروی کورکورانه عدم  -5-4
در نگاه شرآن گمراهی و بدبختی جاودان و به لعنت خدا گرفتارشدن سرانجام گروهی است که کورکورانه از 

خداوند کافران را لعنت کرده و برایشان آتشی آماده ساخته است »کرده اند: ها و افراد برجسته جامعه پیروی میشخصیت
هایشان در آتش گردانده شود گویند کاش از خدا و از پیامبر یابند، روزی که چهرهد و یار و یاوری نمیانکه در آن جاودانه
کردیم و گویند: پروردگارا ما از پیشوایان و بزرگترانمان اطاعت کردیم، آنان ما را به گمراهی )ص( اطاعت می

شید و و پیروی کورکورانه و بی« زدگیخصیتش»ت شناخت حقیقت و پیروی از آن اترین آفمهمیکی از «. 2کشاندند
 یبخصوص در شبکه ها یلیو تحل یخبر یهااز گزارش یبخش مهم یراخ یهاهاست. در دههشرط از شخصیت

 ینبه ا یدبا یزگردد لذا مخاطبان نیم یدتول یو فرهنگ یاسیمطرح س یهایتبر محور شخص یوییو راد یزیونیتلو
و  یگاهجا یرتاث تتح یددرست نبا یلخبر و تحل یافتو در یقتکسب حق یرند که در مسداشته باش یایژهموضوع دشت و

 .یرندکننده آن شرار گ یانب یتموشع

 

  دوری از مصادیق فعل حرام در مصرف رسانه -5-5
شود. یمت، مطرح بط اسای مرتدر این بخش چهار مصداق روشن از فعل حرام در فقه شیعه، که با بحث سواد رسانه
آشکارا  به طور نخاطبام یفبا وظااین چهار مصداق در واشع چهار موضوع مطرح و شناخته شده در فقه رسانه است که 

 ارتباط دارد.

 

 تصویر نامحرم از طریق رسانه عدم نگاه به -5-5-1
بحث از احکام نگاه به  اند،یاریافتهبس ینندگانو ب یگستردگ یریتصو یهاو رسانه یرجا که در روزگار ما، تصواز آن
 برای مدخلی عنوان تواند بهتصور و تصویر می تمایز و اشتراک وجوه برخوردار است.بحث ترییشب یستگیاز با یرتصو
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 فقهی آیا حکم کهو این است نگاه نظر یا احکام ، احکاماحکام دسته از این باشد. یکی مطرح فقهی مختلف احکام
اند؟ و مشترک نگاه هر دو در احکام که، یا ایناست متفاوت خود نامحرم به کردنو نگاه فرد نامحرمتصویر  به دنکرنگاه

 به که است هاییویژگی با تصور دارای در مقایسه طور خاصبه و فیلم طور کلی، تصویر بهحکم اشتراک در صورت
نکته مهم در زمینه نگاه به نامحرم توجه به .نیاز دارد شده مطرح نگاه احکام یدرباره هدر فق چهاز آن تریبیش بحث

 و کف صورت ، بهاست حرام در هر فرضی تلذذ و تعمد و ریبه از روی نگاهاست. » یبهر»و « تعمّد»، «تلذذ»سه مفهوم 
امّا کردنلذت طلب یعنی« تلذّذ»ندارد.  دارد یا نگه نگه یمخود حر او، یا زن دیگر اعضای باشد یا به زن هایدست
 جنسی شصد لذت به که است ما نگاهی مورد بحث در مطلب است و منظور از نگاهِ تعمدّی شصدکردن معنای هب« تعمد»

 نفس در اثر آن که است نگاهی ریبه و نگاه است نفس و نگرانی اضطراب معنای به« ریبه»امّا  .گیردمی صورت بردن
بنابراین شود. می [ خارج] از نظر جنسی و آرامش امن شود و از حالتمی و نگرانی دچار اضطراب از نظر جنسی انسان

بستگی ها و افکار درونی افراد باید دشت داشت که مسئله حرمت نگاه به تصویر نامحرم در رسانه، تا حد زیادی به انگیزه
گردد. به ای اسالمی، در اینجا بیشتر مشخص میهای بنیادین سواد رسانهدارد. جایگاه تقوا به عنوان یکی از مولفه

 شود. های درونی افراد واگذار میای به دوش انگیزهتر در چارچوب اسالمی، بخش مهمی از بار سواد رسانهعبارت دشی 

 

 اه کنندهاز رسانه های گمر عدم استفاده -5-5-2
 یربازد از  اله است.ث کتب ضها مرتبط باشد، بحتواند به وظایف مخاطبان در شبال رسانهیکی از مباحث فقهی که می

رمت حدر  قیهیکمتر ف واند فقها حرمت کتب ضاله را مسلم گرفتهاکثر که مسأله کتب ضاله در فقه مطرح شده است، 
طالب فکری و ها مر آندشوند که اندازی و مدیریت میها راهبسیاری از رسانهدر دنیای جدید روا نداشته است.  یدآن ترد

سایتی که  ارد و یادهابیت ای که اختصاص به تبلیغ آیین وفرهنگی انحرافی رواج و غلبه دارد. مانند شبکه ماهواره
یعه شدر فقه  ب ضالهکتها مسلما جزو مصادی  بحث اختصاص به نشر محتواهای پورنوگرافی دارد. این شبیل رسانه

توزیع  گهداری ونتفاده، ای اسالمی، پرهیز از اسهای مطرح در چارچوب سواد رسانهاست. بر این اساس یکی از بحث
ز اه دموضوع استفا ها غالب است.ای است که وجه انحرافی در آنها و محتواهای رسانه)هر چند محدود( رسانه

داشت که می امی وجودآن ابه لم است اما احتماال درباره مسئله نگهداری و توزیعای انحرافی امری مسرسانهمحتواهای 
ه سواد ک یفردا د. لذگیربا توجه به مباحث مطرح در زمینه کتب ضالل، این موضوع نیز جزو موارد حرمت شرار می

ه وجه غالب کای سانهراهای و، می بایست حتی از نگهداری رسانه و محتاست یبندرا آموخته و بدان پا یاسالم یارسانه
های امهواز، برنآی رشص و های صوتی و تصویرای، فایلهای ماهوارهآن انحرافی است )مانند نگهداری تجهیزات شبکه

 ندهد. ز شرارافکن در دین و حکومت دینی( بپرهیزد و این شبیل محتواها را در اختیار دیگران نیشبهه

 

 غنا ویقی حرام وسمعدم استماع  -5-5-3
موضوع موسیقی و غنا از جمله مواردی است که به صورت مصداشی در فقه شیعه مورد تاکید و توجه شرار گرفته است 
لذا سواد رسانه ای در چارچوب اسالمی به طور خاص در زمینه موسیقی نکات مهمی دارد و مخاطبان برای پیشگیری از 

موضوع غنا همچنان در ین زمینه آگاهی پیدا کرده و عمل کنند. آسیب های رسانه ای باید به توصیه های اسالمی در ا
همه  یباًو تقر یستمانده است. ابهام در مسالة غنا از حکم آن ن یباش« ابهام در موضوع»المثل فقها به عنوان ضرب یانم

حکم  ینمحدوده موضوع ا یینکه غنا حرام است، آنچه معرکة آراست تع پذیرندیبه صورت اجمال م یعهش یفقها
که  ییغنا ی مصاد یینتع یو به دنبال آن ضابطه برا یست؟غنا چ یفو تعر فهومکه م ینا یگربه عبارت د باشدیم

 یاز موضوعات شرع یاریبلکه مانند بس یستن «یهشرع یقتحق» یکغنا  باشد؟یمحکوم به حکم حرمت است چه م
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( نه ی)آوازخوان نابنام غ یاند. در واشع آنچه ابهام دارد، فهم عرف است از موضوعفهم آن را به عرف واگذار کرده یگرد
تعیین مصداق موسیقی حرام نیز تا حد زیادی بر عهده افراد گذاشته شده است  (170: 1383 ی،کن ی. )مهدویهادلة شرع

کند. البته های درونی و افکار افراد ارتباط پیدا میوابسته به انگیزهای اسالمی تا حد زیادی و در این بخش سواد رسانه
ها شکی نیست؛ موسیقی و موزیک هایی است که در حرمت آنای، آمیخته با موسیقیبخش زیادی از محتواهای رسانه
. اما برخی از گنجندای و تولید شده در کشورهای خارجی در این دسته میهای ماهوارهویدئوهای پخش شده از شبکه

های پخش شده از صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در های تولید شده در داخل کشور و حتی موسیقیموسیقی
گنجند که تعیین حرمت آن ها به عرف جامعه و خود افراد واگذار شده است. فردی که سواد دسته موارد مشتبه می

های موسیقی حرام را بشناسد و در استفاده خود از هر بایست شاخصای اسالمی را آموخته و بدان پایبند است، میرسانه
 نوع موسیقی به کار ببندد.

 

 عنوی در رسانهمرعایت حقوق  -5-5-4
ه یکی رایت( ب ی )کپیاهای اخیر بخصوص با ورود اینترنت موضوع حفظ حقوق معنوی تولیدکنندگان رسانه در سال

قوق معنوی نی حفظ حه جهاو ابهامات مهمی درباره آن وجود دارد. در عرص از مسایل مناششه برانگیز تبدیل شده است
ای سواد همولفه کی ازدر شالب فرهنگی و شانونی به طور جدی در حال پیگیری است و حتی در مواردی تحت عنوان ی

در  رو،نیو ازا رودیشمار مبه یدجد یموضوع یاز نظر فقه یفکر یتحث درباره حقوق مالکای مطرح شده است. برسانه
ح  به  ینا یتشروعماره همه، درب ینا با است. یافتهن یچه اهل سنّت، هنوز بسط کاف یعهمسلمان، چه ش یفقها یانم

استناد  یو عقل ینقل یلاز دال یبه شمار یکمواف  و مخالف مطرح شده و هر یآرا یاستناد ادله عام و شواعد فقه
شده  احث مطرحه است و مبقه شیعه جایگاه چندانی به خود اختصاص ندادموضوع حقوق مولف اگرچه در ف اند.کرده

سالمی شابل طرح اای سانهواد ردرباره آن بیشتر جنبه تاییدی دارد، اما به عنوان یکی از عناصر جزئی مطرح در زمینه س
نگی را ی شبکه خاهاریالسها و های غیرشانونی فیلماست. بر اساس این بحث فرد ح  ندارد که به عنوان مثال نسخه

 ها را در اختیار دیگران شرار دهد.مورد استفاده شرار دهد و یا این نسخه

 

 لزوم یادگیری و التزام به احکام رسانه ای -6 -5
 یسته مطور سرب که بهکند مگر آن یداپ یشگرا یکه به مکتب یستکس ن یچدارد، و ه یو مقررات ینشوانی هر مکتب

که  یکار ره پوشاند.بعمل  یبه آن ملتزم شده و جامه  یدرا بر دوش او خواهد گذاشت که با یفیکالداند که آن مکتب ت
لذا  .مکروه، مباح ستحب،است، که عبارت است از: واجب، حرام، م یحکم خاصّ یدهد، در اسالم دارا یانسان انجام م

ی ا در زندگهسانهرته با گسترش نقش های گذشدر طول سال و ضرورت الزم است. یازدر حّد ن ینشناخت احکام د
اجعه به منابع یز با مرلید نافراد، مسایل فراوانی در این زمینه پیش روی جامعه اسالمی شرار گرفته است و مراجع تق

 مطرح شده است و جع تقلیدء از مراند. این احکام عمدتا در شالب استفتاها پرداختهفقهی به استخراج احکام مرتبط با آن
ای رسانه را ز کارکردهاای دهها برای هر انسان مسلمانی واجب است. این استفتائات ابعاد گسترشناخت و التزام به آن
امال در کاین رو  ست و ازهای مختلف اها متوجه نحوه مواجهه افراد با رسانهدهد اما عمده آنمورد پوشش شرار می

 ای در چارچوب اسالمی است.ارتباط با موضوع این پژوهش، یعنی سواد رسانه

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -6
با  یستبایم یهر علمآموزی در اسالم فریضه است ومانند ای در اسالم همچون هر نوع آموزش و علمسواد رسانه
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ریزی شود برنامهجامعه  یو تعال یشرفتبا هدف تحق  پ بایستیمیاآموزش سواد رسانه. عمل همراه گردد یتاو نها یمانا
 یبرنامه عموم یلذ یارسانه یلمسادر نگاه اسالمی  .یقرار گیرداسالم یتیترب یهابرنامه یرجهت با ساهمراستا و همو 

 ینهدر زم یاسالم یهایهعمل به دستورات و توصآن از  یلذا بخش مهم. شودیبشر گنجانده م یزندگ یاسالم برا
خود  یشخص یدر زندگ یافتهتایدستورات آگاه یناز ا ی،اسواد رسانه یدر شالب برنامه آموزش بایدمخاطبان . رسانه است

یهستند، بخشی از جنبه فرهنگ اسالم یغتبل یفرصت مناسب برا یکها رسانههمچنین از آنجا که  بدان عمل کنند.
ها رسانهآموزند که ای اسالمی افراد میای، باید برای تحق  این موضوع پیگیری شود. در سواد رسانهمهارتی سواد رسانه

. هستند ییزدایند یدر پ ی طراین دشمنان اسالم از ند و اشده یلح  تبد یانکفر و نفاق بر ضد جر یغاتیابزار تبل به
پردازند. از سوی میفساد و فحشا و به اشاعه  کنندیم یجرا ترو ییگراو تجمل یگریها فرهنگ اشرافرسانهبرخی از 
 گیرند.ها همچون جریان کفر و نفاق در صدر اسالم، از ابزار شایعه، خدعه و دروغ بهره میدیگر رسانه

 

 : الگوی پیشنهادی سواد رسانه ای اسالمی2نمودارشماره

 
 

ای نیز ابزاری در مسیر سانهسواد رشود و لذا یمطرح م یقتمنبع شناخت و حق یکرسانه به عنوان در شالب این الگو، 
فعل و به عالوه بر عنصر شناخت  یکردرو یندر ا یاسواد رسانهشود. جویی مخاطبان تعریف میگرایی و حقیقتحقیقت

کند. نوع یم یفاا ینقش محور آنموضوع تقوا در یزشیمخاطبان نیز توجه دارد و از همین رو و انگ یانفعاالت درون
 یشناسدشمن بوده و همراه بااصولبینى بر بصیرت و روشن یمبتن یزن یاسالم یاسواد رسانهشناخت به دست آمده در 

ها رسانه اعتماد نکند و درباره اخبار یکه به هر خبرآموزد ای اسالمی مخاطب میشود.در سواد رسانهارائه میدر اسالم 
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و  یوعو در ش رو شودروبهجبهه باطل  یهار رسانهاخبابایست با احتیاط و دشت با یقکند. در همین راستا مخاطب میتحق
کسب  یردر مسداشته باشند و  برهان و منط  توجه یدبههاباافراد در مواجهه با رسانه.نکند یهمکار این اخبارانتشار 
 .یرندگنشرار سخن کننده آن یانب یتو موشع یگاهجا یرتحت تاث یقتحق

ر همین دیز کند. انه پرهبایست از مصادی  فعل حرام در رساست می ای اسالمی برخوردارفردی که از سواد رسانه
گیرد که یاطب یاد مشود. مخیآموزد و به آن پایبند مدر رسانه را مینگاه به نامحرم  یشرع هایچارچوبراستا مخاطب 

 یهارنامهبی و ارهاماهو یهااست )مانند شبکه یکه وجه غالب آن انحراف یارسانه یو محتواها هارسانه یاز نگهدار
می ای اسالاد رسانهشالب سو راد درافشرار ندهد. یزن یگراند یارمحتواها را در اخت یلشب ینو ا بپرهیزد( ینافکن در دشبهه
یی را در هاتوصیه وها زشبایست مصادی  و معیارهای موسیقی حرام را آموخته و به آن پایبند شوند. همچنین آمومی
به سواد  بییادست یابر یمانهر فرد مسلیدریافت کند. نهایتا اکنندگان رسانهیدتولعنوی مولفان و ینهرعایت حقوق مزم

 یو در زندگ یردگب یادود، خ یدجع تقلرا از منظر مرها مرتبط با استفاده از رسانهدارد که پاسخ به سواالت  یفهوظ یارسانه
 خود بدان عمل کند. یو اجتماع یفرد
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 ایهای دینی در گسترش سواد رسانهانگیزه
 

 محمدیعلی حاج
 ارشد مدیریت رسانهکارشناس 

 
ای بقا رسقانه ن پدیقده کقهای مقابله با پدیده نفوذ رسانه است؛ یعنی مقابله با ایقیکی از اهداف گسترش سواد رسانه

سقایل ما دربقاره شگردهای مختل  برای ذهنیت فرد تصمیم بگیرد و بی آن که او بخواهد یا متوجه شقود دیقدگاهش ر
ایقن پدیقده  در برابقر ک مسلمان در برابر این مساله تکلیفقی داریقم؟ آیقا اسقالماطرافش شکل دهد. آیا ما به عنوان ی

تون دینی ز رهگذر مموضعی دارد؟ اگر دارد موضعش چیست؟ این مقاله به دنبال بررسی و کشف موضع احتمالی اسالم ا
ل تهدیقد بقالقوه ان یقک عامقنوهای احتمالی مقابله با آن است. ابتدا مساله نفوذ رسانه به عدرباره نفوذ رسانه و ضرورت

. آنگاه تالش ره شده استای برای مقابله با آن اشابرای اندیشه آزاد در جامعه بررسی و به ضرورت گسترش سواد رسانه
سیره اهل بیت  آن کریم وشده است موضع اسالم در برابر این مساله و نحوه رفتار با آن با تکیه بر شناخت حاصل از شر

ر مسقتقل در ایجاد تفک شود، اسالم به دنبالفته شده بر اساس شناختی که از متون اسالمی حاصل می)ع( تبیین شود. گ
یشه آزاد اهی مبتنی بر اندای بیندیشند و به دیدگافراد جامعه است تا هنگام ارتباط با رسانه بتوانند فارغ از این نفوذ رسانه

سقتیابی سالم برای داتبیین و تالش شده است راهکارهای « طیاستقالل ارتبا»دست یابند. این فرضیه در شالب مفهوم 
نقد پقرورش ای نیازمبه این ضرورت اجتماعی بررسی و تبیین شود. آنجا گفته شده است که ما عالوه بر آمقوزش رسقانه

 بررسقی های رایج در ادبیقات ارتباطقات در غقرب اشقاره و ضقمنای نیز هستیم. در اثنای سخن به برخی دیدگاهرسانه
 تطبیقی آن با دیدگاه اسالم، عیب و هنرش بررسی شده است.

سقایل گری حوزه مای دست کم در دو حوزه عمده شابل بررسی است. یکی حوزه مسایل فنی و دیمفهوم سواد رسانه
د د بیاموزنقت. یعنقی افقراها و مزایای آن اسقگیری از ویژگیهای کار با رسانه و بهرهمحتوایی. مسایل فنی همان شیوه

وین ثمرات فناوری ن بگیرند و از های نوین ارتباطی به کارافزار مرتبط با رسانه را به عنوان پدیدهافزار و نرمچگونه سخت
سایل محتقوایی مای اد رسانهمند شوند. اما حوزه دیگر سوبهره« از راه دور»دیجیتال، ازجمله خدمات اینترنتی موسوم به 

ایسته رسانه ضرورتا ش دانند نهادبافراد از مخاطرات احتمالی ارتباط با رسانه باخبر باشند؛  ای یعنیاست. اینجا سواد رسانه
سقانه اسقتفاده ک کقالم، از رای آگاه باشند و در یهای رسانههای احتمالی موجود در بطون فعالیتاعتماد نیست؛ از بازی

وزه حقی از ابعقاد ایقن ه عنوان یکب« نفوذ رسانه»باره مفهوم کنند اما اجازه ندهند رسانه از آنها استفاده کند. این مقاله در
های اجتماعی توجه سانهکند. در این مقاله، هرچند نهاد رسانه به طور کلی مطمح نظر است اما به رمحتوایی صحبت می

 شود.خاصی می
شقود از آن یاد می media influenceموضوع این مقاله همان چیزی است که در ادبیات ارتباطات در غرب با تعبیر 

در زبان فارسی عمدتاً در دو معنای متمایز از هقم اسقتفاده « نفوذ»در فارسی ترجمه شده است. واژه « نفوذ رسانه»و به 
شود که یکی مطلوب است و دیگری نامطلوب. معنای مطلوبش همان جاذبه و کششی اسقت کقه از یقک انسقان در می

است. متعلَّ  آن هم دل انسان است. در این حالت، به اصطالح، انسانی « آگاهانه»آید. این جاذبه انسان دیگری پدید می
اش نیز محبت است و پیروی آگاهانه. اما معنای نقامطلوبش تقاثیری اسقت کقه در میوه«. سپارددل می»به انسان دیگر 

ر به کشف حقیققت نیسقت. در کند طوری که شادشود و شوای تفکر و تعقل انسان را مختل مینهاد فکر انسان ایجاد می
است. متعلَّ  آن « ناآگاهانه»کند. این تصور ذهنی شود که منبع نفوذ اراده میاین حالت حقیقت همان چیزی متصور می

این حالت همان است کقه «. سپاردسر می»نیز عقل و ذهن فرد است. در این حالت، به اصطالح انسانی به انسان دیگر 
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 شود.تسلط ذهنی معنا می با مفاهیم سیطره فکری و
بینقیم. مطقاب  ضقبط فرهنقگ گیقری آن مقیهمین وضعیت را کمابیش در معادل انگلیسی این تعبیر و ریشه شکل

 در اصل مربوط به دانش فیزیک بوده و به معنای تولید بقرق یقا کهربقا )وبسقایت influenceانگلیسی آکسفورد، واژه 

oxforddictionariesت. این واژه به مرور زمان کاربردی اجتماعی پیدا کرده و به معنای اسقتعاری رفته اس( به کار می
حال ایقن «. ظرفیت تاثیر بر رفتار یا شخصیت دیگران»ایجاد کهربا یا برق در دیگران به کار رفته است؛ یعنی به معنای 

د. بعد تدریجاً این واژه بار منفی بقه تواند به خاطر جایگاه فرد، نوع ارتباطی که با دیگران دارد یا ثروت و مکنتش باشمی
 under influenceگوینقد خودش گرفته است. مثال برای توصیف حالت کسی که مشروبات الکلی مصقرف کقرده مقی

به معنای ازکارانقداختن عققل  influenceاست. یعنی عقلش از کار افتاده است. در این حالت، واژه « تحت تاثیر»یعنی 
هم یعنی رسانه بیاید و جای خرد افراد بنشیند و با شگردهای مختلف برایشان تصقمیم  media influenceاست. تعبیر 

از ایقن «. بر عقل کسی سیطره یقافتن»گوییم بگیرد و درباره حقیقت حکم کند. در زبان فارسی در بیان این وضعیت می
 1است.« ایسیطره رسانه» media influenceتر مفهوم جهت، معادل دشی 

یابی سقد راه دسقت ای است. چون مانع از اندیشقه آزاد اسقت واسالم چیست؟ اسالم مخالف این سیطره رسانهموضع 
سقت، بقه سوولیت نیقز هیابد. منشا ماساس، بحث نفوذ رسانه اهمیتی حیاتی میشود. برایناعضای جامعه به حقیقت می

نع امعه بشری که ماسانه در جثیر نامطلوب و روزافزون راین ترتیب که ما به عنوان پیروان دین آسمانی اسالم در برابر تا
م ار سوء آن در گاارزه با آثشود مسوولیت داریم و مسوولیت ما شناساندن این پدیده در گام نخست و مباز اندیشه آزاد می

 دیگر است. این مقاله تالشی است در این مسیر.
 گسقترش ضقرورت بقه و یبررس جامعه در آزاد اندیشه برای هبالقو تهدید عامل یک عنوان به رسانه نفوذ مساله ابتدا
 آن ابق رفتار نحوه و مساله نای برابر در اسالم موشف بعدی، تبیین موضع. شودمی اشاره آن با مقابله برای ایرسانه سواد
 مستقل تفکر ایجاد بالدن به شود که اسالممی گفته. است( ع) بیت اهل سیره و کریم شرآن از حاصل شناخت بر تکیه با
 اندیشقه بر مبتنی دیدگاهی به و بیندیشند ایرسانه نفوذ این از فارغ بتوانند رسانه با ارتباط هنگام تا است جامعه افراد در
 بقرای اهکار عمقده اسقالمردر ادامه دو . شودمی تبیین «ارتباطی استقالل» مفهوم شالب در فرضیه این. یابند دست آزاد

ی در هشیار»و « جاب روانیمبارزه با اع»اند از شود. این دو عبارتمی تبیین و بررسی اجتماعی ضرورت این به دستیابی
هایی کافی نیسقت تنای بهانهشود که برای ایجاد استقالل ارتباطی، آموزش رسدر ادامه گفته می«. ایبرابر مداخله رسانه

 هاییقدگاهد برخی به خنس اثنای شود. درد بررسی و تبیین میای نیز هستیم. این پیشنهابلکه ما نیازمند پرورش رسانه
 .شودمی بررسی شهنر و عیب اسالم، دیدگاه با آن تطبیقی بررسی ضمن و اشاره غرب در ارتباطات ادبیات در رایج

 

 نفوذ رسانه به مثابه مساله اجتماعی
ای بقه عنقوان یاد شده و آموزش سواد رسانهدر ادبیات ارتباطات معاصر از نفوذ رسانه به عنوان یک مشکل اجتماعی 

نظر مسایل ارتباطات در غقرب، هنگقام تبیقین در مقام یک صاحب 2راهی برای مقابله با آن ذکر شده است. لن مسترمان
در جوامقع کنقونی اشقاره  4«نفوذ رسانه»و  3«اشباع رسانه»ای به دو پدیده نامطلوب فلسفه و اهمیت اجتماعی سواد رسانه

هقا در حدوحصقر رسقانهبا نگاهی انتقادی به شیوع بی 5«آموزش رسانه»(. وی در مقدمه کتابی با عنوان 2:2005کند )می

                                                           
 شود.استفاده می« اینفوذ رسانه»مقاله مدنظر است. اما برای همگامی با ادبیات ارتباطات از همان مفهوم  همین معنا نیز در این 1

2 Len Masterman 

3 media saturation 

4 media influence 

5 Educating the Media 
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شقده اسقت. از سقوی دیگقر، « اشقباع»ها گوید جوامع امروزی از حضور رسقانهگیرد و میزندگی روزمره افراد خرده می
ساز سقیطره آنهقا بقر اندیشقه و ادراک اند و این نفوذ زمینهیروبم زندگی اجتماعی نفوذ کردهها در زدهد رسانههشدار می

 افراد جامعه شده است.
ان تماشقای ای پی ببریم الزم نیست جای دوری برویم. کقافی اسقت میقزما برای آن که به ابعاد پدیده اشباع رسانه

ادی از مقا بخقش زیق های ساب  بررسی کنقیم. اکنقون کودکقانتلویزیون در میان نسل کنونی ایران خودمان را با دوره
ها نیز که معموال فرصت تمرکز بر کودکان را ندارند یا حوصله آن شود. خانوادهوشتشان پای این جعبه جادویی سپری می

سقاعات  م ازدهند پیچ تلویزیون را بگشایند و کودکانشان را به تماشقای آن تشقوی  کننقد بلکقه هقرا ندارند ترجیح می
هم از دردسرهای حضور آنان در  کاسته شود و -ا مسایل تربیتی همراه است که معموال ب -حضورشان در بیرون از خانه 

 منزل کم کنند.
در جامعقه  ضای مجازیفدر عین حال، تلویزیون فقط بخشی از ماجراست. باالتر از آن، گسترش روزافزون استفاده از 

ن اینترنت در ایقران در شمار کاربرا Internet World Statisticsشده در پایگاه اینترنتی ایران است. براساس آمار ارایه
شقود )وبسقایت یدرصقد از جمعیقت ایقران را شقامل مق 70میلیون نفر بوده است که حدود  57نزدیک به  1395تیرماه 
IWS.ای دهه بخش عمقکروشن است  (. نکته این که این رشم نسبت به ده سال شبل از آن حدودا هفت برابر شده است

 های اجتماعی است.از این کاربری اینترنتی مربوط به استفاده از رسانه
تواند موضوع نگرانی باشد ای به خودی خود چندان منبع تهدید نیست. بلکه آن چه میبا این همه، پدیده اشباع رسانه

اسقت. « نفوذ رسانه»دوم در این بحث است و آن مساله ای را به یک منبع تهدید مبدل کند عنصر و پدیده اشباع رسانه
بقرد و دهی ادراک و دیدگاه افراد در جهان معاصر نقام میمسترمان به درستی از رسانه به عنوان عنصر اساسی در شکل

نقد آموزرا بقه افقراد می« شیوه نگقاه و درک اطالعقات»تر از آن دهند بلکه مهمها نه فقط اطالعات میگوید رسانهمی
کنقد اسقتفاده می 1«سازیصنعت آگاهی»در این بیان، مسترمان از تعبیر «. دهنددید می»(. به تعبیر عامه، به ما 3:2005)

های امقروزی درواشقع هستند، کار رسانه« بخشیآگاهی»ها منبع و مقصودش این است که برخالف این تصور که رسانه
ما برساختی از واشعیات و حقای  موجود است که ضرورتا منطب  بقر آن کنند عمواست و آن چه ارایه می« سازیآگاهی»

 حقای  یا واشعیات نیست.
 از کتقابی. شقد ابقداع آلمقانی منتقد نویسنده و شاعر ،2انژنبرگر هانس توسط بار نخستین« سازیصنعت آگاهی»تعبیر 

 بقه انسقان ذهن بازآفرینی برای مدرن جوامع در موجود بحث اصلی آن سازوکارهای که شده منتشر عنوان همین با وی
 بخصقوص کتقاب آن در و سلطه در  جامعقه باشقد. وی نفوذ صاحبان طبع است که باب اجتماعی محصول یک صورت

 تداوم و این صنعت ذهن، حفظ اصلی کارکرد است معتقد گیرد ومی هدف را های کنونیرسانه و سیاست جریان ادبیات،
 مصقالح کقه مسیری در اذهان دادنهل یعنی بیان این در سلطه .است جامعه افراد دیگر اذهان بر افراد از گروهی سلطه
 .دیگران از برداریبهره برای نفوذ اعمال یعنی. را شخص مصالح نه کند تامین را سلطه صاحب

شود تا افقراد موانع اندیشه آزاد برطرف  کندمی تالش بلکه. نیست اذهان بر سلطه دنبال در مقابل، اسالم هیچگاه به
 شرار گرفته اسقت افراد نهاد در حقیقت به گرایش و است موجود حقیقت وشتی. خود به برداشتی مستقل از حقیقت برسند

. بقرد خواهد حقیقت سمت به را آنها تردیدبی آزاد اندیشه این. بیندیشند مستقل و آزادانه افراد شود داده اجازه است کافی
 که است حقیقتی همان این. است آزاد اندیشه موانع رفع دنبال به بلکه. سیطره ندارد به نیازیو رسانه اسالمی  اسالم لذا
( 21-22)غاشقیه،  «بِمُصَیطِر علیهم لَستَ مُذکّر أنت إنّما» که است آشکار( ص) اعظمش پیامبر به تعالی خدای کالم در

                                                           
1 Consciousness Industry 

2 Hans Enzensberger 
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 آن دربقاره بیقدارکردن یعنی تذکر. آن داری به نیازی نه سیطره فکری هستی، اهل تو نه. «گرسیطره نه بیدارگری، تو»
 در مقابل، صاحبان .کندهست و حقیقت دارد و پیامبر )ص( مذکّر است؛ یعنی مردم را درباره حقیقت موجود بیدار می چه

 یآگقاه از محصقولی به دنبال آن هستند که شود؛ ایجاد افراد ذهن در حقیقت تصوری از کنندمی ای تالشرسانه سلطه
 .کنند و این است بلیه عظیم رسانه مدرن نحوی دلبخواه خود تولید به را

ات موجقود، کند و دخالتش در کیفیت ادراک افراد از واشعیرسانه مدرن هم همه جا هست، هم در همه چیز دخالت می
بقازگویی  قیققت وش حدخالتی عمی  و موثر است و عمدتاً با حقای  موجود همخوانی ندارد. رسانه مدرن به جقای نمقای

 گیرد.اب شرار میاه حقیقت نرزند. این بازنمایی تابع مسایلی است که مانند فیلتر بر سر واشعیت دست به بازنمایی آن می
اشقتی درواشع، برد اند،گاه شدهآو هرچند افراد تصور می کنند « سازدمی»یعنی نه این که افراد را آگاه کند بلکه آگاهی را 

 در افقراد جامعقه ندیشقه آزادااند که ضرورتاً با آن چه هست مطابقت ندارد. این مساله مانع از افت کردهاز حقیقت را دری
 افت.یتری هم خواهد های جامعه از آن ابعاد گستردهها و اشباع الیهاست و طبعاً با شیوع رسانه

 1غرب تبدیل شده است. اسقتوارت هقال انتقاد از این وضعیت به دیدگاهی غالب در میان بسیاری از منتقدان رسانه در
معتقد بود تصویری که افراد از یکدیگر، از جوامع دیگر و به طور کلی، از مسایل اجتماع اطرافشان در ذهقن خقود دارنقد 

« گزینشقی»ای غالبقا بقه صقورت کنند و این محتوای رسانهها ارایه میگیرد که رسانهعمدتاً بر پایه محتوایی شکل می
شود رسقانه بقه جقای ای موجب میمحتوای رسانه« بودنگزینشی»(. این 2005:3ود )به نقل از مسترمان، شتدوین می

ارایه واشعیت برساختی از آن به دست دهد که اگر خالف آن واشعیت نباشد همة آن هم نیست و ایقن رویقه صقدالبته بقا 
 اندیشه آزاد منافرت دارد.

نقه « سقازندمقی»ها در غرب خبر را شناسی است معتقد است رسانهامعهکه خاستگاهش ج 2بر همین مدار، گی تاچمن
سازند نه این کقه بگوینقد ها واشعیات را میگوید این رسانهمی 3«خبرسازی»این که گزارش کنند. وی در کتابی با عنوان 
 (.1392:473واشعیات چیست )به نقل از سورین و تانکارد، 

ها و تبیین تقد استرالیایی، تبلیغات تجاری را محک خوبی برای شناخت کار رسانهمن 4کوئیناز آن باالتر، هامفری مک
کند که صبغه تجاری دارنقد و البتقه هایی اشاره میها، نشریات، و روزنامهداند. وی بخصوص به شبکهای مینفوذ رسانه

-ها مجموعقهیست که این رسانهگوید برخالف تصور بسیاری، این طور نتعدادشان در جامعه خودمان هم کم نیست. می

ای از تبلیغات تجقاری هسقتند کقه بقا ای از اخبار و گزارش باشند که با تبلیغات تجاری همراه است بلکه اینها مجموعه
ها در گلوی مخاطب گیر نکنقد. ایقن اخبار و گزارش همراه شده است تا به شولی، کار تبلیغات تلطیف شود و لقمه آگهی

اشتباه است که در بیان رابطه رسانه و تبلیغات تجقاری بگقوییم کقار رسقانه، »گوید است؛ می اش بخصوص جالبجمله
)بقه نققل از « شده به مخاطب است بلکه کار رسانه، فروش مخاطب به صاحبان تبلیغقات اسقتفروش محصوالت تبلیغ

 (.2005:4مسترمان، 
رواج دارد. اینها اساساً مفهوم « مکتب فرانکفورت» انتقاد از نفوذ رسانه در غرب بخصوص در میان منتقدان موسوم به

معتقدنقد در دنیقای  5«صقنعت فرهنقگ»برند و با توسعه مفهقومی بقا عنقوان را درباره کل فرهنگ به کار می« صنعت»
، چهقره 6دهی به فرهنگ جامعه به صورت ابزاری مدرن برای کنترل افقراد در آمقده اسقت. تئقودور آدورنقوکنونی، شکل
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به استفاده ابزاری از تلویزیون در جهان معاصر تاخت. عنوان این مقالقه  1954ای در سال ین مکتب در مقالهسرشناس ا
ای اندیشقه« سازینهادینه». وی آنجا هشدار داد تلویزیون در غرب به ابزاری برای 1«چگونه به تلویزیون نگاه کنیم»بود 

کوشد روان دهی به فرهنگ میل شده است که از طری  شکلپذیر مبدخاص، آن هم به شکلی سرسختانه و غیرانعطاف
 (.2001:160افراد را در دست بگیرد )

از ایقن  و اگقر غیقر کنقدای در پوششی به ظاهر خیرخواهانه و به اسم بیان حقیقت کار مینکته آن که صنعت رسانه
ای بخواهد به ه، اگر رساناساسست و براینرود. از نگاه اسالم، بشر فطرتاً طالب حقیقت اباشد اصال این بازی پیش نمی

نهاسقت و قیققت پقیش آحکنند ها اعالم میمخاطبش بگوید شصد فریبش را دارد او را فراری خواهد داد. لذا همه رسانه
ر ظهقور نزدیقک بقه عصق نمایی حقیققت در دورانگوید شصد اغوا دارد. در روایت است که این وارونهای نمیهیچ رسانه
. عقدد شقودشته مقییابد طوری که هفتاد پرچم مدعی حقیقت در جامعه بشری افرام )عج( بسیار گسترش میموعود عال

وذ ناشقی از آن سانه و نفقهفتاد در این کالم نماد کثرت و شیوع و فزونی است و ما اکنون این شیوع را در بحث اشباع ر
 شاهد هستیم.

ای برای به عنوان یک منبع تهدید برای اندیشه آزاد به صورت دغدغه ای اکنونبه هر تقدیر، مقابله با این نفوذ رسانه
کنند. مبحث سقواد های اجتماعی خود فرض میمندان اجتماعی در آمده است و مقابله با آن را در زمره مسوولیتدغدغه
 را ایرسقانه سقواد 2تقارو ژوزفانقد. ای را هم از جهتی برای مقابله با همین نفوذ و سلطه بر اذهقان طراحقی کردهرسانه
 بقه تبقدیل فقرد» کقه هقدف ایقن بقادانقد می «جمعی هایرسانه برابر در انتقادی تفکر هایمهارت کارگرفتنبه توان»

 ممکقن کقهبیاموزد  فرد گویدمی هامهارت این بیان در وی( 2009:29) «کند عمل ترمسووالنه و شود ترآگاه شهروندی
 ؛باشقد مقاصقد ایقن ردیقابی و سقنجشنیقز شقادر بقه  و باشدای رسانه پیام یک پس در سیاسی یا تجاری مقاصد است

 نهایقت در و کنقد؛ داوری اخالشی مسایل نظر از خاص رسانه یک هایفعالیت نادرستی یا درستی درباره بتواند همچنین
 (.32-33) دهند تغییر را خود نادرست رفتار کرد وادار را هارسانه توانمی چگونه بداند

یقن پدیقده ر برابقر ابرای ما که دغدغه تفکر دینی در عصر مدرن داریم این پرسش باید مطرح شود که آیا اسقالم د
می نققالب اسقالاهای اجتماعی و نفوذ گفتمان مخالف مدرن موضعی دارد؟ این دغدغه بخصوص بعد از گسترش رسانه

م این سطح از ت؟ آیا اسالدین مبین اسالم در برابر این نفوذ چیسدوچندان شده است. اکنون وظیفه ما به عنوان پیروان 
نها کند؟ ایقابله میگونه با آن مچکند؟ اگر مخالف آن است داند؟ یا شبول ندارد و با آن مقابله میای را روا مینفوذ رسانه

 هایی است که در جستجوی پاسخی برای آن از میان متون اسالمی هستم.عمده پرسش
 

 آزاد و استقالل ارتباطی اندیشه
سان است. شدرت ی الهی اناز منظر اسالم، جریان اندیشه باید آزاد باشد و این آزادی یکی از شروط پرورش استعدادها

انعی بر مست که هیچ ترین استعدادی است که در بشر به ودیعه نهاده شده و شرط پرورش آن این ااندیشیدن حتی مهم
ر اسالم حتی اندیشیدن درباره خقدا، پیقامبر و معقاد یقک ضقرورت و (. د1387:293-4)مطهری، سر راه آن شرار نگیرد 

(. بقا 296مان، ه نیست )هواجب دینی است و هرگونه ایمان به این مسایل که بر پایه اندیشه شبلی نباشد از کسی پذیرفت
 د دیقدگاهیمحتوایی سبب شو این حساب، تکلیف مسایل اجتماعی و سیاسی در جامعه مشخص است. حال فرض کنید
 (.311رد )همان، کزه خواهد در ذهن فرد شکل بگیرد که از دل اندیشه آزاد بر نیامده باشد. اسالم با چنین محتوایی مبار

ازجمله یک رسقانه  -منط  اسالم مبتنی بر اندیشه آزاد است. یعنی هیچ کس اجازه ندارد عقل خود را دست دیگری 
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بقر  .بمانند منفعل هیچ پیامی روا نیست و افراد اجازه ندارند در برابر« وابستگی به رسانه»، دیگر بسپارد. در این منط  -
همین اساس، اسالم با نفوذ رسانه که به صورت مانعی بر سر راه اندیشه آزاد در جامعه ظقاهر شقود صددرصقد مخقالف 

 کند.است و با آن مقابله می
ت کقه ازوکاری اسقوهله نخست به دنبال اصالح رسانه است. بقه دنبقال سقاما کیفیت این مقابله چیست؟ اسالم در 

بقال تربیقت نقد. بقه دنکرسانه آیینه واشعیات شود و حقیقت ناب عرضه کند و از این طری  به جریان اندیشه آزاد کمک 
ی اؤتُمِقنَ فَلیُقؤَد  الّقذِ» م شرآنیصاحبان رسانه است تا رسانه را ابزار نینگارند و از آن استفاده ابزاری نکنند. بر اساس حک

داند حقال آن کقه حقیققت، ای ح  نفوذ ندارد؛ رسانه خود را نماینده و بازتاب حقیقت می( هیچ رسانه283)بقره، « أمانَتَه
امعقه اسقت و جت، امانت متعل  به هیچ کس نیست که اجازه تصرف در آن یا استفاده ابزاری از آن را داشته باشد. حقیق

رف مشقورت م، رسانه طاساس، در منط  اسالستور شرآنی، هرکس امانتی نزدش هست باید ادا نماید. براینمطاب  این د
ن انتقداری همچقوضقمن ام رسقانه حالقت، این افراد جامعه است و باید همچون مشاوری آگاه به آنان مشورت دهد. در

تنقی بقر تفاده از اطالعات مباندیشه آزاد و با اسدهد براساس افراد توان می به و کندمی عمل جامعه تحوالت از ویترینی
 حقیقت مسایل را تشخیص بدهند و آزادانه تصمیم بگیرند.

مایی حقیقت نن وارونهاما اگر نشد چه؟ اگر وضعیتی شکل گرفت که رسانه ابزار پیشبرد مطامع برخی شد و محتوای آ
ه بقه دسقت اگقر رسقان راه اندیشقه آزاد شقرار گرفقت؟ و شلب واشعیت بود؟ اگر محتوای رسانه خود به شکل مانعی بر سر

ه امکقان تصقرف و کقایی باشد نااهالن افتاد و راه را برای نفوذ آنان باز کرد؟ آنجا که مبدا و منشای جریان رسانه در ج
 یشقند. بقهانه بیندستقل از رسقکند افراد را آگاه کند تا راه نفوذ را خود ببندند و ماصالح آن نیست آنجا اسالم تالش می

 است. م جای گرفتهدست یابند. این راهبرد ارتباطی در دل مضامین شرآن کری« استقالل ارتباطی»تعبیری به نوعی 
ن یقک آضقعیتی کقه در در شرآن کریم پیگیری کرد؛ یعنی و« خبر فاس »توان در مفهوم ای را میپدیده نفوذ رسانه

ه دیگقران بقاطالعقات  سالمی پایبند نیست محتوایی را حاوی برخقیفرد یا گروه که به اصول و مبانی مقدر در جامعه ا
تواند نادرست باشد. در چنین وضعیتی، اسالم فرد فرد جامعه را مسوول تواند درست باشد میکند. این خبر میعرضه می

)حجقرات، « نقواتَبَیّفَ بَإٍبِنَ فاس ٌ جائَکُم إن» دهدداند و به اعضای جامعه دستور میکشف واشعیت و جستجوی حقیقت می
این  .گیرندب عهده به کار را تمدیری خواهد خودمی آنان از و کندمی افراد جامعه واگذار (. یعنی مسوولیت ارتباطی را به6

ف حققای  ری و تحریقواسپاری، نقطه شروع حرکت ارتباطی اسالم برای آگاهانیدن افراد نسبت به کژتابی واشعیقات جقا
 ای و خبری صورت گیرد.موجود است که ممکن است از مسیر محتواهای رسانه

ا زبقان دهقد و بقیشرآن کریم در گامی فراتر، این توصیه ارتباطی را به مطل  سخنان موجود در جامعقه گسقترش مق
اهی نقادانقه و ه چیز با نگمانند و درباره همکند که در برابر هیچ سخنی چشم و گوش بسته نمیتمجید از افرادی یاد می

کند از کسانی حسین میت(. 18)زمر،  «فَبَشّر عِباد الذین یَستَمعون القول فَیَتبعونَ أحسَنَه»فرماید اندیشند. میمستقل می
ن سخن پیقروی و از بهتری زنندشنوند و بعد با اندیشه آزاد و با استقالل رای دست به انتخاب میا میها رکه همه سخن

واسطه دریافت یبود حقیقت را ای در کار است تا آنها خای معطوف به رهانیدن افراد از سیطره رسانهکنند. گویی ارادهمی
 پیامی شرار نگیرند. کنند و در ادراک مسایل اجتماعی تحت تاثیر هیچ منبع یا

رسانه است؛ کاربری کقه خقود شقوه « کاربر»رسانه نیست، بلکه « مخاطب»در این بیان، طرف رسانه در جامعه دیگر 
شقده کنقد. در عقین حقال، فقراورده ارایهبرای رفع نیاز به اطالعات استفاده می -عنداللزوم  -تشخیص دارد و از رسانه 

خریدار نیست. این سنت ارتباطی در سیره معصومین )ع( که منبعث از دستورات وحقی سنجد و هر جنسی را رسانه را می
شود. دوران حکومت امیرمومنان علی )ع( پیکره اطالعاتی مناسقبی را بقرای بازیقابی ایقن راهبقرد است نیز مشاهده می
معاویه در منطقه شقام بقه دهد. ایشان در کشاکش اجتماعی بعد از گردش خالفت و در خالل فتنه میارتباطی به دست 
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(. 98البالغه، کلمقه )نهج« إعقِلوا الخَبَر إذا سَمِعتُموه عَقلَ رِعایَه ال عَقلَ رِوایَه»کند جمیع افراد جامعه اسالمی توصیه می
 ای توام با درایت و تیزبینی.فرماید هرچه شنیدید از هرکه شنیدید درباره آن بیندیشید و تعقل کنید؛ اندیشهمی

انی که غبقار اشند؛ در دوربنیز مستقل « رهبران افکار»شود افراد جامعه از نفوذ ین سیره ارتباطی، حتی تالش میدر ا
ند، مقردی شرار گیر فتنه برخی از سران پیشین اسالم سبب شده است اعضای جامعه اسالمی در نبرد جمل در مقابل هم

م )ع( نیقز کند و امقایماین که حقیقت با کیست ابراز تردید آید و در زیر برق برخورد شمشیرها درباره پیش حضرت می
ح  با « الرجالب الیُعرَفُ إنَّ الح َّ»فرماید هاست. میگوید که دستورالعمل ارتباطی برای همه دورانسخنی تاریخی می
را  مقات شصقار(. حقیققتغقه، کلالبال)نهج« إعرِفِ الحَ  تَعرِف أهلَه و إعرِفِ الباطِل تَعرِف أهلَه»شود. افراد شناخته نمی

 ر و تشقخیصبشناس و سپس براساس این شناخت، صاحبان حقیقت را بشناس و خالصه، هیچگاه اسقیر رهبقران افکقا
 ها نشو.آن

گویقد راه مبقارزه بقا نظیر این مفهوم در میان منتقدان نفوذ رسانه در دوران معاصر ر اه پیدا کرده است. مسترمان می
(. medialit، وبسقایت 1989ای در افراد اسقت )رسانه« خودمختاری»هان جامعه ایجاد یک چنین هجمه رسانه علیه اذ

داند تا در برابر رسانه منفعل نباشند، بلکه با ذهنقی فعقال بخشیدن به افراد میای را شدرتوی هدف اصلی از سواد رسانه
ورش افراد برای کسب این رویکرد فعال، هدف اصلی گوید پربه تعامل با رسانه و محتوای آن بپردازند. در جای دیگر می

ای تصمیم بگیرنقد، و نقشقی فعقال در ای است؛ یعنی افراد کار را خود به دست گیرند، درباره محتوای رسانهسواد رسانه
 تقیمغیرمسق یقا مسقتقیم معتقد است بایقد افقراد را در برابقر نفقوذ 1پاتر (. همچنین جیمز11:2005برابر رسانه ایفا کنند )

رفتارشقان پیشقگیری شقود  و روان احسقاس، نگقرش، شقناخت، کرد تا از تاثیر رسانه بر 2«کوبیمایه» جمعی هایرسانه
(684 :2010). 

ر برابقر رسقانه بری فعقال دآید؟ چه باید کرد تا افراد از مخاطبی منفعل بقه کقاراما استقالل ارتباطی چگونه پدید می
اده کنقیم، خودمقان پیق چگونه ممکن است؟ به نظرم باید دست کم دو برنامه را در جامعقهتبدیل شوند؟ خروج از انفعال 
ن افقراد در هشیارنمود های اجتماعی. یکی رفع اعجاب روانی ناشی از فناوری رسانه و دیگریخصوصا با توجه به رسانه

 کنم.برابر امکان مداخله رسانه در ادراک آنها. این دو برنامه را در ادامه بررسی می
 

 زداییاعجاب روانی و غرابت
« شقهر فرنقگ»وسوم بقه در دوران شاجار که هنوز حتی رادیو و تلویزیون هم به میان مردم نیامده بود، چهارچرخی م

ی داشت جهز به عدسماش شبیه شلعه بود و جلوی آن، یک یا چند دریچه مایه تحیر بسیاری شده بود. شهر فرنگ سازه
ن از مقابقل را مشاهده کرد که بقه صقورت طومقار و بقا هقدایت متصقدی آ ای عکسمجموعهکه از درون آن می شد 

 هقم متناسقب دسقتگاه ها هم عمدتا درباره مناظر کشورهای غربی بقود. متصقدیگذشت. این عکسچشمان بیننده می
 «فرنگقه شقهر رشقه» عبارت با عکس را هر وصف کرد واش صحبت میدرباره گذشتاز مقابل چشم می که تصویری

 .کردمی آغاز
های این فناوری ساده موجب اعجاب بسیاری از افراد از کوچک و بزرگ شده بود و کمتر کسی با دیدن طومار عکس

اما االن همان چهارچرخ را وسط خیابقان بیاورنقد کودکقان هقم « خب، که چه؟»کرد داخل این دستگاه با خود فکر می
-ناشی از غرابت و تازگی ابزار بود و این تمسخر حاصل آشنایی با آن. االن رسانه کنند. آن اعجاب روانیاش میمسخره

در جامعه گسترش یافته همان اعجقاب را در روان بسقیاری از افقراد  WiFiهای اجتماعی که از طری  امواج موسوم به 
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  آنها بر شقناخت و نگقرش ها و تاثیر عمیپدید آورده است. بر همین سیاق، یک علت گسترش و نفوذ وسیع این رسانه
شود و این اعجاب راه را بر افراد در همین تازگی و غرابت آنهاست. شاید تازگی و ناآشنایی ابزار موجب اعجاب روانی می

 کند.جریان آزاد اندیشه سد می
ادامه گفته ر صر اموی داعجاب روانی ناشی از نفس ابزار رسانه گاه ناشی از مسایل دیگری است چنان که در نمونه ع

ل یک گقام ما به هر حاشود. اای پدیدار میشود. گاه نیز حاصل شگردهایی است که در ساخت و ارایه محتوای رسانهمی
یشه آزاد دراه برای ان مهم در ایجاد استقالل ارتباطی، شکستن این اعجاب روانی است. وشتی این سحر رسانه محو شود،

ی ز عاشقورا راهیقابوران بعد اتوانیم در سیره امام سجاد )ع( در داین رفتار را می و کشف حقیقت باز خواهد شد. ما نمونه
 کنیم.

حوری و مان یک رسانه به عنو« منبر»هایی که در سرزمین شام تازه اسالم آورده بودند در اوایل عصر اموی جمعیت
ثر مقراوده بقا یشتر در اپم سرزمین شام نوپدید در فرهنگ اسالمی یک چنین اعجابی را در روانشان پدید آورده بود. مرد
ازگی داشقت. در ید بود و تای جدپله رسانهفرهنگ روم و یونان، با کتابت و سکوی سخنرانی آشنا بودند اما این منبر سه

و از این جهقت  هنگ اسالمیها در اثر پیوند این رسانه با فرعین حال، اعجاب روانی ناشی از آن در میان این نومسلمان
عاویه بتواند ک کرده بود مکرد دوچندان هم شده بود. همین تاثیر روانی کمهای وحی را در ذهن آنها تداعی میآموزهکه 

ه خقورد مقردم قیقی دیقن بقشد به نادرستی آن پی برد در غیاب نمایندگان حبسیاری از عقایدی را که با اندیشه آزاد می
شقنیدند ن میها گرفته بود و هقر آن چقه از فقراز آرا از نومسلمان شام بدهد. درواشع، اعجاب این رسانه شدرت تشخیص

نقه را بقرای شد و نفوذ ناشقی از همقین رسقانه، زمیها جعل میتانگاشتند. بر فراز همین رسانه، روایردیف وحی میهم
سقیاری باورشقان و ب کردنقد کرد. از فراز همین منبر، امیرالمؤمنین )ع( را نامسلمان معرفقیباوراندن تحریفات فراهم می

ین دند. بر فراز همشامات دا شد. از فراز همین منبر، اسرائیلیات را به عنوان معارف الهی به خورد جوامع ساکن در منطقه
ی نفوذ بزار امویان براان رسانه، منبر، معاویه مردم را در روز چهارشنبه به نمازجمعه فرا خواند و آنها اجابت کردند. و همی

 نگرش مردم شده بود.در شناخت و 
ای بقود. ار رسانهز این ابزایک برنامه امام علی بن الحسین )ع( در گسترش پیام عاشورا، مقابله با اعجاب روانی ناشی 

دم را بقرای کقرد و مقر ای را انتخقابآنگاه که کاروان کربال به شام رسید، یزید برای تحریف حقای  موجود، روز جمعقه
طاب  دسقتور بر نشست. ممسجد جامع شام فرا خواند. خطیب خود را نیز فرستاد و او هم بر مناستماع آخرین تحوالت به 

 کقرد ایجقاد عاویقهم بقود کقه بقدعتی خطبه بر منبر هنگام نشستن و سخنرانی کند اما بایستد باید جمعه اسالم، خطیب
ان ت ح  با یزیدیوان کرد و گف. به هر حال، خطیب نشست و جای خطبه نمازجمعه، اظهاراتی عن(1389:241مطهری، )

و پرسشی  مام ایستادامجلس منتظر واکنش امام سجاد )ع( بود.  بود و خاندان عصمت )ع( در نبرد کربال شکست خورند.
 «اال بقرومبقید از ایقن چوبهقا بگذار«. »ادِالْأَعْوَ هَذِهِ أَصْعِدَ حَتَّى لِی إئْذَنْ»کرد که رسانه یزیدیان را هدف گرفت. فرمود: 

یقن اا نیز بر فقراز ر(. منبر امویان را مشتی چوب خواند و از حاضران خواست سخنان او 103، ص 45، ج1403)مجلسی، 
مقام از اشقده بقود.  ها به عظمت ظاهری رسانه امویان حملقهچوبها بشنوند. مجلس یکه خورده بود. در چشم نومسلمان
ی سقخنرانی خطیقب امقو ت بلکه ایستاد و در پاسخ به ادعاهایمنبرشان باال رفت و برخالف شانون معاویه، بر آن ننشس

«. القُلقوب مِنقه أوجَقلَ و العُیقون مِنقه أبکی»کرد. روایت است که این رفتار امام و آن سخنان چنان تاثیری گذاشت که 
انه را ین رسخیالی ا رهاسطو بر فراز آن، ایستادن خواندن منبر و همآن چوب ها به خروش آمد. همها گریست و دلچشم
نقالبقی در اامام چنان  نومسلمانان شام شکست و زمینه را برای اندیشه مستقل آنان فراهم کرد و آنگاه سخنان ذهن در
 اموی شد. م علیه کاخها پدید آورد که نمایش سیاسی یزید در روز جمعه تبدیل به نخستین خیزش در منطقه امن شادل

 اکنقون امقوی، دوران سیاسقی صورت بر و عالوه هست جهانی رسانه نهاد در نیز اکنون ایرسانه گریمعاویه همان
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 بقه امقا خواهنقدرا نمی مخاطقب خیقر کقه خقاص هاییرسانه گرفته است. اکنون خود به نیز اشتصادی و اجتماعی ابعاد
 ایقن البتقه. انقدآورده پدید افراد برخی اذهان در را روانی اعجاب همین مشابه مجهزند خبررسانی در ایحرفه شگردهای

 تقاثیر ایقن. اجتمقاعی و سیاسقی هایداوری در شوند، خصوصامی نیز تناشض دچار نیستند حقیقت نماینده چون هارسانه
 باشقد محتاط هارسانه این برابر در هم تا داد نشان مخاطب به و شکست تناشضات این بازنمایی و کشف با باید را روانی
 .دریابد را حقیقت و بیندیشد باالستقالل خود و است دیگری جای حقیقت بداند هم و

 پهنقه در نقوین هایفناوری ظهور آن و کرده پیدا نیز تریهای پیچیدهالیه اکنون روانی اعجاب حال، مساله عین در
هقای اجتمقاعی و های کنقونی، خصوصقا رسقانهسطح فناوری و پیشرفت علمی موجود در رسانه .است ایرسانه فعالیت

سابقه آنها نظیر فضای تعاملی و امکان تسهیم اطالعات موجب شده است بسیاری از کاربران تصقور امکانات ارتباطی بی
مثبت و شیرینی از متولیان و پدیدآورندگان غربی این رسانه در ذهنشان شکل بگیرد و به تبع آن، بقرای پقذیرش افکقار 

 .1اندیشه آزاد و استقالل ارتباطی است القایی آنها آمادگی داشته باشند و این امر مخالف
به هر تقدیر، این اعجاب روانی به عنوان بخشی از برنامه استقالل ارتباطی باید شکسته شود. یک راه مهم شکسقتن 

در معرفی آنهقا و آمقوختن شقیوه اسقتفاده از آن در فضقایی « پیشدستی»های نوپدید، اعجاب روانی ناشی از این رسانه
عدم آشنایی با آن یا تازگی و غرابت آن موجب نشود فکر افراد هنگام ورود به زندگی اجتمقاعی در اثقر آموزشی است تا 

 از کار بیفتد.مواجهه یکباره و ناگهانی با آن 
. مقصقودش ایقن اسقت کقه تقا 3«ساز تحقیر استآشنایی زمینه»اندیشمند یونانی که  2ای است منسوب به ازوپجمله

کم از دور است، اعجاب همه را به دنبال دارد اما همین که در دسترس آمد و همه با آن آشنا شدند کم چیزی از دسترس
شود. حرف درستی است و ممکن است به تجربه هم برای خیلقی از مقا مقدار میافتد و در اذهان کوچک و بیچشم می

گوید روبقاه کند. میمعارفه روباه با شیر بیان می ثابت شده باشد. ازوپ این مساله را در ضمن یک افسانه درباره نخستین
مرد و لذا پا به فرار گذاشت. بقار اش آب شد و داشت از ترس میهنوز شیر را ندیده بود. وشتی اولین بار شیر را دید، زهره

ود نزدیقک و ترسید اما نه مثل ساب . بار سوم دیگر آنقدر جرات پیدا کرده بقود کقه بقردوم که شیر را دید هنوز هم می
 (.mythfolkloreسایت اش را صاف کند و با جناب شیر حرف بزند )وبسینه

اشع موجب وشنایی در آشنایی روباه با شیر موجب شد عظمت وی تدریجا از نظرش بیفتد. اما این همه مطلب نیست. آ
ر آن پدیقده ان ذهقن درگیقهست، آنچنقاش بیندیشد. تا غرابت شود فرد از پدیده فاصله بگیرد و بتواند مستقال دربارهمی

 افتد. اصقالًار میکر هم به کای بین این و آن نیست که بتواند به آن فکر کند. اما فاصله که افتاد فاست که اصال فاصله
 ق است.وین هم صادهای ندیدن و تحقیر ذهنی از نخستین آثار تفکر مستقل است. این مساله درباره رسانههمین کم

ستقل در میان رای تفکر مسازی بها و زمینهس، یک اولویت اساسی در مقابله با نفوذ نامطلوب این رسانهبر همین اسا
ود تا بتواننقد شن امری عادی تدریج از آن فاصله ذهنی بگیرند و برایشادر معرفی آنهاست تا  افراد به« پیشدستی»افراد، 
هقن او را ذرد بیاید و فوین در شالب محصولی مصرفی در دسترس های ناش بیندیشند. باید پیش از آن که فناوریدرباره

 راگق کقه ن اسقتآبحث  این بخشی با این فناوری آشنایش کنیم. فروضمسحور خود کند، با گفتمان آموزشی و آگاهی
 .شد خواهد متفاوت نگاهشان مصرفی، فضای نه شوند آموزشی مواجه فضای در های نوینرسانه با افراد
 هقایفناوری آمقدن با نیز آن مربوطه متون و شود آغاز تحصیل دوران ابتدای همان از نوین هایفناوری معرفی باید

                                                           
 کاربر است ممکن چنانکه نیست آزاد اندیشه بر دلیل ضرورتا بودنتعاملی اما. و ابراز عقیده دارند اندیشیدن افراد اجازه مجازی، فضای شدنتعاملی با شود گفته شاید 1

های باشد. در عین حال، رسانه بوده خاص ایرسانه تاثیر تحت و نرسیده آن به باالستقالل که خاص باشد افکاری تاثیر تحت ای،اندیشه بیان در های مجازیرسانه
 ود.مجازی شابلیت معتنابهی در آموختن شیوه تفکر به افراد دارد و باید به خدمت گرفته ش

2 Aesop 

3 Familiarity breeds contempt 
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 اعجقاب ایجقاد بسترهای تا کنیم آماده نوین هایفناوری برای ابتدا همان از را جوان نسل ذهن باید. بشود روز به جدید
 ضقمیمه بیاید آینده در است شرار که تریتازه های فناوری و فناوری این معرفی باید. یابد کاهش رسانه به نسبت روانی

 .بشود ابتدایی پایه آموزشی
 

 هشیاری در برابر مداخله رسانه
اطی کقافی ستقالل ارتبقاهای نوپدید و شکستن اعجاب روانی ناشی از آن برای ایجاد زدایی از رسانهاما صرف غرابت

کقردن ختقلمفوذ را بقا شوند. مثال گفتمان موجود در رسانه که زمینه ننیست. موانع دیگری هم هستند که باید برطرف 
می نظیقر ی سقنتی و شقدیهقابایست رسانهزدایی کافی بود دیگر نمیکند. اگر صرف غرابتفرایند اندیشه آزاد هموار می

ا حکقم ابقزار ر نفقوذ، بحث ساز نفوذ شوند. اما این امکان هنوز هم هست. مساله در این است که رسانه درروزنامه زمینه
ا تقاروپود بقست کژتاب که ای اشود عقیدهها و آن چه درواشع خمیرمایه این صناعت میگرفتن اندیشهدارد برای به بازی

  کند.افتد و فرایند تفکر را مختل میگفتمان تنیده شده است و همچون گرهی بر جان اندیشه می
اشقند و بوشقیار شقده هز همه نسبت به حضور این عقیقده در دل رسقانه شود که افراد اول ااندیشه آن زمان آزاد می

تقه را نخسقتین ال ایقن نکای معموبدانند ممکن است رسانه در کار صنعت باشد و نه ارایه حقیقت. در ادبیات سواد رسانه
و تحریف حقیققت  اشعیت(. وشتی فرد نسبت به احتمال کژتابی و2005:32دانند که باید آموزش داد )مسترمان، اصلی می

نققد و  ول و تقوزین هقای تحلیقگشاید بلکه سامانههشیار شده باشد دیگر دروازه ذهنش را به روی هر متاع فکری نمی
 کند.اندازد و عقیده ممزوج در رسانه را سبک و سنگین میداوری را به کار می

داد کقه  بقه مردمقان هشقدار رسانه امویخواندن در همان مثال تاریخ عصر اموی، امام علی بن الحسین )ع( با چوب
ر دومین برنامقه دیست. لذا ضرورتا این رسانه، ابزار بیان حقیقت نیست و منبری که بر فراز آن حقیقت گفته نشود منبر ن
ا رشیار ساخت آنان ر رسانه هبرای ایجاد استقالل ارتباطی، باید افراد را درباره امکان کژتابی واشعیت و تحریف حقیقت د

ش مفهقوم و تقوان بقا آمقوزهرگونه سرسپردن به رسانه و انفعال در برابر تشخیص آن باز داشقت. ایقن برنامقه را می از
 ای پیش برد.در محتواهای رسانه« مغالطات»مصادی  مختلف 

ورزدن د مغالطقه یعنقی نما برای نفوذ در مخاطقب اسقت.های حقیقتبه نظرم استفاده از مغالطه، راهبرد اصلی رسانه
 آشنا شقوند و بعقد ای کژتاب فراهم شود. وشتی افراد با انواع مغالطهشوای اندیشه فرد طوری که زمینه برای القای عقیده

وچرا چقونهقا اعتمقاد بیها به عینه کشف و مشاهده کنند دیگر به این رسقانههای مغالطه را در دل فعالیت رسانهنمونه
شدن شواعد تفکقر شدن ذهن و درونیطات خود مستلزم فلسفیاما کشف مغالکنند و به اصطالح سر نخواهند سپرد. نمی

روش » منطقی در فرد اسقت و ایقن مهقم نیازمنقد آن اسقت کقه فقرد بقا شواعقد اصقلی فلسقفه و منطق  بقه معنقای
 آشنا باشد. « اندیشدندرست

بقه خقاطر  ارد و ایقنچندان دهای آغازین تحصیل اهمیت دونکته آن که اجرای این برنامه استقالل ارتباطی در سال
شقوند شان آشنا میسازی اهداف استقالل ارتباطی است. آنها تازه دارند با جهان اطرافآمادگی روان نوآموزان برای درونی

ا عتماد نکنند و بقه هر چیزی االبداهه بگیرند فیای را دریافت کنند خصلتا یاد میو وشتی از همان ابتدا هشدارهای رسانه
 درباره مسائل اطرافشان اندیشه کنند. استقالل 
 نیقز آن تقاثیر بلکه نیست کودکی دوران هایدانسته پایداری بحث فقط «الحَجَر فی کالنَّقشُ الصَّغَر فِی العِلمُ»روایت 
 مقی محو فورا و است اول لحظه همان تاثیرش است؛ آب روی بر گاهی در مسایل یادگیری اجتماعی، این نقش. هست
 سقنگ روی بقر که نقشی اما. رودمی زمان مرور به اما است پایدار تاثیرش است؛ چوب و کاغذ بر این نقش گاهی. شود
شقود آنچه در کودکی دریافت مقی .ماند خواهد هاشرن اندشده حک هاسنگ روی بر که تاریخی آثار. است ماندگار باشد
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 هم ماندگار است هم تاثیر پایداری دارد.

 صقادق امقام .ستتوجه مضاعف به دوران کودکی ا اسالمی جامعه فکری تحوالت کوران در ما معصوم امامان سیره
 هقایخقانواده بقه دبقو اسالمی نوپای جامعه در گسترش حال در سرعت به شرآن مبانی مخالف افکار که دورانی در( ع)

 روابقادِ» فرمودنقد. کننقد شقتابپرورش آنهقا  از همان کودکی به داد فرزندان خود برسند و برای کردند توصیه مسلمان
بقر نوباوگقان در برا ه نورسقیدگان وحرف از اهتمام بق .)اصول کافی(« المُرجِئَه إلیهما تَسبقُکُم أن أوالدکم بِالحَدیث شَبلَ

یشه آنهقا را گیرد و اندبفرماید کودکانتان را دریابید پیش از آن که یک جریان منحط پیشی جریانات اجتماعی است. می
 وای شقناختی وگیقری شقدر این روایت نشان از تصدی  اهمیت دوران کودکی در شقکل« بادروا»کند. نفس امر تصرف 

 و گیقردیمق اصل را هایشاولین دریافت اجتماعی، مواجهه با مسایل در انسان ذهن مقابله با سلطه بر افکار است. ظاهرا
 کند.می فسیرت یا تحلیل موضوعه اصول همان براساس را هابعدی و سازدمی موضوعه اصول آنها به عبارتی، از

-اند و توصیه میای دریافتهای در غرب اهمیت دوران کودکی را در بحث سواد رسانهنظران سواد رسانهبرخی صاحب

کنند آموزش درباره مداخالت رسانه از همان دبستان آغاز شود. حتی برخقی بقرای شقکفتن شقوای اسقتدالل و نگقرش 
، 1کنند دانش فلسفه با روش و محتوایی مناسب کودکان در دبستان تدریس شود. ماتئو لیپمندکان توصیه میانتقادی کو

 شقد منتشر میالدی 1988 سال در که ایمصاحبه استاد دانشگاه مونتکلر آمریکا چهره شاخص این جریان است. وی در
 آنهاسقت بقه تفکقر روش آمقوختن اجتماعی، زندگی برای کودکان سازی آماده برای کار بهترین کنونی، جهان در گفت
 کقار بقه طریق  از در کودکقان «شقوای اسقتدالل»شقکوفایی  برای تکالیفی ارایه نیز وی پیشنهادی روش(. 1988:34)

 .است تفکر شواعد و اصول انداختن
 منطق  دانشقگاه رمیالدی د بیستم شرن هفتاد دهه گوید درگیری این طرح در ذهنش میدر بیان ریشه شکل لیپمن
یابنقد.  دست منط  وزشآم اهداف به باید که طور آن نبودند شادر وی دانشجویان که کندمی اذعان لیپمن. دادمی درس

 بقه وی تقا شد ایمساله انگیزه همین و «بود شده دیر»اندیشیدن است  درست درواشع، برای فراگرفتن منط  که روش
 و فلسقفه زشآمقو کقه ایقن بقرای حقال عین در. بیفتد مدارس دل به اندیشیدن آموزش بردن برای طرحی تدوین فکر

 کقه رتیقبت ایقن بقه گنجانقد آن دل در را منطق  اصقول و نوشقت رمانی نباشد سنگین کودکان برای هضمش منطقه
 در آن بقردن کقار بقه شقیوه درباره و کردندمی کشف داستان وشایع دل در اندیشیدن را رمان، اصول این هایشخصیت
 و کقرد آغاز دبستان پنجم کودکان با را خود کار وی. خودمان «ودمنهکلیله» شبیه تقریبا. کردند )همان(می تفکر زندگی
 نتقایج بقه و کرد کار انرم همین با را اندیشیدن روش آنها با دشیقه 40 جلسه هر و جلسه دو ای هفته هفته، نه مدت به

 دلیقل چیقزی هقر یبقرا هقم از گرفتنقد یقاد دبستانی کودکان فلسفه، آموزش اثر در لیپمن، نگاه از. یافت خوبی دست
 دیقدگاه هبق و دهنقد پیشقرفت را خقود همکالسقی ضمن بحث، دیقدگاه و دهند گوش هم سخنان به دشت با بخواهند،
 (.37 ص) برسند جدیدتری

مسترمان نیقز همقان طقور کقه از است.  ایرسانه سواد «آموزش» مقوله از «کودکان برای فلسفه» طرح با این حال،
-کند. رویکردها و فنونی که در ادبیات سقواد رسقانهای صحبت میرسانه« آموزش»فقط درباره  2آیدعنوان کتابش بر می

شقود. ای حل نمقیآید. اما مسایلی هست که با آموزش رسانهای میاند نیز عموما به کار آموزش رسانهای پیشنهاد کرده
 شود.مه تبیین میاین مساله در ادا
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هقا و د الیقکی اسقیر تعقدااندازنقد. برخقکنند. همه خرد دارند اما همه به کار نمیهمه عقل دارند اما همه تعقل نمی
-ن دوری میا از اندیشیدترسند مسخره شوند و لذجویند. برخی میشوند و حقیقت را در کثرت طرفداران میفالوئرها می

رات پقذیرش جقارند. یقا کنند. یا جرات بیان محصول اندیشه خود را ندارند. یا جرات عمل به محصول اندیشه خود را ند
ربطی بقه گفتمقان  گیرند. اینهاحقیقت را ندارند. یا حتی تحت تاثیر منافعی خاص، اندیشه خود را علیه حقیقت به کار می

 رتبط است.ها به جهان درون فرد مدرون رسانه ندارد؛ این
فقراد ا کنقدمقی ای کمقکهای آموزش رسانهفلسفه برای کودکان و سایر برنامه طرح گویدمی لیپمن که طور همان

 ل آن کقه کشقفکنقد حقا کشقف را حقیقت انسان کندمی کمک نهایت در استدالل اما شوه .بیاموزند «استدالل روش»
 بگیرد کار به یقتیحق علیه خود را استدالل شوای انسان است ممکن حتی. انجامدنمی حقیقت پذیرش به همیشه حقیقت
وَ  بِهقا و جَحَقدوا» فرمایقدمقی وحقی مخالفقان برخی درباره کریم شرآن که چنان. است کرده کشف و شناخته را آن که

 کقار بقه آن علیقه را فکرشقان و کردندمی استدالل آن علیه اما است حقیقت دانستند(. می14)نمل،  «أنفُسَهم استَیقَنَتها
 یعنقی. گرفقت علیقه آن موضقع بعقد اامق اندیشقید. (18)مدثر، « شَدَّرَََ ثمّ فَکَّرَ إنَّه» گویدمی دیگر برخی برای. گرفتندمی

 فقرد امقا اشقدب موجود حقیقت کشف و استدالل توان است ممکن هم گاهی.نپذیرفت اما کرد کشف و فهمید را حقیقت
 مقانع هقاانگیقزه خقیبر اما باشد کرده کشف حتی یا کند کشف را حقیقت بتواند یعنی. کند همراهی جمع با دهد ترجیح
 آمقوزش کقه کقودکی مانه یعنی. رفقا دیدگاه تایید به عالشه یا رسوایی از ترس مثالً. کند همراهی را حقیقت وی شود
 یر شخصی یا ماجرایی ازتاثیا تحت  ایانگیزه به بنا است ممکن گیردمی شرار جامعه تحوالت جریان در وشتی است دیده
ایقن «  مارپیچ سقکوت»نظریه . کند اعالم آن به دیگران خودداری یا آن از پیروی یا است کرده کشف که حقیقتی بیان

سیاسقی،  دهد. آری، چه بسا کسی استاد فلسفه هم باشد امقا در جریقان تحقوالتحالت ارتباطی را به خوبی نمایش می
 حقل ایرسقانه زشآمقو بقا که است مسایلی احزاب را بگیرد نه جانب حقیقت را. اینهاجانب اغراض شخصی یا منویات 

 .شودنمی
شقایعات  اد بقه پقذیرششود مساله گرایش روانی در برخی افرای درمان نمینمونه دیگر مسایلی که با آموزش رسانه

از هم مایلند ویت شود باللی آنها تقاست. برخی از نظر روانی در برابر موج شایعات سست هستند و هرچه هم شوای استد
 است.« ایپرورش رسانه»شود بلکه محتاج ای حل نمیشایعات را حقیقت بدانند. اینها با آموزش رسانه

ای با جهقان درون فقرد. اولقی بقه دنبقال تغییقر در ای با گفتمان درون رسانه کار دارد و پرورش رسانهآموزش رسانه
سقانه رای کژتقاب در ای نسبت به امکان حضقور عقیقدهییر در منش. در آموزش رسانهنگرش است و دومی به دنبال تغ

ه دنبقال آن ای بقرسقانه های تحلیل و نقد هنگام مواجهه با محتوا فعال باشد امقا در پقرورشدهیم تا سامانههشدار می
گر منش مواجهقه جاد شود. اآنها ای در« اراده نقد»هستیم که منش مواجهه با این عقیده کژتاب در افراد پدید آید؛ یعنی 

کقه  ن موانع اجتمقاعیعبور از آ ای به کار نخواهد آمد. اراده نقد یعنیدر کار نباشد و اراده نقد ایجاد نشود آموزش رسانه
 دارد. این موانع شامل تلقینات محقیط، عقرف وکشد و انسان را از بیان یا پیروی حقیقت باز میاندیشه آزاد را در بند می

ی و بقهقای حزگرایش عادات اجتماعی، تقلید از پیشینیان، انبوه طرفداران یک عقیده، شضاوت دیگران، اغراض شخصی،
 (.46-53، 1373تعصبات جناحی است )ن.ک. مطهری، 

 ایقن شقناختی تجهق از .ریقزیبرنامه جهت از دیگر و شناختی جهت از یکی. دارد اهمیت دو کم دست رهیافت این
دانقش انسقان  ونظران غربی صرفا معطوف بقه ذهقن برخالف تصور صاحب ایرسانه داشته باشیم سوادتوجه  که است

 صرف بتوان به آن دست یافت.  با آموزش اصطالح فقط از جنس آگاهی نیست کهنیست و به
مرسقوم و هقای ای نبایقد پیقرو برنامقهریزی آن است که ضرورتا برنامه درسی برای سقواد رسقانهاما از جهت برنامه

هایی که روحیه نقد، اراده نقد، و جرات ابراز و اصرار بر حقیقت را در افراد پقرورش شده در غرب باشد. بلکه برنامهمعرفی
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ای هستند. بر این اساس، رفتار آموزگاران در پقرورش اراده نققد در نوآمقوزان تقاثیر دهند نیز زیرمجموعه سواد رسانهمی
 های مرسوم مدارس، به کودکان جرات ابراز حقیقت را بیاموزند.د حین آموزشتواننفراوان دارد. آنها می

کنند. ببینیم یف مییت یا تضعما در این راستا حتی باید سری به متون درسی بزنیم و ببینیم تا چه حد اراده نقد را تقو
انقد دهشقاعی تدوین دگی اجتمسازی نوآموزان جهت زنهایی چون فارسی و اجتماعی که برای آمادهمواد درسی در کتاب

راده نقد موثر د یا تضعیف اتواند در پیشبرربط میکند. حتی بعضاً مواد درسی به ظاهر بیچه مقدار به این مهم کمک می
خرگوشی در  . آنجا یکباشد. مثال در دوره دبستان در کتاب ریاضی اول دبستان درسی داریم درباره آموزش خط مستقیم

ل راهی بگردند شود دنبایمهی شرار دارد و در انتهای دیگر آن یک هویج شرار دارد. از کودکان خواسته راابتدای یک سه
ت. ایقن رین راه اسقشود که بهتقرین راه نزدیکتقکه هرچه زودتر خرگوش به هویج برسد و غیرمستقیم نتیجه گرفته می

ا همیشقه راه ه نقد شود. مثال از کقودک بپرسقیم آیقراداتواند منبعی برای پرورش زبان، زبان ریاضی است. اما همین می
هقا ادهجبیلبقورد  درست راه نزدیکتر است؟ آیا زودتر به مقصد رسیدن همیشه مطلوب است؟ آیا گقاهی آن طقور کقه در

تواند منبعی شود برای پرورش ایقن نگقاه کقه راه نیست؟ این درس می« دیرتر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن»اند نوشته
اد درسقی خقود اند با مواهی است که مصالح انسان را تامین کند ولو دورتر باشد و دیرتر برسد. وشتی کودک بتودرست ر

ربط هرا بیشود چگونه برخی دروس ظاواهد گرفت. با این مثال خرد روشن میخکم در او شکل بازی کند، اراده نقد کم
 ای کمک کند.تواند به پرورش رسانهمی

اری در ایقد هقر رفتقای در جزءجزء مواد درسی و رفتارهای نظام آموزشقی پیگیقری شقود. برسانه باید مساله پرورش
برخقورد بقا  نقد و مقنش ای شود تا کودکان ارادهمدرسه از کالس تا حیاط و از مسایل آموزشی تا مسایل پرورشی زمینه

. ایقن مهقم را شقایعه کقرد رمان روحیه پذیرشای را در خود درونی کنند. در این راستا باید کاری هم برای دنفوذ رسانه
ارس نققش پرورشی در مد اساس، معاونتدرمانی پیش برد. برایندرمانی و نمایشهای غیرمستقیم کتابتوان با شیوهمی

 ای دارند.مهمی در پرورش سواد رسانه
 

 گیرینتیجه
عطیلی خرد افراد حوی که به تنبا نفوذ رسانه به ای گفته شد که اسالم در این مقاله با طرح ابعاد محتوایی سواد رسانه

ایجقاد اسقتقالل  م از طریق کند. مبارزه اسالو ممانعت از اندیشه آزاد در جامعه بینجامد مخالف است و با آن مبارزه می
جقاب ن راه، اعست. در ایقارتباطی در افراد و تشوی  آنها به کسب موضعی مبتنی بر اندیشه و مستقل از گفتمان رسانه ا
ت. همچنین به روانی اس روانی ناشی از رسانه ممکن است مانع از اندیشه آزاد شود. اسالم به دنبال شکستن این اعجاب
کنقد و در راس  شقاند آگقاهدنبال آن است که افراد را از شگردهایی که ممکن است رسانه با استفاده از آن حقیقت را بپو

 ای تاکید دارد.ساس، اسالم بر آموزش رسانهاست. بر این ا« مغالطات فکری»این شگردها 
-موزش رسانها مفهوم آشود امدر عین حال، برخی مسایل هست که مانع از اندیشه آزاد و ایجاد استقالل ارتباطی می

ف و محقیط، عقر ای برای درک این مسایل بسنده نیست. مثالً ممکن است فرد با وجود کشف حقیقت، دچقار تلقینقات
ی یقا بهای حزگرایش تقلید از پیشینیان، انبوه طرفداران یک عقیده، شضاوت دیگران، اغراض شخصی،عادات اجتماعی، 

ه مقنش فقرد ستند که بقهتعصبات جناحی شود و در نتیجه، از بیان حقیقت یا پیروی از آن خودداری کند. اینها مسایلی 
ایل نیازمند سدرمان این م ت به رسانه کار دارد.ای به بینش فرد نسبنسبت به رسانه کار دارند حال آن که آموزش رسانه

 است یعنی منش فرد در رابطه با رسانه تنظیم شود.« ایپرورش رسانه»
ای در جامعقه پیگیقری شقود. دوران ای باید در گسترش سقواد رسقانهای و پرورش رسانههر دو برنامه آموزش رسانه

ای را بخصقوص بایقد از ابتقدای . لذا این برنامه سواد رسقانهآغازین تحصیل در گسترش این مهم اهمیت دوچندان دارد
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دوران تحصیل آغاز کرد. باید جزءجزء متون آموزشی و رفتارهای تحصیلی در مدرسقه بقه نحقوی تنظقیم شقود کقه در 
اد نوآموزان استقالل ارتباطی پدید آید و هم بینش آنها و هم منش آنها نسبت به رسانه بر اساس کارکردهای اندیشقه آز

 تنظیم شود.
اد جریقان اندیشقه آز نفی آن برمدر همین راستا، باید فرضیه ارتباط اعجاب روانی و تازگی و ناآشنایی ابزار و نیز تاثیر 

 ولاصق هقایشریافقتاز اولین د اجتماعی، مواجهه با مسایل در انسان بیشتر بررسی شود. همچنین این فرضیه که ذهن
ا آنهقا در از مواجهه بق که مواجهه با فناوری نوین در فضای آموزشی تاثیری متفاوت نیز این فرضیه و سازدمی موضوعه

 فضای مصرفی دارد باید بیشتر بررسی شوند.
ر تحقیققات فی و در خقوای در این مقاله در حد اشاره بررسی شد و نیازمند موشقکادر عین حال، مساله پرورش رسانه

همچنقین  بیقین شقود.تظر روانی و هم اجتماعی بررسی و مسایل مختلقف آن بیشتر است. باید ابعاد این مساله هم از ن
زشقی و ونیقز متقون آم شود باید جداگانه موضوع تحقیقات مختلف شرار گیقرد.مسایل روانی که بسترساز نفوذ رسانه می

 ای دارند جداگانه بررسی شوند.رفتارهای تحصیلی از جهت نسبتی که با سواد رسانه
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 نقل و گردشگریواز منظر سردبیران و خبرنگاران حوزه حمل

 
 1دکتر عباس اسدی
 2فرزانه شریفی

 

 چکیده
 طارتبا وسایل از ظرفیت برداریبهره بدون صنعتی هیچ شود،می یاد اطالعات و ارتباطات به آن از عصری که در
 شاعده این از نیز گردشگری صنعت و دبپیمای محلی و جهانی رشابت پر اشتصاد را در توسعه و پویایی راه تواندنمی جمعی،
 توسعه و خصوصی بخش رشد زایی،اشتغال بازوی کمکی را صنعت گردشگری کشورها، از بسیاری. نیست مستثنی
ین بر ا. باشدمی ستفاده از ظرفیت رسانها گردشگری، صنعت توسعه هایراه از یکی رو، این دانند. ازمی زیربنایی ساختار
وسعه ده شاهد رشد و تگستر سطحی در توانهای الکترونیک این حوزه، میموثر از توانمندی رسانه گیریبهره با اساس،

ری در های الکترونیک صنعت حمل و نقل و گردشگگردشگری باشیم. پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش رسانه
یز میزان خبار و ناالب و منظر سردبیران و خبرنگاران این حوزه، در جذب مخاطبان، روش بیان مطتوسعه گردشگری از 

ده است و نگاشته ش های الکترونیکرضایت سردبیران و خبرنگاران از کیفیت و کمیت مطالب منتشر شده در این رسانه
نفر  200وزه ان این حرنگارسردبیران و خب در آن از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری

ی روش پیمایش انتخاب سردبیر و خبرنگار این حوزه برای اجرا 80گیری تصادفی ارزیابی شد و به کمک روش نمونه
مورد تجزیه و تحلیل  spssزار های توزیع شده میان اعضای نمونه، با نرم افهای به دست آمده از پرسشنامهشدند. داده
ا توجه شورمان، بکهای الکترونیک صنعت حمل و نقل و گردشگری نتایج به دست آمده نشان داد که رسانه شرارگرفت.

به جای اخبار  داد مدارر رویبه عواملی نظیر جذابیت بصری پایین، ناشناخته ماندن در میان مخاطبان و تمرکز بر اخبا
 کنند.یفا میفرایند مدار، عملکرد نسبتاً ضعیفی در توسعه گردشگری کشور ا

 های الکترونیک، حمل و نقل، توسعه، گردشگریسواد رسانه ای، رسانهواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه 
قت بشر بتدای خلاز ا انسان نیازهای متعددی از جمله نیاز به مسافرت و گردشگری دارد. گردشگری و جهانگردی

نی، ریلی، نقل زمی حمل و ویژه با گسترش وسایلهمواره وجود داشته است و با گذشت زمان توسعه و تحول یافته و به 
ه روانی ی، انگیزشتصاددریایی و هوایی، اشکال متعددی به خود گرفته است. افزایش نسبی سطح رفاه و توانمندی ا

زایش تغال، افجاد اشتواند کمک به ایبیشتری برای مسافرت ایجاد کرده است. صنعت گردشگری خود به تنهایی می
ام نسبت به ناخت اشوشنیز  رآمد داخلی، افزایش نرخ رشد و توسعه اشتصادی، تبادل و ارتقای فرهنگی وصادرات، کسب د

های الکترونیک این سانههای الکترونیک و چاپی و به ویژه رتوان گفت، صدا و سیما، رسانهیکدیگر نماید. بنابراین می
 ها و امکانات آن داشته باشند.دن این صنعت، شابلیتتوانند سهم بزرگی در شناسانحوزه، می
 آزاد زمان افزایش وفنون، علوم پیشرفت عمومی، رفاه افزایش جمعیت، عواملی نظیر افزایش های گذشتهسالدرطی 

 کشورهای و (2011موجب رشد گردشگری در کل دنیا شده است )گاالفر و همرشلگ،  فراغت، و کار مقوله تفکیک و
 باعث صنعت این توسعه جهت در تالش و جهانگردی صنعت به ویژه توجه که اندیافته دست واشعیت این به جهان

                                                           
 بایی                                                             عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباط 1
  شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی، ارتباطات علوم رشته دکتری دانشجوی2
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 بدون نظیر حاصل از آن، کم درآمدهای به دستیابی و این صنعت گسترش لذا شد، خواهد هنگفتی درآمدهای کسب
 .نیست پذیر امکان صنعت این نیاز مورد هایزیرساخت به توجه

دن ر شناسانبه منظو دانند کهاندرکاران این صنعت می و دست ریزاناما نکته شابل توجه اینجاست که برنامه
لی بر مر توسعه بی که های گردشگری کشور به مخاطبان ملی و بین المللی، هم به عنوان یک نیاز و هم آثارجاذبه

تواند ها میرسانهوذ الم پرنفکها امکان پذیر خواهدبود. به این معنی که گیری از شدرت رسانهگذارد، با بهرهجای می
 نقش موثری بر معرفی این صنعت در داخل کشور داشته باشد.

 و اندرکاراندست ریزان،برنامه اصلی اهداف از یکی دنیا، روز صنعت درآمدترین پر عنوان به گردشگری توسعه
 و نفت از پس مدپردرآ صنعت سومین گردشگری است و صنعت جهان کشورهای اکثر در حاکم هایدولت مسئوالن
هفت  مخارج حدوداً که است مالحظه شابل حدی گردشگری به صنعت اشتصادی تاثیر .(1389 باشد ) حقیقی،می خودرو
درصد تولید  10,3شود که می ( و تخمین زده1384گوهریان و کتابچی،گیرد )می دربر را کل جهان سرمایه از درصد

کل  2013اس آمارهای موجود، در سال (. بر اس1389، دهد )میرطالبی اشدمناخالص داخلی جهان را تشکیل می
آمد قدار تقریباً دو برابر درمتریلیون دالر رسید که این  1,6درآمدهای بین المللی در جهان از راه صنعت گردشگری به 

مان هرآمد کشور آمریکا در (. در میان کشورهای توسعه یافته،  د2016بوده است )استاتیستا،  2005حاصل شده در سال 
 (. 2016بیلیون دالر بوده است )همان،  86,2سال فقط از طری  صنعت گردشگری 

 ملل مختلف اب فرهنگی روابط توسعه بر تاکید ایران، در فتین غیر منابع از ارزی درآمدهای های گذشته کسبسالدر 
بر  .است واداشته تدوین شده گردشگریهای برنامه و اهداف در بازنگری به را امر متولیان دست، این از مقوالتی سایر و

. رسید نفر میلیون 800 زا بیش به 2005 سال در جهان گردشگران تعداد اساس آمارهای سازمان بین المللی جهانگردی،
شود )تلگراف، می ن زدهدر حال حاضر نیز تعداد گردشگران خارجی در ایران به طور ساالنه چهار میلیون نفر تخمی

 توجه با رشم این و ستا ایران به متعل  جهان گردشگران کل تعداد از درصد دهم یک که است حالی در (.  این2016
 است )روزنامه ناچیزی سیارب رشم کشور در موجود تاریخی اثر هزار 200 و میلیون یک وجود و ها جاذبه مختلف انواع به

 (.1385 اعتماد،
اوان و های گردشگری فربهکند که ایران با وجود جاذایجاد میآمارهای ذکر شده این مساله را در ذهن  بر مروری

رشد  رود؟ چرابپیش  پیشینه تاریخی غنی، چگونه نتوانسته است همپای کشورهای پردرآمد جهان از لحاظ گردشگری
مانند توانسته اند کمک کنند های اخیر بسیار بطئی بوده است؟ فرایندهایی که به رشد این صنعت میسالگردشگری در 

ماکن رفاهی ا، توسعه خارجی ها، تبلیغات داخلی و بین المللی، ایجاد تسهیالت گردشگری برای مسافران داخلی ورسانه
تعل  به این مهای های اخیر موثر بوده اند؟ آیا رسانهسالبرای استقبال از گردشگران مناط  مختلف، تا چه حد در طی 

ملی  ز مرزهاییرون او معرفی جاذبه ها موف  بوده و صدای خود را به بصنعت به اندازه کافی در جذب مخاطبان 
 رسانده اند؟

گردشگری  در توسعه های الکترونیک و چه غیر الکترونیکها چه رسانهگیر رسانهبدین منظور و باتوجه به نقش چشم
نقل و  وصنعت حمل های الکترونیک الزم است عالوه بر پرداختن به ضرورت موضوع گردشگری، به نقش رسانه

جه به وهمچنین با ت اشیم.بگردشگری به عنوان عامل موثر در اطالع رسانی و رشد استقبال از این صنعت اشاره داشته 
تا کنون به انتشار مسائل  1360تا 1359های سالهای الکترونیک صنعت حمل و نقل ایران به طور جدی از اینکه رسانه

 نمائیم.ی میهای اخیر بررسسالها را در دشگری پرداخته اند، تاثیر گذاری این رسانهمربوط به حوزه حمل و نقل و گر
رسانه الکترونیک با موضوع صنعت حمل و نقل و گردشگری در کشور  14باشد که هم اکنون تعداد الزم به ذکر می

باشند که های تابعه آن میسازمان نشریه داخلی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی و 10شوند که از این تعداد چاپ می
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ایران، پژوهشکده های کشور، هواپیمایی جمهوری اسالمیتوان به نشریه شرکت مادر تخصصی فرودگاهاز آن جمله می
 حمل و نقل و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اشاره کرد.

باشد و جذابیت آنها ک میزه گردشگری بسیار اندشور در حوهای الکترونیک کبنابراین و با توجه به اینکه شمار رسانه
حتوای ماختار و سررسی بنماید که به بر مخاطبانشان چندان باال نیست، از بعد علمی، بررسی این مسئله ضروری می

مک نماید، کساختاری  برای ارتقای کیفیت محتوایی و تواندهای تحقی  که میها بپردازیم و از یافتهفعلی این رسانه
حتوایی و مختاری و عف ساتفاده کنیم. همچنین از بعد عملی، با شناخت دالیل تاثیرگذاری اندک این رسانه ها، ضاس

 قا داد.های الکترونیک این صنعت را ارتتوان در آینده مطلوبیت رسانهها، میهای انتشار این رسانهسایر کاستی

 

 اهداف تحقیق
ه بتاب دادن شهای الکترونیک صنعت حمل و نقل و گردشگری در رسانهتالش این پژوهش ارزیابی میزان موفقیت 

، های پژوهششود براساس یافتهتوسعه صنعت گردشگری و شناخت تگناهای موجود است. همچنین سعی می
مل و نقل و حهای الکترونیک صنایع رسد رسانههای آینده ارائه شود. از آنجا که به نظر میپیشنهادهایی برای پژوهش

یل ذ، موارد های مذکورگردشگری در جذب مخاطبان چندان موف  نبوده اند، در این پژوهش هدف از بررسی رسانه
 خواهد بود:

ن و د سردبیراهای الکترونیک صنعت حمل و نقل و گردشگری در جذب مخاطبان، از دیبررسی تاثیرات رسانه .1
 خبرنگاران این نشریات 

برنگاران خبیران و ید سردمطالب، اخبار، دیدگاهها و نقاط گردشگری از د های مورد شبول در بیانبررسی شیوه .2
 این رسانه ها

ای این محتو بررسی نقطه نظرات سردبیران و خبرنگاران در خصوص میزان رضایت ایشان از ساختار و .3
 هارسانه

 

 های تحقیقسواالت و فرضیه

 الف.سواالت
تشوی   وردشگری بر توسعه گردشگری گحمل و نقل و  های الکترونیک صنایعبررسی میزان تاثیر رسانه .1

 مخاطبان به سفر؟ 

 سواالت فرعی:
 باشد؟های الکترونیک این صنایع چقدر میمیزان تاثیرگذاری محتوای رسانه .2

 باشند؟ها چه میزان رویداد محور میاخبار و محتوای این رسانه .3

 باشند؟میها تا چه میزان فرایند محور اخبار و محتوای این رسانه .4
 الشمند بهعت مورد نیاز مخاطبان های مخاطبان توجه شده و اطالعاها به عالشمندیآیا در این رسانه .5

 گردشگری در میان سایر محتواها گنجانده شده است؟
 

 

 ب.فرضیات
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 فرضیات تک متغیره:
گیری شمهای الکترونیک صنعت حمل و نقل در توسعه صنعت گردشگری نقش چرسد که رسانهبه نظر می .1

 ندارند. 
 شوند.یمهای الکترونیک این حوزه با کیفیت بصری اندک و محتوای نه چندان اثر بخش منتشر رسانه .2
 دار هستند. مهای الکترونیک این حوزه بیشتر رویداد مدار و کمتر فرایند شود که اخبار رسانهاین طور فرض می .3

شار آنها های الکترونیک موجب عدم آگاهی مخاطبان از انتهرسانرسد عدم وجود نسخه اینترنتی این به نظر می .4
 شود.و در نهایت استقبال اندک از آنها می

 فرضیات دو متغیره:
های الکترونیک صنعت حمل و نقل و گردشگری و جذابیت بصری رسد بین مخاطبان اندک رسانهبنظر می .5

 های الکترونیک ارتباط وجود دارد.این رسانه
 های الکترونیک و جذب مخاطبان ارتباط وجود دارد.های این رسانهد بین مطلوبیت گزارشآیبنظر می .6
عدم آگاهی  وهای الکترونیک که عمدتاً رویداد مدار هستند  رسد که بین اخبار این رسانهاین گونه به نظر می .7

ارتباط وجود گردشگری،بخشی به مخاطبان در خصوص اشدامات صورت گرفته در بخش دولتی و خصوصی برای رشد 
 دارد.
های الکترونیک حوزه حمل و نقل و شود که بین شناخت مخاطبان از انتشار رسانهاین گونه فرض می .8

 ارتباط وجود دارد. ها برای معرفی خودگردشگری و تبلیغات این رسانه

 

 تعریف جهانگردی

را به طور مختصر  "1جهانگردی "ژه یعنیدر اینجا به منظور آشنایی بیشتر با مفهوم گردشگری، نزدیک ترین وا
 کنیم:تعریف می

 (1383، )فرهنگ معین.است شده معنی «شناخت و کردن سفر عالم دراشطار» جهانگردی معین فرهنگ در

 

 تاریخچه صنعت گردشگری در ایران و جهان

 الف.تاریخچه گردشگری در جهان
انسه به ادگان فرزشراف به طوریکه در طول آن شرن ا اصطالح جهانگرد یا توریست ابتدا در شرن نوزدهم رایج شد

 ترراحت سفرها رمرو به نقل، و ملح توسعه کردند. بامنظور تکمیل تحصیالت خود و کسب تجربه اشدام به مسافرت می
 توانمی هک گونه ای به یافت، افزایش مرور به دنیا کل در جهانگردان تعداد و پذیرفتند صورت بیشتری آسایش با و

در جهان افزایش  2000المللی در دو دهه گذشته به ویژه از سال جهانگردان و گردشگران بین مالحظه کرد که تعداد
 در حاصل هایفتپیشر مرهون امروزی صورت به جهانگردی توسعه گفت، توان می نتیجه در چشمگیری داشته است.

 برای الزم ربناییزی تاسیسات و تسهیالت و وسایل توسعه کلی طور به و فنون و علوم نقل، و حمل صنعت توسعه
  .است بوده مسافرت

 

 ب.تاریخچه گردشگری در ایران

                                                           
1 Tourism 
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ن ن در دوراهای متفاوتی را از نظر گردشگری پشت سر گذاشته است. اگرچه شدمت گردشگری ایراایران دوره
گردد. ز میشاه عباس اول صفوی با رسد، اما اوج گردشگری به دورانسال شبل از میالد می 500هخامنشیان به حدود 

شود. در حسوب میهای مواصالتی خوب و تاسیسات اشامتی مناسب، درخشان ترین دوره ماین دوره به علت امنیت راه
های سیاسی و وهو گر های غربیدوره شاجار نیز ایران به علت موشعیت جغرافیایی خود همواره محل ورود دیپلمات

(. در حال حاضر به علت بسط و 1355سافران و گردشگران خارجی بوده است)فیض بخش، و به دنبال آن منظامی 
ایران چند  دشگری درمیت گرهای زمینی و دریایی و هوایی مناسب، به ویژه پس از نیمه دوم شرن بیستم، اهتوسعه راه

و به فزونی مسئله ر م، اینهستیهایی که شاهد ثبات نسبی امنیت برابر شد و با توجه به رفاه نسبی اشتصادی در دوره
 گذاشته است. 

 

 نقش رسانه در گردشگری 
 برعهده را جوامعهای ارزش و اعیاجتم و فرهنگی میراث انتقال کارکرد اجتماعی نهادهای از یکی عنوان ها بهرسانه
 امر و نوینهای اشیوهب رسانی اطالع و ارتباطات عرصه در مؤثر ارتباطی زیرساختهای تقویت در که جوامعی. دارند

 کنند بهینه استفاده ردشگریگ صنعت جمله از صنعتی هر در آن مزایای از توانندمی هستند، توانمند سازی فرهنگ
ها سانهر است؛ واشعیات از قصاویر ذهنیت ایجاد و سازیها انگارهرسانه وظیفه مهمترین امروز. (1389)توکل و عظیمی، 

 کاراف به دهیانایی شکلتو و انبوه مخاطب جذب در گقسترده هقایشابلیقت دلیقل بقه مناط ، از تقصاویر ارائه در
 به دهیشکل و مختلف کشورهای و از مکانها تقصویرسازی در کقه کنند. همچنانمی ایفا مهمی نقش عمومی،
 .(1389زاده، دارند )رضاشلی اهمیت زیادی افراد بقرای جغرافیایی، تصورات

توانیم در جستجوی اطالعات از سوی عالشه مندان به های اخیر بیشتر میسالها را بر توریسم در تاثیرگذاری رسانه
)زنگ و  ها و رفتارهای گردشگرانه مشاهده نماییمهای آنالین، بازخوردهای مخاطبان به رسانهگردشگری در رسانه

بر توسعه  "اهمیتی استراتژیک"ها ای دریافتند که رسانه( طی مطالعه 2013(. لئونگ و همکاران )2014گریتسن، 
زیع ریت و تو، مدیصنعت توریسم یک کشور دارند. آنها همچنین به این واشعیت دست یافتند که ساختار، محتوا

 باشد.  تواند بر جذب مخاطبان و افزایش عالشه مندان به گردشگری تاثیرگذارهای الکترونیک این حوزه میرسانه

 

 وب نظریچارچ

و نیز  ر مخاطبانهای الکترونیک صنعت حمل و نقل و گردشگری ببه دلیل اهمیت بررسی میزان تاثیرگذاری رسانه
چوب عنوان چار ها بهسازی، نوسازی و نشر نوآوریت برجستهها در توسعه گردشگری، نظریااهمیت نقش این رسانه
ی دیگر، بت به برخرجسته شدن برخی محتواها در رسانه نسبل شوند. این نظریات با تحلیل دالینظری پژوهش بیان می

 شده اند.  ی  گزیدهن تحقاهمیت نوآوری و نشر آن با اهداف پژوهش حاضر انطباق داشته و به عنوان چارچوب نظری ای

 

 :1سازی برجسته ی نظریه
ذهنی آنان از طری  انتخاب و های ها بر شناخت و نگرش مردم و نیز تعیین اولویتاین نظریه مدعی تاثیر رسانه

( اصطالح 1389برجسته سازی بعضی از موضوعات و رویداد ها در شالب خبر و گزارش خبری است. )مهدی زاده، 
 به پیامها انتقال ها دربرجسته سازی برای نخستین بار توسط والتر لیپمن مورد استفاده شرار گرفت. وی معتقد بود، رسانه

                                                           
1 Agenda setting theory 
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این موضوعات  و سازندمی برجسته را رویدادها و موضوعات بعضی یعنی. آورندمی وجود به یساز برجسته اولویت نوعی
 موف  اوشات اغلب در است ها ممکناین نظریه معتقد است که رسانه .دهندمی شکل را مخاطب فکری تواند زمینهمی

 کنند. فکر چیز چه به بگویند توانندمی اما کنند، فکر که چگونه بگویند اشخاص به نشوند
 این آمریکا، متحده ایاالت 1968 سال جمهوری ریاست انتخابات در سیستماتیک ایطی مطالعه شاو، کامبز و مک
 اهمیت بر و کنندمی ینتعی را هایی اولویت سیاسی، مبارزه هر برای جمعی هایرسانه که کردند مطرح را فرضیه
 «فتهنگر تصمیم دهندگان رأی» بر مرکزت با را خود مطالعه آنها. گذارندمی اثر سیاسی هایموضوع به نسبت هانگرش
کارد، باشند )سورین و تان سازیرجستهب برای افراد مستعدترین باید اند،نگرفته تصمیم هنوز که کسانی زیرا دادند؛ انجام
 و یکرشوم (. از نظر1385داند )مک کوایل، نمی صدی در صد را هارسانه سازیبرجسته تأثیر میزان کوایل (. مک1384
 :کنندها را تعیین میعامل اولویت رسانه پنج ،(1991) ریز
 هارسانه کارکنان فرد فرد از ناشی اثرهای.  1
 رسانه هایرویه به مربوط اثرهای.  2
 محتوا بر سازمانی نفوذهای.  3
 ایرسانه سازمان از خارج نفوذ و اثر.  4
 (1388تانکارد، ایدئولوژی )سورین و .  5

رجسته سازی ، دلیل بد داردهایی که یک رسانه در محتوا و ساختار خونظریه برجسته سازی با تعیین ابعاد و شاخصه
های الکترونیک صنایع حمل و نقل و کند. در خصوص رسانهبرخی موضوعات را نسبت به برخی دیگر معین می

 باشد. یکی از دالیلالب ضروری میبرجسته سازی برخی مطهای تعیین کننده گردشگری، شناخت ابعاد و مولفه
 تواند استقبال بیشتر مخاطبان از آنها باشد.های الکترونیک میبرجستگی محتوای این رسانه

 

 1لرنر دانیل نوسازی نظریه
 شش در "خاورمیانه نوسازی"با عنوان  خود است. وی در تحقی  "توسعه"لرنر، نوسازی برابر با  مفهوم  نظردانیل از
 که خاورمیانه اسالمی کشورهای که ودباین فرضیه را در نظر گرفته ( ومصر اردن ،سوریه ،لبنان ،ترکیه ،ایران) کشور
 چند طول در اندکرده طی سال پانصد تا چهارصد طی غربی کشورهای که را راهی توانندهستند می سنتی جوامع دارای
 مرحله از حرکت ،نوگرایی الگوی براساس .با سرعت بیشتری طی کنند را نوسازی و نوگرایی مسیر بپیمایند تا دهه
 و بوده همراه جمعی ارتباط به شفاهی ارتباطی نظام تغییر با همواره نوین جامعه مرحله به سپس و گذار مرحله به سنتی
 کنندگان تقویت جمعی هایرسانه بنابراین. باشدو غیر شابل بازگشت می سویه یک دگرگونی یک همیشه تغییر این

 بخشند.و نرخ رشد توسعه را تسریع می تحرکند
ر این دد. رسانه توان به اهمیت نقش رسانه در حل مساله توسعه گردشگری پی بربا کمک نشریه نوسازی لرنر می

 باشد.تواند عامل شتابزا صنعت می

 

 2نظریه نشر نوآوری ها
 به بیشتر راجرز رویکرد. است پرداخته نوآوری مقوله به( 1962) «هانوآوری نشر» کتاب در راجرز. ام. اورت

طی انجام  1973این مدل در سال . است مربوط شده ریزیبرنامه نظام یک در آنها پذیرش و نوآوری نشر فرآیندهای

                                                           
1 Modernization theory 

2 Diffusion of innovation 
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( این نظریه معتقد به 1387ارتباط جمعی به طور دشیقتر ارائه شد. )محسنیان راد، تحقیقات تجربی در خصوص وسایل 
ای است و فرایند اشاعه و نشر بر مرحله نهایی پذیرش یا رد یک نوآوری تاثیر دارد. راجرز پنج الگوی ارتباط چندمرحله

پذیری پذیری و مشاهدهگی، آزمایششمارد: امتیاز نسبی، سازگاری، پیچیدویژگی اصلی یک نوآوری را اینگونه بر می
 گسترش نحوه و آن به دستیابی چگونگی و نوآوری اجتماعی فرایند هاینوآوری نشر (. نظریه1388)سورین و تانکارد، 

 (1391)فربودنیا، . کندمی بررسی را اجتماعی نظام یکتمامی به آن
 تأکید لیمح جوامع در رینوآو اشاعه تسهیل در ارتباطات نقش و ماهیت بر هابا توجه به اینکه نظریه نشرنوآوری

یع حمل ونیک صناهای الکتردارد، استفاده از این نظریه برای تقویت چارچوب نظری این پژوهش ضروری است. رسانه
 شوند. ی میردشگرگو نقل و گردشگری به عنوان عوامل ارتباطی، موجب تسهیل نوآوری و فرایند ترویج محتوای 

 

 پیشینه پژوهش
، نقش مستقیم هایی که به صورت مستقیم و یا غیرهایی که صورت رفت، در مجموع پژوهشبر اساس بررسی

هایی که امهنو پایان  های الکترونیک را در توسعه گردشگری بررسی کرده باشند یافت نشد. اما در میان مقاالترسانه
یل اشاره موارد ذ ند، بهنقش رسانه را در این صنعت بررسی کرده ابه طور اختصاصی یا به صورت کلی و غیر مستقیم 

 کنیم:می
 توریسم صنعت عهتوس در هوایی نقل و حمل نقش"حت عنوان تهای فارسی، مقاله ای در میان مقاالت و پایان نامه

در سال  ات تهرانحقیقوم  و تکه توسط آشای عبدالرضا حقیقی در دانشگاه عل "ارومیه المللی بین فرودگاه بر تاکید با
نعت صصاصی به ور اختط، نوشته شده است. این مقاله پس از بررسی نقش کلی حمل و نقل در توسعه توریسم به 1389

سعه قل در تول و نحمل و نقل هوایی در فرودگاه ارومیه پرداخته است. این پژوهش با تاکید بر نقش صنعت حم
ت. وی در بخش در روند تحقی  استفاده کرده اس SWOTی و نیز گردشگری در شهر ارومیه از روش کتابخانه ا

نعت در قش این صننیز  و پیشنهاد و نتیجه گیری این تحقی  با تاکید بر نقش حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری 
و  ریخبیعت و تاطهای کالن، تبلیغات مناسب در داخل و خارج از کشور را در ارائه تصویری روشن از تولید ثروت

 داند. فرهنگ ایرانی را بسیار موثر می
یگاه سیستم حمل ونقل جا"، تحت عنوان 1384نامه کارشناسی ارشد سامان جهان دیده امین جان در سال در پایان

-می و اظهار پردازدبه بررسی ضرورت حمل و نقل در توسعه گردشگری می "زمینی استان فارس در گردشگری استان

در بخش  است. وی بوده دارد که وضعیت سیستم حمل و نقل استان فارس در توسعه ناکافی توریسم ایران بسیار موثر
 رون کشوردسافرت توجه دولت به بخش گردشگری از طری  ترغیب مردم به گردشگری و م»پیشنهادات آورده است: 

توان انتظار داشت ، میفواید سفر از طری  رسانه هاتبلیغ  های گردشگری و تشریح وموثر خواهد بود. با معرفی جاذبه
 «. که وضعیت مسافرت در کشور بهبود یابد

سمینار  در اولین اثر شهناز شندی "های پیش نیاز توریسم در توسعه ایرانگردیاثرات بخش"مقاله ای تحت عنوان
رای بلیغات رسانه ای بت  بر ضرورت ارائه گردیده است. در این تحقی 1372ایرانگردی و جهانگردی و توسعه در سال 

های گروهی، بروشورها، همراه تواند بوسیله رسانهتبلیغات می»دارد: توسعه توریسم تاکید شده است و نویسنده اظهار می
تلداری و هر مدیریت گیرد که باید آموزش متناسب با وضعیت جدید دنویسنده نتیجه می«. با ارائه خدمات انجام گیرد

 رد.کره گیری انه بهالزم باشد و در این راستا باید از تبلیغات رسانه ای و نیروی پرنفوذ کالم رسنیروهای 

 

 روش تحقیق
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ر دگردشگری  وهای الکترونیک صنعت حمل و نقل با توجه به اهداف تحقی  که شامل بررسی تاثیرات رسانه .4
ای این ر و محتوی ساختاها و نیز بررسیدگاههای مورد شبول در بیان مطالب، اخبار، دجذب مخاطبان، بررسی شیوه

مل و نقل و با حوزه ح ای و نیز مراجعه به سازمانها و مراکز مرتبطباشد، با روش کتابخانههای الکترونیک میرسانه
ر میان سشنامه دزیع پرهای نظری گردآوری شد و سپس با استفاده از روش پیمایش و با طراحی و توگردشگری، داده

آوری شد.  های مورد نیاز جمعهای الکترونیک حمل و نقل و گردشگری، اطالعات و دادهن و خبرنگاران رسانهسردبیرا
ا و سایر هنامهان، پایهمچنین سایر اطالعات نظری و آماری از مجالت تخصصی صنعت حمل و نقل، وبسایتها، مقاالت

 گردآوری شد. های الکترونیک مرتبط با این حوزهرسانه

 

 آماری جامعه
قل و نک حمل و های الکترونیبر اساس برآوردی که انجام شد مشخص شد که تعداد سردبیران و خبرنگاران رسانه

 رسد.نفر می 200گردشگری در کشور در مجموع به 

 

 حجم نمونه و روش نمونه گیری
ران این حوزه نامه نگاری روزنگاری، دسترسی به بخش اعظم جامعه آمابا توجه به شرایط کاری پویا در حرفه روزنامه

نفر خبرنگاران این  200غیر ممکن بود. در نتیجه، این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، از مجموع 
زم به ذکر الود. ن نمنامه معینفر از سردبیران و خبرنگاران حوزه حمل و نقل و گردشگری را برای توزیع پرسش 80حوزه، 

 بود.  نفر 100است که در زمان اجرای پیمایش، جامعه شابل دسترس خبرنگاران این حوزه کمتر از 

 هاروش جمع آوری داده
، روش پیمایش لکترونیکامه ابه دلیل عدم دسترسی به سردبیران و خبرنگاران این حوزه، با استفاده از طراحی پرسشن

افزار آماری  ا در نرماده هده ها در مدت زمان یک هفته از طری  ایمیل گرد آوری شد. مورد نظر پیاده سازی شد و داد
spss عی به بر و تجمد معتوارد شد و بر اساس فرضیات تک مغیره پنج جدول تک متغیره شامل فراوانی، درصد، درص

یل جداول ذ ک ازیهر  دست آمد. همچنین بر اساس فرضیات دو متغیره آزمون کای اسکوئر به عمل آمد که نتایج
 هرکدام توضیح داده شده است. 

 

 های جمعیت شناختی پژوهشیافته
 :الف.جداول یک بعدی

 د؟در جذب مخاطبان موف  بوده ان "گردشگری "یا  "حمل و نقل" الکترونیکهای آیا  رسانه

 پاسخ ها فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 کامال مواف  3 3.8 3.8 3.8

 مواف  29 36.3 36.3 40.0

نظر یب 15 18.8 18.8 58.8  

 مخالف 27 33.8 33.8 92.5

 کامال مخالف 6 7.5 7.5 100.0

 مجموع 80 100.0 100.0 

 
های نفر نسبت به اینکه رسانه 29درصد یا  36,3با توجه به جدول شماره یک، در بین پاسخگویان، بیشترین تعداد با 
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نفر هم با این  27درصد یا  33,8جذب گردشگر موف  بوده اند، مواف  هستند و نیز  الکترونیک صنعت حمل و نقل در
 7,5نفر با این مسئله کامال مواف  هستند. همچنین  80درصد از مجموع  3,8نفر یا  3مسئله مخالف هستند و تنها 

ردشگر موف  بوده اند، کامال های الکترونیک صنعت حمل و نقل در جذب گنفر از کل نمونه، با اینکه رسانه 6درصد یا 
های الکترونیک صنعت حمل و نقل خبرنگاران رسانه دهند که ارزیابی سردبیران ومخالف هستند. این داده ها نشان می

ها در جذب مخاطبان، عمدتاً مثبت است اما از طرفی هم نباید از این نکته و گردشگری نسبت به موفقیت این رسانه
های خود در تالفی جزئی، گروهی از سردبیران و خبرنگاران این حوزه نسبت به موفقیت رسانهغافل شد که تنها با اخ

 جذب مخاطب ارزیابی منفی دارند.
 

 ها یکی از دالیل شمار مخاطبان اندک آنهاست.به عقیده من جذابیت بصری پایین این رسانه

 پاسخ ها فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 کامال مواف  9 11.3 11.3 11.3

 مواف  42 52.5 52.5 63.8

 نظر یب 6 7.5 7.5 71.3

 مخالف 23 28.8 28.8 100

 کامال مخالف 0 0 0 0

 مجموع 80 100 100 

 
 علت نفر، 42 یا جمعیت کل زا درصد 52,5 با پاسخگویان، تعداد بیشترین شماره دو، فراوانی توزیع جدول به توجه با

 کمترین با نفر 6 یا درصد 7,5 همچنین و دانندمی پایین بصری جذابیت را خود الکترونیکهای رسانه اندک مخاطبان
 از .است نبوده مخالف کامال موضوع این به نسبت پاسخگویی هیچ. هستند نظر بی موضوع این به نسبت تعداد،
 حمل های الکترونیک صنعترسانه سردبیران و خبرنگاران درصد 50 از بیش که گرفت نتیجه توانمی جدولهای داده
 .کنندمی آوردبر خود اندک مخاطبان دالیل از یکی را خود نشریات پایین بصری جذابیت گردشگری، و نقل و

 
  .ندا کرده ایران در گردشگری فرهنگ رد مخاطبان آگاهی افزایش به زیادی کمک های الکترونیک ن رسانه این من نظر به

 پاسخ ها فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 کامال مواف  6 7.5 7.5 7.5

 مواف  30 37.5 37.5 45.0

 نظر یب 16 20.0 20.0 65.0

 مخالف 25 31.3 31.3 96.3

 کامال مخالف 3 3.8 3.8 100

 مجموع 80 100 100 

 
نفر، معتقدند که  30درصد یا  37,5شود، بیشترین تعداد پاسخگویان با همانطور که در جدول شماره سه مشاهده می

این حوزه به افزایش آگاهی مخاطبان در خصوص فرهنگ گردشگری کمک زیادی کردند.  های الکترونیکرسانه
های این موضوع کامال مخالف هستند. از داده باشند بانفر می 3درصد یا  3,8همچنین کمترین تعداد پاسخگویان که 

حوزه  های الکترونیکرسانهدرصد از سردبیران و خبرنگاران پاسخگو،  45شود که در حدود جدول این طور برداشت می
حمل و نقل و گردشگری را در باالبردن آگاهی مخاطبان آنها موثر دانسته اند و پاسخگویانی که نقطه مقابل این دیدگاه 

توان نتیجه گرفت، با درصد از جمعیت پاسخگویان را به خود اختصاص داده اند. در واشع می 25داشته اند، در حدود  را 
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از جمعیت را تشکیل این حوزه بر آگاهی مخاطبان کمتر از نیمی های الکترونیکرسانهتوجه به اینکه موافقان اثرگذاری 
دان اندکی هم نیستند، باید نسبت به اثربخشی نشریات این حوزه بر دهند و نیز مخالفان این موضوع تعداد نه چنمی

 مخاطبان اندکی بازبینی کنیم.

 
 شود نه فرایند ها.های الکترونیک عمدتاً حول رویداد ها منتشر میبه نظر من اخبار این  رسانه

 پاسخ ها فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 کامال مواف  15 18.8 18.8 18.8

 مواف  35 43.8 43.8 62.5

 نظر یب 24 30.0 30.0 92.5

 مخالف 6 7.5 7.5 100

 کامال مخالف 0 0 0 0

 مجموع 80 100 100 

 
های الکترونیک این بار رسانهنفر از پاسخگویان معتقد هستند که اخ 35درصد یا  43,8با توجه به جدول شماره چهار، 

درصد  7,5ز با خگویان نیشود کمترین تعداد پاسو به فرایند ها کمتر توجه می شودحوزه، عمدتا حول رویدادها منتشر می
 ست.انبوده  نفر، با این موضوع مخالف هستند. همچنین هیچ پاسخگویی با این موضوع کامال مخالف 6یا 

های خبار رسانهن حوزه، ادرصد از سردبیران و خبرنگاران ای 45توان نتیجه گرفت که با توجه به نتایج بدست آمده می
ارند در حالیکه دی شرار ددانند به طوریکه فرایند ها و پروسه ها در اولویت بعالکترونیک خود را متوجه رویداد ها می

 نتشر شود.مرایند ها فدانیم یکی از ملزومات خبری کشورهای در حال توسعه اینست که اخبار آنها باید بیشتر حول می
 

توانند در توسعه یمنجام دهند، االکترونیک این حوزه به روز باشند و اطالع رسانی مناسبی های به نظر من اگر  رسانه
 گردشگری موثرتر باشند.

 پاسخ ها فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 کامال مواف  15 18.8 18.8 18.8

 مواف  50 62.5 62.5 81.3

 نظر یب 12 15.0 15.0 96.3

 مخالف 3 3.8 3.8 100

 کامال مخالف 0 0 0 0

 مجموع 80 100 100 

 
نفر معتقد  50یا  درصد 62,5توان مشاهد کرد که بیشترین تعداد پاسخگویان با باتوجه به جدول شماره پنج، می

نند. همچنین کتوانند در توسعه گردشگری موثرتر عمل های الکترونیک این حوزه به روز باشند، میهستند که اگر رسانه
یی با ر است که هیچ پاسخگونفر با این موضوع مخالف هستند! الزم به ذک 3درصد یا  3,8تعداد پاسخگویان با کمترین 

 این موضوع کامال مخالف نبوده است.
های موثر شناساندن توان نتیجه گرفت که سردبیران و خبرنگاران این حوزه، یکی از راههای فوق میاز داده

 دانند.می های این حوزهود، به روز رسانی رسانهخوسعه گردشگری را در میان مخاطبان های الکترونیک و نیز ترسانه
 

 جداول دو بعدی:
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 ها ارتباط وجود دارد. های الکترونیک صنعت حمل و نقل و گردشگری و جذابیت بصری این رسانهرسد بین مخاطبان اندک رسانهبه نظر می 

 اند بوده موف  مخاطبان جذب در یگردشگر و نقل و حملهای الکترونیک رسانه ن

ت
ک اس

ی اند
ی حمل و نقل و گردشگر

ص
ص
ت تخ

ی نشریا
صر
ت ب
جذابی

 مجموع کامال مخالف مخالف بی نظر مواف          کامال مواف  

 9 0 0 3 6 0 تعداد کامال مواف 

 100 0 0 33.3 66.7 0 درصد سطری

 11.3 0 0 20 20.7 0 درصد ستونی

 42 6 24 9 3 0 تعداد مواف 

 100 14.3 57.1 21.4 7.1 0 درصد سطری

 52.5 100 88.9 60 10.3 0 درصد ستونی

 6 0 0 0 6 0 تعداد نظر یب

 100 0 0 0 100 0 درصد سطری

 7.5 0 0 0 20.7 0 درصد ستونی

 23 0 3 3 14 3 تعداد مخالف

 100 0 13.0 13 60.9 13 درصد سطری

 28.8 0 11.1 20 48.3 100 ستونیدرصد 

 
 مجموع

 80 6 27 15 29 3 تعداد

 100 7.5 33.8 18.8 36.3 3.8 درصد سطری

 100 100 100 100 100 100 درصد ستونی

 
 sigسطح معناداری  dfدرجه آزادی  x2خی دو 

049/53 12 00/0 

 
 00/0و سطح معنی داری  df =12درجه آزادی ، x2 =049/53با توجه به کای اسکوئر بدست آمده که برابر است با 

sig= های الکترونیک گیریم که بین جذابیت بصری پایین رسانهباشد، نتیجه میمی 05/0، از آنجا که این سطح کمتر از
 صنعت حمل و نقل و گردشگری و تعداد مخاطبان اندک آنها رابطه معنی داری وجود دارد.  

با  ها در ستون مواف ، بیشترین پاسخ هاخشود، از مجموع پاسمشاهد می 6ه همانطور که در جدول دوبعدی شمار
ها پایین ن رسانهها در جذب مخاطبان، معتقدند جذابیت بصری ایدرصد در ستون موافقت با موفقیت این رسانه 48,3

ر ستون ها داسخپ تریننیست. یعنی در جذب مخاطب موف  بوده اند و با جذابیت بصری اندک آنها هم مخالفند و کم
در  ها اندک است، مواف  هستند.درصد نسبت به اینکه جذابیت بصری این رسانه 10,3موافقت با جذب مخاطبان با 

ها ت اندک این رسانهدرصد، با جذابی 60ها با ستون بی نظری نسبت به موفقیت در جذب مخاطبان، بیشترین پاسخ
تند. ها مخالف یا کامال مواف  هسدرصد، با جذابیت بصری اندک این رسانه 20مواف  هستند و نیز کمترین پاسخ ها با 
بت به جذابیت اندک درصد نس 88,9ها در جذب مخاطبان، بیشترین پاسخ ها با در ستون مخالفت با موفقیت این رسانه

ن در ستون آخر یدرصد با جذابیت بصری اندک، مخالف. همچن 11,1ها مواف  هستند و کمترین تعداد با این رسانه
د با جذابیت بصری درص 100ها در  جذب مخاطبان، بیشترین تعداد با مربوط به مخالفت کامل با موفقیت این رسانه

 ها مواف  هستند.اندک این رسانه
 
 

 .دارد وجود ارتباط مخاطبان جذب وها رسانه  نیاهای گزارش تیمطلوب نیب دیآمی بنظر
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 مطلوب نیستند.ها های این  رسانهگزارش

رسانه
ک 
ی الکترونی

ها
حمل
 و 

نقل
و 

  
گردشگر

ی د
 ر

ب
جذ

 
مخ

اطبان
 

 
موف

 
بوده
 

اند
 مجموع مخالف بی نظر مواف   .

کامال 
 مواف 

 3 2 0 1 تعداد

 100 66.7 0 33.3 درصد سطری

 3.8 9.5 0 2 درصد ستونی

 29 12 7 10 تعداد مواف 

 100 41.4 24.1 34.5 درصد سطری

 36.3 57.1 87.5 19.6 درصد ستونی

 15 2 1 12 تعداد نظر یب

 100 13.3 6.7 80 درصد سطری

 18.8 9.5 12.5 23.5 درصد ستونی

 
 مخالف

 27 4 0 23 تعداد

 100 14.8 0 85.2 درصد سطری

 33.8 19 0 45.1 درصد ستونی

کامال 
 مخاف

 6 1 0 5 تعداد

 100 16.7 0 83.3 درصد سطری

 7.5 4.8 0 9.8 درصد ستونی

 
 مجموع

 80 21 8 51 تعداد

 100 26.3 10 63.8 درصد سطری

 100 100 100 100 درصد ستونی

 

 sigسطح معناداری  dfدرجه آزادی  x2خی دو 

23.727 8 .0030 

 
و سطح معنی  df =8ی ، درجه آزادx2 =23.727، مقدار کای اسکوئر بدست آمده برابر با 7با توجه به جدول شماره

نیک های الکتروگیریم که رابطه بین دو متغیر معنی دار است. یعنی بین موفقیت رسانه، نتیجه می=sig 300/0داری 
یک های الکترونهای این رسانهحمل و نقل و گردشگری در جذب یا عدم جذب مخاطبان و نیز عدم مطلوبیت گزارش

 رابطه معناداری وجود دارد.
 45,1با  های این رسانه ها، بیشترین تعدادشود، در ستون مواف  با عدم مطلوبیت گزارشهمانطور که مشاهده می

فقیت کامال مواف  بوده اند. درصد، با این مو 2درصد با موفقیت در جذب مخاطبان مخالف بوده اند و کمترین تعداد با 
درصد با موفقیت درجذب  87,5گزارش ها، بیشترین تعداد با  همچنین در ستون دوم یا بی نظر نسبت به عدم مطلوبیت

اند. همچنین در ستون  درصد نسبت به این موضوع بی نظر بوده 12,5مخاطبان مواف  بوده اند و کمترین تعداد با 
 باستند و کمترین تعداد هدرصد با موفقیت در جذب مخاطبان مواف   57,1مربوط به نظرات مخالف، بیشترین تعداد با 

اسخگویان با موفقیت درصد از مجموع پ 9,5درصد با موفقیت در جذب مخاطبان، کامال مخالف هستند. همچنین  4,8
 ظر یا کامال مخالف بوده اند.  نها در جذب مخاطبان، بی رسانه
 
 
 

ی به مخاطبان در خصوص های الکترونیک حمل و نقل و عدم آگاهی بخشرسد که بین اخبار رویداد مدار  رسانهاینطور به نظر می



 729 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

 اشدامات صورت گرفته در بخش دولتی و خصوصی باهدف توسعه گردشگری، ارتباط وجود دارد .

بخش  وکرد دولت ه عملاگر اخبار این حوزه، روی فرایند ها و پروسه ها متمرکز شوند، در آگاهی بخشی مخاطبان نسبت ب
 خصوصی موف  تر خواهند بود.

اخبار این رسانه
ها 

ی
حول رویداد ها منتشر م

شود نه فرایند ها.
 

 مجموع بی نظر مواف  کامال مواف  

 15 0 6 9 تعداد کامال مواف 

 100 0 40 60 درصد سطری

 18.8 0 10.7 75 درصد ستونی

 35 3 29 3 تعداد مواف 

 100 8.6 82.9 8.6 درصد سطری

 43.8 25 51.8 25 درصد ستونی

 24 9 15 0 تعداد نظر یب

 100 37.5 62.5 0 درصد سطری

 30 75 26.8 0 درصد ستونی

 6 0 6 0 تعداد مخالف

 100 0 100 0 درصد سطری

 7.5 0 10.7 0 درصد ستونی

 
 مجموع

 80 12 56 12 تعداد

 100 15 70 15 درصد سطری

 100 100 100 100.0 درصد ستونی

 

 sigسطح معناداری  dfدرجه آزادی  x2خی دو 

41,648 6 0,000 

 

 000/0و سطح معنی داری  df =6درجه آزادی  x 2=41.648با توجه به مقدار کای اسکوئر بدست آمده برابر با 

sig=صنعت حمل  الکترونیکهای گیریم که رابطه بین دو متغیر معنی دار است. یعنی بین انتشار اخبار رسانه، نتیجه می
و نقل و گردشگری حول رویداد ها و نیز آگاهی بخشی یا عدم آگاهی بخشی به مخاطبان نسبت به عملکرد دولت و 
بخش خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد. فرض محق  اینست که بین انتشار اخبار رویداد مدار و عدم آگاهی 

 ستای توسعه گردشگری رابطه وجود دارد. بخشی به مخاطبان در خصوص عملکرد دولت و بخش خصوصی در را
 75داد با شترین تعت، بیبا توجه به نتایج بدست آمده، در ستون اول که بیانگر موافقت کامل با آگاهی بخشی اس

خبار مواف  بوده اند. همچنین در ادرصد با این  25درصد با اخبار رویداد مدار کامال مواف  بوده اند و کمترین تعداد با 
  مواف الکترونیکهای ین رسانهدرصد با اخبار رویداد مدار ا 51,8وم مربوط به نظرات مواف ، بیشترین تعداد با ستون د

ستند. در واف  یا مخالف همکامال  الکترونیکهای درصد با اخبار رویداد مدار این رسانه 10,7هستند و کمترین تعداد 
بی نظر هستند و کمترین  درصد نسبت به اخبار رویداد مدار 75 ستون آخر یا بی نظر، بیشترین تعداد پاسخگویان با

 درصد با این این اخبار مواف  هستند.  25تعداد با 
 
 
 
 

 یبراها رسانه نیا غاتیتبل و یگردشگر و نقل و حمل حوزه الکترونیکهای رسانه  انتشار از مخاطبان شناخت نیب که شودمی فرض گونه نیا 
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 .دارد وجود ارتباط خود معرف

 .است کم یمعرف یبرا حمل و نقل و گردشگری اتینشر غاتیتبل
ی از رسانه

الشه مندان به گردشگر
ت ع

شناخ
ت.
ک اس

ی این حوزه اند
ها

 مجموع مخالف بی نظر مواف  کامال مواف      

 15 3 0 6 6 تعداد کامال مواف 

 100.0 20.0 0. 40.0 40.0 درصد سطری

 18.8 20.0 0. 16.7 42.9 درصد ستونی

 52 6 15 26 5 تعداد مواف 

 100 11.5 28.8 50 9.6 درصد سطری

 65 40 100 72.2 35.7 درصد ستونی

 12 6 0 3 3 تعداد نظر یب

 100 50 0 25 25 درصد سطری

 15 40 0 8.3 21.4 درصد ستونی

 1 0 0 1 0 تعداد مخالف

 100 0 0 100.0 0 درصد سطری

 1.3 0 0 2.8 0 ستونیدرصد 

 
 مجموع

 80 15 15 36 14 تعداد

 100 18.8 18.8 45 17.5 درصد سطری

 100 100 100 100 100 درصد ستونی

 

 sigسطح معناداری  dfدرجه آزادی  x2خی دو 

24,828 9 0,003 

 
 300/0و سطح معنی داری  df =9، درجه آزادی x2 =24.828با توجه به مقدار کای اسکوئر بدست آمده برابر با 

sig=الکترونیک حمل و های گیریم که رابطه بین دو متغیر معنی دار است. یعنی بین تبلیغات اندک رسانه، نتیجه می
ها رابطه معناداری نقل و گردشگری برای معرفی و نیز شناخت اندک عالشه مندان به گردشگری از انتشار این رسانه

 وجود دارد.
ل و حمل و نق الکترونیکهای در ستون نخست که مربوط به موافقت کامل با تبلیغات اندک رسانهبر این اساس, 

ها ردشگری از این رسانهدرصد با شناخت اندک عالشه مندان به گ 42,9گردشگری است، بیشترین تعداد پاسخگویان با 
مچنین در ستون دوم، نظر هستند. هدرصد، نسبت به این موضوع بی 21,4کامال مواف  هستند و کمترین تعداد با 

ند و نه ها، مواف  هستدرصد با شناخت اندک عالشه مندان به انتشار این رسا 72,2بیشترین تعداد پاسخگویان با 
ه خود اختصاص داده است، بنفر را  6درصد با این موضوع مخالف هستند. در ستون سوم که تنها  2,8کمترین تعداد با 

الفت ون یا مخخرین ستآحمل و نقل مواف  بوده اند. در  الکترونیکهای اخت اندک از رسانهپاسخگویان نسبت به شن
 40ا خگویان بتعداد پاس گردشگری برای تبلیغ، بیشترینوحمل و نقل  الکترونیکهای نسبت به تبلیغات اندک رسانه

 20عداد با تکمترین  ند وای نظر بوده درصد نسبت به شناخت اندک عالشه مندان از انتشار این رسانه ها، مواف  یا ب
 درصد، با این موضوع کامال مواف  بودند.

 

 جمع بندی و تحلیل یافته ها
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یعت، گذراندن اه به طبای پنباتوجه به روند رو به رشد صنعت گردشگری در کشورمان به عنوان یک نیاز روز افزون بر
ن و ه مخاطبابسانی و و لزوم آگاهی بخشی و اطالع راوشات فراغت، دوری از فضای پرهیاهوی شهرنشینی از یک س

این  های تخصصیسانهعالشه مندان به گردشگری در داخل کشور، ارتباط و تعامل دوسویه میان صنعت گردشگری و ر
ن پژوهش های مختلف متغیرها در ایشود. لذا بر اساس نتایجی که از آزمونحوزه، یک امر مهم و ضروری برآورد می

های تهد، یافشهایی که در طول تحقی  برای لزوم توجه به صنعت گردشگری مطرح و همچنین شاخص بدست آمد
 باشد:محق  به شرح ذیل می

ری ت گردشگری نقش چشمگیصنعت حمل و نقل در توسعه صنع الکترونیکهای رسد که رسانهبه نظر می .1
رضیه بر ها بود که این فین رسانها "طبان اندکمخا"شود، شمار ندارند. یکی از دالیلی که برای این امر فرض می

نفر از  80شود. به طوریکه بر اساس نظر سنجی صورت گرفته از میان ، تایید می1های جدول شماره اساس یافته
وضوع یعنی عدم مدرصد از کل نمونه، نسبت به این  40سردبیران و خبرنگاران حوزه حمل و نقل و گردشگری، 

 لکترونیک در جذب مخاطبان موافقت کامل تا نسبی دارند. های اموفقیت رسانه

ن ای "صریبجذابیت "این حوزه، مسئله  الکترونیکهای یکی از مسائل مهم و اساسی در خصوص رسانه .2
به لزوم جذب  رسانه الکترونیک این حوزه این فرضیه را مطرح کرد که با توجه 14باشد که محق  با بررسی ها میرسانه

شور ما وزه در کحلی این الکترونیک فعهای یکی از فاکتورهای مهم، جذابیت بصری است که متاسفانه رسانهمخاطبان، 
درصد  63,8ریکه شوند. این فرضیه طی تحقی  اثبات شد به طوبا کمترین جذابیت در عکس، خبر و گزارش منتشر می
ترین ضعف این صد عمدهدر 50اندک است و نیز  الکترونیکهای از پاسخگویان معتقد بودند جذابیت بصری این رسانه

ه بررسی رابطه بین که ب 6 را جذابیت بصری اندک آنها دانسته اند. عالوه بر این، جدول شماره الکترونیکهای رسانه
درصد از پاسخگویان، نسبت  88,9دهد که پردازد، نشان میها و جذابیت بصری پایین آنها میمخاطبان اندک این رسانه

یا نسبی  شود موافقت کاملها پایین است و این موجب مخاطبان اندک آنها نیز میاینکه جذابیت بصری این رسانهبه 
 شود.  دارند. بدین ترتیب فرضیه دوم تحقی  نیز ثابت می

کند، یمرزیابی ااین حوزه را در توسعه گردشگری ضعیف  الکترونیکهای از دیگر دالیلی که نقش رسانه .3
اسخگویان، نسبت به پدرصد از کل  62,5ها است. بر اساس یافته ها، ت مخاطب از انتشار این گونه رسانهمسئله شناخ

ه اند. سبی داشتنامل تا کاین حوزه در بین عالشه مندان به گردشگری موافقت  الکترونیکهای ناشناخته ماندن رسانه
اطبان و عالشه ر بین مخدآنها  ها را با ناشناخته ماندنها نشان داد که رابطه بین تبلیغات کم این رسانههمچنین داده

با این موضوع  درصد 88,9درصد از پاسخگویان، موافقت کامل و  78,6کند، حاکی از آن است که مندان بررسی می
  موافقت دارند.

های سانهرنگاران رتوان به ارزیابی سردبیران و خباز دیگر مسائل شابل توجه بر اساس نتایج بدست آمده می .4
ملکرد عدر مورد  های خود اشاره داشت. در فرایند تحقی  که از پاسخگویاناین حوزه از عملکرد رسانه الکترونیک

مال مواف  تا درصد از مجموع پاسخگویان نسبت به ضعف عملکرد ارزیابی کا 66,3ها سوال شد، ضعیف این رسانه
 . توانستند موف  تر عمل کنندها میاظهارداشته اند که این رسانهدرصد از پاسخگویان  63,8نسبی داشته اند. همچنین، 

های های تحقی ، بررسی نگرش پاسخگویان نسبت به اخبار رویداد مدار رسانهنکته شابل توجه دیگر از یافته .5
ار درصد از سردبیران و خبرنگاران معتقدند که اخب 62,6دهد این حوزه بوده است که نتایج نشان می الکترونیک

شود. شود و به فرایندها، پروسه ها و تحوالت کمتر پرداخته میهای آن حول رویداد ها و وشایع منتشر میرسانه
ها را با آگاهی بخشی مخاطبان نسبت به که رابطه اخبار رویداد مدار این رسانه 8همچنین جدول دوبعدی شماره 

درصد پاسخگویان موافقت کامل دارند که  100ه دهد ککند، نشان میعملکرد دولت و بخش خصوصی بررسی می
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شود. بنابراین انتشار اخبار رویداد مدار موجب عدم آگاهی مخاطبان از عملکرد توسعه بخش در حوزه گردشگری می
 شود.فرضیه سوم تحقی  اثبات می

ه سایر سط دیدگابین و به دلیل عدم وجود پژوهشهای همسان یا مشابه با موضوع و اهداف این پژوهش، امکان تبب
 باشد. میسر نمیتحقیقات علمی

 محدودیتها
 خبرنگاری توان دسترسی به اعضای جامعه آماری دانست چرا که حرفهبزرگترین محدودیت این پژوهش را می

مکاری برخی هنین عدم . همچجریانی بسیار پویا دارد و امکان به دست آوردن داده ها از این افراد بسیار دشوار بود
 باشد. های این تحقی  میها در ارائه اطالعات آماری از دیگر محدودیتسازمان

 پیشنهادات
در راستای آگاهی بخشی مهمی نقش توانندمی رسانی،اطالع ارکان ترینمهم عنوانبه که هستند مدرنی ابزار هارسانه

ردشگری گا در توسعه روانند موثرترین نقش تچاپی می وهای الکترونیک امروزه رسانه .به مخاطبان خود داشته باشند
 الکترونیک و غیر هایسانهرنقش  ایفا کنند. با توجه به نتایج بدست آمده در فرایند تحقی ، پیشنهاداتی به منظور بهبود

 گردد:الکترونیک داخلی در توسعه صنعت گردشگری کشور به ویژه برای پژوهشهای آتی ارائه می
ختاری دانم از نظر سابه دو بخش ساختاری و محتوایی، ابتدا الزم می الکترونیکهای در تقسیم بندی رسانه .1
ها، ا مانند عکسروناگونی وایای گاین حوزه، مورد بازبینی شرار گیرند. این بازنگری باید ابعاد و ز الکترونیکهای رسانه

ابیت فزایش جذوجب اتک این عوامل م صفحه بندی، طرح روی جلد، کادر بندی و جداول و نقشه ها در برگیرد. تک
 الکترونیکهای انهها و در نتیجه گرایش و رغبت بیشتر مخاطبان برای تورق و خرید خواهد شد. رسبصری این رسانه

ویژه  نتشار بهفیت احمل و نقل و گردشگری کشور ما در مقایسه با همتایان خارجی خود، از نظر رنگ بندی و کی
بینی در ز به باززند، نیاشورهایی مانند ترکیه که اشتصاد توریستی در آنها حرف اول را میک الکترونیکهای رسانه
 های ذکر شده دارد. زمینه

های زارشگار و از حیث محتوا، باید گفت که بر اساس نظر سنجی بدست آمده و فرضیه اثبات شده، اخب .2
ها، تن هتلان تفریحی، ساخاخباری مثل احداث یک مک شوند.منتشر می ها عمدتاً حول رویداد هامندرج در این رسانه

ای این مده محتوعدان، برگزاری بازدید از یک بنای تاریخی یا یک شهر و نیز گفت و گو با جهانگردان و ایرانگر
ش خصوصی و ها توسط دولت، دستاوردهای بخگیرد. اما مسائلی همچون احداث زیر ساختها را در بر میرسانه

شود. بنابراین یکی یمکند، متاسفانه نادیده گرفته گرفته که مسیر توسعه گردشگری داخلی را هموار می تحوالت صورت
ها و فرایند شار اخباربایست به آن توجه کنند، انتحوزه حمل و نقل و گردشگری می الکترونیکهای از منویاتی که رسانه

ل ایفا کنند. ه طور کامبخشی خود را ب ه این طری  نقش آگاهیباشد تا بتحوالت در کنار اخبار رویداد ها و وشایع می
 وند. طلع شچراکه این ح  اساسی مخاطبان است که نسبت به تصمیمات، تحوالت و تغییرات صورت گرفته م

دبیران و باشد و طب  ارزیابی سرهای این حوزه در داخل کشور نسبتاً کم میبا توجه به اینکه تعداد رسانه .3
ها گام ین رسانهیشتر اباین رسانه ها، شمار مخاطبان آنها اندک است، الزم است در جهت معرفی هر چه خبرنگاران 

گردشگری  مندان به ها برای مخاطبان و عالشهموثری برداشته شود. باید اذعان داشت که نام بسیاری از این رسانه
التر است، مخاطبان با همواره دسترسی به الکترونیکهای اهداف رسانه باشد. بدیهی است که یکی ازبسیار ناشناخته می

 ذیرد. زه صورت پها یکی از اشداماتی است که باید در این حولذا تبلیغات متنوع برای اطالع رسانی این رسانه

این حوزه را معرفی اماکن  الکترونیکهای های به عمل آمده، شسمت اعظم محتوای رسانهبا توجه به ارزیابی .4
گیرد. بنابراین ضروری است که در خصوص انتشار جی و مصاحبه با گردشگران خارجی در بر میتوریستی خار
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های بالقوه و بالفعل آنها در جذب گردشگران های اماکن داخلی و نیز معرفی توانمندیمحتواهای بیشتر در مورد شابلیت
 داخلی و خارجی شدم برداشته شود. 

های نهتوای رساظم محتحقی  به آن برخوردم، عدم به روز رسانی من یکی از اساسی ترین مسائلی که در طول .5
نفر  1000از  یت به کمترها را در طول ساتوان تعداد مراجعان به این وبسایتالکترونیک این حوزه بود. به طوریکه می
 تواند مخاطبان بیشتری را جذب نماید.ها میارزیابی کرد. به روز رسانی این وبسایت

Abstract 

The role of transportation Electronic Media in development of tourism industry from 

the perspective of transportation editors and reportes 

  

In this era which is called information and communication age, no industry without the 

capacity of mass media, could be pass the dynamic and developmental way in the global and 

local competitive economy and the tourism is not an  exception. Many countries, give help 

from their tourism industry for employment, especially for their private sector growth and 

development of the infrastructure. Thus, one of the ways to develop the tourism industry is 

using the capacity of the media. Accordingly, by an effective use of the capabilities of 

specialized publications in this field, we can widely see the growth and development of 

tourism. This study aims to understand the role of specialized transportation and tourism 

industry publications in the development of tourism from the perspective of News editors and 

reporters of this field, to know the subsequent effects on audiences, the method of expressing 

the contents and the total satisfaction  of editors and reporters of the quality and quantity of 

content published. The study also used survey as the method and questionnaire technic to 

gather the information. The population of 200 editors and reporters were evaluated by 

random sampling method, 80 people were selected for the survey. Data obtained from the 

questionnaire distributed among sample members and was analyzed with SPSS software. The 

results showed that the transportation and tourism industry publications, according to factors 

such as low visual appeal, being anonymous among the audiences and focus on event-

oriented news instead of the process-oriented news, have relatively weak performance in 

tourism development in pur country. 
Keywords: Specialized publications, Transportation, Development, Tourism 
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 1پژوهشگر: انسیه زواره

 

 چکیده
حوالت گستره ادامه ت را در بسیاری، این تغییراتای شده است. چکیده خانواده امروزی دچار تغییر و تحوالت گسترده

های انتقال پیام و اطالع رسانی، از ها، شیوهدانند که انقالب اطالعاتی و دگرگونی رسانهاجتماعی و فرهنگی می
ه اعضای خانواد های آن است. چراکه به دنبال آن، با تغییر شکل روابط میان فردی و اجتماعی، روابطترین نمونهبرجسته
این تاثیرات،  ه شناسانههای مختلف، تاثیرات فراوانی را پذیرفته است. این پژوهش کوشیده است با واکاوی جامعاز نسل

و تحوالتی  چه تغییر ای سه نسل خانواده در تهران، دچاربه دنبال پاسخ تجربی این پرسش اساسی باشدکه سواد رسانه
 گردیده است؟

کل می  در شعصاحبه با رویکرد کیفی، روش تحلیل گفتمان است و با تکنیک مروش مورد استفاده این مطالعه، 
ه گرفته است. نمون ای، مورد ارزیابی شرارها با مقوله سواد رسانهخود اظهاری پاسخگویان، میزان آشنایی هر کدام از نسل

سال، در  55سال وباالی  55-30سال،29-18تحقی ، براساس نمونه هدفمند )نیتمند(، از میان زنان سه گروه سنی،
ش نسل، تال های به دست آمده گویای یک نکته اساسی است که هر سهشهرستان ری، انتخاب گردیده است. یافته

شنایی هر کدام هایی که در میزان آای خود دارند، البته با شدت و ضعف گوناگون و تفاوتبرای ارتقای سطح سواد رسانه
د اجتماعی، فتمان واحای، سه نسل را در یک گر زمینه نیاز به ارتقای دانش رسانهوجود دارد. در نتیجه، هم جهتی د

 کند.، تعریف  می"ای توسعه گراگفتمان سوادرسانه"تحت عنوان 

ای رسانه های سه گانه زنان، تحلیل گفتمان،گفتمان سوادای، نسلانقالب اطالعاتی، سواد رسانهواژگان کلیدی : 

 توسعه گرا
 

 رح مسالهمقدمه و ط
لبته میزان آن هایشان اطالعاتی دارند که اها، زبان آنها وکم وکیف فعالیتهرکدام از افراد جامعه نسبت به رسانه

شد.چنین داشته بانفراد متفاوت است و نکته جالب در این است که شاید چندان ارتباط صددرصدی با سواد آکادمیک ا
 سیم. ای می شنادانشی را تحت عنوان سواد رسانه

کنترلی بیشتر بر تاثیرات  ،ها بر مخاطب آگاه شوندها و چگونگی تاثیر آنهر چه بیشتر افراد نسبت به عملکرد رسانه
ها ها که اداره بخشی عظیم از زندگی خود را بر عهده رسانهای داشته و بیشتر خود را از مخاطبان معمولی رسانهرسانه

ها گذاشتن کنند. اداره بخشی عظیم از زندگی خود را بر عهده رسانهجدا می ،شناسندها را ببدون این که آن، گذاشته اند
ها به طور معمول عادات ها نیز شابل توجه اند. رسانهیعنی چیزی بیشتر از صرف زمان و پول، هر چند هر دو این

را با طرح انتظارات شان از نحوه  کنند. نحوه نگریستن افراد به جهانها را برنامه ریزی میرویارویی افراد با رسانه
 هاها توسط رسانهشهرت، سالمت،حوادث دارای ارزش خبری، مسایل و راه حل ،موفقیت جذابیت، ،روابط ،مصرف

دانند که چه طور به افراد به اندازه کافی می ،ایبرنامه ریزی شده است. در سطحی به نسبت پایین از سواد رسانه 
ای گیر و مداوم رسانهای دسترسی پیدا کنند ولی به اندازه کافی شادر نیستند از خود در برابر تاثیرات چشمهای رسانهپیام

ای های بین افراد گروهدر چارچوب شکل دهی به ادراک افراد از زندگی محافظت کنند.همان گونه که سواد رسانه

                                                           
کارشناس پژوهشی -پژوهشگر –کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس  -دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسالمی  1
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های مختلف وبسته های سنی از نسلای افراد گروهشومی، فرهنگی وجمعیتی مختلف، یکسان نیست، سطح سواد رسانه
های سه گانه زنان شهر تهران، ای بین نسلپژوهش حاضر پیرامون موضوع سواد رسانه به جنسیت نیز متفاوت است.

ای در سه نسل زنان شهرستان ری است. باید سواد رسانه سامان یافته است و به دنبال پاسخ تجربی تغییرات احتمالی
های شبکه ای، نیاز به دانش ها، ابزارها و فناوریهای جدید ارتباطی و تنوع شیوهتوجه داشت که رشد تکنولوژی

ای که دارند های مختلف به میزان سواد رسانهافراد گروه سازد وای را هر لحظه بیشتر وبیشتر برجسته میرسانه
های نو، برسانند وبتوانند ازآنها بهره ببرند. در غیر این صورت از شطار توانند خود را به سرعت شتابان این فناوریمی

تغییرات بازمی مانند. این همان انقالب اطالعاتی است که با زندگی افراد عجین شده است. در ایران استفاده روبه 
ها نیاز به آموزش ویادگیری سواد های اجتماعی و ماهوارهی شخصی، شبکههاهای همراه هوشمند، رایانهفزونی از تلفن

کند. به ویژه در میان جامعه زنان که مشکالت ساختاری، همیشه در های مختلف را گوشزد میای در بین نسلرسانه
ای به رسانههای فردی واجتماعی آنها را با مشکل روبه رو ساخته است و داشتن سطح مطلوبی از سواد کسب فرصت
درصد از یک در تهران  1374در سال دهد ها و بینش آنها کمک فراوانی می نماید.  آمارها نشان میافزایش آگاهی
این جهش که درصد رسید  71این میزان به  1392در حالی که در سال  ردندکو از آن استفاده می شتهمردم ماهواره دا

های . نتایج تحقیقی دیگر حکایت از آن دارد که بین تماشای برنامهستمعنای انفجار مصرف ماهواره ابه آماری 
زمانی  بازهدر  این پدیده شومدو برابری میزان  مارها نشان از رشدآهای ماهواره با طالق رابطه وجود دارد چرا که شبکه
 ( 18: 1393دارد)فلسفی، 1385تا سال  1375سال ساله از  10

 یانت به نسل منسل جوان نسبهاست. این رسانه بر نسل جدید بیش از دیگر نسل هایبدیهی است که تاثیر پیام
از ماهواره  ان استفادهزمی ههر چحاکی از آن است که  و این خود کنندهای ماهواره استفاده میسال بیشتر از تلویزیون

در  های سنتیمعیار میزان گرایش به و شافزایش یابد، میزان گرایش به معیارهای مدرن در انتخاب پوشش افزای
 یابد واز این مسیر ممکن است خطراتی آنها را تهدید نماید)همان(.میانتخاب پوشش کاهش 

موزش و آدهد و به نسبت ای یک طیف است که از کمترین میزان تا بالترین میزان را در خود جای میسواد رسانه
میشه هد. چراکه گیرند. پس نقطه صفر و یا نهایتی ندارآن جای میای افراد در نقطه ای از یادگیری دانش رسانه

 (. 81ص،1385،پاتر)تواند وجود داشته و مرتب نیز در معرض تغییر به جهت کاهش یا افزایش باشد حداشلی از آن می

 

 ادبیات نظری

 ایمفهوم سواد رسانه
ری روبه رو ساخته یر جامعه را با تحوالت چشمگیهای اخای، درسالهای رسانهیهای ارتباطی وفناوررشد تکونولوژی

های اجتماعی ع شبکههای مجازی خبری وانواای به ویژه از نوع فارسی زبان، تنوع رسانههای ماهوارهتلویزیون است.
ر دگیری است. دها نیازمند یاها در برخورد منطقی ودرست با این رسانهوجه غالب این تغییرات است و توانایی خانواده

ها یاد گرفته شود. این ها و منابع اطالعاتی آنکند تا چگونگی استفاده از رسانهای کمک میچنین فضایی سواد رسانه
ای نش رسانهود، به داشها چه چیزهایی انتخاب و چه چیزهایی کنار گذاشته که از بین اطالعات ارائه شده توسط رسانه

ای مختلف های رسانهتوان شدرت مخاطب در تجزیه و تحلیل پیامای را میگردد. به بیان دیگر سواد رسانهفرد برمی
 ها دانست.همراه با نگاهی انتقادی به محتوای آن

 

 پاتر
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ازش ظایف پردوخصی، شتئوری او چهار موضوع اصلی را مورد توجه دارد که عبارتند از ساختارهای دانش، منبع 
اه پاتر ارتباط ها شکلی پیوستاری دارد. بر اساس دیدگمخاطب از مهارت اریها که برخوردها و تواناییاطالعات و مهارت
و از این  ای شراردارندسطحی است لذا در هر برش عرضی یکی از عوامل سواد رسانه حلزونی و نه -این عوامل فضایی

 (.128ص،1384،کنند)سپاسگررو هر یک از عوامل عامل دیگر را پشتیبانی می
ک نقشه راه ای در مقام یها منفی نیستند اما آن چه اهمیت دارد برخورداری از سواد رسانهانهاز نظر وی تمام رس

ازی و معنی س ای در بهترین شکل به مخاطب در پردازش پیام به شکل گزینش گریاست. از نظر پاتر سواد رسانه
صمیم گیری را نادیده بگیرد. این ت و به رو شود یا آنگیرد با پیام رکند. در گزینش گری مخاطب تصمیم میکمک می

ترین جنبه پیام ه سودمنداو ب جنبه ای کامال اختیاری دارد و هنگامی که مخاطب تصمیم به استفاده از پیام بگیرد توجه
. در معنی محیط است گیرد. با این روش تمرکز مخاطب بررسی پیام دریافتی درجلب شده بقیه جوانب آن را نادیده می

تواند یمناصر آن عقایسه با تجزیه پیام به عناصر معنی دار و داوری درباره ارزش پیام و یا امکان مسازی مخاطب 
د. با این سیاق یام بسازپی از معنایی فراتر از آن چه را مورد نظر فرستنده بوده کشف کند و معنایی کامال شخصی و فرد

 (.85ص،1391،طلوعیشود)تمرکز مخاطب بر روی گسترش ساختارهای دانش متمرکز می
وانایی خواندن ا معادل تهای چاپی مرتبط دانسته و آن ربر اساس نظر پاتر بسیاری از افراد واژه سواد را با رسانه

ه سواد دیداری این اصطالح را ب ،های دیگر هم چون فیلم و تلویزیونکنند. برخی نیز در رویارویی با رسانهشلمداد می
کنند اما هیچ یک از ای و سواد خواندن استفاده میدهند. نویسندگانی دیگر نیز از اصطالحاتی نظیر سواد رایانهبسط می

ای شامل تمام این شوند. سواد رسانهای نیست بلکه صرفا اجزای سازنده آن محسوب میها معادل سواد رسانهاین
ستگیرش دهای چاپی چیزی زیاد هه و نیز چیزهایی دیگر است. اگر فرد خواندن بلد نباشد از رسانهای ویژتوانایی
د بفهمد. اگر تواند از تلویزیون یا فیلم چیزی زیاشود. اگر در درک آداب دیداری و روایی مشکل داشته باشد نمینمی

 ماند.یمدهد بی خبر رسانه رخ می نتواند از رایانه استفاده کند از آن چه به مرور زمان در مهم ترین
از چشم اندازها  های ویژه بوده و عبارت است از مجموعه ایای فراتر و عمومی تر از این تواناییدر واشع سواد رسانه

هایی کند تا معنای پیامها بهره برداری میهای فکری که انسان برای شرار گرفتن در معرض رسانه، فعاالنه از آنیا جنبه
ها آگاه است و به طور ها بدان معناست که فرد از پیامشود تفسیر کند. استفاده فعاالنه از رسانهها رو به رو میکه با آنرا 

ای و به طور سانهای به توانایی تحلیل و ارزیابی محصوالت رها تعامل دارد. به طور سنتی سواد رسانهخودآگاهانه با آن
ای شامل سانهرشود. طی نیم شرن گذشته سواد از طری  نگارش خوب اطالق می گسترده تر به ایجاد ارتباط موثر

ای شده ت رایانهبادالممحصوالت سینمایی و  ،توانایی تحلیل شایسته و به کارگیری ماهرانه روزنامه نگاری چاپی
 (.44ص،1385،است)براون

 واد باید:دارد امروزه افراد با سهای با سوادی پنداشته،  باور ای را جزو مولفهبارون، سواد رسانه
 ؛درک، ارزیابی و کار با اشکال مختلف رسانه را داشته باشند ، الف( توانایی رمزگشایی

 (.87ص،1385،شاسمی)ب( بتوانند متن صدا و تصویر را بیافرینند یا ترکیبی از این عناصر را داشته باشند 
در عصر دیجیتالی، که  گویدمی ایسانهرتعریف سواد ه اروپا در ای اتحادیکمیسیونر جامعه اطالعاتی و رسانه، ردینگ
یگر در این د د شدیمیای برای شهروندان کامل و فعال، بسیار مهم است. توانایی خواندن و نوشتن یا سواسواد رسانه

ها، ر وبالگدویژه ه ران بدوران کافی نیست و مردم باید آگاهی بیشتر برای ابراز نظرات خود و تفسیر اظهارات دیگ
 .داشته باشندرا موتورهای جست وجو یا تبلیغات 

هایی که تولید امکار رفته، پیه های ارتباطی، رمزگان بای مقوله ای است راجع به فهم منابع و فناوریپس سواد رسانه
 (.17و16صص،1389ها)باکینگهام،شده و گزینش، تفسیر و تأثیر آن پیام
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 کند:ای بیان میریف سواد رسانهپنج مؤلفة برای تع، بلتسیلور
 ؛شیمای بر فرد و جامعه بابه دنبال آگاهی از اثرات رسانهالف( 
ی ایجاد هم و درکفشود، چه نوع در این فرایند جمعی که بین فرستنده و مخاطب نوعی تعادل متقابل ایجاد می ب(
 ؛شودمی

 ؛ای به سوی مخاطبهای رسانهبحث و مطالعه در حوزه توسعة راهبردهای تجزیه و تحلیل پیام ج(
دوره فرهنگ  ها به مثابه یک متن، چه بینشی نسبت به رسانه در جامعه و درهای تولید شده رسانهمحتوای برنامهد(  

 ؛کندمعاصر خود ایجاد می
وایی همراه زیابی محتت و ترویج نوعی لذت، فهم و درک، امتنان و ارهای جمعی با تربیای در رسانهسواد رسانه ه(
 .است

 ایآمیزه ایرسانه سواد ،ای در مدارسای و نویسنده کتاب سواد رسانهش سواد رسانهآموز متخصص از دیدگاه برن،
 :استوابسته به هم حوزه  سه از

 ؛کنندای را تجربه میرسانه ن افراد شکل و محتوای مختلف فرهنگآحوزه فرهنگی که در  الف(
های بیانی، ارتباطی و مشارکت جویانه در استفاده افراد نظیر مهارت های خالشانهحوزه خالشیت که در آن مهارت ب(

 شود؛از رسانه در حوزه عمومی مطرح می
و در  کنندکسب می های رسانههای انتقادی را در تحلیل و ارزیابی خروجیحوزه انتقادی که در آن افراد مهارت ج(

 .شوده باوری از رسانه داشته باشند، منجر میچکه  مبنی بر این گیری عاشالنهنهایت به تصمیم
به این  ،ای استهای رسانهها و نحوه معنی سازی از پیامای شدرت درک فعالیت رسانهاز نظر شکرخواه سواد رسانه

دهد. مخاطبی که دارای ها را مورد توجه شرار مینحوه استفاده از آن ای وهای رسانههای ساماندهی پیاممنوال که شیوه
ها به شیوه ای های مختلف آگاه است و از محتوای پیامهای رسانهای است از اهداف و سیاستمهارت سواد رسانه

 (.79ص،1380،کند)شکرخواهآگاهانه و فعاالنه استفاده می
، چگونه ارتباطی ها در سپهرگیرد در شرایط انبوه شدن پیاماطب فرا میکه بر اساس آن، مخرا سوادی محسنیان راد 
-ای مید رسانها فراگیری سوابمخاطب  ینامد، بدین معنمیای یدا کند، سواد رسانهپهای مورد نیاز خود را به آسانی پیام

 . روپاگاندابه شصد پکند و کدام پیام را آموزد رسانه مورد نظر کدام پیام را با هدف خبررسانی منتشر می

 

 دیدگاه تامن
کم از پیام از جهان مترا نماید چنان کهای همانند فیلتری داوری کننده عمل میبه نظر تامن و همکارانش سواد رسانه

 (.79ص،1391،ا پیام معنی دار شود)طلوعیبکند تا شکل مواجهه ای عبور میهای فیلتر رسانهالیه

 

 مفهوم نسل 
د، با نقد مفهومی و روشی به بع 1950نسل در جهان معاصر بیش از چند دهه سابقه دارد و از دهه مطالعه در مورد 

 70و 60ه نی در دهه جهانسبت به مجموعه علوم اجتماعی اثباتی، وارد حوزه جدیدی شد. تغییر شرایط اجتماعی جامع
، اهمیت جوانان مورد 50دهه  د کرد. تا شبلای را ایجاکه به شکل گیری جنبش اجتماعی جوانان انجامید نیز فضای تازه

دی و بازخوانی شه انتقااندی توجه شرار نگرفته بود اما با تغییر وضعیت اجتماعی و شکل گیری نقد نظری و شدرت یافتن
 (.44: 1386رمکی:آزادا)آثار مانهایم و پیروان او، امکان مفهوم سازی در زمینه جامعه شناسی نسلی مطرح گردید 
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ی جدید را معه شناسفاهیم جانیز بسیاری از جامعه شناسان چون کالینز، الکساندر، ریتزر و اینگلهارت، م 70ازدهه 
نگ تابع رند و فرههای نو، رابطه ای منطقی داتوسعه دادند. اینگلهارت معتقد است جامعه صنعتی و گذار به ارزش

 د )همان(.شومسیری تاریخی است و روابط نسلی نیز در همین الگو دیده می
ین ترتیب نشان، بدرزندامفهوم نسل: از یک جهت شاید بتوان گفت یک نسل عبارت است از فاصله میان والدین با ف

ا و فرزندان ها، پدر و مادرهها و مادربزرگفارغ از تقسیمات سنی، شاهد حضور سه نسل در خانواده هستیم. پدر بزرگ
 (. 88: 1386آنها )چیت ساز،
اختن این یافته س ر نظامدای جمله کسانی است که پیشگام پرداختن به مفهوم نسل است. او سهم برجستهمانهایم از 

رد یشانی داپا بر ایده داشت که هر نسل، مهر خاص حوادث اجتماعی، سیاسی دوره اصلی شکل گیری جوانی خود ر
 دهد:(. مانهایم سه بعد را برای نسل تشخیص می99: 1385)توکل.شاضی نژاد،

 شده اند. نی متولدفرهنگی یکسا -ربه با افرادی که در دوره زمانی و فضای اجتماعیحوزه کسب تج جایگاه نسلی.-1
 سل به مانند واشعیت. افرادی که به لحاظ تاریخی هم دوره اند.ن-2
های مشترک و هویت واحد ب راساس ل مشترک، سرنوشت و عالشهزیستی که مح -وه سنی واحد نسلی.گر-3

 (.89: 1386تجربه مشترک دارند )چیت ساز،
در یک  رای نمونهکند: نسل به کلیه افرادی که در یک مجموعه اجتماعی بشفرز نیز نسل را این گونه توصیف می

ر دهای یکسان هستند و تصوری نزدیک در زندگی دارند و از نظر سنی نیز کنند و دارای ارزشکشور زندگی می
 شود.نی شبل و بعد خود، متمایز هستند، گفته میمحدوده مشخصی از گروه س

ها با یکدیگر از سواالت ها و هنجارهای نسل جدید و رابطه نسلها، نگرشها: کم و کیف ارزشروابط میان نسل
عه در نجاری جامشود. به ویژه در جامعه ایران، مساله این است که آیا نظام ارزشی و هاساسی جامعه محسوب می

وشعیت و ماده، با ه خانودر بازتولید هنجارهای تداوم بخشنده به نهادهای خرد وکالن اجتماعی از جملشرایط فعلی 
 (.87 :1386کند یا خیر؟ )چیت سازکارآمدی شابل شبول عمل می
ز این ایست بلکه نهای نسلی، صرفاً به لحاظ وجود یا عدم وجود تفاوت، حائز اهمیت باید درنظرداشت که تفاوت

ست. اک گفتمان تواند همزمان در میان یک گروه نسلی اشتراک معنایی ایجاد نماید، گویای وجود یمی دریچه که
ا بحلیل کرد البته تتماعی را توان هر امر اجای اجتماعی و ابزاری است که با آن میگفتمانی که بنا به گفته الکلو، پدیده

(.نسل در این معنا، یک فضای اجتماعی   Laclau1990: 101 های معنایی که در گفتمان وجود دارد)وساطت نظام
(. رویکردی Karen FASTER،2011رود)کند و فراتر از تاریخ وبیوگرافی یک نسل میها فراهم میبرای دیگر گفتمان

 ایم.ه شرار دادهها مورد توجای بین نسلی را بارویکرد گفتمان نسلکه ما دراین پژوهش به دنبال آن هستیم و سواد رسانه
دهند و عده ای ها نظر میسلنای بر تواف  های مختلفی وجود دارد. عدهالبته در مورد تغییرات روابط نسلی دیدگاه

بودن  چون حتمی کنند. برهمین اساس بسیاری از مطالعات با مفروضات خاصیدیگر بر گسست و تضاد نسلی اصرار می
اربرد شنایی وکسترسی، آد. دراین پژوهش با توجه به میزان دشوتواف  و یا حتمی بودن گسست، آغاز و انجام می

های سه گانه زنان شهر تهران رفته ای نسلهای مختلف زنان، محق  به سراغ بررسی سواد رسانهها در میان نسلرسانه
 است تا اهداف و سواالت خود  را جستجو کند. 

 

 هاای و نسلرابطه سواد رسانه
های پیشرفته، زندگی و موشعیت اجتماعی افراد در روزافزون وسایل ارتباطی وفناوری با گسترش تکنولوژی و رشد

های سنی جامعه از این مساله متفاوت است و بسته به نیازها، جامعه متاثر گردیده است. میزان تاثیر هرکدام از گروه
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هر نسل با رسانه متفاوت است  و به  های جدید ارتباطی، برخوردموشعیت نسلی، میزان آشنایی و بهره مندی از فناوری
 تبع آن سطح دانش مورد نیاز آن نیز متفاوت خواهد بود.

 

 پیشینه تحقیق
 توان اشاره نمود:های صورت گرفته به موارد شاخص زیر میدر بررسی پژوهش

ای در نظام آموزش وپرورش و ارائه مدل مطلوب برای ، به نقش سواد رسانه89ر پژوهشی درسال دبهاره نصیری -1
 است.ایران پرداخته 

عتی انشگاه صنور با مقایسه رفتار ارتباطی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان ودپپرستو ایران -2
 های تعاملی را بررسی نموده است.در استفاده از رسانهای ونقش آن ، سواد رسانه89اصفهان، در سال 

های نوین ای در عرصه تکنولوژی، با بررسی ح  برآموزش سواد رسانه90ر مطالعه خود در سال دمریم ضیائی، -3
 اده است.دای را به عنوان حقی برای شهروندان مورد توجه شرار اطالعات و ارتباطات، مساله سواد رسانه

یت ای در حفظ و ارتقا هوپردازد و نقش سواد رسانهای وهویت میبه رابطه سواد رسانه 90نیان، در سالشیما سلطا-4
 کند.فردی در بین جوانان تهرانی را مطالعه می

رمان ای معلمان دوره راهنمایی تهران وکسینی، در یک بررسی تطبیقی به مقایسه سواد رسانهحسین مهرالح -5
 پردازد.می

شود وبا ای احساس میهای مرتبط با سواد رسانهای در حوزه پژوهشتامل اینکه، هم چنان خالء گستردهنکته شابل 
نجام و آماری ا های کمیگیری از روشاکثریت تحقیقات، با بهره توان دریافت کهبررسی مطالعات صورت گرفته می

ای پرداخته هواد رسانفیت سوچرایی وچگونگی کی پذیرفته است و بیشتر در سطح توصیف باشی مانده اند وکمتر به تبیین
ای بین نسلی تا کنون پرداخته تواند این پژوهش را از متمایز سازد این است که به سواد رسانهای که میاند. اما مساله

 نشده است و این پژوهش فتح بابی در مطالعه این موضوع است.

 

 روش شناسی 
ی اطالق اطالعهکیفی است. ماهیت تحقی  کیفی عموماً به هر نوع مروش پژوهش: رهیافت این پژوهش، روش 

تفسیرهای  های آن از طری  فرآیندهای آماری و با مقاصد کمی سازی، به دست نیامده است. معانی وشود که یافتهمی
های دهدیها و پویدادرمشارکت کنندگان در آن سهیم است. چنین مطالعه ای، به دنبال درک جهان طبیعی کنشگران، 

از خالل  گویند و(. مردم داستان می58: 1392کند )محمدپور،ها را واکاوی میاجتماعی  است و معانی در پس ذهنیت
یافت  کدیگر دستیتوان به نظام معنایی خاص افراد و نقاط همگرایی و واگرایی آنها با هاست که میهمین داستان
ل خود عمی ، در شک ایم و تکنیک مصاحبهلیل گفتمان بهره برده(. بر این اساس از روش تح80: 1392)محمدپور،

 ای، را دریابیم. د رسانهها با سوااظهاری پاسخگویان، مورد استفاده شرار گرفته است تا میزان آشنایی هر کدام از نسل

رد حیت دارجاماری آهای در تحقی  کیفی راهبردهای هدف مندانه، در انتخاب نمونه، بر فرمول تعیین نمونه:

میان  حقی ، ازتست.  نمونه ا(. از این رو از نمونه هدفمند، همراه با موارد شاخص، استفاده شده 48: 1392)محمدپور،
اب سال، در شهرستان ری از شهرهای استان تهران، انتخ 55ی سال و باال 55-30سال،29-18زنان سه گروه سنی،

 گردیده است.

 

 های پژوهشیافته
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ل شبل با است و نس ها و رفتارهایی است که در جریان اجتماعی شدن آموختهاز باورها، اندیشه هرنسل مجموعه ای
بایست به یباشد، م دوام وتالش جدی، سعی در بازتولید آن در نسل بعد دارد. در واشع اگر نظامی خواهان ماندگاری 

یرا در ز؛ ها و... مبادرت نمایدها، ارزشی و بالندگی آرمانسازفرهنگهای مختلف موجود در جامعه به فراخور نسل
جتماعی و شتصادی، اهای اهای افراد و رشد فاصلهها و نگرشرشد آموزش و ایجاد تنوع در سلیقه واسطه بهجوامع جدید 

توان ر نمیذیرد دیگپورت میافراد به اشتضاء شرایط ص شدن یاجتماعهایی که در فرآیند فرهنگی بین افراد و دگرگونی
نان که به ها و هنجارهای اششار مختلف را دانست. به ویژه در مورد زها، نگرشها، ارزشانتظار یکسان بودن آرمان

کی از عناصر کنند، بلکه خود نیز یهای شبل خود دریافت میهای چندگانه نه تنها خود تاثیراتی را از نسلواسطه نقش
زنان نسبت به  زان دانشد، میها بخش اجنتاب ناپذیر این انتقال هستنفعال انتقال بین نسلی هستند واز آنجا که رسانه
اصر فرهنگی نبه انتقال ع از رسانه، تواند با هوشمندکردن بهره گیری رسانه،کاربردهای آن، فواید و مخاطرات رسانه، می

 های جوانتر بیانجامد. های پیشین به نسلاز نسل
 دهد:د مطالعه، نکات زیر را به دست میای زنان مورواکاوی گفتمان دانش رسانه

 مورد مطالعه متفاوت است. ای زنان در سه نسلمیزان دانش رسانه -1

 کنند.ای و دانستن در مورد آنها استقبال میهای رسانههرسه نسل از رشد فناوری -2

 ند.هست مینهزاین  هرسه نسل رویکرد مثبتی به گسترش کاربردهای رسانه دارند وعالشه مند به آموزش در -3

ال به باال(، این س 55ای در زنان سه نسل متفاوت است. در نسل سالمندان)سرعت یادگیری و رشد سواد رسانه -4
ای رسیدن  ساالن برمیان سرعت کمتر است و در میانساالن وجوانان تقریبا در یک سطح شرار دارد. این شاید در عطش

 ای ریشه داشته باشد.به شافله رشد رسانه

سل، ی در سه نرای در میان زنان مورد مطالعه شهرستان مایل به افزایش دادن سطح سواد رسانهبا وجود ت -5
در مقابل  شود و زنان، کمتر به عنوان مخاطب فعالها در هر سه نسل دیده مینوعی برخورد انفعالی نسبت به رسانه

 کنند.رسانه عمل می

 "توان، می ن ری، راه در شهرستامیان زنان سه نسل مورد مطالعای ها، گفتمان سواد رسانهدر مجموع با وجود تفاوت
تی همچون با مقوال ه ارتقای آن است وب، نامید. این توسعه گرایی به معنی میل "ای توسعه گراگفتمان سواد رسانه

 شود:مقوالت زیر بازیابی می
ه سواد ها، گسترش نیاز بنوع رسانهای، تای، یادگیری، سطح بندی سواد رسانهرویکرد مثبت، اهمیت سوادرسانه

 ای .رسانه
 های کیفی وعمی  وغیر ساختارمند است.این موارد برگرفته از زنجیره گفتمانی مصاحبه

 

 پیشنهادهای پژوهشی
ترین توصیه باشد ترین و در عین حال اساسیای سادهشاید توصیه به گسترش پژوهش در عرصه سواد رسانه -1

مند گسترش شود و نیازای خالء جدی در این حوزه دیده میانجام شده در موضوع سواد رسانه چراکه با بررسی تحقیقات
ای سانهران دانش شد میزها و مطالعات هستیم تا با شناخت علمی وکافی بتوانیم برای ارتقا و رکمی وکیفی پژوهش

 ماییم.نهای موثر وکارآمدی را ساماندهی جامعه برنامه

های پرخطر و در معرض آسیب ای، به گروهای با گسترش دانش رسانهت در فضای رسانهبه منظور ایجاد امنی -2
 گیری از رسانه را آموزش دهیم.های درست بهرهای همچون زنان وجوانان، شیوهرسانه
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 های خاصی تهیه کنیم چراکه زنان به واسطه نقش مادریای زنان برنامهبه منظور تقویت سواد رسانه -3
ها در ا رسانهویارویی بتوانند منشا تغییر و تحول در جامعه باشند و در رهای اجتماعی، مینار آن نقشوهمسری و در ک

ایند نه توانند به عنوان یک مخاطب فعال و هوشمند عمل نمای میصورت برخورداری از سطح معقولی از دانش رسانه
 اینکه صرفا مخاطبی منفعل و پذیرا باشند .
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Abstract 

Sociological study of intergenerational media literacy of women  

(Case study of three generations of women in Rey) 
Ensiyeh Zavareh 

Today's family has extensively changed. Many people consider these changes in the 

continuation of social and cultural evolutions، of which the information revolution and the 

transformation of the media، methods of conveying a message and notification practices are 

the most prominent examples. This is because following that with the transformation of 

interpersonal and social relationships، the relationship between family members has accepted 

a great impact from different generations. By investigating sociological effects، the present 

study seeks to provide an empirical answer to the fundamental question of what changes has 

media literacy gone through in three generations in Tehran? The method used in this study، 
with qualitative approach، is analysis of discourse and with deep interview techniques in self-

reporting form، the knowledge of each generation of the concept of media literacy is assessed. 

The sample is selected based on a targeted sampling (purposive) from among three age 

groups، 18-29 years of age، 30-55، and above 55 years in Ray. The results obtained show a 

fundamental point that all three generations are trying to improve their media literacy: albeit 

with different intensities and differences in each level of familiarity. As a result، having the 

same direction in the field of the need to improve media literacy in three generations defines 

them in a single social discourse، entitled "Development-oriented media literacy discourse." 

Key words: information revolution، media literacy، three generations of women، discourse 

analysis، development-oriented media literacy discourse 
 

  



 فصل ششم  744

 

 دانشجویان ای برنگرشتاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه

  های الغری درباره مصرف خودسرانه مکمل 
 

 3، محمدرضا گوهری2هانیه جورمند*،1مهناز صلحی

 

 چکیده:

 ارند. داین زمینه نقش ها درانهتبلیغات رس .یافته است های الغری افرایشمصرف خودسرانه مکمل مقدمه:

های لای بر نگرش درباره مصرف خودسرانه مکماین مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانههدف هدف:

 دانشگاه علوم پزشکی ایران است. هایالغری در دانشجویان دختر خوابگاه

با ای انتخاب و چند مرحله یاروش خوشهدانشجو به  98 ی از نوع شاهدارنیمه تجرب مطالعه نایدر :هاروشمواد و 

های ات پرسشنامه. ابزار گردآوری اطالعنددش مینفره آزمون و کنترل تقس 49به دو گروه یتصادفروش تخصیص 
صویر بدن های استاندار تای و نگرش درباره مصرف خودسرانه شرص الغری، پرسشنامهمحق  ساخته درباره سواد رسانه

BICI  و عزت نفس کوپر اسمیتSEI ها، مداخله آموزشی هبود. بر اساس نتایج بدست آمده از تکمیل اولیه پرسشنام
با کاربرد  spss( 16افزار) ها در نرممناسب طراحی و در گروه آزمون اجرا شد. یک و سه ماه بعد از مداخله داده

 شد. تحلیل و ی توصیفی و تحلیلی تجزیههاآزمون

ط بود و با روه متوسای در دو گشبل مداخله میانگین نمره نگرش،تصویر بدن، عزت نفس و ابعاد سواد رسانه نتایج:

(، تفکرانتقادی r=0/99, p=0.001هم تفاوت معنادار نداشتند. همچنین در گروه آزمون میان نگرش با آگاهی)
(r=0/61, p=0.001و تجزیه تحلیل )r=0/37, p=0.009)  سه ماه پس  و( همبستگی مثبت معنادار مشاهده شد. یک

عنی دار مه اختالف ای در دو گرواز مداخله میان میانگین نمرات نگرش، تصویر بدن، عزت نفس و ابعاد سواد رسانه
 .>p) 05/0مشاهده شد)

 .وثر بوده استهای الغری مای بر ارتقائ نگرش دریاره مصرف خودسرانه مکملآموزش سواد رسانه نتیجه گیری:

 ای، نگرش، مکمل الغری، مصرف خودسرانه، دانشجویان دخترسواد رسانه ها:کلید واژه

 

 مقدمه
این (. 1ی درمان چاشی، امری متداول شده است )هاروشهای الغری به عنوان یکی از امروزه استفاده از مکمل

در  ایرسند. در مطالعهدیگر در بازار به فروش میهای ها به اشکال متنوع شرص، پودر، مایع، کپسول و شکلمکمل
های شرکت کنندگان در مطالعه از مکمل %3/80ای های تغذیهزمینه تغذیه و اعتقادات بهداشتی در زمینه مصرف مکمل

این ها شده بودند. دراین شرصآنها دچار عوارض شدید مصرف  %8/28کردند و الغری در دو سال گذشته استفاده می
(. در پژوهش بررسی 2های الغری پیدا شد)العه ارتباط مثبت بین نگرش درکنترل بهداشتی و مصرف مکملمط

ها و ترکیبات های گیاهی چینی برای کاهش وزن، وجود ترکیبات غیرمجاز در شرصترکیبات غیرمجاز شرص و کپسول
ت زیادی در ماهواره برای آنها صورت این داروهای به اصطالح گیاهی که تبلیغاالغری گیاهی مطرح و مشخص شد. 

این موضوع شد. از عوارض توان متوجه ها نمیگیرد از ترکیبات غیرمجاز درست شده اند و از روی بسته بندی آنمی
این ترکیبات خشکی دهان، لرزش دست، افزایش فشار خون، اختالالت خواب، کاهش اشتها، تپش شلب، آسیب کلیه و 

طالع (. ا3در مصرف کنندگان و حتی مرگ ذکر شده است) عروشی و تمایل به مصرف مجددکبد، مشکالت شلبی و 
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تا از پیدایش عوارض جانبی و  استضروری و پیشگیری از مصرف خود سرانه داروها رسانی برای مصرف صحیح داروها 
 .(4)غیر مؤثر شدن آنها در درمان جلوگیری شود

یجه این محصوالت نتهای الغری تاکید شده است زیرا مصرف مکمل در مطالعات مختلف بر آموزش در زمینه عدم
های نامناسب نشود دارای ترکیبات طبیعی نیستند همچنین در مکاها تبلیغ میدلخواه را ندارند و آنچنان که در رسانه
های مکمل رفتبلیغات در مص (.5شوند)ای عرضه میهای زنجیرهها و فروشگاهولی در دسترس مانند سوپر مارکت

کی در های الغری در کشور ما افزایش شهرنشینی، کم تحراز جمله دالیل مصرف مکمل (.3دارند)الغری نقش مهمی
های الغری ها خصوصا مکملنتیجه زندگی صنعتی، پیر شدن جمعیت ذکر شده که باعث شده است مصرف مکمل

  (.6تر جلوه کند )ضروری
توان در ای که میهای رسانهات و پیامدسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطالع توانایی و شدرتای یعنی سوادرسانه

های عصر ای به عنوان یکی از مهمترین پدیدهاد رسانه. سوهای مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه نمودچارچوب
فاً برای ادت و صرعز سر اطالعات است تا به مخاطب کمک کند سطح اطالعات و دانش خود را با ال ببرد و سعی کند ا

ای ه جنبه سواد رسانهس (.7ها بپردازد)ها استفاده نکند بلکه با بینش و آگاهی الزم به تولید و تفسیر پیامتفریح از رسانه
ف غذای نحوه مصر وای و یا به عبارت بهتر تعیین میزان ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانهاول  عبارتند از
های مطالعه یا هارتمآموزش . دوم هاستای گوناگون که در یک کالم همان محتوای رسانهسانهای از منابع ررسانه

 .نیست بل مشاهدهها که در نگاه اول شاتجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اشتصادی رسانهو سوم  تماشای انتقادی
هاست کمان رسانهر رسانه در رنگینای توجه داشتن به میزان و نسبت مصرف از هاولین نکته در موضوع سواد رسانه

اینکه به نقش  باید از موضع انتقادی باشد و سومین نکته دیدن و خواندن و شنیدن عمدتاً ،نکته اینبا توجه بهو سپس 
برای ای به طور رسمی (. در نظام آموزشی کانادا سواد رسانه8)ها هم باید توجه داشتاندرکاران و مالکان رسانهدست
ای اولین بار از و درک بهتر و برای آزادی عمل انتقادی پذیرفته شده است. در کشور ژاپن آموزش سواد رسانهآگاهی 

ای است. آموزش سواد این کشور مطرح شد و همین وزارت متولی آموزش سواد رسانهسوی وزارت پست و مخابرات 
بت به دانش آموزان دیگر کشورها، تسلط و درک این دو کشور باعث شده است که دانش آموزان آنها، نسای دررسانه

خواهند و لذا به طور فعاالنه به ها چه میدانند از رسانهها پیدا کنند. آنها به خوبی میبیشتری نسبت به خروجی رسانه
(. در 9کنند) شوند، درکهایی را که با آنها مواجه میپردازند تا معنای پیامای میتحلیل و ارزیابی نقادانه محتوای رسانه

ای و کاهش مصرف سیگار در نوجوانان و کاهش مستعد و همکاران ارتباط مستقلی بین سواد رسانه  Brianمطالعه
ای سواد رسانه 2006و همکاران در سال  Brown (. در بررسی10بودن برای مصرف سیگار در آینده را نشان داد )

های (. در پژوهش زارعی پور و همکاران به نقش رسانه11)استپتانسیلی برای ارتقاء سالمت نوجوانان محسوب شده 
های گروهی، به لحاظ این نقش به علت کارکرد رسانهگروهی در ارتقاء سواد سالمتی در جامعه اشاره شده است. 

ار ای  به عنوان ابز(. سواد رسانه12آموزشی و آگاهی بخشی، خبری و همچنین به منظور پر کردن اوشات فراغت است )
پایین بودن سطح (. 13شود)ارزشمندی در جهت پیشرفت توسعه انسانی و در نهایت توسعه پایدار جوامع محسوب می

 .است های واگیر و غیر واگیر در ارتباط یک جامعه با شیوع بسیاری از مشکالت بهداشتی، بیماریای رسانهسواد
مهم درتشکیل هویت فرد است. تغییرات جسمی،  هایدر سنین جوانی ظاهر جسمانی و تصویر بدن یکی از جنبه

این دوران، نگرانی درباره جذابیت جسمانی و عدم اطمینان در برشراری ارتباطات ایجاد شده درشناختی، اجتماعی
شود. شواهد بسیاری موید اجتماعی، باعث نگرانی فرد درباره چگونگی ارزیابی دیگران درباره ساختار جسمانی وی می

درصد  70شود. در یک مطالعه نشان داده شده است تصویر بدن در اکثر زنان به صورت منفی تجربه می آن است که
ها (. رسانه14درصد مبتال به اختالل در تصویر بدن هستند) 28دانشجویان دختر از ظاهر جسمانی خود ناراضی هستند و 
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کنند و پیوسته راهکارهایی جهت بهتر کردن ظاهر یو وسایل ارتباط جمعی از توجه افراد به ظاهر فرد، سوء استفاده م
(. 15یابد )توانند کیفیت زندگی افراد ارتقاء میها میاین راهکنند که توسطدهند و ادعا میفیزیکی به آنان ارائه می

ها و گرانی(. بدن و نگرانی نسبت به آن به یکی از مهم ترین ن16کنند )بسیاری از زنان نارضایتی از بدن را تجربه می
این، تنها مربوط به زنانی که از مشکلی چون الغری و یا ها در زندگی دختران و زنان تبدیل شده است ودل مشغولی
ای بر اهمیت ظاهر کنند، به طور فزایندهها تماشا میشود. آن چه دختران و زنان از طری  رسانهبرند نمیچاشی رنج می
ر درک و تجزیه و تحلیل زنان نسبت به بدن خود در زندگی روزمره تاثیر این موضوع ب( و17کند )تاکید می

 (.18گذارد)می
ار عامل  شود. او چهداند که بطور معمول با توجه به خویشتن حفظ میکوپر اسمیت عزت نفس را ارزشیابی فردی می

ای است که و عالشه ترام، پذیرشکند. نخست و مقدم بر تمام عوامل، میزان احاسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می
هایمان در زندگی است. سومین عامل ارزش و انتظاراتی است که ها و موفقیتکند. دومین عامل تجربهفرد دریافت می

تحقی   (.19کنیم و چهارمین عامل چگونگی پاسخ به از دست دادن ارزش است.)ها را تفسیر میبر مبنای آن تجربه
داد  عیف نشاند عزت نفس ضره ارتباط ابراز وجود نوجوانان با مشکالت عاطفی و رفتاری مانندربا 2005فودر در سال 

 (.20ابراز وجود با خود پنداره و عزت نفس ارتباط شوی دارد )
یابی ورد توجه و ارزناسایی وضعیت کلی سالمت جامعه مش برای مهم شاخص عنوان به ایرسانهامروزه، سواد 

کند تا مردم به آنها کمک می ایرسانه سواد سطح بردن باال هدف با سالمت آموزش. است نظران شرار گرفتهصاحب
بهداشتی را  رفتارهایو کنند شادر باشند تصمیم بگیرند ای که در آن زندگی میسالمت خود و خانواده و جامعه بارهدر

عرض مستند که در هدانشجویان دختر از اششاری دارد. بال دنه برا  این کار ارتقای سالمت جامعه نتیجه .دکنناتخاذ 
ها در آنها ضروریست. هدف مطالعه این مکملهای الغری شرار دارند و آموزش پیشگیری از مصرف خطر مصرف مکمل

ایران درباره زشکیهای دانشگاه علوم پای بر نگرش دانشجویان دختر خوابگاهحاضر تعیین تاثیر آموزش سواد رسانه
این تایجناین دانشگاه است. های الغری است. وابستگی سازمانی محققین علت انجام مطالعه درانه مکملمصرف خودسر
رف ری از مصه یشگیتواند در طراحی مداخالت به منظور ارتقاء نگرش دانشجویان مورد بررسی دربارمطالعه می

 های الغری کاربرد داشته باشد. خودسرانه مکمل
 

 هاروشمواد و 
شرکت  راناییدانشگاه علوم پزشک یهاختر خوابگاهدنفر از دانشجویان  98 ای از نوع شاهددارمطالعه مداخله نایدر
  داشتند.

ایقن فرمقول ن دو گروه غیر وابسته استفاده شقد. درمیانگی این مطالعه از فرمول مقایسهبرای محاسبه حجم نمونه در
هقای نگقرش، آگقاهی، نگرفته شد و با جاگذاری تفقاوت میانگیانحراف معیار دو جامعه کنترل و آزمون را مساوی  نظر 

نظقر گقرفتن تی ( و درتصور بدن عزت نفس ) دربرخی با استفاده از مطالعه شبلی و در برخی بقا انجقام مطالعقات مققدما
نمونقه  مونقه، حجقمننه اضافه به منظور جلقوگیری از ریقزش بزرگترین عدد بدست آمده از فرمول و در نظر گرفتن نمو

انشقجویان درسقی نگقرش برآورد شد. بدین صورت که انحراف معیار از مطالعه شبلی )مطالعه خزیر و همکاران درباره بر
 10(  ها ) نگرشمیانگین و تفاوت17دختر علوم پزشکی نسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن( برابر

شود که بقا می همحاسب 45حداشل حجم نمونه نمونه مورد نیاز در هر یک از دو گروه کنترل و آزمون در نظر گرفته شد، 
ر گروه نفقر مونه در هندرنظر گرفتن ده درصد اضافه به منظور جلوگیری از کم شدن نمونه به علت ریزش نمونه؛ تعداد 

 ه شد.نفر تخمین زد 98تعداد کل افراد نمونه 49و
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 رانایی علوم پزشک هایخوابگاهاز  یابتدا فهرستروش نمونه گیری تخصیص تصادف بود بدین صورت که 
قسیم کنترل ت وآزمون  دو خوابگاه انتخاب و به طور تصادفی به گروه یه طورتصادفبو سپس  )چهار خوابگاه (هیته

مطالعه  وری اطالعات درایندانشجو بطور تصادفی وارد مطالعه شدند. ابزار گردآ 49شدند. در داخل هر خوابگاه  نیز 
 چهار پرسشنامه بود: 

درباره  مربوط به نگرشل سوا 12رسشنامه محق  ساخته نگرش درباره مصرف خودسرانه شرص الغری شاملپ -1
، ظری ندارمنی )کامالموافقم، موافقم، پنج تای لیکرتهای الغری با مقیاس پیشگیری از مصرف خودسرانه مکمل

اضر از روش اعتبار حبود. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه پژوهش  60و  12و حداکثرحداشل  مخالفم و کامال مخالفم
ت شرار داده شد و نفر از  متخصصان آموزش بهداش 10امه در اختیار محتوی استفاده شد. بدین صورت که پرسشن

ای صوری بر عتبارتغییرات و اصالحات الزم طب  نظر آنان انجام شد. همچنین پیشنهادات متخصصان در خصوص ا
این بخش از ت بدست آمده همه سواال (CVI)کوتاه کردن یا واضح کردن برخی سواالت اعمال شد. شاخص روایی

بدست آمد که طب  جدول 62/0این بخش حداشل بدست آمده همه سواالت  (CVR)بیشتر بود ونسبت روایی 75/0
دانشجوی خارج  10وسطتبار  این پرسشنامه دو الوشه ) برای ده نفر( مناسب بود. برای تعیین پایایی پرسشنامه نگرش،
ضریب  و= r 78/0الت لفاکرونباخ برای سوااز نمونه به فاصله ده روز تکمیل گردید و ضریب بدست آمده آزمون آ

 ±ش، میانگین بدست آمد. معیار دسته بندی نمرات نگر =r 87/0همبستگی نمرات نگرش براساس آزمون مجدد 
مطلوب  17/46تیاز باالی خنثی و ام 16/46تا  02/28ضعیف، امتیاز  28,01این اساس امتیاز کمتر انحراف معیار بود. بر
 در نظر گرفته شد.

ای، تفکر انتقادی و تجزیه و ای در شالب سه بخش آگاهی مدیریت رسانهپرسشنامه محق  ساخته سوادرسانه -2
این پرسشنامه نتایج پژوهش زهرا حداد و های الغری. در طراحیای درباره مصرف خودسرانه مکملتحلیل رسانه

ن در نظر گرفته شد. سواالت آگاهی مدیریت ای دانشجویان و دانش آموزاهمکاران در زمینه ارزیابی سواد رسانه
ترین جواب بود. حداشل و ای که نمره بیشتر برای مناسبسوال با مقیاس چند گزینه 14این پرسشنامه شامل ای دررسانه

انحراف معیار بود. براین اساس امتیاز زیر  ±این شسمت میانگینبود. معیار دسته بندی نمرات 80و  14حداکثر امتیاز 
 12مطلوب در نظر گرفته شد. تفکر انتقادی شامل  76/49متوسط و امتیاز باالی 66/49تا  46/35ضعیف، امتیاز 45/35

و 12این بخش امتیاز خیلی زیاد( بود حداشل و حداکثر در –زیاد  –متوسط  –کم  _سوال با مقیاس پنج تایی) خیلی کم 
نحراف معیار استفاده شد. بدین صورت که امتیاز کمتراز ا ±بود. برای دسته بندی نمرات بر اساس میانگین   60
مطلوب در نظر گرفته شد. بخش تجزیه تحلیل  51/43متوسط و امتیاز باالی  41/43تا  57/29ضعیف، امتیاز 56/29

این بخش در ازیامت وحداکثر  حداشلخیلی زیاد( بود  -زیاد -متوسط -کم  -ای ) خیلی کمسوال پنج گزینه 10شامل 
انحراف معیار استفاده شد. بدین صورت که؛ امتیاز کمتر از  ±بود. برای دسته بندی نمرات براساس میانگین  50 و10
مطلوب در نظر گرفته شد. جهت سنجش اعتبار  57/36متوسط و امتیاز باالی 47/36تا 39/23ضعیف، امتیاز  38/23

نفر از   10ین صورت که پرسشنامه در اختیار ای از روش اعتبار محتوی استفاده شد. بدپرسشنامه سواد رسانه
 (CVI)متخصصان آموزش بهداشت شرار داده شد و تغییرات و اصالحات الزم طب  نظر آنان انجام شد. شاخص روایی 

. /62این پرسشنامه حداشل سواالت (CVR)روایی بیشتر بود. نسبت  79/0این پرسشنامه از کسب شده همه سواالت
نفر( مناسب بود. همچنین پیشنهادات متخصصان درخصوص اعتبار صوری  10بدست آمد که طب  جدول الوشه )برای 

ای، پرسشنامه برای کوتاه کردن یا واضح کردن برخی سواالت اعمال شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه سواد رسانه
از نمونه به فاصله ده روز تکمیل گردید و ضریب بدست آمده براساس آزمون  دانشجوی خارج 10دوبار توسط 

بود همچنین  ضریب بدست آمده در آزمون مجدد در بخش آگاهی و درک  76/0آلفاکرونباخ در همه سواالت بیشتر از 
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  (.21بدست آمد)  =r 84/0  و در بخش تجزیه و تحلیل =78/0r،  در شسمت تفکر انتقادی=64/0r رسانه
ل پنج سو ا19( شامل BICI=Body Image Concern Inventory) پرسشنامه استاندارد تصویر بدن -3 
امتیاز،  اغلب 1این صورت است که همیشه ها بهای)همیشه، اغلب، گاهی، بندرت، هرگز( نمره هریک از پاسخگزینه
 95و 19این پرسشنامه گیرد. حداشل و حداکثر امتیاز درمی 5و هرگز امتیاز  4،  بندرت امتیاز 3، گاهی امتیاز  2امتیاز 
ه و  اعتبار آن کسب شده است.. برای دسته بکار رفت 2011شدک زاده و همکاران در سال این پرسشنامه توسط است 

عیف، امتیاز ض33/49زانحراف معیار استفاده شد. بدین صورت که امتیاز کمتر ا ±بندی نمرات بر اساس میانگین 
  (.22) مطلوب درنظر گرفته شد 8/84متوسط و امتیاز باالی  7/84تا 34/49
 58شامل (Coopersmith Self-esteem Inventory=SEI) استاندارد عزت نفس کوپر اسمیتپرسشنامه  -4

این پرسشنامه دروغ سوال 8گیرد. است. پاسخ خیر  صفر امتیاز  و پاسخ بلی  یک امتیاز می سوال دو جوابی) بله و خیر(
(. معیار 19است) 50فر و ن پرسشنامه صایشود. حداشل و حداکثر امتیاز درسنج بوده و در محاسبه نمره کل منظور نمی

متوسط و امتیاز باالتر از   57/27تا 01/16و امتیاز  16انحراف معیار بود.  امتیاز کمتر از ضعیف ±دسته بندی میانگین 
 مطلوب در نظر گرفته شد. 67/27

توده  صشاخ همچنین مشخصات فردی شامل سن، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل و
  نیز از دانشجویان مورد مطالعه کسب شد. (Body Mass Index=BMI) بدن

 جینتا لیتحل و هیاس تجز. بر اسشد لیهای آنها تکمدو گروه با مراجعه به خوابگاه راداف یها در همهپرسشنامه ابتدا
 سپس .شداصالح  ه نظر متخصصانو با توجه ب یای طراحآموزش سواد رسانه یآزمون دوره شیبدست آمده از مرحله پ

ه هرجلسه ک بود یهای الغراز مصرف خودسرانه مکمل یریشگیدرباره پ یشامل دو جلسه آموزش یمداخله آموزش
مواد  تفاده ازبا اس هیغذو مشاوره ت یکوتاه، پرسش و پاسخ، بحث گروه یی سخنرانهاروشآموزش با  قهیدش 45شامل 
 ل، افرادن و کنترروه آزموگشد. به منظور عدم ارتباط دو گروه آزمون اجرا  یبرافقط گ و پمفلت ، وباللمیف  یآموزش

 های متفاوت انتخاب شدند.این دو گروه مداخله از خوابگاه
ار( و صد، میانگین و انحراف معیی توصیفی )تعداد، درهابا استفاده از آزمون SPSS )16 (افزار ها در نرمداده
گی همبست پیرسون، ضریب همبستگی ضریب ,Repeated Measurements ,Friedmanتحلیلی )های آزمون

 گرفت. شرار تحلیل و تجزیه مورد اسپیرمن، کای دو، تی مستقل، تی زوجی، من ویتنی  و ویلکاکسون(
د. شم این دو خوابگاه انجاهای الرم با مسئوالن جهت رعایت مالحظات اخالشی با مکاتبات ادرای و هماهنگی

اطمینان داده  ن اطالعاتبودهرضایت نامه کتبی از دانشجویان شرکت کننده در مطالعه اخذ شد و به آنها درباره محرمان
 وچگونگی هر زمان ه  درشد. همچنین  دانشجویان شرکت کننده در مطالعه درباره شرکت داوطابانه و خروج از مطالع

 توجیه شدند.  هاپرسشنامه تکمیل
 

 نتایج
دن در گروه و میانگین شاخص توده ب 04/27±66/2و گروه کنترل  71/24±84/4انگین سنی گروه آزمونمی
 در بررسی دمور افراد شناختی جمعیت بود. سایر مشخصات 16/23±65/2و در گروه کنترل  03/23±11/3آزمون

 .است شده داده نشان 1جدول
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 بررسی مورد افراد شناختی جمعیت متغیرهای وضعیت -1جدول

 

 
 
این امربه تفاوت در های مختلف انتخاب شدند از آنجا که برای عدم ارتباط  گروه مداخله و شاهد با یکدیگر افراد دو گروه از خوابگاه* 

 ست.این نظر شد که قایل توجیه اوه و نهایتاً معنادار شدن مقایسه ازهای تحصیلی در دو گررشته

 
ی طع تحصیللی، مقاسمیرنوف مشخص شد متغیرهای وضعیت تاهل، رشته تحصی–با استفاده از آزمون کولموگروف 

ن نگرش با روه آزمودر گ و عزت نفس توزیع نرمال نداشتند. با کاربرد آزمون ضریب همبستگی پیرسون شبل از مداخله
ستگی ب( هم (r=0/37, p=0.009( و تجزیه تحلیلr=0/61, p=0.001(، تفکرانتقادی )r=0/99, p=0.001آگاهی)

ه و تحلیل و تجزی  تقادیمثبت نشان داد. بدین صورت که در دانشجویانی که نمره نگرششان خوب بود، نمرات تفکر ان
دار ثبت معناتگی منیز بیشتر بود. براساس آزمون اسپیرمن شبل از مداخله میان آگاهی با مقطع تحصیلی همبس

p=0/004) r=0/4, (  نین شتند. همچمقاطع باالتر نمره آگاهی بهتر دامشاهده شد بدین صورت که دانشجویان
های ا متغیربحلیل براساس آزمون کای دو بین متغیرهای نگرش، تصویر بدن، آگاهی، تفکر انتقادی، تجزیه و ت
واد ابعاد س ونفس  دموگرافیک همبستگی معنادار مشاهده نشد. شبل از مداخله میانگین نگرش، تصویر بدن، عزت

 (2وه متوسط بود. ) جدول ای در دوگررسانه
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 داخلهنمرات متغیرهای اصلی مورد بررسی   قبل  م انحراف معیار و میانگین -2جدول      
 

 
های تای، میزان مهارمقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای نگرش، تصویر بدن، عزت نفس و آگاهی مدیریت رسانه

 ناداری میانتفاوت مع ای قبل ویك ماه بعد از مداخله نشان داد یك ماه بعد از مداخلهتجزیه وتحلیل رسانهمطالعه و تفکر انتقادی و میزان 

 . ( 3ایجاد شد)جدولایابعاد سواد رسانه های نگرش، تصویر بدن، عزت نفس ومیانگین

 

 زشی در دو گروه آزمون و کنترلآمومتغیرهای مورد بررسی قبل و یك ماه  بعد از مداخله  انحراف معیار و میانگین-3جدول
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Pair T-test:  آزمونTزوجی برای مقایسه میانگین یك گروه قبل و یك ماه بعد از مداخله 

test-T:  آزمونT لههای دو گروه  یك ماه بعد از مداخمستقل برای مقایسه میانگین 

های ناپارامتری من دارای توزیع نرمال نبودند و از آزمونای، تفکر انتقادی وعزت نفس های نگرش، آگاهی مدیریت رسا نه*متغیر

 .ویلکاکسون استفاده گردید ویتنی و

ی  و انتقاد ای، تفکرمقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای نگرش، ترس از تصویر بدن، عزت نفس و آگاهی مدیریت رسانه

 (. 4ز تفاوت معنادار نشان داد) جدولای قبل وسه ماه بعد از مداخله  نیتجزیه وتحلیل رسانه

  
 له آموزشی در دو گروه آزمون و کنترلمتغیرهای مورد بررسی قبل و سه ماه بعد از مداخ انحراف معیار و میانگین - 4جدول

 

 
 

Pair T-test آزمون:Tزوجی برای مقایسه میانگین یك گروه قبل و  سه ماه بعد از مداخله 

test-T آزمون:T های دو گروه سه ماه بعد از مداخلهمستقل برای مقایسه میانگین 

های ناپارامتری من ای و تفکر انتقادی دارای توزیع نرمال نبودند و از آزمون*متغیرهای نگرش و تصور بدن و آگاهی مدیریت رسا نه

 ویتنی وویلکاکسون استفاده گردید

 
ارامتری آن آزمون میان میانگین نمرات متغیرهای نگرش، و همتای ناپ Repeated Mesurementبراساس آزمون 

ای در سه مرحله شبل از مداخله، ای، تفکر انتقادی، تجزیه تحلیل رسانهتصویربدن، عزت نفس، آگاهی مدیریت رسانه
ز یک ماه بعد و سه ماه پس از مداخله آموزشی در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معنادار مشاهده شد. یک ماه پس ا

ای به حد خوب رسید ولی نمره تصویر بدن و عزت نفس در حد مداخله میانگین نمرات نگرش و ابعاد سواد رسانه
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متوسط بود و سه ماه بعد از مداخله میانگین نمرات همه متغیرها افزایش یافت و میانگین نمرات تصویر بدن و عزت 
 نفس هم خوب شده بود. 

یه و ای، تفکر انتقادی و تجزیت رسانهصویر یدن، عزت نفس، آگاهی مدیرهای نمرات نگرش، تمقایسه میانگین
 (.5تحلیل یک ماه و سه ماه پس از مداخله تفاوت معنادار آماری نشان داد ) جدول 

 
 

 ایمختلف سواد رسانه ابعاد نمره انحراف معیار و میانگین -5جدول 
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 بحث و نتیجه گیری
شگاه علوم های دانهای بر نگرش دانشجویان دختر خوابگاتاثیر آموزش سواد رسانه که با هدف تعییناین مطالعه در

دو ی دخترساکن خوابگاه دردانشجو  98روی  94-93های الغری در سال پزشکی ایران درباره مصرف خودسرانه مکمل
ب به ترتی04و کنترلن سن دانشجویان مورد بررسی در گروه آزمومیانگین  انجام شد،نفره آزمون و کنترل  49گروه
جرد در گروه مداخله مبود. همچنین تعداد افراد  23در گروه آزمون و کنترل حدود  BMIسال، شاخص 27و  24حدود 

درصد، تعداد افراد 5/26اهد شو در گروه  3/16درصد و تعداد افراد متاهل در گروه مداخله  5/73و در گروه شاهد  7/83
های غیر بهداشتی در درصد و تعداد افراد در رشته 1/53و در گروه شاهد  2/8خله های بهداشتی در گروه مدادر رشته

وه شاهد و در گر 1/55داخله درصد و تعداد افراد در مقطع لیسانس در گروه م9/46و در گروه شاهد  8/91گروه مداخله  
رهای مقایسه متغی بود. درصد2/61و در گروه شاهد 9/44و در مقطع فوق لیسانس و باالتر در گروه مداخله 8/38

 نیهمچن وداشت نای دو گروه شبل از مداخله تفاوت معنا داری وجود ای در دو گروه نشان داد بین متغیرهای زمینهزمینه
 لیتحل و هی،تجزیانتقاد تفکرای، رسانه تیریمد یآگاه عزت نفس، تصور بدن نگرش، یرهایمتغ نظر از گروه دو وضع
 نداشت. تفاوت معنادار گریکدیبا 

و  تجزیهو  یتفکر انتقاد ای،آگاهی، مدیریت رسانه عزت نفس، ر بدن،یتصو میانگین نمره نگرش،شبل از مداخله 
شی وزداخله آممعد از ولی یک ماه بند از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشت در حد متوسط بود و دو گروه تحلیل 
ده شد. ر آماری مشاهاداتفاوت معنن متغیرها در دو گروه ایینمیانگاین متغیرها به حد خوب رسید و میان میانگین

این متغیرها نگینمیامیان  این متغیرها در گروه آزمون  خوب بود و باز همنمرات همچنین سه ماه بعد از مداخله آموزشی،
اهریان طو نوجوانان  ای در کودکانای تحت عنوان آموزش سواد رسانهدر مطالعهادار آماری وجود داشت. تفاوت معن
نتقادی و یافتن اتوانند شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان را در برخورداری از تفکر ها میرسانهنشان داده شد مریم 

حداد و  ر مطالعهد(. 7د )این شهروندان به نوبه خود به  تولید اطالعات بپردازنای کهتفکر خالشانه تقویت کنند به گونه
،  مشخص شد افراد مورد 91-90ای دانش آموزان و دانشجویان شهر تهران در سال ارزیابی سواد رسانهه همکارن دربار
ه بختیار زاده با عنوان بررسی (. نتایج مطالع21هستند)یازمند آموزش ضعیف بود و آنان نبعد ادراکی و آگاهی بررسی در 

ه پژوهش در سطح پایینی ان داد سواد اطالعاتی جامعنش 1381سواد اطالعاتی دانشجویان  دانشگاه الزهرا  در سال 
در مجموع  (.23ارد )های تحصیلی جامعه مورد پژوهش از نظر سواد اطالعاتی اختالف معنادار وجود داست و بین رشته

ای دانشجویان مورد بررسی خوب نیست و طراحی مداخالت ارتقای دهد سواد رسانههای مطالعه حاضر نشان مییافته
 .این دانشجویان الزم استین زمینه برایادر

دیریت مآگاهی  فس،عزت ن نگرش، تصور بدن،له آموزشی اجرا شده موجب ارتقاء میانگین نمرات این مطالعه مداخدر
مله بررسی جیاری از ات مشابه بسیک ماه و سه ماه پس از مداخله شد. مطالع تجزیه و تحلیل تفکر انتقادی، ای،رسا نه

 2000یاتز در سال  و 1997و جانسن واستین در سال    1992و کن ومستر در سال  1980کرمن در سال سینگر و زو
گار در زمینه  ارتباط سی 2006و همکاران در سال   Brianالعه(. مط7ای را نشان دادند)نیز کارایی  آموزش سواد رسا نه

 .(10)ش مصرف سیگار بود ای در کاهواد رسانهای حاکی از نقش موثر سکشیدن و سواد رسانه
داخله کاهش مبعد از  شاهد که در گروهنمره نگرش در گروه مداخله یک ماه بعد و سه ماه بعد افزایش یافته درحالی

ای در کاهش میزان ای دهداری و همکاران در باره تعیین اثر بخشی سواد رسانهوجود داشت.که مشابه نتیجه مطالعه
راد م شده بر ارتقاء نگرش اف(. این یافته  مطالعه حاضر به تاثیر مداخله انجا24ای بود )نهخشونت در کاربران بازی یارا

 .ضروریست رد بررسیان موگروه آزمون داللت دارد بنابراین طراحی مداخالت آموزشی به منظور ارتقاء نگرش دانشجوی
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هد بعد از ر گروه شادکه یافت درحالی نمره ترس از تصویر بدن در گروه مداخله یک ماه بعد و سه ماه بعد افزایش
گرش به بدن و ن ای بر تصورمداخله کاهش رخ داده بود. در مطالعه خزیر و همکاران با موضوع آموزش سواد رسانه
(. این یافته 14ده شد )مشاه جراحی زیبایی در دانشجویان دختر نیز اختالف میانگین نمرات در دو گروه آزمون و کنترل

این موزشی درداخالت آماین انجام اثیرمداخله به کار رفته بر بهبود وضع ترس از تصویر بدن است. بنابرنشان دهنده ت
 .زمینه در دانشجویان مورد بررسی الزم است

ای رفتار ررسی مقایسهکه در حد متوسط بود. در مطالعه ب92/19نمره عزت نفس در گروه آزمون  شبل از مداخله 
شکار ویان ورزانش جدین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار میانگین نمره عزت نفس در جرات مدار و عزت نفس ب

و سه ماه  43/20اه بعدم(. نمره عزت نفس گروه آزمون یک 25بود) 32,36و در بین دانش جویان غیر ورزشکار  36,54
  هش یافت.مداخله  کا بعدازافزایش یافت و به حد خوب رسید، درحالی که در گروه شاهد سه ماه  04/30بعد مداخله

توسط بود اما ه در حد مای، تفکر انتقادی، تجزیه تحلیل گروه آزمون و کنترل شبل مطالعنمرات آگاهی مدیریت رسانه
ه باالتر ک34/3±444/0ای کلی ای دانشجویان علوم پزشکی اصفهان میانگین سواد رسانهدر  بررسی میزان سواد رسانه
ای هعاد سواد رسان(. براساس نتایج مطالعه حاضر الزم است برای ارتقاء اب25رش شد)از حد متوسط و خوب گزا

 دانشجویان مورد مطالعه برنامه ریزی شود.
جزیه تنتقادی، اای، تفکر مقایسه میانگین نمرات متغیرهای نگرش، تصویربدن، عزت نفس، آگاهی مدیریت رسا نه

 تحلیل 
 Repeatedه، یک ماه بعد و سه ماه پس از مداخله ( با استفاده از آزمون ای در سه مرحله )شبل از مداخلرسانه

Measurements  و همتای ناپارامتری آن آزمون فریدمن نشان داد یک ماه پس از مداخله میانگین نمرات نگرش و
د از مداخله ای به حد خوب رسید ولی نمره تصویر بدن و عزت نفس در حد متوسط بود و سه ماه بعابعاد سواد رسانه

میانگین نمرات  همه متغیرها افزایش یافت و میانگین نمرات تصویر بدن و عزت نفس هم خوب شده بود. افزایش 
 ها در دو گروه نشان دهنده تداوم اثر آموزش بوده است.این متغیرمیانگین نمرات

با توجه به  داشت. وجود مثبت معناداراین مطالعه میان نگرش با آگاهی، تفکر انتقادی و تجزیه تحلیل و همبستگی در
ها تاثیرگذار باشد. در مطالعه حاضر تواند روی ارتقائ نگرش آناین دانشجویان میای این یافته، بهبود ابعاد سواد رسانه

تر ع پایینویان مقاطاین ارتقاء آگاهی دانشجمیان آگاهی با مقطع تحصیلی همبستگی مثبت معنادار مشاهده شد بنابر
 های  الغری  در اولویت است.رباره پیشگیری از مصرف مکملد

کی است. این مطالعه انجام آن روی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاهای دانشگاه علوم پزشهای یکی از محدودیت
با رابطه  ها و همچنین دانشجویان پسر درشود مطالعات مشابه روی دانشجویان غیرخوابگاهی، سایر رشتهپیشنهاد می

این این مطالعه است. انجامهای دیگر ا ز محدودیتهای پرورش اندام انجام شود. خودگزارش دهی و مطالعه کمیمکمل
 شود.مطالعه با استفاده از روش مصاحبه و انجام مطالعه به روش کیفی پیشنهاد می

ای دانشجویان نهعاد سواد رساای در ارتقاء وضع نگرش،  تصویر بدن و عزت نفس و ابمداخله آموزش سواد رسانه
ای واد رسانهسهای الغری موثر بوده است. در طراحی مداخالت آموزش مورد بررسی درباره مصرف خودسرانه مکمل

 ستند.تر در اولویت هاین زمینه دانشجویان مقاطع پاییندر
 

 تشکر و قدردانی
مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم این مقاله حاصل پایان نامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارشد 

های این معاونت، همکاری مسئوالن خوابگاهحمایت مالی از مقاله است. نویسندگان  25133ایران به شماره پزشکی
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Abstract 

Introduction: Self-medication of slimming supplements has increased. Media advertising is 

involved in this field.  

Objectives: The aim of the present study was to determine the effect of media literacy 

educational intervention in the students' attitudes about self-medication of slimming 

supplements among the female dormitories in University of Medical Sciences in Iran. 

Materials and Methods: In this quasi-experimental study of controlled type, 98 students were 

selected by multistage cluster sampling method and randomly divided into two groups of 49 

test and 49 control. The data collecting instruments were the researcher-made questionnaire 

about media literacy and attitude on self-medication of slimming pills, BICI questionnaire of 

body image, and SEI Cooper Smith's questionnaire of self-esteem. Based on the results 

obtained from the questionnaires early completion, an appropriate educational intervention 

was designed and carried out. One and three months after the intervention, data was gathered 

and analyzed in (16) SPSS software using descriptive and analytical tests. 

Results: Before the intervention, the mean scores of attitude, body image, self-esteem, and 

dimensions of media literacy in both groups were moderate, and there was no significant 

difference between them. Also, positive correlations were observed in the experiment group 

between attitude and knowledge (r = 0.99, p = 0.001), critical thinking (r = 0.61, p = 0.001) 

mailto:solhi.m@iums.ac.ir
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and analysis (r=0.37, p=0.009). One and three months after the intervention, the mean scores 

of  body image, self-esteem, and dimensions of media literacy were  observed significant in  

both groups (p <0.05). 

Conclusion: Media literacy education was effective in promoting the attitude about 

slimming supplements. 

 

Key words: Media literacy, attitude, slimming supplements, self-medication, female 

student 
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سرشت و سرنوشت سواد رسانه ای در ایران؛ در سایه بحران فرهنگ یادگیری و رسالت 

 اجتماعی دانشگاه
 
 حسین ابراهیم آبادی

 ضو انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتیع  -عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

 

 چکیده:
امروزبرای رسیدن به مقاصد، نیازمند گسترش دونوع سواد در میان افراد خود هستند. سواد عمومی که به حفظ جوامع 

بقا، شناخت مخاطرات ، درک منافع حیاتی  و گذران زندگی جاری انسان کمک می کند و سقطح دیگقری ازسقواد کقه  
ی بقرای  زنقدگی بهتقر و بقا کیفیقت تقر نتیجه مستقیم  گسترش فرهنگ یادگیری و پرورش تفکر و مهارت های عقال

تحصیلی، شغلی و اجتماعی انسان است. در نتیجه این تحول، انسان امروز عالوه بر سواد عمومی به انقواع سقواد ماننقد 
نیازمنقد  7و سقواد فرهنگقی 6، سقواد اطالعقاتی 5، سقواد رسقانه ای4، سواد دیجیتالی3، سواد اجتماعی2، سواد علمی1سواد مالی
 است. 
ت و ارتباطات بقه صر اطالعااین مقاله ابتدا بامروری بر سیر تحول مفهوم سواد، سواد در بار معنایی جدید آن در ع در

نقار آن ری و در کبحث گذاشته می شود. سپس مقوله هایی مانند؛ تفکر انتقادی ، مهارت های عقالی و فرهنقگ یقادگی
ر می گیرد. توجه شرا ه سواد فرهنگی و سواد رسانه ای طرفبافت اجتماعی مساعد به عنوان پایه های اساسی پیش برند

ه مقی تقوانیم ینکه چگونآنگاه با تمرکز بر تفکر انتقادی به عنوان سرچشمه گسترش سواد رسانه ای پرداخته می شود. ا
اد سقتجوگرانه یقد و جطالعقه کننقافرادی با تفکّر انتقادی تربیت کنیم تا  انتقادی  ببینند، انتقادی بشقنوند، تیقز بینانقه م

 بگیرند؟ 
ندگی موثر و ی  برای زدر نهایت اینکه مسئولیت دانشگاه در اجتماعی شدن سواد رسانه ای و سواد و مهارت های عال

 سودمند در عصر اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی در حال گسترش چیست؟

 شگاهارت های عالی، دانسواد، سواد رسانه ای، تفکر انتقادی، فرهنگ یادگیری، مه :کلمات کلیدی

 
ام دهد، پرورش آنان انج جا که به کودکان مربوط می شود، تمامی آنچه را مدرسه می تواند و یا الزم است برایتا آن

یقادی بقا ایقن اندیشقة (. متخصصان ز1388؛ به نقلِ فیشر، ترجمه کیان زاده، 1916شابلیتهای اندیشیدن است) دیویی، 
خقت. در چنقین کر را آموند که باید در مدارس به کودکان روشهای فهم معانی و مهارتهای تفدیویی مواف  اند، و معتقد

ت کقه دکقان آموخقوضعیتی کودکان از یادگیری و زندگی چیزهای بیشتری کسب خواهند کرد. اما آیا می تقوان بقه کو
 ؟اندیشمندانی موثر باشند؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه می توان این کار را انجام داد

تفکر یعنی دستکاری و انتقال اطالعات موجود در حافظه. این فراینقد بقه منظقور مفهقوم سقازی، اسقتدالل، تفکقر  

                                                           
1 . Financial Literacy 

2 . Science Literacy  

3 . Social Literacy   

4 . Digital Literacy 
5 . Media Literacy 
6 Information Literacy 
7 Cultural Literacy 
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انتقادی، تصمیم گیری، اندیشیدن خالشانه و حل مسئله انجام می گیرد. دانش آموزان    می تواننقد در بقارة موضقوعات 
ا  همچنین می هنتزاعی از شبیل آزادی و هویت فکر کنند.آنعینی مثلِ چگونه برنده شدن در یک مسابقه، و موضوعات ا

 ( 138بارة گذشته و آینده فکر کنند) بیابانگرد، توانند در
با اینکه تفکّر همراه با علوم در حوزه های متفاوت دانش و تجربه ایجاد می شقود؛ تعقداد کمقی از دانقش آمقوزان و 

دانش و علم به خوبی فکر کننقد. بقا ایقن کقه یادگیرنقدگان دروس دانشجویان می آموزند که، چگونه در آن حوزه های 
متعددی دربارة زیست شناسی، شیمی، تاریخ، علوم اجتماعی، جغرافیا، اخالق، فلسفه،و ...  می گذرانند، امّا تعداد اندکی از 

طالعقه، تفکّقر بقه شقیوة ادبقی آنها توان تفکّر در این زمینه ها دارند. شاگردان ادبیات مطالعه می کنند؛ امّا نتیجة ایقن م
نیست؛  شعر را مطالعه می کنند، اما مانند یک شاعر فکّر نمی کنند. زمانی که مشغول مطالعه هستند، مثل یک مطالعقه 

نمی کنند، و هنگامی که می نویسند نیز، مثل یک نویسنده فکر نمی کنند. پیامد چنین وضقعیتی  کننده در بارة آن  فکر
العه کنندگان و نویسندگان ضعیفی پرورش مقی یابنقد. دانقش آمقوزان از واژه هقا و دیقدگاه هقای این است که آنها مط

متفاوتی استفاده می کنند، امّا توان تفکّر دربارة ارتباط اساسی و کلی این اندیشقه هقا را در اسقاس و معنقا ندارنقد. آنهقا 
دروس و اهمّیت آنها در زندگی ندارند. حتی گقاهی  دروس متفاوتی را می گذرانند، اما توان درک ارتباط منطقی بین این

(. در سراسقر ایقن مقالقه تصقویر مقا از دانقش 2002،  2و الدر 1بهترین یادگیرندگان نیز از این نقص ها مبرا نیستند) پاول
مقی آموزان، به صورت یادگیرندگان فعالی است که در تکالیف پر مفهوم درگیر می شوندو با تأمل و به صورت انتققادی 

(. زیقرا تفکقر عهقده 138اندیشند و غالبا با سایر دانش آموزان در تجارب یادگیری مشارکتی در تعامل هستند) بیابانگرد، 
دار غالب رفتارهاست. بنابراین برای تغییر عملِ یک فرد باید به تعدیل تفکر او که عهده دار رفتارش است، همت گمارد. 

 (. 138با تمرین بهبود و اصالح می شود ) کرتی، ترجمة تن ساز،  تفکر نیز مثلِ سایر مؤلفه های رفتاری
ر دگیری تفکّقمطالعه و یادگیری خوب هر موضوعی مستلزم آموختن چگونه اندیشقیدن دربقارة اصقول آن اسقت. یقا

 منطقی دربارة یک موضوع مستلزم موارد زیر است:
 دشی  آنها؛الف( طرح سؤاالت و مسائل مهم دربارة موضوع، و  تدوین روشن و 

 ات؛ینش اطالعبب( جمع آوری و ارزیابی اطالعات، استفاده از اندیشه ها برای تفسیر آگاهانه و همراه با 
 ی مربوط؛تانداردهاج( دستیابی به راه حلها و نتایج مستدل، آزمون دوبارة آنها با استفاده از معیارها و اس

و  ، تلویحقات،آنچه که مورد نیاز است، مثل مفروضقه هقاد( پذیرش یک دیدگاه علمی مشخص، تشخیص و ارزیابی 
 پیامدهای عملی آن؛

 ه( برشراری ارتباط مؤثر با سایر دانش آموختگان علمی؛
دگی انسقان ر و در زنقو( برشراری ارتباط با آنچه که برای فرد در یادگیری یک موضوع در ارتباط با موضقوعات دیگق

 مهّم است. 
و خقود اصقالح  5نقاظر -،  خقود4نظم ده -، خود 3راهبر -ماهر شوید باید به متفکّری خود اگر می خواهید یادگیرنده ای

تبدیل شوید؛ یعنی کسی که به استانداردهای دشی  تفکّر تن می دهد و بر آنچه مقورد اسقتفاده شقرار مقی دهقد،  6کننده
ادگیری خود نظم دهی عبقارت اسقت از گفته   می شود. ی 7تسلط دارد. به چنین یادگیرندگانی، یادگیرندگان خود نظم ده

خودزایی و خودوارسی افکار، احساسات، و رفتارها به منظور رسیدن به هدف. این اهداف می توانند تحصیلی باشند، مثلِ 
                                                           

1. Paul  
2. Elder 

1. Self-directed 

2. self-disciplined 

3. self-monitored 
4. self-corrective 

7. Self- regulatory learning  
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تصحیح و بهبود میزان درک و فهم خواندن، سازمان یافته تر کردن نوشته ها، یادگیری چگونگی انجام عمقل ضقرب، و 
 (.2001، 1مرتبط. یادگیرندگان خود نظم ده دارای ویژگیهای زیر اند) واینپرسیدن سئواالتِ 

  .اهدافشان را برای گسترش دانش و تداوم انگیزش، خودشان تنظیم می کنند 

  .از ماهیت هیجانهای خود آگاه هستند و راهبردهایی برای مدیریت هیجانات خود دارند 

   وارسی می کنند.به صورت دوره ای، پیشرفت خود را در جهت هدف 

  ی کنند.م براساس پیشرفتی که انجام می دهند، راهبردهای خود را به طور دشی  هماهنگ یا تصحیح 

  ر مرحلقة بینقی و د حوادثی را که ممکن است رخ دهد، ارزیابی می کنند و انطباق های الزم را با آنهقا پقیش
 عمل انجام می دهند.

دانش آموزان به یادگیرندگانی خود نظم ده ارائه کرده است. در این الگو  ( الگویی برای تبدیل کردن2001) 2زیمرمن 
( اهقداف خقود را 2( خود را ارزیابی کرده و بر یادگیری خود نظارت داشته باشقند، 1به دانش آموزان یاد داده می شود تا 

یها و اهداف خود ارائه نمقوده، و ( طرحی عملی برای یادگیر3تعیین و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی راهبردی نمایند، 
( بر پیامدهای این برنامة عملی نظارت، و در صورت لزوم راهبردها را اصالح نمایند. پژوهشها نشان داده است که این 4

 نوع دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان پیشرفت بیشتری دارند.
های شقناختی و علمقی بقرای یقادگیری مسقتقل و عمیق  با اذعان به این واشعیت که یادگیرندگان اساساً فاشد مهارت

هستند، در این مقاله تالش شده است برای مطالعه و یادگیری بهتر راهنمایی ها و توصیه هایی طراحی و پیشنهاد شود. 
هدف این راهنما، ترویج و تشوی  یادگیری مادام العمر و این اندیشه است که ذهن انسان تربیت شقده بایقد پرسشقگر، 

جوگر، و کنجکاو بوده و به اشکال متنوع دانش کسب شده توسط خود فرد، تسلط یافته و با پشقتکاری معققول بقه جست
و آلبقرت  4، برتراننقد راسقل 3ابزاری برای یادگیری تبدیل شده باشد. این یادآور همان روشقی اسقت کقه هنقری نیقومن

به کار می گرفتند. ویگوتسکی از نخستین کسانی بود که متوجه شقد کنتقرل آگاهانقة تفکقر،از عوامقل اساسقی  5انیشتن
یادگیری در مدرسه است. وی دو عامل را در توسعة دانش مؤثر می دانست. اول اکتساب خود به خودی و نا آگاهانة آن، 

یم فرایند تفکر و یادگیری را به سطح آگاهی بیاوریم، و بقه و دوم افزایش تدریجی کنترل آگاهانه و فعالِ دانش. اگر بتوان
شاگردان کمک کنیم تا به تأمالت زیادتری دست بزنند، در آن صورت می توانیم در کنترل سازمان یادگیری یقا کسقب 

عات به گونه مهارت در این فرایند مددکار آنان باشیم. از این دیدگاه یادگیری توأم با اندیشه فقط دستکاری ماهرانة اطال
ای نیست که با مبانی موجود دانش در آمیزد، بلکه هدایت توجه و دشت فرد را به آنچه درون سازی شده، به فهم رابطقة 
اطالعات جدید با دانسته های شبلی، به فهم فرایندهای تسهیل کنندة آن، و آگاهی از این را که چه موشع عقال چیز تازه 

(. این نوع یادگیری نه فقط اندیشقیدن بلکقه فراینقد فراشقناختی 2002د ) پاول و الدر، می گیر ای یادگرفته شده، در بر
(. این راهنمقا بقر زمینقه هقای  1386اندیشه در بارة اندیشیدن را شامل می شود)فیشر، ترجمة صفایی مقدم و نجاریان، 
تفاده مقی کنقد. تأکیقد بقر سقاختار عمومی و مشترک مطالعه تأکید دارد و از ساختار منطقی و استانداردهای معقول اسق

اساسی منط  و استانداردهای معقول، ارزش یادگیریِ یادگیرنده را آشکار می سازد، زیرا این تأکیدها بقه او کمقک مقی 
کند تا ارتباطات درونی)ارتباطی که بین مفاهیم و موضوعات وجود دارد( و درک عمی  تری از آنچه که یقاد مقی گیقرد، 

 بدست آورد. 
اهنما بر پایه های عقالنی موشعیت ها و ارزشهایی که به عنوان صفات یک متفکّر علمی در تمامی رشته هقای این ر

                                                           
1. Winee  
2. Zimmeeman  
5. Henry Newman 

6. Bertrand Russell 
7. Albert Einstein 
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علمی در نظر گرفته می شوند، نیز تأکید می کند؛ یعنی آزادی عمل یا خود مختاری عقالنی، تواضقع منطققی )علمقی(، 
 الف (. 2002د به استدالل، و بی طرفی) پاول و الدر، تمامیت عقالنی، پشتکار و ثبات رأی معقول، همدلی معقول، اعتما

هقا بقرای  یقن اندیشقهادر این مقاله ما بر اندیشه های کلیدی راهنمای تجویزی تأکید می کنیم؛ زیرا معتققدیم کقه 
ینقد آغقاز مقی کنقیم و اندیشة کلیدی که در ادامه می آ 18شکوفایی یک انسان تحصیل کرده ضروری اند. راهنما را با 

 تند از :لیدی عبارکتظار آن است که یادگیرندگان در آنها مهارت و تسلط کافی به دست آورند. این اندیشه های ان

ه چقمی شقود، و  مطمئن شوید که نیازهای هر درسی را درک کرده اید، در کالس چگونه آموزش داده : 1اندیش  

ای وش آماده شدن بربهترین ر راهنمای شما، درارتباط با انتظاراتی را از شما دارند. چگونگی ارزشیابی درس را بپرسید تا
 امتحان باشد.

، نوشتن، صحبت سیلة خواندنویادگیرنده ای فعّال باشید، این آمادگی را داشته باشید تا با اندیشه ها به  : 2اندیش  

 کردن و گوش دادن فعال کار کرده و در بارة آنها فکر کنید. 

بایقد  اریخ هسقتید،ضوعی که مطالعه می کنید، شکلی از تفکّر است )اگقر در درس تقتصوّر کنید هر مو : 3اندیش  

ن امثقلِ یقک رو  ناسقی،مثلِ یک مورخ فکّر کنید، در درس شیمی،  مثلِ یک شیمی دان فکّر کنید و در درس روان ش
 (.شناس و ....

د، ر سقؤال نکنیقضقوع شقوید. اگقپرسشگر باشید. در سخنرانی ها و بحث ها با سؤال کردن، درگیر مو : 4اندیش  

 نید.احتماالً کشف نمی کنید که چه چیزی انجام می دهید و در نتیجه موضوع را به خوبی درک نمی ک

ونقی ای روابقط درروابط درونی را جستجو کنید. محتوای هر درسی همیشه نظامی از اندیشه هقای دار : 5اندیش  

 ا بقه صقورترصادفی به حافظه سپرده نمی شقود. هقیچ مطلبقی است. موضوعات و مطالب هرگز به صورت اتفاشی و ت

طنقد. ی شبلقی مربوهای جدیقد بقه یادگیریهقامطالعه کنید، چون همیشه یادگیری کارآگاهطوطی وار حفظ نکنید. مثل 

را  ین اجقزاء آنباط درونی کارآگاهان بین اجزای مختلف یک حادثه ارتباط برشرار می کنند و از این طری  ساختار و ارتب
 کشف می کنند. کارآگاهان نقش پل ارتباطی بین یادگیریهای جدید و شدیم را ایفاء می کنند. 

ا بقتفکّقرش را  : خودتان را به عنوان عضوی از گروهی محسوب کنید که تالش می کنقد، یادگیریهقا و 6اندیش  

 مثال برای معلم خود بیان کند. 

یقد، کقار و رسی فکّقر کنلف کتاب را ارائه می دهید ، دربارة کتاب دهنگامی که افکار و اندیشه های مؤ : 7اندیش  

هم مقتن را بقرای اصلی و م وظیفة شما تفکّر دربارة تفکّر نویسنده است. مثالً همیشه نقش نویسنده را بازی کنید، نکات
 سایر دانش آموزان توضیح دهید، انگار خودتان کتاب را نوشته اید.

نیقد. بقا . از مفاهیم و نکات پایه و اصول علمی درس استفاده کتمرین تفکّر کنید وشت کالس را صرف : 8اندیش  

که مقی ه داخقل بشقبی تفاوتی دست روی دست نگذارید و منتظر بمانید تا علم و دانش همانگونه که شطقرات بقاران بق
 ریزند، بر سر شما بریزند. چنین چیزی ممکن نیست. 

تبقاط شعی زندگی ارمحتوا، موضوعات، و مسایل با موشعیت های عملی و واتا آنجا که ممکن است بین  : 9اندیش  

ک آن موضقوع کنیقد، در برشرار کنید. اگر نتوانید موضوعات و مطالب درسی و موشعیت های واشعی زندگی ارتباط برشقرار
 امکان پذیر نخواهد بود.

مهارتهقا  کان داشقت آنانی که برایتان امنقص مهارتهای مطالعه و یادگیری خود را پیدا کنید. هر زم : 10اندیش  

ف اسقت کقه زمقانی ضقع را تمرین کنید. ضعفهایتان را شناسایی، آنها را اصالح کنید تا به شوت تبدیل شوند. ضقعف تقا
 شناسایی نشود. هر وشت ضعفی شناخته شود، به شوت تبدیل خواهد شد.
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یح دهم؟ ده است، توضدائماً از خود بپرسیدکه: آیا می توانم مطالب را برای شخصی که در کالس نبو : 11اندیش  

  )اگر چنین کاری را نتوانید انجام دهید، پس آن موضوع را به اندازة کافی یاد نگرفته اید(.

 . مقثالً دربیقدتالش کنید مفاهیم کلیدی موضوع درسی را در اولقین جلسقات کقالس آن درس دریا : 12اندیش  

ه بقیح آن را زیست شناسی تالش کنید، توضیح دهید که زیست شناسی در دنیای خودتان چیست؟ سپس تعریف و تشر
 ست.ایادگیری هر بخشِ بعد از آن، ربط دهید. اندیشه های پایه و اساسی برای سایر موضوعات همین 

یح بیشتری برای توانید توض را پر کند. مثالً آیا  می مرتباً سؤاالتی بپرسید تا خالء های یادگیری شما : 13اندیش  

رفته بین آنچه یاد گ می توانیدناین مطلب بدهید ؟ و یا مثالی برای آن بیاورید؟ اگر برای مطلبی نتوانید مثال بزنید، شما 
لِ برای آن یک مثقا ندگر بتوااید، با زندگی خودتان ارتباط برشرار کنید. مثال هر موضوعی که در ریاضیات یاد می گیرد، ا

رد نیقاز اتقاقِ ر موکت موواشعی و کاربردی پیدا کند، هیچ گاه مفهوم آن را فراموش نخواهد کرد. مثلِ حساب کردن مقدا
 خواب دانش آموز، به عنوان مثالی از محاسبة مساحت مستطیل. 

 ه ایقد، تهیقهشبلقی خوانقدسعی کنید خالصه ای شفاهی یا کتبی از نکات مهم آنچه که در جلسقات  : 14اندیش  

هقم صه ای از نکات موانید خالنمائید و با این وسیله شبل از اینکه به کالس بعدی بروید، خودتان را امتحان کنید. اگر نت
 مطالب شبلی تهیه کنید، آنچه را که خوانده اید، یاد نگرفته اید.

توجیقه  ، منطق ، دشقت،روشنی، درستی، ارتباطیاد بگیرید استفاده از استانداردهای عقالنی) وضوح و  : 15اندیش  

نطققی اسقت؟ رتبط، و ممپذیری، اهمیت، عم  و وسعت( را در تفکّرتان آزمون کنید. آیا تفکّر من واضح، دشی ، درست، 
 آیا تفکّر من آنچه را که مهم و معنی دار است، جستجو  می کند.

اژه وب عبقارات و سایر موضوعات خواندنی در شالق با نوشتن خالصه ای از نکات مهم کتاب درسی یا : 16اندیش  

 های خود )به زبان خودتان(، از نوشتن به عنوان ابزاری برای یادگیری استفاده کنید.

د؟ آیقا مقی مقی دهیق   وشمرتباً گوش دادن خود را ارزیابی کنید. ببینید آیا فعاالنه به نکات اصلی گ : 17اندیش  

ه آنچقه بقا بقی توانیقد ة آموزگار گفته می شود به زبان خودتقان تهیقه کنیقد؟ آیقا مقتوانید خالصه ای از آنچه به وسیل
 اصطالحات کلیدی بیان شده مطلبی بیفزایید ؟

یقا هنگقام آی خوانیقد ؟ مقمرتباً  پیشرفتِ مطالعة خودتان را ارزیابی کنید. آیا مقتن درس را فعاالنقه  : 18اندیش  

 ییز دهید.ه اید، تمنید آنچه را که فهمیده اید از آنچه را که نفهمیدخواندن مطالب، سؤال می کنید؟ آیا می توا
ر جلسة اول کقالس درا در نظر بگیرید. تالش کنید مفاهیم کلیدی هر درس را  12برای یک لحظه ، اندیشة شمارة 

پس سقچیسقت ؟  آن، دریابید. برای مثال در زیست شناسی تالش کنید توضیح دهید زیست شناسی در دنیای خودتقان
روس همقین ر تمقامی ددتعریف و شرح آن را به یادگیری هر بخش بعد از آن، ربط دهید.    اندیشه های پایه و اساسی 

نایی بقرای بهای زیر  است. برای کمک به دانش آموزان در درونی سازی این اندیشه ها، به آنها کمک می شود، اندیشه
 حی که در زیر می آید مطالعه  کنند.هر موضوع را شناسایی کنند و آنها را از طری  شر

های  یتمام یادگیر تقریباً تمام دروس جنبه های مشترکی دارند، وشتی جنبه های مشترک  موضوعات شناخته شوند،
ی کقه ای پایه ایک موضوع خاص درسی به هم گره می خورند )شبیه فرش(. این یکتایی به صورت نوعی در اندیشه ه

 می شوند.   و اهداف آن را بیان می کنند، یافتموضوعی را تعریف می کنند 
پیشنهادات بعدی برای شروع درک و فهم اندیشه های اساسی در برخی رشته های علوم پایه ارائه شده انقد. از آنهقا 
ن  استفاده کنید تا تفکّر دربارة موضوعات را آغاز نمائید. با این وجود، شما باید اطمینان حاصل کنید کقه مقی توانیقد؛ بیقا

کنید، توضیح دهید، مثال بیاورید و نمونه هایی برای هر کدام از این موضوعات در شالب عبقارت و واژه هقایی بقه زبقان 
خودتان و با مثالهایی از خودتان و عرضه نمونه هایی از خودتان ارائه دهید. در غیر این صقورت شقما صقرفاً واژه هقایی 
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 هن شما ندارند.طوطی وار حفظ کرده اید که هیچ مفهومی در ذ
 رکقزی مئله هسقتة ریاضیات به عنوان مادر علوم، نرمش ذهن، و یادگیری تفکّر به شیوه کمی. شابلیت حل مس

 ریاضیات است. 

 .اشتصاد به عنوان مطالعه چه کسی، چه چیزی چگونه، و در چه زمانی به دست می آورد 

 ته هاا نا شناخبی واشعی، و علم محاسبه جبر به عنوان بازی با اعداد و حروف و تعمیم دادن آن به زندگ 

 .جامعه شناسی به عنوان علم مطالعه چگونگی شکل گیری هنجارهای گروهی بشر 

 نگی.وانات فرهمردم شناسی به عنوان علم مطالعه روند فیزیکی و تاریخی از حیوانات غیر فرهنگی به حی 

 ن آنهقا بقه یعت و بیقاشفِ شوانین موجود در طبفیزیک به عنوان علم مطالعه جرم، انرژی و تعامل بین آنها و ک
 زبان ریاضی.

 .شیمی به عنوان علم مطالعه عناصر و حالتهای مواد و واکنشهای آنها نسبت به هم 

 است. دگی مربوطفلسفه به عنوان علم مطالعه سؤاالت اساسی که با دیدگاه هر فردی به زندگی و تجربة زن 

 ده های حیات در حیوانات و گیاهان.بیو شیمی به عنوان مطالعه شیمی فرآین 

 ،ایجقاد فرضقیه علم به عنوان تالش برای یادگیری از طری  مشاهدات کمیت پذیر و آزمایشهای کنترل شقده 
 ها، شوانین، و نظریه ها.  

 .دین به عنوان مطالعة نظریه های مذهبی و روحانی 

 شقر بایی برای زهایی خوبند، چه چیزهاخالق به عنوان مطالعة اصولی که به کمک آنها تشخیص دهیم چه چی
 و سایر موجودات مضرند و باید از آنها اجتناب کرد.

 عنقوان  ضقوعات )بقههنر به کاربردن احساسات لطیف درونی و مهارتها برای به نمایش درآوردن زیباییها و مو
 یک شعر، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی یا معماری(.

  نش و مهارتها دانه از دامعاش در زندگی )از طری  استفاده ماهرانه و هنرمنحرفه ها به عنوان روشی برای امرار
یری ی کقه یقادگدر زندگی روزمره(. پس ما دانش آموزان را به چنین اندیشه هایی ضقروری مجهقز مقی کنقیم: هنگقام
امید کقه  اینید با موضوعی را شروع می کنید، الزم است که اندیشه های ساختاری برای جهت دهی تفکر را تدوین کن

ملقی آنهقا بقه ام چنقین عدانش آموزان دربارة موضوعاتی که مطالعه می کنند به صورت انتقادی تفکّر نمایند. برای انج
 الف(. 2002مهارتهای منطقی و نظم و انضباط ضروری یک ذهن پرورش یافته نیاز دارند )پاول و الدر ،  

ا معرفقی رصیل کرده و نگرش های ضروری برای رشد یک فرد تح تا اینجا تعدادی از مهارتهای منطقی، توانایی ها،
ا اهمیّت اندیشقه هقا ر اندیشة اساسی برای تسلط بر مطالب مجهز کردیم(. در این شسمت 18کردیم )یادگیرندگان را به 

مقی دهقیم. امقه گیرنقد، ادبرجسته کرده و به راهنمایی خود برای اینکه دانش آموزان چگونه مطالعه کنند و چگونه یاد ب
ندیشه هقای یقک اه دربارة مخصوصاً، بر سه اندیشة کلیدی تأکید می کنیم: اهمیّت اندیشه ها یا مفاهیم در تفکّر، چگون

یز تأکیقد بقر ین شسمت نموضوع یا رشتة علمی فکر کنیم، و چگونه اندیشه های مهم را از کتاب درسی یاد بگیریم. در ا
 دانشجویان و به طور کلی یادگیرندگان است.تلویحات یادگیری برای دانش آموزان و 

 

 ها را بفهمیم ؟. چگونه اندیشه1
برای ما انسانها، اندیشه ها شبیه به هوایی است که تنفس می کنیم و با اینکه اندیشه ها را در هر جایی منعکس می 

ها استفاده می کنقیم تقا راهقی بقرای کنیم امّا کمتر به آنها توجه می کنیم و حتی از وجود آنها بی خبریم. ما از اندیشه 
جستجو و کندو کاو پدیده ها خل  کنیم. اغلب از طری  اندیشه هقا حقوادثی را کقه تجربقه کقرده و در مقولقه هقایی از 
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هستند. بقرای اعمقال  "بد"و دشمنان  "خوب"شرار می دهیم. فرض را بر این می گذاریم که خودمان  "بد"و  "خوب"
ام می دهیم از  بر چسبها و اصطالحات مثبت استفاده می کنیم و از اصقطالحات و برچسقب که انج« غیر شابل دفاعی»

های منفی برای محکوم کردن حتی اعمال خوبی که دشمنان انجام می دهند، استفاده می کنیم. ما حقوادث و وشقایع را 
و منفعت خودمان ، وارونقه  شخصی و توسط تجربه های فردی خودمان، مفهوم سازی می کنیم )اغلب دنیا را برای سود

 2002می کنیم(. ما حوادث اجتماعی را به عنوان نتیجة تلقینی یا شرایط اجتماعی، مفهوم سازی می کنیم)پاول و الدر،  
 ب(.

وع اندیشقه ای، ختار هر نپس اندیشه ها مسیر واشعی و خیالی ما را تعیین می کنند. به صورت نوعی، در مواجهه با سا
 ه آیا آن اندیشه در زندگی روزمره روشنگر است یا تحریف کننده ناتوانیم.در تشخیص این ک

زدمقان مقی ویم، بقه نبرای یک ذهن غیر انتقادی، گویی که مردم دنیا با برچسب هایی که ما برای آنها شایل می شق
ین، ما نقه بنابرا. «ادیمبارزان آز»هستند و ما « تروریست»آیند و از شبل مشخص است که آنها چه کسانی هستند. آنها 

 شمنان درک نمودهستان یا دتنها دیگران را در ماهیت بشری، شبیه به خودمان نمی بینیم، بلکه آنها را با عنوان های دو
ویقت ت بزرگقی از همی نامیم. جهان بینی، خود فریبقی، و افسقانه هقا شسقم« بد»یا « خوب»و بر همین اساس آنها را 

ا ا گقویی اینکقه مقبقریم، امّق ت ما اثر دارند. با وجود اینکه ما اندیشه ها را به کار میماست و بر چگونگی تفکّر و شضاو
. اگقر شقرار ی می شویممشاهده گران ساده واشعیتهای طبیعت هستیم. اغلب ما هنگام برخورد با چالش، دچار جزم اندیش

می کنیقد   اهدهینید و مشبا جهان را می است به یادگیرنده ای پیشرفته تبدیل شوید، باید اندیشه هایی که از طری  آنه
با اندیشقه هقای  اد بگیریدیبشناسید. باید از تفکّرخود، دستوری صریح و روشن بگیرید. بر اندیشه های خود تسلط یابید. 
ومی مقی گوینقد شناسان عمقجانشین اندیشه های خود، فکر کنید و به دنیا از دیدگاه رشیب نگاه کنید. همانگونه که معنا

 ده باشید، تفکّرا( احاطه شدنیا یک چیز نیست. اگر با مجموعه ای از مفاهیم )اندیشه ها و واژه ه«! ا یک چیز نیستدنی»
در نخواهید ادر نتیجه، ش شما نیز گرفتار همان مفاهیم می شود. دنیا و چیزها یکی می شوند و در ذهن شما شبیه به هم.

دگی ذهنی کودکان و افراد ب(.  ورنر معتقد است که زن 2002ول و الدر،  بود مثل یک انسان آزاد و درست رفتار کنید)پا
فتراق بین خود با نبود ابومی در بسیاری جهات مشابه است. مثال او می گفت که شاخصة تفکر کودکان و افراد بومی، غال

ی کنند) کقرین، تجربه م انو جهان خارج است و هر دو آنها درختان، ابرها، و باد را نشانگر عواطفی می دانند که خودش
 نمی شوند. (. پس مانند کودکان نباشیم که بین تفکراتمان و حوادث تفاوت شائل1368؛ ترجمة فدایی، 1948

ای هقان بینقی هقجبرای فهم تجربه ها و دنیای واشعی به صورت مجزا، باید بتوان در محدودة اندیش  ضروری : 

اء بقا حقوادث و اشقی ا یمقان راهقاندیشه    ردید داشته باشیم و نباید واژه ها ورشیب، اندیشید. ما باید دربارة اندیشه ها ت
 مخلوط کنیم. حوادث و اشیاء از اندیشه های ما جدا هستند.

 

 هایمان را کنترل کنیم )و نه توسط اندیشه هایمان کنترل شویم( . چگونه اندیشه2
لب ماهیتی خود محور دارنقد. اندیشقه هقایی کقه از اندیشه هایی که در نتیجة تجربیات شخصی شکل گرفته اند، اغ

طری  تلقین های اجتماع و فرهنگ به ارث می رسند به صورت نوعی، ماهیتی نژاد پرستانه دارند. در هر دو حالت، ایقن 
اندیشه ها می توانند، بینش و بصیرت ما را به شدت محدود نمایند. این همان موشعیتی است که تسقلط بقر موضقوعات 

) تجربیات شخصی خود محورانه(. این همقان مقوشعیتی اسقت کقه  و زبان مادری باید نقش خود را ایفا نمایند تحصیلی
آموزش و پرورش باید ما را توانمند سازد. اندیشه هایی که از موضوعات تحصیلی و از مطالعة تمایزات ذاتقی در کقاربرد 

اند ما را به ماورای خود محوریهای شخصی و ایده لوژیهقای زبان آموخته ایم، بیانگر منابع اندیشه هایی است که می تو
اجتماعی که به صورت نوعی توسط آنها احاطه شده ایقم، رهنمقود سقازد.دیدگاه مارکسیسقتی معتققد اسقت کقه ذهقن 
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محصول تغییرات تاریخی و اجتماعی است.این دیدگاه اظهار می دارد که نمی توانیم از اصول تفکر یا رشد شقناختی بقه 
مقی یابنقد و سیسقتم نشقانه ای را کقه    انتزاعی بحث کنیم. ما نیاز داریم فرهنگی را که کودکان در آن پقرورشطور 

ب(.  بر همین اساس ویگوتسکی معتقد بقود کقه اگقر ایقن  2002فرهنگ فراهم می آورد در نظر بگیریم)پاول و الدر،  
(. وشتی یاد 1368، ترجمه فدایی، 1948اهد گرفت) کرین، ابزارهای تفکر تغییر یابند؛ ذهن ویژگیهای متفاوتی به خود خو

می گیریم که به صورت تاریخی، جامعه شناسی، علمی، مذهبی و فیلسوفانه بیندیشیم، می توان پیش داوریها، تصقورات 
شالبی، توهمات و سوگیریها را در تفکّر شخصی و تفکّر کلی مان در جامعقه ای کقه در آن زنقدگی  مقی کنقیم، نادیقده 
گرفت.  ویگوتسکی می گوید که کودک اشکال اجتماعی رفتار را می آموزد و آنها را برای خود به کقار مقی برد)کقرین، 

(. بسیاری از افراد بدون لحاظ چنین دستورالعملی، بسیاری از چیزها را با هقم مخلقوط مقی 1368؛ ترجمة فدایی، 1948
، داشتن اطالعات و شناخت پیدا کردن، فروتن بقودن و زبقون کنند. مثالً نیاز و درخواست، شضاوت کردن و شاضی شدن

ر ما رشد شتی که تفکّب(. و 2002بودن، خود رأی بودن و یک دنده بودن و جرأت درگیری با جزم اندیشی)پاول و الدر،  
ی خقود نیستند، خطاپقذیر« مقدس»ها دست یافتیم، درمی یابیم که تجربیات ما زیاد  اندیشهیافت و به سطح عمیقی از 

هایی تالش خواهیم کرد که ما را گسترش داده و توانمند نماینقد تقا  اندیشهرا می شناسیم و در نتیجه برای دستیابی به 
 به فردی آزاد و مستقل از نظر فکری تبدیل شویم.

و  ذیری هقاپقها وجود دارد: تجقارب شخصقی، جامعقه  اندیشهتفاوت برای محداشل چهار منبع  ضروری : اندیش 

...(. .ی، عربقی، و زبان مادری )انگلیسقی، فارسق ،، موضوعات تحصیلی و تخصصی که مطالعه کرده ایمتجارب فرهنگی
ا مقورد اسقتفاده ین حوزه هاه هایی را که در ندیشتحصیل کرده ای واشعی تبدیل شویم ، باید یاد بگیریم ا به برای اینکه

ایمقان را ه اندیشقهنقه این صورت است که مقی تقوانیم یقادبگیریم، چگوشرار می دهیم، کنترل و ارزیابی کنیم. تنها در 
 هایمان کنترل شویم.( اندیشهکنترل کنیم )نه اینکه توسط 

 

 های یك موضوع فکر کنیم ؟ اندیشه حوزۀچگونه در . 3
و و ..... نکتبال ، پیقاشبیه یادگیری خوب عمل کردن در فوتبال، بس ؛های یک موضوع اندیشه حوزةر در یادگیری تفکّ

ه صقورت غیقر بقآدمی است که شبیه  ،های یک موضوع پیشرفته بدون تمرین های منظم اندیشه حوزةر در است. تفکّ
تأسقفانه، می نقوازد. طبیعی پشت میز پیانو می نشیند و به صورت خود به خودی و بدون هیچ نظم و شاعده ای پیقانو مق

نی یک سخنرا ةیک موضوع چگونه باید فکر کرد. صرف ارائ حوزةبسیاری از کالسهای درس مشخص نمی کنند که در 
شف کنید کابراین باید های آن موضوع چگونه فکر کنید. بن اندیشه حوزةدهد که در  یک موضوع به شما یاد نمی ةدربار

و بقه  اد فکقر کنیقداشتص حوزةی فکر کنید، چگونه در مشی حوزةزیست شناسی فکر کنید، چگونه در  حوزةکه چگونه در 
ه در مغزتقان انیهایی کبا حجم بزرگی از محتوای کتاب یا مجموعه ای از سخنر انری را نمی توهمین منوال. چنین تفکّ
 مده است :آن چیزی که ما پیشنهاد کرده ایم در اینجا آ ب(.  2002)پاول و الدر،  کرده اند، کشف کنید

برای یادگیری هستید. شبول کنید که تسلط یقافتن بقر ایقن چشقم  یجدید راهشبول کنید که شما در حال جستجوی 
ر در نظقر انداز جدید وشت زیادی می خواهد. وظیفه ی خود را به عنوان یک دانش آموز، یادگیری روشهای جدیقد تفکّق

اریخ هسقتید، مثالً اگقر شقما در کقالس تق های انتقادی جدید تقویت کنید. اندیشهبگیرید. ذهن خود را برای انطباق با 
 ةر بقه شقیوتفکّق یریاست. یا اگر در کالس نوشتن هستید، وظیفه شما یادگ ة مورخانر به شیوتفکّ یریوظیفه شما یادگ
فلسفه و یا شقیمی  ،ماهر است. یا اگر شما در کالس جامعه شناسی، روان شناسی، جغرافیا، زیست شناسی ةیک نویسند

و یا شقیمیایی  ،فیلسوفانه ،ای جامعه شناختی، روان شناختی، زیست شناختی ر به شیوهتفکّ یریهستید، وظیفه شما یادگ
است. اگر شما در کالس پرستاری ، مهندسی و یا معماری هستید ، شقما مقی بایسقت تقالش کنیقد مثقل پرسقتاران ، 
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 ب(. 2002،  )پاول و الدرمهندسان و یا معماران حرفه ای تفکر نمائید. مغز شما باید چنین فکر کند تا موف  شوید
ولهقای هد. به فرممی د  س هر موضوعی وجود دارد که معنای واحدی به آنپ ه هایی کلیدی دراندیششبول کنید که 

باشقید کقه  اطر داشتهخمتفاوت ضروری یک موضوع نگاه کنید. )استفاده از فرهنگ لغات، کتب درسی، دانشنامه ها(. به 
نقد؟ چقه هنر می ک عنایی واحد از یک موضوع بدهد. چه چیزی هنر راشما در جستجوی ایده هایی هستید که به شما م

د؟ اسی می کنچیزی علم را علم می کند؟ چه چیزی پزشکی را پزشکی می کند؟ چه چیزی زیست شناسی را زیست شن
 تالش کنید مخرج مشترک این توجیه های متفاوت را دریابید. از آموزگار خود کمک بخواهید.

یقد، مقرتبط اشروع کرده  های پایه که با آنها اندیشهرا )در کتب درسی یا سخنرانی ها( به  یدجدی اندیشةاکنون هر 
ی را رتباطقات شقهوداه هقای جدیقد باشقد. اندیشق ةزیربنای همق بایدبزرگی که با آن شروع کرده بودید،  اندیشةکنید. 

 کاملی برای شما می سازند.  درکجستجو کنید، ارتباطاتی که 

مقی  ک موضوع عملی حوزةر در برای تفکّ یوجود دارند که به عنوان راهنمای پایههایی  اندیشه ضروری: اندیش 

اول و القدر،  )پقیقاد بگیرد هقا را اندیشقهو مغزتان را تقویت کنید تا ایقن  را جستجو کنید، بنیادیهای  اندیشه. این کنند
 ب(. 2002

 

 ؟های یك متن را یاد بگیریم اندیشهچگونه . 4
 شقده  دهیسازماندرسی  موضوع همانهای  اندیشهمتن های درسی )کتب درسی( بر اساس نظامی از  ةهم

هقا  اندیشقهاز  ر اسقتفادهاند. نمودار نظامی است که به شما کمک می کند تا یادگیری آنها را آغاز کنیقد. توجقه کنیقد د
 و توضیح دهید. ،نیدکتمایز گذاری  ارتباط برشرار کنید، ها را اسم گذاری کنید، تعریف کنید،آنخودتان 

  ین مهقم تقر   ز. خالصقه ای اوجقود داردما در کجای دانش هستیم، فنونی از واژه ها برای سازمان دهقی
 هایی که از مطالعه موضوعات یاد می گیرید، تهیه نمائید.اندیشه 

  بقا خقود را یقدی کنسقع موضوع داشته ایقد نباشقد. شبال در بارةممکن است دانش شما بیشتر از دانشی که 
 امتحان کنید. ) محاوره ای(ان غیر فنیبز ههای کلیدی باندیشه  توضیح 

  ر بقا هقای مغقای شقهندیکنیقد، ا سقعیه های مغایر فهمید. اندیشدر ارتباط با  را می بایست ها اندیشه ةهم
 نام گذاری و توضیح دهید. ،که یاد می گیرید را یهای اندیشه
  اندیشقةند. هقر شو درکهایی  اندیشهچنین  طبقات بزرگتربه عنوان شسمتی از  ستبایمی ه ها اندیش ةهم 

 آن نام گذاری کنید. طبقات مرتبطمهمی که یاد می گیرید انتخاب کنید و آن را در ارتباط با 
   ی، هبی، فرهنگقوجود دارد. این حقوزه هقا شقامل اخالشقی، مقذ اندیشه هاحوزه های متفاوت و متعددی از

 د.و توضیح دهی ،کلیدی در هر حوزه را نام گذاری اندیشةو ریاضی است. ، اجتماعی، سیاسی، علمی
   یقاد بگیریقد،  ه برای موضوعی که می خواهیقداندیش 25در آغاز هر کالس، سعی کنید فهرستی از حداشل

آن  ةارلقه ای دربقار ممکن است الزم باشد مقدمه ای از یک فصقل کتقاب درسقی یقا مقاتهیه کنید. برای انجام این ک
بسقط  )بقا عبقارات، .بیقان کنیقدها را برای یکی از دوستانتان  اندیشهمطالعه کنید. سپس فهرست  مجلهموضوع از یک 

 دادن، مثال زدن، و ارائه نمونه برای هر کدام از آنها(.
  های اولیقه اضقافه  اندیشه  تازه ای به فهرست های اندیشهفت می کنید، درس پیشر یک که در به میزانی
کتاب های عنوان های فصل ها و بخش مرتب هایی که می توانید آنها راتوضیح دهید خط بکشید.  اندیشهو زیر ، نمائید
ا جسقتجو نمائیقد. های کلیدی ر اندیشهمی کنید،  بعالوه در هر سخنرانی که گوش. ها ترجمه کنید اندیشهبه را درسی 
پایه ای که برای حل مسائل مورد استفاده شرار می گیقرد، ارتبقاط بقر شقرار کنیقد. بقر  ةو نظری یای اساسه اندیشهبین 
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 ها و نظریه های اساسی )بنیادی( به خوبی تسلط یابید. تا زمانی که الزم است، تغییر مکان نکنید. اندیشه

رسم  ردن آنها باآنچه که یاد گرفته می شود بر جسته ک ةر دربارتفکّ یک روش مهم برای های ضروری :اندیشه 

ا رکقه یقادگیری  یکقی از شقیوه هقایی .شودمی  که مطالعه است ها در شلب موضوعی اندیشهنمودار، توضیح دادن آن 
 از مقودار یکقینتسریع می دهد، تبدیل کردن مفاهیم انتزایی و فرایندهای فکری بقه چارچوبهقای عینقی اسقت. رسقم 

است که در این زمینه  ب(.  هلمبرگ یکی از کسانی 2002راههایی است که می توانیم به هدفمان برسیم)پاول و الدر،  
س فکقر در کقالتحقی  کرده و معتقد است استفاده از یک تصویر تجسمی و عینی در آشکار ساختن مفقاهیم ضقمنی ت

 (1374؛ ترجمة ابیلی، 1982قلِ مایردرس مؤثرتر از صحبت کردن در بارة آنهاست  ) هلمبرگ، به ن

 

  نتیجه گیری :

ا در مفقاهیم ر عقال ازفتقوان اسقتفادة است. اگقر  الزمبرای پرورش رشد عقلی  ،ر انسانتفکّ برها اندیشه  نفوذ درک
در  از آنهقا دتفادة سقودمنتقوان اسقعمی  و معنی دار ارائه دهیم،  مطلبی رانمی توانیم  نداشته باشیم،رمان محتوای تفکّ

زندگی خود  وانیم کیفتتخود نیز نخواهیم داشت. اگر نتوانیم نقش اندیشه ها را در زندگی خود کشف کنیم، نمی زندگی 
اه اندیشقه هقای را را، از را بهبود بخشیم. اگر نتوانیم تشخیص دهیم که چگونه و چه موشع، دیگران را یا اینکقه آنهقا مق

رفت انسقان الصه، پیشقخ بیانبه   زنند، نمی توانیم فردی اخالشی باشیم. نادرست و یا راهنمایی های نادرست گول می
 ب(2002ل والدر، ر انسان است )پاوها در تفکّ اندیشهانتقادی مفاهیم و  ةفهم بینش مندان مستلزمتحصیل کرده 

کقر بقه دنبقال التی کقه تفر، بر سؤاتفکّ هدفِ. به عبارت دیگر، ما بر شودر بر اجزای آن تأکید می برای تحلیل تفکّ 
بقر شقوند،  که سقاخته مقی اطالعاتی که مورد استفاده شرار می گیرند، بر مفروضه ها و استنباط هاییبر آنهاست، پاسخِ 

 .ج( 2002،  د)پاول و الدرمی شو تأکیدتلویحات تفکر،  بر مفاهیم و نقطه نظراتی که راهنمای تفکر است و
ح و روشقنی، یی مثل وضقو؛ استانداردهاگرفته می شوندنداردهای منطقی اجزای تفکر به کار برای ارزیابی تفکر، استا

 هقدفِ امی پرسیم آیق درستی، ارتباط، منط ، دشت، توجیه پذیری )پذیرفتنی بودن(، اهمیت، عم  و وسعت. برای مثال،
ه انقد، و فقاهیم موجقممفروضه ها و اطالعات مرتبط و درستند، استنباط ها و تلویحات منطقی اند،  ،سؤال روشن هستند
 ج(. 2002د)پاول و الدر،  نقطه نظرها مرتبط ان

زمانی که دانش آموزان بتوانند استدالل ها را تحلیل و ارزیابی کنند، آنها مهارتهای ضروری یک فرد تحصقیل کقرده 
دی باشد، کافی است مستدل پقیش می گوید: برای آنکه کسی متفکر انتقا 1ج(. هاروی زیگل 2002)پاول و الدر،  را دارند

در این شسمت، الگویی ارائه داده ایقم  (138برود؛ یعنی استدالل یا تعقل هستة مرکزی تفکر است) فیشر، ترجمة سرمد، 
برای تحلیل و ارزیابی استدالل ها در اشکال کتبی استفاده نمایند. برای مثال در یک مقاله، انشاء،  آن تا دانش آموزان از

نوشته شده اند که مستقیماً بقرای دانقش شکلی تن درسی )کتاب درسی(. هر یک از بخشهای این شسمت در فصل، یا م
 ج(. 2002)پاول و الدر،  آموزان شابل استفاده اند

 

 را تحلیل کنیم ؟ ، و یا یك کتاب درسیچگونه منطق یك مقاله، انشاء، فصلی
سقمت هقایی از شتحلیل آن بقه  ، و یا کتاب درسی؛صلف یک انشاء، مقاله،منط  یک مهارت مهم برای درک کردن 

ا بقا ده نویسقنده ریقد، مقی توانیقد اسقتدالل هقای مقورد اسقتفادهیکبقار آن را انجقام اگقر نویسنده است. لهای استدال
 استانداردهای عقلی ارزیابی کنید. در اینجا الگویی برای انجام این مطلب ارائه شده است :

                                                           
1. Harvey Siegel  
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نویسنده را  هدفِتا جایی که امکان دارد،  و اصلی این مقاله ......................... است. ) تالش کنید به درستی هدفِ -1
 انجام دهد.( کرده است، از مقاله بیان کنید. آنچه که نویسنده تالش 

 است سش کلیدیاستخراج پراست ....................... .)هدف   فی آن را داشتهشصد معر پرسش کلیدی که نویسنده  -2
خص کرده را مش لیدیکدام پرسش ک شته است. به عبارت دیگر،  مقالهدامقاله  هنگام نوشتن  که نویسنده در ذهن خود

 است .(
ود خق ةویسقنده در مقالقالعات کلیدی را کقه ن...... . )اط............این مقاله عبارت است از : .... تمهمترین اطالعا -3

 در ایقن مقی کنیقد. ز اعتقادات اصلی اش مورد استفاده شرار داده و یا مسلم فرض کرده است را مشخصبرای حمایت ا
رد استفاده ری هایش موکه نویسنده برای حمایت از نتیجه گی را جستجو کنید  واشعیت ها، تجربیات و داده هایی  بخش

 شرار داده است.(
 ردنکاین شسمت مشخص  شصده عبارتند از : ......................... . )همترین استنباط ها و نتیجه گیریهای این مقالم -4

 که نویسنده به عمل آورده و در مقاله اش بیان نموده است.( است  مهمترین نتیجه گیریهایی
 نطری  ای .. از....................... :عبارتند از  ضروری استآنها در این مقاله  درکهای کلیدی که  اندیشهیا  اندیشه -5
مترین تان بپرسید : مها، از خوده اندیشههای منظور مؤلف، این است......................... .)برای مشخص کردن این  اندیشه
نچقه صقه ای از آنویسنده مجبور به درک آنها هسقتید، سقپس خال یاستدالل روشها چه هستند که برای درک  اندیشه

 است، توضیح دهید.(گفته  اندیشهنویسنده به وسیله این 
ویسقنده نخودتان بپرسید:  از فروضه های اصلی زیر بنای تفکر نویسنده عبارتند از : ...................... .)مفروضه یا م -6

نقد کده فکر نمی مفروضه هایی که نویسن ، مورد سؤال شرار گیرد چه چیزی را بدیهی فرض کرده است که ممکن است
سقت کقه ان همقان جقایی نمی شوند. ای له از آن دفاع کند کلی گویی هایی که معموالً بیان قامالزم باشد در متن یک 

 .(آغاز می شود تفکر منطقی
.. .)اگقر ............نیم ، تلویحات آن عبارتند از : ........فکری استدالل را به صورت جدی انتخاب ک روشاگر ما این  -7
 ؟ در ایقندآورخواهد  اربچه پیامدهای احتمالی به  دنبال کنند،استدالل نویسنده را به صورت جدی  و  فکری روشافراد 
رید تلویحقاتی که باور دا شما باید بهترین تفکر را برای تعیین آنچه تلویحات منطقی نویسنده را پی گیری کنید.  شسمت

 منطقی هستند، انجام دهید.(
ینجا باید ؤال اصلی که در اای موجود در این مقاله عبارتند از: ...................... .)سا نقطه نظرهیمهمترین نقطه نظر  -8

اگقر ایقن  رده اسقت ؟ست از : نویسنده به دنبال چه چیزی بوده است و چگونه آن را جستجو کقا پاسخ داده شود عبارت
ن بدسقت تقواشید، شقما و درست فهمیده بابه عنوان اجزای درونی یک مقاله، انشاء، یا فصل به صورت دشی  را ساختار 

نقوع اختار اصقلی همقه سق 8به صورتی همدالنه نقش نویسنده را بازی کنید. به خاطر داشته باشید که این  می آورید تا
 .ج( 2002)پاول و الدر، می کنند. آنها عناصر ضروری تفکر هستندمشخص تفکر را 

 

 ؟استدالل یك نویسنده را چگونه ارزشیابی کنیم. 5
عناصقر را  ن اجقزا یقاآتقا  باشقیدهنگامی که اجزا، یا عناصر، یک استدالل نویسنده را دشیقاً مشخص نمودید، آمقاده 

دهید  ا به خوبی انجامد تا آن رارزیابی نموده و کیفیت استدالل نویسنده را تعیین کنید. راهنمایی های زیر را استفاده کنی
: 

ه خقوبی بقید : هدف یا مقصود استدالل کننده چیست ؟ آیا هدف یا مقصود هدف نویسنده تمرکز کن بر مقصود یا -1
 آیا استدالل موجه است ؟ ؟ بیان شده است
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یان شقده بدی که نویسنده به پاسخ آن پرداخته است، تمرکز کنید : آیا پرسش در موضوع به خوبی بر پرسش کلی -2
چیقدگی درسقتی( پیی است ؟ آیا بیقان سقؤال حقانیقت )است )یا داللت روشنی دارد؟( ؟ آیا واضح است و بدون سوگیر

 موضوع را می رساند ؟ آیا پرسش و هدف مستقیماً به هم مربوط اند ؟
طالعات ضروری طالعات ارائه شده به وسیله مؤلف تمرکز کنید: آیا نویسنده شواهد ، تجربیات و یا اابر مهمترین  -3

نده پیچیقدگی ؟ آیا نویسق شیقاً و مستقیماً به سؤال موضوع مربوط اندنقل کرده است ؟ آیا اطالعات درا برای موضوعات 
 های موضوع را نشان داده است ؟

یده های کلیدی اشلب استدالل های مؤلف شرار دارند، تمرکز کنید: آیا نویسنده  در ادی کهبر مهمترین مفاهیم بنی -4
ه شقرار ورد اسقتفادمقمورد استفاده به روشقی موجقه را هنگامی که ضروری بوده است، روشن کرده است ؟ آیا ایده های 

 گرفته اند ؟
داشته است، بدیهی فرض کرده است یا مفروض پن های مؤلف، تمرکز کنید: آیا نویسنده در برابر آنچه هبر مفروض -5

آیقا  یقا اینکقه حساسیت به خرج می دهد )مفروضه هایی که ممکن است به طور منطقی مورد سقؤال شقرار گیرنقد( ؟ و
ده مقی میقز اسقتفانویسنده بدون مخاطب شرار دادن مشکالت موجود در آن مفروضه ها از چنین مفروضه های تردیقد آ

 نماید ؟
نتیجقه  وهقا اسقتنباط  ر مهمترین استنباط ها یا نتیجه گیریهای نوشته شده در یک شطعه، تمرکقز نمائیقد؟ آیقاب -6

عمقل یقر مقوجهی بغموضوع هستند، آیا مؤلف نتیجه گیریهقای گیریهای بعمل آمده توسط مؤلف از اطالعات مرتبط با 
ه عبقارت بقرفته است؟ رشیب را هنگامی که موضوع پیچیده بوده است، در نظر گ آورده است؟ آیا مؤلف نتیجه گیریها ی

در هقر ل هقا را ایص استدالدیگر، آیا مؤلف از خط فکری استداللی مورد استفاده، به نتایج منطقی رسیده است، یا آیا نق
 جایی می توان مشخص کرد ؟

ت یقا اصلی مؤلف تمرکز کنید: آیا مؤلف حساسیت نقطه نظرهقای رشیقب مقرتبط را نشقان داده اسق بر نقطه نظر -7
رار داده و به رد توجه ش( دیگران را مویخطوط فکری استدالل کردن را ؟ آیا او چارچوب اعتراض دیدگاهها )نقطه نظرها

 آنها پاسخ داده است ؟
است، متذکر  پیروی نموده بر تلویحات تمرکز کنید: آیا نویسنده حساسیت تلویحات و پیامدهای موشعیتی را که او -8

 (ج 2002شده است؟ یا آشکار ساخته است؟)پاول والدر، 
ادگیری طالعقه و یقدر شسمت های شبلی بر ایده هایی متمرکز شدیم که دانش آموزان کمک می کردند تا عادتهای م

تفکر نموده  عمی  تر تنمبهبود بخشند. این راهنمائیها به یادگیرندگان کمک می کردند تا از طری  مطالعه یک خود را 
هاداتی نقیم، پیشقنو یادگیری جدی تری را شروع کنند. در این بخش، بر اهمیت سؤال کردن در یادگیری تمرکز مقی ک

انقش آمقوزان . همچنین دبه پرسشگرانی فعال تبدیل شوندارائه می کنیم تا به دانش آموزان )یادگیرندگان( کمک نماید 
ورتی کقه برخقی صارند، در )یادگیرندگان( را با ایده هایی آشنا می کنیم که برخی از آنها با سؤاالت مشخص سر و کار د

 .د(2002) پاول و الدر، دیگر از آنها با سؤاالت بحث برانگیز سرو کار دارند

 

 فکر و یادگیری درك کنیم؟چگونه نقش پرسش ها را در ت. 6
می شود. اگر شصد دارید حوزه ای تخصصی  ولی با مطرح کردن سؤال تحریکنمی شود  تحریکتفکر با پاسخ دادن 

کنید تا در آن پیشقرفت کنیقد و اگقر  حبنیانگذاری کنید، باید در آن حوزه سؤاالتی مطر ...مثل فیزیک، زیست شناسی و
سؤال یا سؤاالتی در آن حوزه نپرسید امکان رشد اولیه در آن حوزه ها وجود ندارد. بعالوه هر حوزه ی تخصصی فقط در 

آن سقؤالها نیرویقی کقه سرحال و پویاست که تعدادی سؤال جدید در آن حوزه مطرح شقوند بقه طقوری  ،زنده  صورتی



 فصل ششم  770

 رای تفکر در آن حوزه باشند، برای تفکر و یا تفکر مجدد در هر حوزه ای، فرد باید سؤاالتی مطقرحبرانگیزاننده و جدی ب
ور موضوعات را تعیین می کنند. از ثغکندکه محرک تفکر او باشند. سؤاالت، تکالیف و مسائل را تعریف نموده و حدود و 

زد، تفکقر را در یزمانی که سؤاالت بعدی را برانگ طرف دیگر، در اکثر موارد پاسخها توشف کامل تفکرند. یک پاسخ فقط
شما فقط زمانی فکر می کنید و یاد مقی گیریقد »زندگی تداوم می دهد. دلیل آن نیز این مطلب است که گفته می شود 

 .د(2002پاول و الدر، )  «که سؤال داشته باشید.
و محتوایی کقه  ه ی موضوعد، درباریان ذخیره کنجای اینکه مقدار زیادی اطالعات غیر مرتبط را در مغزت بنابراین، به

 ود ر مقی انگیزانقبقرا موضوعات یر ساخت زکنید. مطرح کردن سؤاالت عمی ، تفکر  شرار است یاد بگیرید، سؤال مطرح
ف ی تعریقف تکقالیسؤاالت نیرو و تقوان شقما بقرامطرح کردن از  هدفروبرو شدن با پیچیدگی ها است. برای  ینیروی

ای یقی اسقت بقرنیرو و توان شما در جستجوی منابع اطالعات است و بقه همقین شیقاس نیرو ،سؤاالت است. اطالعات
چگونقه بقه  لب است کقهنیرو و توان شما برای آزمایش کردن این مط ،ارزیابی کیفیت اطالعات. تعبیر و تفسیر سؤاالت

سقت کقه ین مطلب ااای آزمایش کردن نیرو و توان شما بر ،اطالعات سازمان یا معنی می دهید. مفروضه های سؤاالت
فکر جریان است که ت نیرو و توان شما برای پیگیری مکانی ،چیزهایی برای انتخاب درست هستند. تلویحات سؤاالت هچ

هقای مقرتبط نقطه نظر دارد. نقطه نظرهای سؤاالت نیرو وتوان شما برای آزمون کردن چشم انداز شما و در نظر گرفتن
 .د(2002الدر، ) پاول و دیگران است

ایقد و رهنمقون نم اگر شصد یادگیری دارید ، باید سؤاالتی بپرسید که شما را به سقؤاالت بعقدی ضروری: یایده 

 همان سؤاالت نیز سؤاالت بعدی را ایجاد کند. یادگیری خوب منوط به خوب پرسیدن است.

 

 چگونه سؤاالت مهم در یك موضوع درسی مطرح کنیم ؟. 7
ه بهتقرین ی پردازد، بم پاسخ داده می شود، و روشی که به سؤاالت به وجود می آیندسؤاالتی که در آن  هر علمی با

م آن ه سؤاالت مهبپرسیدن و پاسخ دادن توان وجه ممکن شناخته می شود. برای تفکر خوب در یک رشته علمی، باید 
ال برای خودتان مطرح نمائیقد سؤ 25حداشل  تالش کنیددر ابتدای مطالعه ی هر موضوع درسی،  را داشت.حوزه علمی 

ی از یقک اایقد مقدمقه در جستجوی پاسخهای آنها باشد. برای انجام این مهم ب، به گونه ای مطالعات شما در آن رشته
 ضیح دهید.ی دیگر تواهمیت سؤاالت را برای فرد و پس از آن مطالعه کنید را کتاب درسی یا دانشنامه در آن موضوع

فه لیقه خقود اضقابه فهرست سؤاالت او دیگریسؤاالت انی که در مطالعة یک درس پیشرفت می کنید، به همان میز
 ،هیقدرا شقرح د که می توانید چگقونگی پاسقخ بقه سقؤاالت ،هنگامی که اطمینان حاصل کردید یبعد . در مرحلةکنید

یقن سقنتز بقه ادر خصوص فتو تبدیل کنید. برای مثال بخشی لبه سؤا خود رابخشهای کتاب درسی  فصل و عنوانهای
وه یست ؟ بعقالچسؤال پاسخ می دهد: فتوسنتز چیست؟ یا بخشی در خصوص انگیزش به این پاسخ می دهد که انگیزه 

آنها را به  ا زمانی کهتبر سؤاالت اولیه به خوبی تسلط یابید و  سؤاالت کلیدی در سخنرانی کالس درس را جستجو کنید
تفکر ماهر مک ه کنید. یر نروید. به ارتباط بین ایده های کلیدی و پرسشهای کلیدی توجخوبی درک نکرده اید، به جلوت

ع تشخیص دهقد، ؤاالت تابسشادر است سؤاالت را تعویض کند، معناهای بدیل برای آنها تولید کند، سؤاالت راهنما را از 
 درک نماید. می خواهند راو تکالیفی که سؤاالت از ما 

آن وری ضقرپرسشگر خوبی شوید، محتقوی و مفقاهیم در یک رشته علمی ا شصد دارید اگر شم ایده ی ضروری:

 رشته را یاد بگیرید.
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 چگونه بین اصول یك نظام و نظامهای متضاد با آن تمایز قایل شویم؟. 8
مقری م تواف  ادر برخی رشته های علمی عدم تواف  بین متخصصین بسیار کم است؛ در دیگر رشته های علمی عد

عقه مقی زی کقه مطالپرسند و ماهیت آن چی عمومی و متداول است. دلیل این مطلب در نوع سؤاالتی که آنها می ،کلی
لمقی پدیقده شته های عکنند، نهفته است. ریاضیات، فیزیک و علوم زیست شناسی به دسته اول مربوط اند. متفکر این ر

ح مقی کننقد ؤاالتی مطرسآنها همچنین  .با ثبات دارندهایی را مطالعه می کنند که در شرایط پیش بینی پذیری رفتاری 
نسقان سقر و کقار ی که با ابه روشنی و دشی  با تواف  تقریباً کامل متخصصین بیان نمود. رشته های را که می توان آنها

بقرای  سقتند.هل پقیش بینقی عمدتاً متغیرهای غیر شابمی کنند دارند، به دسته ی دوم تعل  دارند. آنچه که آنها مطالعه 
و  ، زرگ مقی شقوندبخاص های با والدینی با باور ،مثال، انسانها در مکانها، زمانها و فرهنگهای متفاوتی متولد می شوند

ر دچه چیزی  .ی کنند، تجربه ماشکال متفاوتی از ارتباطات را با دیگران که آنها هم تأثیرات متفاوتی را دریافت کرده اند
ر ایقن ؤاالتی کقه دمی سازد. از این رو، بسیاری از س دیگر متفاوت ص را از شخصا بر جسته است که یک شخم رفتار

ؤاالت را سقنهایی که آ)رشته ها پرسیده می شوند با ماهیت انسانی سرو کار دارند و موضوع عدم تواف  بین متخصصین 
نسانها را تحت تقأثیر شقرار ذهن ارا که  یمتفاوتمنابع (. 2003پاول ، و  از نقطه نظرهای متفاوتی می نگرند( هستند)الدر

 در نظر بگیرید: می دهند،
 ( تفکرجامعه شناختی )و شناخت ما تحت تأثیر گروهی است که به آن تعل  داریم. 
  ( تفکرفلسفه شناختی )و شناخت ما تحت تأثیر فلسفه شخصی ماست. 
  ( تفکرشوم شناختی )و شناخت ما تحت تأثیر ویژگی های شومی و نژادی است. 
  ای مقا هقو انتزاع  که داریم و روشی که با استدالل است شناخت ما تحت تأثیر ایده هایی و تفکرنطقی )م

 .سر و کار دارند(
  ( او شناخت ما تحت تأثیر تجارت فرهنگی، آداب و رسوم، و محرمات  تفکرانسان شناختی)ست. 
   ای ن در گروههقآو شناخت ما تحقت تقأثیر سقاختار شقدرت و اسقتفاده از  )تفکراز نظر ایدئولوی و سیاسی

 .اطراف ما شرار دارد(
 ( م شرار داو شناخت ما تحت تأثیر شرایط اشتصادی که در آن زندگی می کنی تفکراز نظر اشتصادی)رد. 
  ( م شرار داو شناخت ما تحت تأثیر گذشته و روشی که گذشته را نقل می کنی تفکراز نظر تاریخی)رد. 
  ( تفکراز نظر زیست شناسی )و شناخت ما تحت تأثیر زیست و عصب شناختی ماست. 
  ( خود محورانه ما تو تمایال و شناخت ما تحت تأثیر شخصیت تفکراز نظر روان شناختی)ست. 

بقه ایقن  وند و نسقبتمی توانند کشف نمایند که از چه شیوه هایی متأثر می شآنچه مهم است این است که انسانها 
طالعقه ی مه در حقال شیوه عکس العمل نشان دهند و پس از آن شیوه های رفتاری خود را تغییر دهند و اگر بفهمند کق
هنگقی و هقای فر وهآنها هستیم، عکس العمل هایی نشان می دهند که مطالعه ی ما را تحت الشعاع شرار می دهد. شقی
ی انسقان بقا ه رفتارهقاآداب رسوم متفاوتی که انسانها دارند بر این پیچیدگی ها افزوده است. بقه عبقارت دیگقر مطالعق

 (.2003پاول ، و  مشکالت متعددی روبروست)الدر
از نقطقه  مهمقی حقوزةتکلیف آن است که یاد بگیریم چگونقه در یقک « یک نظام»برعکس، در مطالعه ی موضوع 

را در  یبقرجز تفکقرات ا مکاتبیات تفکر کنیم. برای مثال، یاد بگیرید به صورت جبری تفکر نمائید، نیاز نیست که نظر
مقوزش مقی جبر را آ بر اساس نظام تعریف شده دشیقی است. همه ریاضی دانهایی که ینظر بگیرید. تفکر به شیوه جبر

 صورت روشن و دشی  تعریف شده است. . هر ایده ای بهمشترکندی تقریباً جبرایده های  دهند در

آن  عدم تواف  هقای متخصصقین میزانبرای هر موضوعی که مطالعه می شود، مهم است هم  ایده ی ضروری:



 فصل ششم  772

 آنچه که یک فرد در حال مطالعه کردن آن است.« تغییر پذیری»شناخته شود و هم  موضوع

 

 چگونه سؤاالتی درباره حوزه های مورد مطالعه بپرسیم؟. 9
حوزه مورد  ن سؤاالت یک. الگویی که چگونگی پرسیدشده اندرا طراحی  در ادامه آمده اندما فهرستی از سؤاالتی که 

دهید. شما  وضوع پاسخمطالعه را نشان می دهد. به سؤاالت متعددی از همین نوع با آزمایش کردن محتوایی از همین م
 داشته باشید. ممکن است به کمک آموزگار خود در برخی از آنها نیاز

 ، علمی به چه میزانی است؟عقاید متضاد این حوز. 1
 ؟در پاسخ به سؤاالت مهم تا چه اندازه با هم عدم تواف  دارند  ة علمیمتخصصین این حوز. 2
ندازه تعقارض ؟ تا چه ا چه حوزه های دیگری با چنین موضوعی سر و کار دارند. )از دیدگاهها و شایدهای متفاوت( .3

 درباره ی این موضوع از دیدگاههای متفاوت وجود دارد ؟دیدگاه 
 در کل، تا چه اندازه این حوزه را می توان علم نامید ؟. 4
ؤاالت این حوزه سچه میزانی  تا چه اندازه می توان سؤاالت پرسیده شده در این حوزه را با اطمینان پاسخ داد ؟ به . 5

 شابل تواف  هستند ؟ موضوعات
ش وشقن سقازی پقیه فشار عمومی بر متخصصان این حوزه برای سازش در تجربه حرفه ای شان در رتا چه انداز. 6

 داوریها وجود دارد ؟
دمت وزه چققدر شقتاریخچه ی این حوزه علمی چه چیزی درباره موشعیت های علمی این حوزه می گویند؟ این حق .7

 (.2003 ،پاول و  رها چقدر عمومیت دارند؟)الددارد؟ بحث و مشاجره در اصطالحات پایه ای، نظریه ها و جهت گیری

ه ن صقورتی کقبسیاری از رشته های علمی در فعالیت های دانشی خود شطعیت ندارند بقه همقا ایده ی ضروری :

 موضوعی را یاد می گیرند، اهمیت دارد که نقاط شوت و محدودیت های آن را بفهمید.

 

 پرسیدن سؤاالتی درباره کتب درسی
نقین چسقیاری از بمتفاوتی در کتب درسی به کار می روند؛ سقؤاالت زیقر را در نظقر بگیریقد. بقه  مجموعه سؤاالت

 رید.د نیاز داسؤاالتی با آزمایش و بررسی کتاب درسی پاسخ دهید. شما در برخی از آنها به کمک آموزگار خو
سقت؟ آیقا ب درسقی چیاگر عقاید متضادی درباره ی این موضقوع وجقود دارد، جهقت گیقری نویسقنده ایقن کتقا .1

 ؟ و شک ها مشخص شده است دیدگاههای متضاد بر جسته شده اند و جزئیات تلویحات این تردید
دسقترس  ده باشقد، درمورد توجه شقراردا شخصیآیا کتاب های دیگری که رویکرد این حوزه را از دیدگاه متفاوت  .2

 م؟می باشد؟ اگر وجود دارد، چگونه می توانیم جهت گیری و یا سوگیری این کتاب درسی را دریابی
سقی توافق  آیا متخصصان دیگر این حوزه ی تخصصی با هر پاسخ داده شده بقه سقؤاالت مهقم ایقن کتقاب در .3

 ندارند؟عدم تواف  های آنها چگونه است؟
یقدگاههای د)شاید از  چنین موضوعی سر کار داشته باشد وجود دارند؟ اکتاب هایی در حوزه های دیگری که ب آیا .4

 متفاوت( تا چه اندازه تعارض دیدگاه درباره این موضوع وجود دارد ؟
صان متخص ، آیا برخیاین کتاب تا چه اندازه این حوزه تخصصی را به عنوان علم معرفی می کند؟ اگر چنین است .5

 تواف  ندارند؟ از چه دیدی این حوزه علم محسوب  نمی شود؟ دیدگاهدر این حوزه با این 
تا چه اندازه سؤاالت پرسیده شده در این کتاب درسی به پاسخ دشی  و مطمئن منجقر مقی شقوند؟ تقا چقه انقدازه  .6

رسی به شما کمک مقی کنقد تقا شضاوت اند ؟ و آیا این کتاب د وسؤاالت در این کتاب درسی موضوع بحث و مشاجره 
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 د ؟یبین انواعی از سؤاالت بسیار متفاوت تمایز شایل شو

ی م  ا مطالعههمه کتاب های درسی در کیفیت یکسان نیستند. همانگونه که یک کتاب درسی ر ایده ی ضروری :

 کنید، درک و فهم نقاط شوت و محدودیت های آن مهم است.

نیاز دارند به  وند. آنهاشنیاز دارند در پرسشگری خبره  ؛به متفکر تبدیل شوند برای اینکه دانش آموزاننتیجه گیری:

ه ناسایی نمایند کز دارند شصورت فعاالنه همانگونه که مطالعه می کنند سؤاالت را فرمول بندی نمایند. آنها همچنین نیا
ت تردیقد هقا بقا سقؤاال که سایر رشتهدارند در حالی  برخی از رشته ها به صورت گسترده ای با سؤاالت دشی  سر و کار

اسقت کقه مقا،  زگقار، مهقمآمیز )شک برانگیز( یا سؤاالتی که نیاز داوری مستدل دارند، سر و کار دارند. بقه عنقوان آمو
ونقه ای کقه مقا اگرا به گخودمان، بدانیم آیا حوزه تخصصی مورد مطالعه ی ما دیدگاههایی همگرا دارد یا دیدگاههایی و

  (.2003پاول ، و   این حوزه ها را برای دانش آموزان ارائه دهیم )الدربتوانیم دشیقاً
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 ای و نقش آن درسرمایه اجتماعی با رویکرد مشارکت زنانسوادرسانه
 
 حمید رضا عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری

 

 چکیده:

ای بقه رسانهواد سای کار خود را شروع کرده و پس ازبررسی ضرورت توجه به این مقاله با ارائه تعریفی از سواد رسانه
گیقرد های اجتمقاعی مقورد بررسقی شقرار میاین مطلب یعنی سرمایهپردازد و در ادامهای میاهداف و اصول سواد رسانه

 این شسمت سعی شده است به اهمیت و عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پرداخته شود.در
مقورد  ا تعریفقی از مشقارکت اجتمقاعی، پقس درپردازد مشارکت است ابتقداین مقاله به آن میموضوع موردی که در

 مشارکت زنان بحث شده است.
ای پرداخته و نقش آن در میزان مشارکت زنان بیان شود و نظریات این دارد به اهمیت سواد رسانهاین مقاله تالش بر

 ن زمینه همراه است.ایاین مورد بیان نموده است. و در ضمن با ارائه پیشنهادهایی دراندیشمندان مختلف را در
ایجاد تواننقد سقببشوند و میای باعث باالرفتن سطح آگاهی میهای رسانهاین موضوع که پیاماین تحقی  با بررسی
توانقد واد میهای دموکراتیک جامعه گردد. چرا که یک شهروند فعال و با سقتر و تقویت ساختارارتباطات اجتماعی سالم

 برابر مسائل جامعه اعالم نماید. مثبت مثمر ثمر باشد و عکس العمل خود را درایجاد تغییر اجتماعی در
ر جامعقه و ای فراتر از محدوده ی تعریف شده ی خانوده و مسوولیت پذیری دافزایش دانش سبب ورود زنان به حوزه

نقان زرکت اجتمقاعی های ی که به صورت فردی شابل تحق  نیست به منزله ورود به عرصه حضور و مشاانجام فعالیت
 است.

ایقن راسقتا از ها بر سقرمایه اجتمقاعی بقا رویکقرد مشقارکت زنقان اسقت دراین مقاله بررسی اثرات رسانههدف کلی
پیمایشقی و  های مختلف در رابطه با رسانه، سرمایه اجتماعی, و مشارکت زنان استفاده شده است تحقی  به روشنظریه

 جام رسیده است.ی از تکنیک تحلیل ثانویه به اننوع مطالعات کیفی است که با بهره گیر ای است و در واشع ازکتابخانه

 ای، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مشارکت زنان: سواد رسانهواژگان کلیدی

 

 مقدمه: 
ی در هقای اجتمقاعهدر اکثر کشورهای توسعه یافته، یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری مشارکت پایدار همه گرو

هقای سقنی، اصقلی تقرین اششار و گروهرسیدگی به امور شهری است. بدون شک مشارکت مردم و شهروندان از تمامی
ها ست. گفتنی اسقت مشقارکت مقردم بقه زمینهایده آل در تمامیعامل در راه موفقیت مواد شانونی و دستیابی به شهری

این گونه امور حساس نیسقت امقام بهت. اگرچه افکار عمومیخصوص زنان در امور شهر یکی از اهداف جوامع معاصر اس
ایقن میقان در این مشقارکت بقه کقار رود. درضروری است تا سازو کارهایی پدید آمده و ابزارهایی واشعی برای تسقهیل

هری ور شقهای انجام شده هنوز نتوانسته انقد نققش مقوثری در اداره امقکشورهای در حال توسعه، زنان علیرغم حمایت
های شقهری نگقاه نقوین و های جدید به مقدیریتداشته باشند. گسترش روز افزون شهرها و واگذاری وظایف و فعالیت

 طلبد. این مقوله را میجامع به
ای را هقای نهفتقهدهند و از لحقاظ دانقش و توانقایی ظرفیتاز جمعیت کشور را تشکیل میاگرچه زنان بیش از نیمی

های مدیریتی به ویژه مدیریت شهری دارند. مشقارکت درصد( در بکارگیری پست 5ار اندک ) حدود بسیدارند اما سهمی
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از پیکره یقک جامعقه، این میان نقش زنان به عنوان نیمی ها اعم از زنان و مردان است و درنیازمند همه ششرها و گروه
توان انکار کرد کقه مشقارکت در این نکته را نمیم.نقشی بسیار مهم دارد. با هر نگرشی که مشارکت را مد نظر شرار دهی

عمل، در صورتی کامیاب بوده که به طور گسترده در بیشتر کشورهای جهان پذیرش عام یافته است. بقی شقک چنقین 
ا اینهها، تعمیم دموکراسی، بهبود روابط کار و مانندمقبولیتی در سایه اثر بخش مشارکت در باال بردن بهره وری  سازمان

ای مشحون از بی عدالتی و تعدی نسبت به حققوق واشعقی و مققام و منزلقت به دست آمده است، به دلیل وجود گذشته
های به دست آمده و حضور موثر و نقش آفرین بقا موانقع واالی زنان و به حاشیه راندن آنان، زنان در استفاده از فرصت

 ای مواجه اند. عدیده
این موانع را تعدیل داده و به مشارکت زنان در اجتماع کمک کنقد. تواند یلی است که میهای یکی از وساسواد رسانه

ایقن منظقر بقه اعتققاد اکثقر تحلیقل گقران و شقود. ازای در جهت برخورد هدفمند با رسانه مطرح میاصوالً سواد رسانه
اششار جامعه به عنقوان امیسطح آگاهی در تمکارشناسان موزه رسانه، برخورد هدفمند با رسانه از جمله دالیل باال رفتن 

ایجاد ارتباطات دو سویه و مشارکت جویانه با رسانه از یقک سقو و تقویقت تواند منجر بهباشد که میمخاطبین رسانه می
باشد بنابراین  شهروندان ساختارهای دموکراتیک جامعه در راستای مباحث نقد به مشارکت فعاالنه در حوزه رسانه در بین

های الزم بقرای برشقراری ارتبقاطی متفکرانقه و آگاهانقه بقا تواند مطرح باشد آموزش مهارتای میآنچه در سواد رسانه
( دیداری و شنیداریای ) مکتوب، های رسانهبه وجود آوردن نگاهی دشی ، نقاد و تحلیلی به پیام ها و در عین حالرسانه
 باشد. می

ها نداشته باشقند و در واشقع های سطحی از پیامهای شان را افزایش دهند تا برداشتآگاهیبنابراین زنان باید پیوسته 
ای شابقل تعبیقر و تفسقیر های رسانهای نیز افزایش درک و دانش نسبت به تفسیرهاست زیرا همه پیامهدف سواد رسانه

 هستند. 
ها بقر تفکقر و ها روبرو شویم و ببینیم چه چیزهایی از طری  رسانهاین امر الزم است با تفکر عمی  تری با پیامبرای

د بقه این عادت باید به سمت ارتقای سطح تعامل پویا با پیام برویم و خود را از اعتیاگذارد. برای تغییرعملکرد ماتاثیر می
ای بقه مقا گوشقزد ای است. زیرا سواد رسقانهاد رسانهآگاه سازی، باال بردن سطح سو ها نجات بدهیم. بهترین راهرسانه
های عمقی و گسترده نگر حرکت کنقیم های سطحی و محدود نگر فاصله بگیریم و به سمت اندیشهکند تا از اندیشهمی

 ها نسپاریم. و به راحتی افسار اندیشه مان را به سمت رسانه

 

 ای سواد رسانه
پقیش مطقرح شقده  سقال 300سواد یکی از پرکاربردترین مفاهیم برای مربیان است که در متون آموزشی از  مفهوم
اسقت  Medial Teracyاد معقادل کلمقه انگلیسقی ای نیقز نقوعی از سقو( سقواد رسقانه 260، ص 1998ها بز است )
 این موضوع در عرصه تحقی  تازگی دارد. هرچند

 حب نظران برای آن ارائه شده است. های چندی از دیدگاه صاتعریف
ها را از یکدیگر تمیز داد و انواع توان براساس آن انواع رسانهای نوعی درک متکی بر مهارت است که میسواد رسانه
شقود ( آن چنان که از تعریف استنباط می 27، ص 1386ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی ) شکرخواه، تولیدات رسانه
ای در ای تاکید دارد. موضوعی که از سقوی منتققدین رسقانهبنیادین آن بر مهارت شناخت تولیدات رسانه محور اصلی و

های ایتی یل دو سوی شرار گرفت. وی ضمن اذعقان بقه تنقوع رسقانهنیمه دوم شرن بیستم پیش درآمد چارچوب فکری
ایقن ( امقا سقوال و پرسقش اصقلی از 73، ص 1376 مدرن تنوع جریان انتقال واژگانی را نیز مورد توجه شرار داد. ) بقاد،

این حیطه بر این شرار در تعریف ثانوی ازتعریف بر محور کنجکاوی مخاطب به منظور ارتقای فکری وی مرتبط است. بر
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 شود. عنصر شناخت مخاطب از رسانه تاکید می
ها از و کسب بینش و درک برای تشخیص رسانه هاهای بهره وری موثر از رسانهای از تکنیکای آمیزهدر سواد رسانه

 (  27، ص 1386 –یکدیگر است ) شکر خواه 
این تعریف بر اصول بهره جویی از بینش مخاطب تاکید شده فهم و درک وی به شناخت صقحیح از این راستا و دردر

ی اطالعاتی مبتنی بر دریافت دشیق  از ااین شرار مقصود از حضور انسانی در جامعهشود برای منتهی میموضوعات رسانه
هنگقام  آورد. ) توانای کسب اطالعات بیشتر بقهاهداف نظام را فراهم می "هیل  "شناخت موضوعاتی است که به شول 

 –هیقل  وزشقی اسقت.نیاز، مهارت گزینش، ارزشیابی و بهره برداری از اطالعات و درک چگونگی آن، شلب هر نظام آم
 (.  294، ص 1382
کند از سواد ارائه داده به ای کار مینهادی که در انگلستان در زمینه سواد رسانه –نین تعریفی که موسسه آوکام همچ

 شرح ذیل است: 
 (.  2004ن است ) لیو ینگستون، های گوناگوایجاد ارتباطات در بافترک ودای توانایی دسترسی به سواد رسانه

دیگر در مقواد های بینش تاکیقد شقده در مفهقومیر مهارت شناخت و تکنیکهای مذبور که بر عناصدر برابر تعریف
 ر ذیل مورد توجه شرار گرفته است. ای در یک استنتاج به شرارسانه

 –های گونقاگون رسقانه و مصقرف توان دسترسی به تجزیه و تحلیل و تولید ارتباط در شکلای را میدر سواد رسانه
 (.  54، ص 2007، 10محتوا دانست ) مورتون 
 شود. ای شلمداد میتاکید سواد رسانه ها، مباحث موردنسبت به محتوای آن

های الزم بقه منظقور درک و ها و دانشای از مهارتها، نگرشای را به معنای مجموعهتوان سواد رسانهاین مبنا میبر
یابد، محتوای رسقانه ه یک گیرنده انتقال میت از یک فرستنده بها دانست که اطالعفهم استفاده از انواع مختلف رسانه

رعکس بقین تواند از شبیل تصاویر، صوت و متن بوده و تبادل بین اشخاص، بین یک فرستنده و چندین گیرنده یقا بقمی
های چقاپی یقا رادیقو و تقوان از روزنامقهاینکه بدانیقد کقی و چگونقه میچندین فرستنده و یک گیرنده باشد. برای مثال

یقا فرمقت متنقی  PDFهای ها و فرمتن برای کسب و   بهره جویی از اطالعات استفاده کرد یا چطور از شکلتلویزیو
HTML م و صقه تعلقیاستفاده کرد یا برای عکس و گرافیک چه نوع فرمتی را گزینش کرد از موضقوعات غالقب در عر

 . داده است را تحت تاثیر شرار تربیت پژوهشگران و دانشجویان دوران معاصر است که حوزه جامعه اطالعاتی

 

 ای ضرورت توجه به سواد رسانه
یقران اسقت کری فرا گفیکی از راههای توجه به موضوع و عنصر نوین در فرایند آموزشی، تاثیر آن پدیده در عرصه  

ای نیز در بطن چنین روندی جایگاه خود را بین فراگیقران بقه طلبد. لذا سواد رسانهکه ضرورت توجه به آن حیطه را می
ایفا ای غالباً موضعی اخالق گرایانقهنقد رسانه وی چاپی ،آموزشی هاها توجه به رسانهدست آورده است. در نخستین سال

ها و دسقتورات اخقالق های ی مصقداق داشقت کقه بقه اشقاعه دیقدگاهاین موضوع به ویژه در مقورد  سقازمانکرد،می
 پرداختند. میعمومی
ها، ای در کتابخانقهای رسقانهط وگاهی بسیاری از اعضا کلیسقاها حقذف محتقوهای شهروندان ذیرباین راستا گروهدر
  های رادیویی و تلویزیونی برآمدنقد.نمایش فیلم و باالخره برنامههای فروش روزنامه و مجله سپس در مرکز عمومیدکه

 (  54، ص 1386) براون، 
د و بقه های مختلف پیام، در رندگی روزانه افقزایش دهقای سعی دارد آگاهی آحاد افراد جامعه را به شکلسواد رسانه

را مقورد بررسقی را ارزایبی کرده فرایند شکل گیری فرهنگ عمقومیها و باورهای مردمیشهروندان یاری دهد تا بینش



 777 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

و ای اطالعقات، سقرگرمیها بقه طقور فزاینقدهاینترنت، فیلم، روزنامه و مجلقهها اعم از تلویزیون، رادیو،شرار دهد. رسانه
کنند و نقش مهم در شکل دهی و نفوذ به فرهنگ، ارزش، باور، اعتقادات عرضه می های مختلف را به افراد جامعهآگهی

ای ها در بر دارند. در دوران جدید با ویژگی ظهور وسایل نوین، جوامع تحت نفوذ و بمباران اطالعقاتی و رسقانهو دیدگاه
ر محیط فرهنگقی انسقان ریشقه دوانیقده این شبکه اطالعاتی که در سراسرسد به منظور بقاء درشرار گرفته و به نظر می

حفظ استقالل فکری و اندیشه، اجتناب از انفعال، بهره مندی از تفکر انققادی و افقزایش توانقایی گقزینش و انتخقاب و 
 (  1387شود ) پیران، ای شابل حصول تلقی میاین فرایند پیچیده و فراگیر از طری  تکوین و تکامل سواد رسانهرویایی با
ها و مقاصد عینقی ها با دیدگاهگران و پژوهشگران به تدریج مبادرت به تجزیه و تحلیل رسانهن اساس آموزشبر همی

ها ها در خصوص رسانهای به صورتی فزاینده تکثرگرا و غیر ارزشی شد و موجی از نگرانیو بی طرفانه کردند. نقد رسانه
های ارزشقی اشتقدار مختلف ظاهر گردید که به همراه با داوری های اجتماعی و اشتصادیهایی از جهان با بافتدر بخش

گرفت. مواردی که اغلب آنها را با منافع اشتصادی و سیاسقی ای صورت میهای رسانهبرانگیزی بود که علیه امپراطوری
نسقی و های مذهبی مبادرت به طرح شضاهایی چون زبان و رفتقار جگاههای بعدی دیددانست، در گامخاصی مرتبط می

زیبقایی  –هقای فرهنگقی ها مورد توجه شقرار دادنقد. در همقین راسقتا تحلیلخشونت آمیز را در حوزه انتقادی از رسانه
ای به واکنش و پاسخ گویی نسبت به سقاختارهای ها جایگاه واالیی به دست آورد و در چنین رویهشناختی در نقد رسانه

شقد. الگوهقای متنقوعی بقه مقرور بقر ی و طبقاتی تاکیقد میهنگی، اشتصادای به منظور رهایی عامه از سلطه فررسانه
های مذهبی و حقانیت اخالشی، پاسخ گویی توام با تشخیص و حساسیت بیننقده های مخاطب تاکید داشت ارزشاندیشه

ت مخاطقب ای از مقوارد مقاومقهای متاخر به ویژه در کشورها جهان سوم مقاومت و شورشی ضد رسانهمنتقد و در دوره
و فرهنگی ملل متحقد ) یونسقکو ( ارزیقابی شقده این سه الگودر تک نگاشتی توسط سازمان آموزشی علمیتلقی گردید.
 ( 46، ص 1998 –است ) براون 

های آن به میزانی شابل توجه خقوش بینقی یقا این حوزه و پیچیدگیآید که برای کنجکاوی دردر هر حال به نظر می
توان خوش بینانه اسقتدالل کقرد کقه های دیداری مورد بازبینی است. میبه آثار اجتماعی در رسانه بدبینی نگاه مخاطب

الق منقد تفکقر خقهای شناختی خقود را غنقا بخشقیده و بقه ابزارهقای شدرتمردم با کسب سواد دیداری، ذخیره مهارت
رد و دانشی را هله نخست کاربردی دفاعی دال کرد که سواد دیداری در وبدبینانه استدالدسترسی پیدا کنند یا به شسمی 

ی های تبلیغاتی تلویزیقوندهد که با آن توان تشخیص مقاومت و مقابله در برابر تاثیر مخرب بستهدر اختیار افراد شرار می
 ( 81 – 71، ص 1386، مساریس 2009های هیجان انگیز و مخرب را دارد. ) کمالی پور وفیلم

های یک نمقایش یقا های متنی، تماشای بیانسعی دارد خواندن سطرهای نانوشته رسانه ایبه طور کلی سواد رسانه
ها و معنقی های الکترونیکی را به مخاطبین بیاموزد و شدرت درک نحوه کار رسقانهشنیدن صداهای پخش شده از رسانه

    سازی را در آنها تبیین کند.

 

 ای های آموزشی سواد رسانههدف
های مختلقف آگقاهی داشقته و بقه مخاطقب های ی برای مخاطبین در بر دارد؛ از میثاق رسقانهفای هدسواد رسانه

این عرصه مخاطب درخواهد یافت که چگونقه از صقدا و موسقیقی و دهد. درشایستگی دریافت اطالعاتی را آموزش می
های متنقوعی اسقت کقه انهاز رسق ای تشخیص پیقامهای ویژه برای القاء فضا و معنا بهره جوید. هدف سواد رسانهجلوه

 کند. تاثیرات و مفاهیم متفاوتی از خود به جای گذاشته و شصد هوشیارسازی مخاطب را دنبال می
شود، هدف اصلی سقواد درحالی که از سوی دانشمندان اطالع رسانی به اضافه بار اطالعاتی در دوره معاصر اشاره می

ای آن است که مهارت پایه سازماندهی اطالعاتی را به مخاطب انتقال دهقد بقه نحقوی کقه اطالعقات و آگقاهی رسانه
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 ان اطالعاتی را داشته باشیم. این طری  رویارویی یا بمباردریافتی طبقه بندی شده و از
ها معنقا بخشقیده، بقه ای محدودیت ساخت اطالعاتی و دانش انسقان را در برخقورد بقا رسقانهدر حقیقت سواد رسانه

های دیداری و شنیداری هوشمندانه رفتار کرده و بقه که انسان هوشمندانه نسبت به روزنامه، مجله، کتاب و رسانهشسمی
این شرار سخن ای برسانهرترونیکی نشود. در متون آموزشی که ارتباطات از اهاداف آموزشی سواد راحتی تسلیم امواج الک

 رفته است: 
 مقالی پقور ها بر عامه مخاطب و به ویژه دانش آموزان و دانشجویان ) کآگاه سازی و کاهش تاثیر منفی رسانه
2009  ) 
 های سرگرم کننده غیر ضروریبرنامهای و های رسانهمصونیت مخاطب از اخبار، آگهی 
 های شناختی با توجه به ذخیره اطالعات و دانش استفاده کنندهارتقا مهارت 
  ها ) نهحتقوای رسقامتوسعه تفکر انتقادی، خالشانه و موشکافانه در بین دانش آموزان و دانشجویان نسقبت بقه

 (  109، ص 1386سلطانی فر، 

 

 ای اصول سواد رسانه
ه بقه توانبخشقی و ای انتاریو برای حوزه مذبور به نقل از لن مامستر اصولی را درج کرده کجمن سواد رسانهخبرنامه ان

ای عبارتند ای اعتقاد دارد. اصول سواد رسانهکند. وی به آموزش رسانهآگاهی آموزشی بهره مندان از رسانه مساعدت می
 از: 

کنقد. مفقاهیم اختار دموکراسی جامعه کمقک میتوانبخشی سای کاری مهم و جدی است که به آموزش سواد رسانه
ای در آن نهفته است اما چقه بسقا شود و به صورت ویژهای بازتابی است که از رسانه ناشی میپایدار آموزش سواد رسانه

ش سواد ای است بدون درک مبانی آن، آموزکند. رسانه یک سیستم سمبلیک و نشانهرسانه آن را مستقیماً منعکس نمی
 ای دشوار و غیر ممکن است. رسانه

برنامقه خای یک جریان مادالعمر اسقت در نتیجقه انگیقزه فراگیقران بایسقتی در اولویقت باشقد ) آموزش سواد رسانه
 ( 1995ای های انتاریو برای سواد رسانهانجمن

 ند. قادی را نهادینه کای عالوه بر تجزیه و تحلیل اطالعات مخاطب، استقالل تفکر انتآموزش سواد رسانه
 ای باید تحقی  بوده و نباید از فرهنگ دیگر جست و جو و تحلیل شود. آموزش سواد رسانه
 شود. ای باید محلی باشد:  بر پایه موشعیت زندگی یادگیرنده طراحی میآموزش سواد رسانه

 ی تحلیلی باشد. جای محتوای جایگزین ابزارها ای بایستی بهمفاهیم کلیدی آموزشی سواد رسانه
 ست. اای محتوا در راستای به هدف است و هدف مورد نظر توسعه سیستم تحلیل انتقادی در آموزش سواد رسانه

انتققادی در  ای بر دو جنبقه اسقتوار اسقت:  توانقایی فراگیقران در بکقارگیری تفکقرارزیابی معیار آموزش سواد رسانه
 های فراگیرانها و تاثیر در انگیزههای گوناگون و جدید و براساس واکنشموشعیت

 ای به معنی ارزیابی نتایج سازنده آن در فراگیران است. ارزیابی سواد رسانه
کند با ارائه موضوعات تامل برانگیز و شیاسی در حوزه آموزشی روابط بین معلقم و فراگیقر را ای تالش میسواد رسانه
 تغییر دهد.  

 شود. وسعه آموزش شیاسی مفاهیم و موضوعات تلقی میای بر تتاکید آموزش سواد رسانه
 ای فعاالنه و مشارکتی است. آموزش سواد رسانه

ای یک فرایند آموزشی چند منظوره، بر حسب گروه و از طری  انفقرادی براسقاس دسترسقی بقه منقابع و سواد رسانه
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 چشم افزارهای موجود در موضعات متنوع است. 
ای و مشارکت با ای رسانهفهیان جامع و کل نگر در چارچوب پرورش رابطه والدین حرای یک جرآموزش سواد رسانه
 معلمین و مربیان است. 
 ها است. ای مشتمل بر دو تفکر انتقادی و تفکر در بهره گیری از رسانهآموزش سواد رسانه
 است. ای در چارچوب جریان تغییرات مداوم و برنامه ریزی طراحی شده آموزش سواد رسانه

 شود. اسی تلقی میای یک شاخص معرفت شنآموزش زیر بنایی سواد رسانه

 

 سرمایه اجتماعی 
است کقه در میقان های غیر رسمی( مجموعه معینی از هنجارها و ارزش 1378سرمایه اجتماعی با تعریف فوکویاما ) 

 اعضای گروهی که بین آنها همکاری و تعاون مجاز است وجود دارد. 
ایجاد توانند با ها میهای اجتماعی نظیر اعتماد هنجار و شبکه( نیز معتقد است وجوه گوناگون  سازمان 1380پانتام ) 

چون اعتمقاد، توان گفت سرمایه اجتماعی متشکل از مفاهیمیتسهیل امکانات هماهنگ کارایی را بهبود بخشند پس می
سقاخت سقرمایه  ( عوامقل زیقر را در 1377اع است. جیمز لکمقن ) همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا اجتم

 داند: اجتماعی موثر می
 عوامل نهادی مانند شانون، رسم، عرف و عادات موثر  -1

 آید. های متقابل اعضا به وجود میعوامل خود جوش شامل هنجارهایی که به جای شانون از کنش -2

 ایدئولوژی جامعه یا گروه سازنده عوامل بیرونی شامل موارد فرهنگی، دین و مذهب و -3

 و نژادیهای شومیعوامل طبیعی شامل روابط خویشاوندی و همبستگی -4

 

 اهمیت سرمایه اجتماعی 
چنقین وجقود ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکقدیگر اسقت. هممیزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه

تقوان در مواشقع بحرانقی بقرای حقل گردد بقه طقوری کقه میاعی میهای اجتمسرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش
ایقن میقزان برد.  مشکالت، سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین منبع حل مشکالت و اصالح فرایندهای موجود سود

راتیقک بقا ز یک نظقام دموکای برخوردار ااین جامعه با جامعهتواند نشان دهنده شکاف موجود بین سرمایه اجتماعی می
ی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتمقاعی این رو شناسایباشد ازمیایجاد سالمت و رفاه عمومیکارایی باال در

 اهمیت بسزایی دارد. 
ایقن مقوارد اسقت: توان سرمایه اجتماعی را با آن مورد اندازه گیری و سنجش شرار دادتعدادی از عناصر اصلی که می

اینقد (، ها براین دسته از آگاهی، سیاسی و اجتماعی ) وجود انگیزه در افراد جامعه که در پی کسبمور عمومیآگاهی به ا
های غیر های داوطلبانه در شکلهمیارانه در فعالیتبه یکدیگر، اعتماد به نهادی ملی، مشارکت غیر رسمیاعتماد عمومی
 و. ..های صنفی، علمیها، انجمنای، مذهبی، اتحادیهدولتی، خیریه

افراد بقا  توان گفت یکی از معیارهای اصلی در شناخت سرمایه اجتماعی، شکل و شیوه روابط اجتماعیدر مجموع می
 ها در جامعه مورد مطالعه است. یکدیگر و نحوه همزیستی آن

 توان به احساس مردم نسبت به حکومت و مردم اشاره نمود. از دیگر معیارها می
هقا از این فعالیتایشان به نتیجه بخش بقودنو اعتماد های داوطلبانه مردمیردم نسبت به حضور در فعالیتگرایش م

دیگر معیارهای مهم است و در آخر داشتن احساس خویشقاوند نسقبت بقه امنیقت، پیونقدهای خقانوادگی و اجتمقاعی و 
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 شوند. اینده از معیارهای مطرح محسوب میامیدواری نسبت به

 

 وامل موثر شکل گیری سرمایه اجتماعیع
ز است. برخقی اسن:  مشارکت اجتماعی فرد در هر سنی امکان پذیر است اما در مراحل مختلف سنی متفاوت  -1

ای که از سقن گونه (. به Uتحقیقات نشان داده که ارتباط سن و انجمن پذیری و مشارکت اجتماعی به صورت رابطه ) 
هقا افراد در انجمن سالگی بیشتر 60سالگی عضویت چندگانه است و در  59تا  30و از  سالگی عضورت یگانه 29تا  18

 (  2002، پاراگال و هوک 2001گلیزر  – 2002حضور کمتری دارند. ) دافه وفوش 

ای بوده که مشارکت بیشتر مردان نسبت به زنان دیده شده است این متغیر تا به حال در جوامع به گونهجنس:  -2
 گذارد. نکه جنسیت بر نوع عضویت در انجمن نیز تاثیر میایضمن

های سیاسقی های خدماتی، خیریه، مذهبی، آموزشی و فرهنگی و مردان بیشتر در انجمنیعنی زنان بیشتر در انجمن
 ( 229، 2002شرکت داشته اند. ) افه و فوش 

وجود دارد چقرا رابطه مستقیمی  مایه اجتماعیآموزش مدرسه و سرهای رسمیآموزش و تحصیالت:  بین سال -3
ای جهت تشوی  افقراد بقه شقرکت در مسقائل طور آموزهای برای جهان بینی وسیع تر و همیناین متغیر خود انگیزهکه

 اجتماعی است. 

ستند و هاجتماعی  اعتقادات دینی:  به طور کلی نهادهای دینی باعث توسعه شیوه همکاری و آگاهی از مسائل -4
 سازد. برشرار میرمایه اجتماعی رابطه مستقیمیاین متغیر و سینهمین امر ب

یش بینقی های اجتماعی:  مسائلی نظیر افزایش طالق، کاهش ازدواج، فقر، بیکاری و وشایع غیر شابل پقبحران -5
 ود راشوند که افراد بیشتر در برطرف کردن مسائل و مشقکالت ناشقی از بحقران خقنظیر جنگ، زلزله و سیل سبب می

 درگیر سازند. 

 دهد. شهرنشینی: تنوع فعالیت در شهرها تمایل به مشارکت را افزایش می -6

 شود. های جمعی، سبب مشارکت بیشتر آنان می: باال رفتن آگاهی افراد از طری  رسانهآگاهی عمومی -7

ی درگیقر جتمقاعشود و آنان را در مسقائل ادرآمد:  باال بردن درآمد سبب افزایش فرصت زندگی برای افراد می -8
 سازد. می

مین های انجمنی ناشی از امنیت شغلی بیشتر است زیقرا دغدغقه فقرد بقرای تقاامنیت شغلی:  مشمول فعالیت -9
 معاش کمتر است. 

نیز از جمله عوامقل مثبقت تاثیرگقذار در امقر شقرکت در مسقائل  های شخصیتی، تعصبات شومیاندازه خانوار، ویژگی
 اجتماعی هستند. 

 

 ی سرمایه اجتماعی: کارکردها
 ها افزایش تولید در سطح کلی و کاهش هزینه -

 تشوی  رفتارهای کارآفرینی  -

 (کمک به کارکرد بهتر بازار ) مشتری ساالری، تسهیل کار تیمی -

 تقویت هنجارهای مطلوب جامعه و کاهش جرایم -

 افزایش کارآیی نهادهای دولتی و حکومتی  -

 تسهیل موفقیت در یادگیری و تحصیل  -



 781 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

 المت فرد ) یادگیری، رضایت، کاهش استرس(س -

 

 مشارکت زنان 
ن منقابع و مهمتقری یک گروه از مهمترین منابع سرمایه اجتماعی زنان هستند که همیشه عامل بده بستان اجتمقاعی

جتماعی ضروری آیند لذا ساختمند کردن نهادهای حقوشی آنها در ارتقای سرمایه اتبادل اجتماعی در تاریخ به حساب می
 شود. تلقی می

ای گوناگون بیازمایند و از آن جقا کقه مینهزکه بخت خود را طیف وسیعی از  این فرصت را دارنددر جوامع جدید زنان
تقر و تنقاشض لشکلی کامق زنان باید هویت شبلی و تثبیت یافته خود را بیش از مردان از دست بدهند. دوران تجدد را به

 ( 1378کنند ) گیدفر، آمیز تر تجربه می
های اجتماعی در اکثر جوامع آن اد دگرگون شدن آگاهی زنان و ارزشنویسد: ابع( می 1382این خصوص کاستلز ) در

های هان در عرصقهم در کمتر از سه دهه شگفت انگیز است. تحول فرایند جامعه پذیری جنسیتی در زمینقه حضقور زنق
ان های باالتر اجتماعی با گسترش تحصیالت به ویژه در سطح آموزش عالی در میقان زنقبا هدف کسب موشعیتعمومی

ار کقهای خصوصقی و تقسقیم تشدید شده است اما تغییری متناسب با آن در زمینه حضور و مشارکت مردان در عرصقه
جتمقاعی، اش سقرمایه جنسیتی دیده نشده است. زنان از طرفی نه تنها چون دیگر آحاد جامعه با مشکالت ناشی از کاه

ند بلکقه فتن انحرافات اجتماعی مواجقه هسقتو باال ر ، ضعف هنجارهای اجتماعیچون پایین آمدن سطح اعتناد عمومی
های معمول سنتی آنان در تعارض بیشتری باشند، چرا که نقشبیش از مردان با مشکالت دوران انتقال نیز در تعامل می

امقا از یابنقد باشند و به ناچار تقابل بیشتری با ساختارهای مردسقاالر موجقود میهای جدید و مطالبات آنان میبا آگاهی
ها و نیازهای جنسیتی آنان، تغییر و تحول در موشعیقت کنقونی را بقرای آنقان بقه عنقوان یقک ایجاد خواستهسوی دیگر

ارد شده و ونمایند. در نتیجه در ضمن آن که دغدغه وضعیت موجود را دارند درون ساختارهای حاکم ضرورت شلمداد می
شقوند. ردم میمقفکران و در سطح روشنهای جسمییا موجب حرکتمبادرت به حضور در برخی نهادهای مدنی نموده 

ی و کقنش های حیات اجتمقاعی گشقوده و زمینقه آگقاهدر واشع آنان در تالش هستند راه را برای باز اندیشی در عرصه
 زنان را فراهم نمایند. حجمی
ز سقویی ااین رو در نگاه اولیه به مساله، شاید وضعیت زنان در یک موشعیت تنقاشض آمیقز تحلیقل شقود چقرا کقه از

ن تقا حقدودی های سرمایه اجتماعی در زنان باالنیست و از سوی دیگر اعتماد و اعتنا به برخی ساختارها در آنقاشاخص
 شابل توجه است. 

ده گقرفتن تقوان در نادیقاسقی انسقانی غفلقت ورزیقده انقد. نمونقه آن را میجوامع جهانی در اکثر موارد از اصول اس
 وناگون هویتی او دانست. های زن و عدم شناخت ابعاد گو شابلیتهای ساخت روحی، جسمیویژگی

 باشد. این عوامل در فرایند توسعه میآن چه بیش از همه اهمیت دارد نادیده گرفتن
لمقداد شاین امر همچون سایر ابعاد توسعه بقه عنقوان اصقلی مهقم ه توجه بهبه رغم آن که مهمترنی بعد توسع -1

 نشده است. 

می  به عضمن توجه توجه اساسی به برنامه ریزی برای نیروی انسانی که یکی از منابع اصلی توسعه است و مت -2
 است.  یش را نیافتهشود جایگاه مهم خوعقاید، باورها، فرهنگ، دانش و اخالق است و باعث بالندگی انسانها می

نعتی و ه توسعه صدر جوامعی که جهان بینی مادی سایه حاکمیت خود را گسترانیده تنها توجه اصلی معطوف ب -3
 ها. ها ست نه بودناشتصادی است یعنی توجه اصلی به داشتن

رمقان توجه به ابعاد روانی در توسعه همچنان کم اهمیت تلقی شده است و بینش تک بعقدی مقادی گرایانقه د -4



 فصل ششم  782

 های سالمت روانی. بیند نه در پرورش روح و پدید آوردن زمینهمشکالت روحی انسانها را فقط در دارو می

 تی و جنسقی،هقای فرهنگقی، عقیقدالگوی توسعه یک مدل ثابت جهانی نیست و با تغییر زمقان و مکقان و تفقاوت
ان موجقود ت جنبه جهانی پیدا کنقد چقرا کقه انسقنی ممکن اسگیرد اما با توسعه انساهای گوناگونی به خود میموشعیت

سقت رآنچه که ممکن اههاست بنابراین انسانمشترک همه اعصار و شرون است و خطاتی انسانی عنصر مشترک تمامی
ایرانی مضر است بقرای زن غربقی ایرانی مفید باشد برای زن غربی نیز مفید خواهد بود و یا هر آنچه برای زنبرای زن 
هقای اجتمقاعی باشد یکی از مسائل بسیار بحرانی در غرب مساله تبعیض جنسی است کقه باعقث نابرابریمینیز مضر 

 گیرد. سیاسی، اشتصادی بسیاری شده و با وجود پیامدهای تلخ آن، هنوز هم مورد پشتیبانی شرار می
ه حقد کقره کشقورهای توسقعه یافتقه گردد. امقا دربقاهای مختلف نمایانی میها در جهان به شیوهاین نابرابریالبته 
پندارند باید همه جهانیان از آنقان دانند. به نحوی که میشناسند تمام موانع توسعه نیافتگی خود را الگوی برتری مینمی

ی خانم انقدره شود بدتر است نتایج تحقیقات پژوهشگر بزرگ غربالگو برداری کنند، البته وضعیت از آن چه که تصور می
حلقه توسقعه کند که هنوز وضعیت زنان از لحاظ انسانی در مرورد زنان در کشورهای توسعه یافته حکایت میمیشل در م

 یافتگی شرار دارد و بحران معنوی و اخالشی هرچه شدیدتر شده است. 
ز خقود اشود که باید نسبت به مردان لیاشت و شایستگی بیشقتری مشاغل زنان گاهی یا آنچنان محدود و مشکل می

. یی بالقوه آنهاستشود که فراتر از تواناان بدهند و باید به اسم آزادی زن آنچنان کارهای سنگینی بر آنان تحمیل مینش
 ا راننقدگیبه طوری که شدرت وجودی وی نادیده انگاشته شده و حتی مشاغل سقنگین همچقون کقارگری معقادن و یق

 گیریم که؛گردد. پس نتیجه میکامیون به وی پیشنهاد می
وار خواهقد چنان نقاهمرداختن به جنبه توسعه اشتصادی و کم اهمیت دانستن جنبه توسعه انسانی مسیر توسعه را همپ

 های تفاوت نابرابری و ستمگری همچنان به شوت خود باشی خواهند ماند. ساخت و نظریه
، بنقی آدم خقود ی ادمقیروحق –های اصیل انسانی باید تعریف و تقویت گردد. در صورت تقویت ابعقاد انسقانی جنبه
ها را بدهد و در رویایی با انحرافات به موشع متوشقف شقود. بنقابراین شقناخت سقاختار ها و بدیتواند تشخیص خوبیمی

ها، نقاط ضعف و شوت وی و توجه و شناخت ابعاد گوناگون و هویقت زن مققدم بقر هرگونقه زن، تواناییروحی و جسمی
 برنامه ریزی توسعه زنان است. 

 

 چهار گام دیگر در امر توسعه زنان عبارتند از: 
 اصالح بنیادین نهادهای حقوشی و ساختار شوانین حاکم بر جامعه -1

 افزایش تحصیل و سواد آموزی که یکی از علل اصلی رشد و پیشرفت انسان است.  -2

اشقتغال بهتقر، های متعدد به منظور نظام بخشی به امور مخصوص زنان همچون ها و سازمانتشکیل جمعیت -3
 مشارکت بهتر و دادرسی بهتر زنان

جدداً تعریقف مهیم باید مفاهیم گوناگون فردی و اجتماعی در مورد زنان بار ارزشی مثبت یا کافی ندارد. ان مفا -4
 شود و جایگاه مادی و معنوی خود را بازیابد. 

 

 ای مهم است؟چرا سواد رسانه
های سقرگرم های اخیر، مواد چاپی و فیلم جای خود را به رادیو و تلویزیون به عنوان اشکا غالب انتقال برنامقهدر دهه

کننده و اطالعات به توده مردم داده است. تلویزیون به تدریج در حال افزایش نفوذ خود بر نحوه استفاده افقراد و جامعقه 
های شخصی در شلمرو فرهنقگ و اخقالق و اجتماعی و شکل دادن به ارزش از اوشات فراغت، آگاهی از واشعیات سیاسی
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 است. 
ها و نقش آنها در زندگی روزمره بخقش اعظقم )) پیقام (( ای حضور همه جا گیر رسانهبه همان اندازه محتوای رسانه

عقه و محقیط اجتمقاعی، ها بر اوشات فراغقت، برداشقت و داوری دربقاره جامدهد:  تاثیر رسانهبرای جامعه را تشکیل می
توسقط  1960این که )) رسانه پیقام اسقت (( در اواخقر دهقه اشتصادی و سیاسی بیان موجز مارشال مک لوهان مبنی بر

 (.  13964ها جکیلنسون ، 1983پیش بینی شده بود ) زک آندرسون  1962و یونسکو در سال  1948لوئیس در سال 
ر ک جانشین دیگر بقرای دیگقیوهان خاطر نشان ساخت که تلویزیون تنها های مک ل( با تکرار گفته 1981گرمبز ) 

ها، نظقام ن توسقط شبائقل اسقت. شقیوهالکترونیکی نیست، بلکه احیاگر انتقال اسطوره و داسقتا –های میکانیکی رسانه
ایقن رو یقادگیری ازدارد.  بیننده شقرار –نمادها، شراردادها و مداخله مستمر تلویزیون همواره در پیش روی شرکت کننده 

رود و هنرهقای آزادی بقا رهقایی فقرد از های دیدن میبرای درک و ارزیابی تلویزیون در زندگی روزمره فراتر از مهارت
پقذیری بقه  کند. تلویزیون فرایند اصقلی جامعقهوابستگی بی چون و چرا به محیط فرهنگی بالفصل تقریباً بازسازی می

 رود. شمار می
ل و آزاد ای کمک به گیرندگان ارتباطات جمعی است تا به شرکت کنندگانی فعقاهمده آموزش رسانهبنابراین هدف ع

هقایی داشقته باشقند کقه در یقک تابع نسبت به تصقاویر و ارزش ایستا، منفصل واین که حالتیدر فرایند تبدیل شوند نه
 کنند. ای انتقال پیدا میجریان یک طرفه از منابع رسانه

هقایی های معرفت شناختی رسانه توجقه کردنقد تقا بقه یقادگیری دربقاره روش( به جنبه 1987اچ و وولن ) آلواردو گ
ارزشقها را  (. بقرای مثقال چگونقه مقا جهقان، سقایر افقراد، خودمقان و 4کند ) ص بپردازند که دانش ما انتقال پیدا می

 شناسیم. می
ت و جقوی کقه توانقایی گقزینش داشقته باشقند. جسق یک هدف اثباتی و عملی عبارت است از پقرورش بیننقدگانی

س انتقتقادی های جمعقی حقریزی کیفی و متمایز و ارزیابی آن بپردازند و نسبت به شکل، شالب و محتوا در رسانهبرنامه
 داشته باشند. 

ناختی تنش زیبایی ش ( بر 1994، نوکاسب 1988اکثر پژوهشگران، منتقدان و دست اندرکاران ) به ویژه ر. ک. کری 
 کنند. ای تاکید میهای آموزشی رسانهو انسان گرای برنامه

ای از )) بقاالترین اولویقت (( برخقوردار اسقت این مورد که چرا آموزش رسانه( دالیل یادگیری را در 1985مسترمن) 
 (   2شمرد. ) س برمی

ها از جملقه انهسیاسقی رسق –به طور مشخص دیدگاه بریتانیایی و اندکی نئومارکسیستی او بر مالحظقات اجتمقاعی 
ای اد رسقانهکند. او به آمقوزش سقونفوذشان در شالب )) صنعت آگاهی (( و تولید و پخش اطالعات توسط آنها تاکید می

تواننقد مقنعکس ای میهقای رسقانهاموزند چگونقه بازنماییکند بینگریست که به شهروندان کمک میاین دیدگاه میاز
های نمقادین ) شراردادهقا، رمزگقان ( های ی از واشعیت باشند و چگونه نظامکننده، تغییر دهنده و یا تحریب کننده جنبه

ایجقاد آن این نوع پژوهش تمایز دهنقده و عمقل گرا،ای برای کسب دانش درباره جهان توسط ما هستند. هدف ازوسیله
شود که دانش آمقوزانی این امر مانع از آن میخواند.( آن را )) استقالل انتقادی (( می 1985)   چیزی است که مسترمن

ایمان بیاورند و ای به صورتی کامالً بی پایه های رسانهتربیت شوند که احتماالًعمر خود یا به صداشت تصاویر و بازنمایی
ها را منشا گونه شری بقه رسانه ون اندازه خطرناک دچار شکایتی بدون داشتن شوه تشخیص شوند ای به همایا به شیوه

 ( 14حساب آورند. ) ص 
هقای چنقد میلیقون ( به انجقام پروژه 1994، 1992ای باعث شد تا بنیاد غول آسای برتلزمن ) اهمیت آموزش رسانه

 ایاالت متحده بپردازد.  دالری بلند مدت در آسمان
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 ای کردند که بههای درسی طی دههای مندرج در برنامهرسانه هایایجاد شد که شروع به ارزشیابی آموزشو پایگاهد
 شد. ختم می 21آغاز شرن 

تواننقد ارزیقابی دهد کقه دانقش آمقوزان توسقط آنهقا میپروژه برتلزمن در حالی که معیارهای هنجاری به دست می
هقای مهارت ی فردی برساند و کنجکاوی فکری را باد دانش آموزان را به سطحی از آگاهکنها بپردازند تالش میرسانه

ای پیوند زند. افقراد انتظقارات خقود را بقه رسقانه منتققل ها و معنای رسانهتمایز دهنده در برخورد با محتوا، شکل، شیوه
 امر نه تنها در خصوص زمان صرف شده بلکقهاین اده کنند.گیرند از کدام رسانه استفاس تصمیم میکنند و بر آن اسمی

کنند سطح دشت و توجه و شابلیت پذیرش محتوا هایی که برای دیدن و شنیدن انتخاب میهمچنین در مورد انواع برنامه
 مصداق دارد. 
زند به پردازنند و بدین ترتیب به شکل دادن معنا و تفسیر آن میاین بینندگان به برداشت گزینشی دست میافزون بر

خصی درآمده ای توسط هر یک از گیرندگان به صورت شجای آن که بگذارند معنا به سوی آنان هجوم بیاورد پیام رسانه
کند به صقورت ذهنقی، از محتقوا و دهد و تفسیر میگیرد. معنایی هر شخص خود آن را شکل میو مورد تفسیر شرار می

 این معنا پیچیده است و حالتی شخصی شده دارد. شود.ها و نیز تجربه زندگی گرفته میشکل رسان

 

 تبیین موضوع مقاله: 
لقوژی هایی کقه در زمینقه تکنوسال گذشته دنیا شاهد انفجاری در حوزه ارتباطات بقوده اسقت. بقا پیشقرفت 20طی 

که به صقورت ای و کابلی حاصل شده دسترسی کلیه مردم جهان به اطالعات هنگامیهای ماهوارهکامپیوتر و تلویزیون
ای های تقازهها همچنین فرصقتاین پیشرفتعادالنه مورد استفاده شرار گیرد همچنان در حال افزایش و گسترش است.

 آورد. ها و برای پخش اطالعات درباره زنان پدید مینیز برای مشارکت زنان در ارتباطات و رسانه
هقای های موجقود و ارزشاین تحوالت ممکن است بر فرهنگ.ارداین تحوالت خطراتی نیز به همراه د مع هذا کلیه

ها جقاودانگی و ر رسقانهحاکم بر کشورهای دریافت کننده تاثیر منفی بر جای بگذارند. در نهایت موشعیت کنونی جهان د
ه ای دربقاردهد و چنقین چیقزی تصقویر دشیق  صقحیح یقا واشقع بینانقهتقویت و تشدید سیمای منفی زنان را نشان می

ایقن دهنقد. آنچقه ازهای چندگانه زنان و تشریک مسای آنان در یک جهان متحول را در برابر بینندگان شقرار نمینقش
درفتاری بقها به منزله یک شی یا جنسقی و خشقونت و تاسف آورتر است به کارگیری جسم یا اندام زنان از سوی رسانه

ها و هقم در مقولقه یشرو زنان هم در حوزه فنی رسانهت. مشارکت پهای تفریحی و سرگرم کننده اسعلیه آنان در برنامه
 بخشد.   ها، بیداری و هوشیاری آنان را در زندگی و در مورد چشم انداز حیات شرط میرسانه تصمیم گیری در شبال

رونی فرهنگی انسجام د همان طور که گفتیم زنان از منابع مهم سرمایه اجتماعی هستند و منظور از سرمایه اجتماعی
ها در آن تعبیه های حاکم بر تعامالت فیمابین و نهادهایی است که هنجارها و ارزشو اجتماعی جامعه، هنجارها و ارزش

کند و بدون آن هیچ رشد اشتصادی یقا انسجام جوامع را تضمین میه کشوند. سرمایه اجتماعی به منزله چسبی است می
ایجاد سرمایه اجتمقاعی بقرای ( فوکویاما معتقد است که کوتاهترین راه Fine، 2003شود ) بهزیستی انسانی میسر نمی

هقا و کند و آنان را به مشقارکت در فعالیتایجاد میها از طری  تحصیالت است که سرمایه اجتماعی را برای افراددولت
 ( Fuku Yama ،2000سازد ) های مشترک برای حصول منافع مشترک در سایه ارتباطات سازنده شادر میارزش

ای بقرای ها پایقههای ارزشقمند هسقتند شقبکههای اجتماعی سرمایهاین است که شبکهایده اصلی سرمایه اجتماعی
سازند تا با هم برای کسقب منفعقت مقابقل همکقاری کننقد و لقذا آورند و افراد را شادر میانسجام اجتماعی به وجود می

 ( Putnam، 2000پیوندهای بین افراد سودمند هستند ) 
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 پیشنهادات: 
 ها افزایش دسترسی زنان به ابزار بیان در رسانه 

 ک نیروی یها و به کاربردن ارتباطات به عنوان افزایش دسترسی زنان به مقوله تصمیم گیری و مدیریت رسانه
 محرکه در پیشبرد مشارکت فعاالنه و برابری زنانه در امور عمرانی و توسعه

 ن در امقور رابری زناق کلیه زنان در امر دسترسی داشتن به بیان و مشارکت فعاالنه و ببه رسمیت شناختن حقو
 عمرانی و توسعه

 ها به رسمیت شناختن حقوق کلیه زنان در امر دسترسی داشتن به بیان و مشارکت در رسانه 

 ها و مطقالبی کقه رشای آنها به منظور افزایش گزاها و دست اندرکاران حرفهایجاد حساسیت در مدیران رسانه
 تهیه و پخش شود. درباره نظر گاه زنان به ویژه در اخبار سیاسی، اشتصادی، تجاری و علمی

 ها ای زنان در رسانهها برای آن که علیه به تصویر کشیدن تبعیض آمیز و کلیشهآموزش دادن به مدیران رسانه
 به تصمیم گیرندگانی هوشیار و بیدار مبدل شوند. 

 یقان ایجاد مقرراتقی علیقه اسقتفاده از زشوراهای بررسی ضوابط و استانداردهای پخش آگهی جهت الزم است
 ها تشکیل شود. مبتی بر جنسیت گرایی در مورد تصاویر زنان در آگاهی

 

 منابع:
 3707،1384خرداد ماه شماره  14همشهری  "ایمخاطبان و سواد رسانه"بهاره نصیری  -
 1386، 26فصلنامه پژوهش و سنجش شماره  "ای خاطبان به سواد رسانهنیاز م"یونس شکر خواه  -
وهش و سقنجش ترجمه محمدرضا حسقن زاده، تهقران فصقلنامه پقژ "ضرورت آموزش رسانه "اینگرید وریکمایر  -

 1382سال دهم  33شماره 
 411و  410نشر نو ص  –اینده تافلر، الوین، حشمت اهلل کامرانی، شوک -
 1385زمسقتان  4شماره ی  ترجمه لیدا کاووسی فصلنامه رسانه سال هفدهم "ای تعریف سواد رسانه "جیمز پاتر  -
 16ص 
 ت منیژه نجم عراشی تهران نشر نی  –جامعه شناسی زنان  1380ابوت، پامال، کلرواالس،  -
بقرک پقور صقر ت نا –مشارکت شهروندان در طرح ریزی و توسعه نواحی شهری  1377اوست هویی زن، الیاس،  -

 95-110( 49-48مجله معماری و شهر سازی )
  ( جنسیت و مشارکت، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان تهران1381محمدی اصل، عباس، ) -
ر مشقارکت زنقان ، مشارکت زنان و دولت هشتم تهیه و تنظقیم مرکقز امقو1384مرکزآموزش امور مشارکت زنان  -

 ریاست جمهوری تهران
 1372شر، استعدادهای زن انتشارات سازمان تبلیغات اسالمیمحمدی، محمدبا -
 شارات روشنگرانمعیارهای برای توانا سازی زنان در نقش زنان در توسعه تهران انت 1372النگه، سارا،  -
 مشهد نیکان –هما زنجانی زاده  –جنبش اجتماعی زنان:  ت  1372میشل، آن ، -
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 درسینماای و شرایط امکان آن سواد رسانه
 نی(نویسی، مونتاژ و کارگرداهای سینمایی در فیلمنامهای با تکنیك)مقایس  تحلیلی مفاهیم بنیادین سواد رسانه

 
 علی رویین

 مدرسنمایشی، دانشگاه تربیتارشد ادبیاتکارشناس

 

 چکیده: 
لید یک درن در توهای کالسیک و مای و تکنیککوشد با تمرکز بر مفاهیم بنیادین سواد رسانهپژوهش حاضر می   

ای را، به عنوان مفهومی سواد رسانه شرایط امکان -، کارگردانی و مونتاژر سه بخش اصلی خود: فیلمنامهد-اثر سینمایی
ناسایی، مقایسه و ش -انندگان یک رسانة جمعیبه مثابه گرد-ماییحیاتی برای مخاطبان امروزین و سازندگان آثار سین

یگر، دا به سخن سازی مخاطبان یسپس تحلیل کرده و همچنین، توان و نقش عناصر اصلی سینما را در چگونگی آگاه
ارائة  با دف، نخستهاین  ایِ سینمایی برای مخاطبان، ارزیابی کند. برای رسیدن بهتسهیل شرایط امکان سواد رسانه
رده و کا معرفی رقاله های آغازین مها و سنجندهدهندة آن، سنجهای و عناصر تشکیلتعریفی اجمالی از سواد رسانه
مونتاژ،  ورگردانی ه، کاهای سینمایی در سه بخش از سازگان تولیدی یک فیلم: یعنی فیلمنامسپس، با برشمردن شاخص
ین پژوهش، اصل از ارود نتایج حشود.در پایان انتظار مییادشده انجام میهای ها و سنجندهمقایسة تحلیلی میان سنجه

ای رسانهان سوادی امکهای همگانی و شناخت چگونگای و سینما، توان هنر سینما در آموزشرسانهروشنگر نسبت سواد
 ا.ای در جهان سینماد رسانهسو انزدایی از شگردهای رایج و مانع از امکدر هنر بوده و نیز، گامی باشد در راستای آشنایی

 نویسی، روایت، مخاطب، سینما. ای، فیلمنامهسواد رسانه کلیدواژه ها:

 

 مقدمه   .1

دوین، تردانی و نویسی، کارگاصلی تولید یک اثر سینمایی یعنی فیلمنامهوهش حاضر، با تمرکز بر سه بخش پژ   
ست. برای انجام ا -سانة جمعیربه مثابه یک -ای و سینماای تحلیلی میان عناصر اصلی سوادرسانهدرصدد انجام مقایسه

مفاهیم کلیدی و  ای، به ارائةفته تا به امروز در حوزة سواد رسانهگرهای صورتاین کار، پس از مرور و بازخوانی پژوهش
مان با یلم، همزف یک تبیین عناصر اصلی مورد بررسی پرداخته و پس از آن، عناصر اصلی سازگان تولیدی و رواییِ

 گیرد. ای مورد سنجش شرار میعناصر اصلی سوادرسانه
 

 پیشین  پژوهش .2

)سینما و هواپیما( بررسی کرده و با  ای را از رهگذر دو مثالسواد رسانه چیست؟ ایسواد رسانهیونس شکرخواه در 
ای(، از برد. در مقالة دیگری با همین موضوع)سواد رسانهاشاره به اهمیت و ضرورت وجود آن مقاله خود را به پایان می

 -ای ضرورت دنیای امروزسواد رسانه –زاده و مرتضی محمدی با تاکید بر ضرورت وجود آن در عنوان مقاله اکبر حسین
آید که مقاله در صدد تبیین ضرورت وجود سوادی است که الزمة جامعه و شهروندانِ سازندة آن جامعه است. بر می

در فرایند تحق  « خل »و « درک»، «دسترسی»های آموزش این سواد و سه بعدِ همچنین در این مقاله به بررسی هدف
)نوشتة ناهید خوشنویس( با رویکردی ها ساز و کار مقاومت در برابر تهاجم رسانهشود. اخته میای نیز پردسواد رسانه

دربارة مخاطب و نظریة وابستگی مخاطبان پرداخته و با  بلومرها ، نظریة گزارشی، به چگونگی ارزیابی تاثیرات پیام
ای است از پیروز ایزدی، یابد. مقالة دیگر، ترجمهمی ای پایانهدفمند از کاربرد سواد رسانهبررسی استفادة هدفمند و غیر
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های ای، در بخشها  در نسبت با سوادآموزیِ رسانهبوده و در آن، طیفی از رهیافت جیمز ای.براونبخشی از کتاب 
د دهة ها در چنمتحده پرداخته شده است. شرح الگوی عمدة مطالعات در رسانهگوناگون خود و البته با تمرکز بر ایاالت

ای از دیگر های مطرح کنندة مالحظات در راستای پیشرفت سواد رسانهاخیر، اشاره به بنیادهای نظری و اشاره به روند
ای پرداخته و در آن تعاریف های این مقاله است. مقالة بعدی به گفتگو با غالمرضا ارجمندی پیرامون سواد رسانهبخش

های مقدماتی و شرایط پیدایش این سواد ارائه شده است. همچنین در پژوهش موجز و مفیدی از مفاهیم بنیادی و اصول
با - 101و  97توان از مقاالت به چاپ رسیده در دو شماره از مجله رسانه در شماره متمرکز به انجام رسیده در ایران، می

های ن بر مصرف تلویزیونهای نظارتی مادراای و شیوهسواد رسانهیاد کرد. در  -ایمحوریت موضوع سواد رسانه
مندی های شماری از مادران، برای کنترل میزان بهره)به شلم منتظرشایم و طهرانی( استراتژیای و نوجوانانماهواره

ای به ها در ارتقای سواد رسانهبررسی جایگاه رسانهفرزندان از مصرف تلویزیون، مورد بررسی و ارزیابی شرار گرفته است. 
ای در چهار های بنیادین سواد رسانه)به شلم نقیب السادات و فرهادی( با معرفی شاخصعة دانایی محورمنظور تحق  جام

ای برخوردار از شرایط امکان آن، بررسی بخش، کارکردهای این مفهوم و ضرورت آموزش آن برای رسیدن به جامعه
)به شلم نفیسه زارع کهن(، ایتقای سواد رسانهارای دیگر، در مقالة دیگری با عنوان شده است. رویکردی که از زاویه

چیستی ای، مورد بررسی و ارزیابی شرار گرفته است. مقالة های چهارگانه و سازندة سوادرسانههمزمان با تبیین مولفه
 ای، کوشیدههای متمرکز رسانه)نوشته طاهر روشندل اربطانی( با تمرکز بر دوازده ویژگی سازگانایهای رسانهسازمان

ای به خوانندة خود عرضه کند. مقالة پایانی با عنوان را، برای آموزش سوادرسانه هااست فرایند تولید این سازگان
ای، کارکردهای احتمالی و ممکن این )به شلم پوری و رباطی( با تمرکز بر ایدة شهر رسانهایضرورت ایجاد شهر رسانه

گاه به تحلیل ای، برشمرده و گهو آسان سازیِ آموزش سوادرسانهسازگان پیشنهادی را، برای افزایش سطح آگاهی 
 گزارده است.

ة مفاهیم ربرگیرنددتنها  ای، تا به امروزگرفته در حوزة سواد رسانههای انجامکه گفته شد، شمار پژوهشچنان   
اندرکاران یعنی دست-نهایدی آای و فرایند و سازگان تولای و کلیدی در حوزة رسانه بوده و دربارة محصوالت رسانهپایه

رکز بر هنر اضر با تما کمبود مواجهیم. ضرورتی که پژوهش حب -ایحوزة هنر و تولیدات هنری به مثابه تولیدات رسانه
د توان حرا، در  ادشدهیکوشد بخش اندکی از کمبود پژوهشیِ سینما به مثابه یک رسانة جمعی و چرخة تولید آن، می

 خود برطرف نماید. 
 

 مفاهیم کلیدی  .3

پژوهش،  داف اصلیو اه ی که بنابر ضرورتشود؛ مفاهیمدر این بخش مفاهیم مقدماتی و کلیدی پژوهش ارائه می   
 در بخش بحث و بررسی مورد تحلیل شرار خواهند گرفت. 

 

 : 1رسانه 1-3
( جیمز 251گتسی، ؟ : «)(، به معنی آنچه در میانه شرار دارد است.mediumرسانه ماخوذ از واژة التینی مدیوم)»   

( اما از آن جایی که این پژوهش سینما را 8: 2005داند. )پاتر،ام میها را ابزارهایی تکنولوژیکی برای انتشار پیپاتر رسانه
های رسانه را در جایگاه هنریِ آن دریابیم. گتسی در ادامة مقالة کند بهتر آن است تا ویژگیبه مثابه رسانه شلمداد می

دهد و آنچه هنرمند انجام میافزاید، کاربرد رسانه در وادی هنر، حکایت از موجودیتی دارد که مابین آنچه که خود می
( اما چنانکه خود گتسی نیز بیان 251یابد متجلی است؛ مابین اندیشه و تحق  آن. )گتسی، ؟: بیننده یا مخاطب درمی

                                                           
1 medium  
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توان تر، معادلة منجر به تعریف او از رسانه، از جامعیت کافی برخوردار نیست. چراکه نمیکند، در بررسی دشی می
و نهایتا « دیگری»بودگی یک پیام را به اندیشة هنرمند، وجود مخاطبی با عنوان میانصل از درگاه، موجودیت حاهمه
توان تعریفی موجز و کاربردی از رسانه ارائه داد: شده شلمداد کرد. بر این اساس، مییک امرِ از پیش تعیین« تحق »

اع، به طور خواسته و ناخواسته، فرایند رسانیدن ها ابزار رسانش پیامها هستند، که به تبع ویژگیِ تکثر و انورسانه
تقسیم « جمعیغیر»و « جمعی»ها را به دو گونة پیام)شامل انواع مفاهیم عینی و ذهنی( را عهده دارند. پاتر رسانه

دادنِ مخاطبان به روشی ثابت برای عرضة اش عادتداند که هدف فرستندهای میکند. وی رسانة جمعی را رسانهمی
هایشان ترغیب کنند بلکه بیشتر گرفتن در معرض پیامها تمایل ندارند که مردم را، بر شرارا باشد. بعنی این رسانهمحتو

توان از ( برای نمونه می8: 2005ها باشند. )پاتر،مایلند آنها را در موشعیتی شرار دهند که به طور معمول در معرض پیام
داند کردن درک پیام برای مخاطبانشان میهای جمعی را آسانویژگی اصلیِ رسانه سینما، تلویزیون و تئاتر نام برد. پاتر

کند. آورند و در عین حال مخاطب را شرطی میکردِ ذهنی را تا حد بسیار باالیی پایین میکه برای مخاطبان، هزینه
جمعی شلمداد کرد، مانند تلفن و غیر های جمعی باشد را رسانةای که فاشد ویژگی اصلی رسانهتوان، هر رسانهبنابراین می

 گنجد. های جمعی میارتباط/تماس تلفنی. در نتیجه، رسانة مورد بحث این پژوهش)سینما( در مجموعة رسانه

 

 : 1ایسواد رسانه 2-3
کاربردی ی واحد و ی، تعریفبندیِ پایانشده از آراء گوناگون را مورد بررسی شرار داده و در جمعنخست تعاریف ارائه    

شرار  وهش حاضرور پژهای مشترک همة تعاریف ارائه شده است، محکه برای پژوهش حاضر بوده و دربردارندة ویژگی
 گیرد. می

ها و تولیداتشان انهتوان رسمتکی بر مهارت که برپایة آن می»ای، از دید یونس شکرخواه، درکی است سواد رسانه   
های الزم ها و دانشها، نگرشای از مهارتمجموعه»(. در جایی دیگر 137)شکرخواه، ؟: « را شناخت و تفکیک کرد

دسترسی، »تون آن را ( هور70: 1389زاده و محمدی، )حسینتعریف شده. « برای فهم، درک و استفاده از رسانه ها
( 54: 2007رتون، داند. )هومی« های گوناگون رسانه و مصرف انتقادی محتواتجزیه و تحلیل و تولید ارتباط در شکل

ن، ستوکند. )لیوینگمی تعریف« های گوناگونتوانایی دسترسی، درک و ایجاد ارتباطات در بافت»لیوینگستون آن را 
ضاوتی شی رسانه ة محتوامهارت تفکر استداللی و نقاد، به نحوی که مخاطب بتواند دربار»( غالمرضا ارجمندی 2004

های خردمندانة یوهل بر شدهد؛ و آن را شبل از هر چیز، داای شرار میرا در برابر سواد رسانه« مستقل داشته باشد
عات دریافت ز آن اطالکه ا انتقادی دربارة منبعیت از مهارت در تفکرتر، عبارهای عمی وری از رسانه و در الیهبهره
ای را برای نوجوانان و کیارا، سواد رسانه( وی همسان با دی4: 1384کنیم شلمداد کرده است. )ارجمندی، می

ا داند که با آن، می میاندازای را چشم( و نهایتاً جیمز پاتر، سواد رسانه4: 201داند. )دی کیارا، آموزان حیاتی میدانش
رت دیگر سواد کنیم؛ به عبایمشویم، تفسیر ها شرار داده و معنای پیامی را که با آن مواجه میخود را در برابر رسانه

 (8: 1992، ؛ نقل از دیویس1998های جمعی است. )پاتر، ای توانایی فهم چگونگی کارکردنِ رسانهرسانه
( سواد اطالعاتی 2ای ( سواد و خالشیت رسانه1ای شامل چهار حوزة اساسی است: هسواد رسان 2به عقیدة النرگرن   
( توان و مسئولیت اجتماعی، که برخورداری از این چهار ویژگی به افراد شرن حاضر، آموزش 4( سواد تکنولوژیکی 3

( 106: 2002. )الندگرن، دهدهای الزم را،  برای کار در محیط کار میکافی، توان دخالت در امور مدنی و مهارت
داند: آگاهی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید. ابعادی که ای را دارای چهار بعد می( سواد رسانه1997همچنین گیلستر)

                                                           
1Media literacy  

2Lundgren  
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 ای را نیز برشمرد: های سواد رسانهها را توصیف کرد. و از این رهگذر، ویژگیتوان با آنها نقش رسانهمی
 
 
 
 
 
 
 
توان تعریفی کاربردی و متناسب با رویکردِ پژوهش پیش رو و الگوی تحلیلیِ آن ارائه داد: بندی میبرای جمع   

ها، برای واسطه با رسانهها، منط  استداللی و مواجة بیای، دانشی است نوین، منتج از آموزش مهارتسواد رسانه
کننده در ها)محتوا و شالب(، در جهتِ مشارکت فعال دریافترسانهدریافتِ انتقادیِ پیامها و به طور کلی ظرف و مظروف 

های سنی از شرایط امکان، ها در تمام گروهو آگاهیِ بی شید و شرطِ مخاطبان رسانه 1«سویة انتقال پیامفرایندِ سه»
 چنین دسته بندی کرد.ای را اینرسانهتوان اهداف سوادهای دریافتی. در پایان میارسال، دریافت و تحلیل کلیة پیام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 پیام.  -گیرنده -فرستنده1

اهداف

ایسواد رسانه

آگاهی سازی

مصونیت از 
اطالعات غیر 

ضروری

گسترش تفکر 
انتقادی 

توسعۀ سیستم 
تحلیل انتقادی

تفکیک 
اطالعات از 
واقعیت ها 

تجزیه و 
تحلیل فرایند 

معنی سازی

دریافت بی 
واسطۀ پیام 

آموزش 
اجتماعی 

شدن 

كاربرد مهارت 
ها و نحوۀ 

برخورد و درک 
رسانه ها 

ایهای سواد رسانهویژگی

یک فرایند است نه 
یک هدف خاص

چند بعدی است
برای كنترل ما توسط 
خود ما شکل گرفته 

است
انتقادی است
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 1روایت 3-3
های آرا و دیدگاه سیاری ازندة بچیستی روایت و تعاریف گوناگون ارائه شده از آن تا به امروز، پُرشمار و دربرگیر   

انع که مجامع و  عریفیبرد روند اجرایی پژوهش، به کارگیری تخرد و کالن بوده است. اما برای حفظ تداوم و پیش
پژوهش حاضر،  رو برای ز ایناا باشد، ضروری و اجتناب ناپذیر است. بیشترین دربرگیرندگیِ کارکردی و محتوایی را دار

ب شده است. از دید دیوید ( انتخا1393)های روایتعناصر بنیادین در نظریهتعریف ارائه شده از سوی دیوید هرمن در 
یافتة شالب ینیتعیدادهای نی روهرمن، روایت بازنمودی است واشع در بافتی گفتمانی یا موشعیتی معین، که بر ساختار زما
ا تعادلی در آن است، که بیبگی و دربرگیرندة خود)داستان، نمایش، فیلم و دیگر مانندها( تمرکز داشته و پدیدآورندة آشفت

آورد. اهم میود فرهای آن شالب، تجربة زیستنی دیگر را برای مخاطب خسازی تاثیر رویدادها بر شخصیتبرجسته
 ( 33: 1393)هرمن،
، 4، جهان پردازی/جهان پریشی3، توالی رویدادها2شدگیواشع-روایت در پژوهش حاضر، با چهارشاخصة بنیادین خود   
مورد بررسی  -فیلمنامه، کارگردانی، مونتاژ-مزمان و حاضر در یک اثر سینماییدر سه سطح مکمل و ه -5پنداریبومهم

شامل: -، کارگردانی-شامل: گفتگو، پیرنگ، زمان-گیرد. هر یک از چهار شاخصة یادشده، در بخش فیلمنامهشرار می
 -ها، تدوین صداهامایهشامل: تداوم روایی و احساسی، توالی رویدادها، کارکرد رنگ-و مونتاژ -های روایتگریتکنیک

 مورد ارزیابی شرار خواهد گرفت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8، کارگردانی7، تدوین6فیلمنامه 4-3
های گوناگونی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فرایند سینما در شکل امروزین خود، دربرگیرندة پیشه   

بندی دسته 11تولیدو پس 10، تولید9تولیدتولید یک فیلم همراهند. فرایند تولید یک اثر سینمایی در سه بخش پیش
                                                           

1 Narration  
2Situationedness  

3Event sequencing  

4World making/distruption  

5What it is like  

6Screenplay/Script  

7Editing / Montag  

8Directing  

9Pre-production  

10Production  
11Past-production  

توالی رویدادها شدگیواقع

پنداریبومهم پریشیجهان/ پردازیجهان

چهار شاخصۀ بنیادین روایت
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شود. بخش دوم یا تولید گنجانده میدر بخش نخست یا پیششود. تمامی کارهای الزم تا هنگام آغاز فیلمبرداری می
است و در  -از آغاز فیلمبرداری تا پایان بخش مونتاژ یا تدوین فیلم-های تولیدیتولید، دربرگیرندة تمامی کارکنش
 رسد.تولید، عرضة محصول سینمایی به مخاطبان به انجام میبخش پایانیِ این فرایند یعنی پس

آنها،  دون حضوربده و شفیلمنامه، کارگردانی و تدوین، جزء جدانشدنی یک اثر سینمایی محسوب  در این میان   
تولید یند پیشه در فراکای است امکان تولید سینمایی وجود نخواهد داشت. فیلمنامه، چنانکه از نام آن پیداست، نوشته

فر و گاه به ندست یک  اه بهشود. این فرایند گته میشدن نوشدار بوده و برای ساختهو بنیاد را عهده یک فیلم نقش پی
ری فردی به نام یت و رهبا هدارسد. اما برآیند نهایی کارِ نویسنده یا نویسندگان فیلمنامه، بشکل گروهی به انجام می

سینما، توان روایتگری در  آگاهی از مجموعه شواعد و الگوهای رسد. فردی که بابه انجام می -ولیدتدر مرحلة -کارگردان
 ویسنده ونولید تبه تصویر کشیدن فیلمنامه را، با همکاری چندین فرد متخصص دیگر داراست. محصول کوشش و 

ازگانی، وایی و سروالی تکارگردانِ یک اثر سینمایی، تصاویر و صداهای گوناگونی است که در صورت نداشتن روال و 
ام تدوینگر/ ردی به نوسط فتسازی، پیوند و سازماندهی به یک فیلم شابل عرضه به مخاطب نخواهد بود. فرایند یکپارچه

ستورات و شواعد دیروی از به پ رسد؛ فرایندی به غایت مهم و ضروری که انجام آن، منوطمونتور / یا ادیتور به انجام می
ش، با ین سه بخاز ک ایچندگانه و پیچیدة روایی، روانشناختی و سینمایی است. در بخش بحث و بررسی، جزییات هر 

 شود. ای مقایسه و تحلیل میهای مفهوم سوادرسانهعناصر و ویژگی
 

 بحث و بررسی  .4

یلم یدی یک فد تولهای اصلی تکنیکی در سه رکن مهم از فراینبخش حاضر دربرگیرنده و برشمارندة ویژگی   
های اصلی سواد مند از ویژگیبهره هایی که به زعم نگارنده، در صورت استفادة آگاهانه وسینمایی است. ویژگی

کان سواد توانند به عنوان وجوه اشتراک و شرایط اممی ،-نتقادی، برساخته، چند بعدی و فرایندی بودنا-ایرسانه
مه با خش فیلمنابرای انجام سنجش این فرض، در بتلقی شوند.  -یعنی سینما–ای در رسانة جمعیِ مورد بررسی رسانه

دوین، با دانی و تکارگر فیلمنامه یعنی پیرنگ، گفتگو و انواع آن، زمان و انواع آن و در بخشبررسی عناصر اصلی 
ای، اد رسانهده از سوشهای ارائه های کارگردانی، ارکان و ویژگیهای دیداری و شنیداری و نهایتا تکنیکبررسی چیدمان

 شود.به تحلیل گزارده می

 

 1پیرنگ 1-4
( رشتة 57: 1371اد، ت؛ )دپیرنگ در روایت سینمایی به معنی روایت حوادث داستان با تاکید بر رابطة علیت اس   

قطة اوج و اصم به نی متخها که ناشی از تاثیر متقابل دو نیروست و پس از برخورد نیروهاها و واکنشمنظمی از کنش
در  وای است که از جایی آغاز شده رنگ طرح منسجم و همبسته( به سخن دیگر، پی9: 1392رسد.)بِلَکر،گشایی میگره

علولی ملت و عدهد که با یکدیگر رابطة رسد و میان این دو، رویدادهایی روی میجای دیگری به پایان می
پردازی، شدگی، توالی، جهاناشعو-( در نهایت، پیرنگ بستر چهار شاخصة بنیادین روایت57: 1371دارند.)داد،

 ینمایی است.های گوناگون موجود در یک اثر سیا روایت -نداریپبومهم
کنندة داستانی است که پیرنگ فیلم برای او تدارک دیده. از این رو، میزان اطالع مخاطب یک فیلم داستانی، دنبال   

اساس، پیرنگ  شدن او از پیرنگ بستگی دارد. بر اینهای فیلم، به نوع پیرنگ و میزان آگاهاو از داستان و شخصیت
شود، که ای برای او به تصویر کشیده میکردن مخاطب خود را دارد؛ چراکه ماجراهای یک فیلم، از دریچهتوانایی افسون

                                                           
1Plot  
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های ماجرای فیلم، فرایند داوری و تاثیر پذیری رفته از دادهدر انتخاب آن سهیم نبوده و صرفا به واسطة آگاهی رفته
در فرایند این تاثیر و تاثر، تغییراتی در شیوة ارائه و توزیع اطالعات اصلی و فرعی فیلم شود. حال اگر مخاطب میسر می

ورانة شود. به سخن دیگر، برای ممانعت از دریافتِ غوطهدرنگ مخاطب میروی دهد، نتیجة آن ممانعت از دریافت بی
واشع -خواه رواییگرانه و تمامیتفسونباید مسیرهای رواییِ امخاطب در یک فیلم به واسطة پیرنگ داستانی آن، می

توان را، با ضرباتی بر پیرنگ و تنة روایت داستانی وارد کرد. ضرباتی که شکل ظاهری آنها را می -شدگی و توالی
 گونه ارائه داد.این
 

 1گفتگو 2-4
ی از در جایگاه یک-گو ( گفت245های داستان، نمایشنامه یا فیلمنامه است.)همان: گفتگو یا دیالوگ، گفتار شخصیت   

توانایی  نصر رواییعهایش، کارکردهای گوناگونی دارد. این مسان با گونهه -دو عنصر اصلی فیلم یعنی دیدن و شنیدن
ارا دیرنگ را زیِ پگویی و بناساسازی گذشتة رویدادها یا اشخاص، شصهپردازی، فاشبرندگی، شخصیتکنشگری، پیش

ترین شکل آن، میان دو نفر از و معمول ( در ساده9: 1392شود.)بلکر،بندی مین، دستهبوده و به نسبت شیوة کاربرد آ
 رساند. شده را، بنا بر ضرورت روایت به انجام میاشخاص استان روی داده و وظایف یاد

 پذیرو امکانگفتگ وسخن گفتن اشخاص در یک نمایش یا فیلم، به چهار شیوة اساید، مونولوگ، سولی لوکی    
ند و برای تاری هستنة گفهای گفتاری، دربرگیرندة میزانی از اطالعات برای وظایف چهارگااست. هر یک از این گونه

 شوند. ای به کار گرفته میسازی مخاطب از تم و محتوای فیلم، به گونهآگاه

 

 گویی()یا کناره 2اساید 1-2-4
گویی است. یکی از رها کنااصله میان مخاطب و اثر، اساید یزدایی و ایجا فترین گونة گفتاری برای آشناییمهم   

ن آمدن از با بیرو ویندهگهای نمایشی است. در این شیوه، فرد نویسی و روایتگری در تمامی گونهشگردهای نمایشنامه
ن و دیگر و، تلویزیا، تئاترتماشاچی سینم-واسطه، مخاطب خودنقشی که در حال ایفای آن است، به صورت مستقیم و بی

اید، مخاطب به گویی یا اسگوید. هنگام کنارها، خطاب کرده و دربارة خود، داستان یا روایت آن اثر، سخن میر -مانندها
ه م را از یاد بردانگاری فیلواشعدلیل خطاب مستقیم خود توسطِ بازیگر، شرارداد خودخواستة پذیرش توالی رویدادها و شبه

گر توای گفتار بازیاست، مح ی فیلمپیوسته نسبت خود را با پردة سینما، فضایی که در حال تماشاو تا پایان گفتار بازیگر، 
و، بازخوانی نا نو به یام رگذاری، مخاطب محتوا و شالب پسنجد؛ در نتیجة این فاصلهو نهایتا ساختگی بودن فیلم، می

 کند.می

 

 گویی()یا تك3مونولوگ 2-2-4
های خود ها و پرسش، پرخاشها، امیدهاها، بیممایشی است که در آن، فرد گوینده اندیشهگوییِ نای از سخنگونه   

(این گونة گفتاری، توان شابل توجهی 630: 1385کرمانی،کند. )ناظرزادهرا، بنا بر شراردادهای آن اثر به تنهایی بیان می
گ در تمامی شرایط ایجادی خود، بنابر دلیل یا سازیِ مخاطب با خود را دارد. چراکه منولوبرای آشناسازی و همراه

ضرورتی شطعی و حتمی شابل اجراست و منط  تداومی و مونتاژی یک فیلم، پذیرندة آن است. در این گونة گفتاری، به 

                                                           
1Dialog  

2Acide  

3Monolog  
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، با کوتاه یا بلندکردن زمان -نسبت به رادیو، تلویزیون و تئاتر-دلیل تفاوت سینمادر انتقال پیام به مخاطب خود
گویی و نهایتا، ایجاد فرافکنی در شاعدگی در دلیل ادای تکگ، یکنواختی بیان و ادای بازیگر ادا کننده، بیمونولو

گویی به وجود کننده و محتوای تکتوان فاصلة مورد نظر را در ذهن دریافتگویی، میچیدمان نوشتاری جمالت تک
 آورد. 

 

 1سولی لوکی 3-2-4
ای خویش را هاندیشه اخود،بدر سولی لوکی یا تنهاگویی، فرد گوینده در تنهایی و به صورت حدیث نفس و دردِدل    

های یک شخص یشه اندجا( به سخن دیگر، تنها گویی برونی سازیِکند.)همانسازد؛ گویی بلندبلند فکر میبرونی می
رة خود و نده درباد گویوة انجام آن است: در تنهاگویی فرنمایشی است. تفاوت آن با مونولوگ در موضوع سخن و شی

ای همانند شیوه (، بهگوید اما در مونولوگ، فرد گوینده یا برای خود و یا برای دیگری)مخاطببرای خود سخن می
زیِ وس سایلة نامانگویی را، به وستوان کارکرد تنهاگوید. برپایة همین تفاوت میگفتگوهای معمول نمایش، سخن می

اطب از پذیرش مالت، مخجکرار کارگیری تشدید یا تگفتار با محتوای آن، مورد بازخوانی شرار داد. به سخن دیگر، با به
 گذارد. ای خنثی، به داوری مییکپارچگی گفتار سرباز زده و پیام را به شیوه

 

 2زمان3-4
شی است. پیوند و پیوستگی زمانی، رویدادهای بخش روایت در هنرهای نمایگانه و وحدتزمان، یکی از عناصر سه   
گوناگون از اشخاص  دهد که مخاطب، حتی در صورت دیدن رویدادهایسو را چنان با یکدیگر پیوند میسو و ناهمهم

واسطة سازی منجر به همراهیِ بیگذاری و ممانعت از این یکپارچهداستان، دریافتی یکپارچه خواهد داشت. برای فاصله
ناپذیر است. برای انجام این تفکیک های سینمایی و نمایشی اجتنابدگرگونی در چهار گونة زمان در روایتمخاطب، 

 ساختاری، الزم است که مخاطب از گونة زمان روایت سینمایی آگاه شود. 
 
 
 
 
 
 

ای توان براست، نمی-های معمول اکران فیلمر شیوهد-زمان پخش فیلم در سینما زمان فیزیکیاز آنجا که    

گ رزش پیرنا، انیزمان داستجداسازی و آگاهی مخاطب، در آن دخل و تصرفی کرد. اما در گونة دوم زمان یعنی 

ز آغاز تا به لم را ایتان فشود؛ زمان داستانی دربرگیرندة زمانی است که تمامی رویدادهای داسبیش از پیش هویدا می
و  پیکربندیِ پالت ه و شیوةنبود رسد. بنابراین زمان داستانی الزاما با زمان دراماتیک)گونة سوم زمان( همزمانانجام می

زمان -وع سومنتوان درزمان گذاری را میگذاری را دارد؛ همانند این شیوة فاصلهبندی در آن، توان فاصلهزمان

 به کار گرفت. -دراماتیك

                                                           
1Soliloquy  

2Time  

های چهارگانۀ زمانگونه

زمان روانی زمان دراماتیک زمان داستانی زمان فیزیکی
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دادها و ، روی، عبارت از مقدار زمانی است که به صورت اجرای اعمال دیداری و عینیزمان داستانی   

مانی است که رویدادهای ( به سخن دیگر، مقدار ز42دهد.)همان: های دراماتیک را برای تماشاچیان ارائه میکنشگری
تر، پیر ادهسه تعبیر یا ب در آن، مشمول گذر زمان هادهد؛ زمانی که شخصیتجاری در زمان حال را، در دل خود جای می

چار د -مده در فیلشامی رویدادهای به تصویرکشیده یعنی زمان تم-بندیِ دراماتیک رویدادهاشوند. حال اگر زمانمی
 د. گذاری مطلوب، به دست خواهد آمهنگام شود، فاصلههای متعدد و نابهجاییپریشی و جابهزمان
دربارة زمان است.  -فیلسوف فرانسوی-1برگرفته از آرای هانری برگسون-یعنی زمان روانی -م زماناما نوع چهار   

( زمان روانی دربرگیرندة این مفهوم است که گذر زمانی که با شاخصة سنجشی یک ساعت توسط بازوی 45)همان: 
ت روانی گوناگون است؛ یعنی یک دشیقه برای دهد، دارای احساسابه افراد بینندة خود ارائه میشمار، شمار و ثانیهدشیقه

یک شاتل محکوم به اعدام یا یک عاش  محکوم به عش  و یا یک دوندة المپیک، شتاب و سرعت یکسانی نداشته و از 
زند. دخل و تصرف در این زمان، در بخش این رو، بخش روانی آن شخص یا شخصیت داستانی زمان روانی را رشم می

توان انتظار پریشی غیرشابل انتظار به دست آید. برای نمونه میهای گفتاری و زمانبه کارگیریِ گونه تواند باپیرنگ می
ترین بازة زمانی ارائه داد و نقاط اوج پیرنگ را، با شتاب و سرعتِ بیش از حد انتظار به تصویر شخصیت را در کوتاه

 2کشید.

 

 تدوین و کارگردانی 4-4
رایی گروه، حوریت اجمون و ئول محصول نهایی گروه تولید، بنابر داشتن اختیارات گوناگکارگردان در جایگاه مس   

یک فیلم، از  ین تولیدن درحبیش از سایر افراد امکان دخل و تصرف در محتوا و شالب فیلم را داراست. وظایف کارگردا
 یاب؛ چراکه در گامامه مین ادمرحلة تدوی ترین واحدهای گفتگویی در فیلمنامه آغاز شده و تا آغازتمییز و تفکیکِ جزئی

های ضبط نحذف پال ویوند پآخر، این تدوینگر است که برآیند کار دیگر اعضای گروه فیلمسازی را با گزینش، ترکیب، 
کردن، سرهم -نة خودهارگاچکند. کار تدوینگر، در مراحل شده، در شالب کلّی یکپارچه، برای عرضه به مخطب آماده می

های یوهشتفاده از و حوزة دیداری و شنیداری است. تدوینگر با اسددربرگیرندة  -، برش آغازین و برش نهاییگزینش
ه معرفی ین بخش بادامة گوناگون و شواعد اصلیِ تدوین، امکان درگرگونی محتوایی و ساختاری فیلم را دارد. در ا

 شود.گانة کارگردانی و تدوین پرداخته میهای یازدهتکنیک

 

 های کارگردانیتکنیك 4-4-1

نشان دادن یك رویداد معین در سازی مخاطب، گذاری و آگاهنخستین امکان کارگردان برای ایجاد فاصله   

است. این تکنیک، عالوه بر ایجاد تنوع بصری و ممانعت از چند نمای مختلف و از زوایای یکسان یا متعدد 

کند؛ چراکه هر یک از می های گوناگون نیز فراهمی مخاطب از نگرشخستگی مخاطب، توان بررسی یک رویداد را برا
البته منوط و مشروط به خواست و خودآگاه -واسطه را جانبه و بیهای انتخابی کارگردان توان ارائة دیدگاه همهزاویه

اسات برای ایجاد احس های گوناگونبه کارگیری عدسیآورد. دومین تکنیک، برای مخاطب فراهم می-بودن

واید، تله و -ها و تمامی اشیاء بر پردة سینماست. با به کارگیری هر یک از لنزهای اصلیگوناگون از تماشای شخصیت
شدة خود، دچار دگرگونی یا تثبیت شده و همزمان، های تجربهدر فیلم، درک مخاطب از اشیاء و افراد و ریخت -نرمال

                                                           
1Henry Bergson 

ها نبندیِ نهایی پالنشابل تامل در این بخش، وابستگی زمانبندیِ رویدادها به دو بخش اصلی دیگر از فرایند تولید یک فیلم، یعنی کارگردانی و تدوین است؛ زمانکتة 2
 نیست. بندیو رویدادهایِ فیلم، نخست به عهدة کارگردان و سپس تدوینگر است. بنابراین، نویسنده تنها عامل تاثیرگذار در زمان
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 شوند. چالش کشیده میهای معمول و روزمره، به وجوه ناپیدای سوژه

ت. در ناگون اسویر گو، از دیگر امکانات کارگردان برای خل  تصاهای گوناگون نورپردازیشیوهبه کارگیری    

ان ی که امکساساتهای گوناگون وجود دارد؛ فضاها و احنورپردازی، امکان به وجود آوردن انواع فضاها و حس
ریافت مخاطب در درک و زی، بر است. بنابراین، چگونگی کیفی و کمی نورپرداکردن آنها، تنها در پردة سینما میستجربه

 از خود و پیرامون خود موثر است. 

ایش و ت. با افزاسین سرعت دوربشابلیت دیگری که به صورت انحصاری در سینما وجود دارد، امکان تغییر در    

امی که شوند. هنگی میر تغییر سازگانی و ماهیتکاهش این سرعت، زمان واشعی یا دراماتیک رویدادهای فیلم، دچا
رعت از سهایت کنند و همزمان، فردی با نتصویر شطرات باران با سرعتی بسیار آهسته بر زمین برخورد می

ایی آن زمان رو توان بر پایةمی بندیِ رویداد را، صرفاًکند، نسبت سرعت و زمانخراشی به پایین سقوط میآسمان
 رد سنجش شرار داد.سرعت و کنش، مو

تصاویر  باسازیهای یک فیلم، عالوه بر ایجاد تنوع بصری و زیدر صحنههای گوناگون به کارگیری رنگ   

گزینش  وآورد. ترکیب یمپنداری با اشخاص فیلم را فراهم برای درک بهتر مخاطب، امکانی روانشناسانه برای همذات
می را در ضاد مفهوتج به ناگون، امکان به وجود آمدن تضاد دیداریِ منتهای گوها در صحنهمتضاد و غیر منطقیِ رنگ
 برد دارد. سیار کاریلم بفسازد؛ این امکان در انتقال مفاهیم متضاد درونی و بیرونی  سازگان ذهن مخاطب فراهم می

ترین شود. طبیعییماخته ها و ابزار گوناگون دیداری و شنیداری سفضا در یک فیلم سینمایی، به واسطة المان   

و تجربة  انگاشتپیش مربوط به هر صحنه است. دکورها، ارتباط مستقیمی بادکورهای گوناگون شکل این ابزارها، 

روابط حاکم  ر دکور وبهای مبتنی ما از زندگی روزانة مخاطبان دارند. دگرگونی و عدم تجانس و ارتباط میان فضاسازی
نند دکورها اشد؛ هماباشته دواند تفکیک مخاطب از پردة سینما و روایت اصلی را دربر تها و روایت فیلم، میبر شخصیت

 و وسایل صحنه در سینمای سورئالیسم. 

های گوناگون اندازه سازی اشخاص در سینما، به کارگیریارزشبخشی یا بیهای اهمیتیکی دیگر از راه   

. هر یک از این سه اندازه، بنا بر 3و باز 2، متوسط1جود دارد: بستهاست. در سینما سه اندازه نمای اصلی و برای هر نما

ها، توسط کارگردان انتخاب شده و توانایی شابل تاملی در برندگی رویداد و شخصیتنوع سوژه، زمان فیلم و پیش

 -زمانبندی طول هر نما-ای که استفاده از تکنیک دیگری آفرینی کاذب و واشعیِ افراد و اشیا، داراست. تواناییارزش

تداخل شود و نیز، در ساختار نهایی فیلم، تاثیرگذار خواهد بود. همچنین با استفاده از تکنیک تشدید یا تلطیف می

توان عالوه بر دخل و می -7، کات6، دیزالو5یا روبش، فید این/اوت 4وایپ-های تصویریبه کارگیری ربطو  نماها

موضوعات  وایت و احساسات تماشاگر اثر گذاشت؛ احساسی که با استفاده ازتصرف در جریان اصلی فیلم، بر ر

های سازندگان فیلم را، های فیلم، متنوع شده و میزان میل به پذیرش مفاهیم و پیامدرون شابمتحرك و گوناگون 

 کاهد.برای مخاطبان افزایش داده و یا می

                                                           
1Close shot 

2Medium shot  

3Long shot  

4Wipe 

5Fade in/out 

6Dissolve  
7Cut  
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 اری در تدوینچیدمان دید 4-4-2
ت مورد توان در هشمی گذاریِ منجر به دریافت مبتنی بر آگاهی مخاطب رارای ایجاد فاصلههای تدوین بشیوه   

، که یر خطیغ، مشتمل است بر شیوة تدوین غیرپیوندی و نامنظم و پرداخت غیر تداومی روشنخالصه کرد. 

فیلم تشوی   ت داستانیروای ای سیال، برای پی بردن بهبرپایة پالت یا پیرنگِ غیر خطی بنا شده و مخاطب را به شیوه
ه خودآگاه و زمان وجوری همکند. در این شیوه، رویدادها الزاما بر اساس ترتیب زمانی نظم نیافته و با به کارگیمی

 دهند. ناخودآگاه مخاطبان، عمل روایت را انجام می

ستانی اجرای داچند م یااز یک  انطباق نداشتن رویدادهای پیاپیشیوة دوم نیز مانند شیوة نخست، بر پایة    

کان رائه، امورت اصدهد؛ چراکه در استوار شده و بر اساس آن، خط روایی سرراستی در اختیار مخاطب شرار نمی
تردید به وجود انه، بیآگاه ای شدن بدون دریافتدرنگ و ناخودآگاه شوت یافته و انجام فرایند رسانهانگاریِ بیحقیقت

 خواهد آمد.

های یک رشدر ب تحفظ نکردن احساسِ جههای منجر به تفکیک و تمییز و تداوم ناخودآگاه، از دیگرشیوه   

را نسبت  کان با ایجاد پرش تصویری، مخاطباست. این ام -پالن یا مانند آنمانند یک سکانس-پیوستهرویداد به هم
 د.شوانگاری ناخودآگاه میبه آغاز و فرجامِ رویداد آگاه کرده و مانع از یکسان

 جاد تنوعو ای شده در یک فیلمامکان دیگری است که با تفکیک فضاهای ساخته هاانطباق نداشتن رنگمایه

و محسوس،  تی نمادینشده را، به صورپنداری رویدادهای چیدهتماتیک رنگی، توان انتقال مفهوم گذر زمان و نایکسان
های تدوین یعنی یکترین تکنییر و تحول در یکی از مهمکند. همچنین، با به کارگیری این شیوه، امکان تغفراهم می

 آید. به وجود می بندیزمان

هنگ، ضربا و عتسرتن آید. برای دراختیار داشبندی، با تغییر در سرعت و ضرباهنگ به وجود میتکنیک زمان   

نیداری، داری و شاطی دیرتبارتباطی و غیر ا هایافکتگوناگون، همراه با  گزینش نماهایتدوینگر با به کارگیری و 

 کند. میزان تداوم، پیگیری و همراهی مخاطب را، تعیین می

 

 داری در تدوینچیدمان شنی 4-4-3
اصر اصلی ز، از عنلم نیآنچنان که در بخش دیداری گفته شد، در بخش تدوین صدا و چیدمان شنیداری روایت فی   

وتاه یا کده از برخورداریم. تدوینگر با استفا تصویر انطباق نداشتن صدا وو  سرعت و ضرباهنگ،بندیزمان

دن نیز، دا واهنگ های غیرمرتبط و افزایش و کاهش سرعت و ضربشدن آنها در صحنهبلندکردن طول صداها، شنیده
نیداریِ شیداری و هان دشده خود دور و به ساخت جهای تجربهگیری به تماشاگر، او را از فرمولح  انتخاب و تصمیم

 کند.ژة خود هدایت میوی
 

 گیریبرآیند/ نتیجه .5

های چهارگانة پژوهش حاضر، با ارائة تعریف خود از رسانة جمعی، پیرنگ و روایت، همزمان با برشمردن ویژگی   
و ارائة تعریف آن به مثابه دانشی نوین، منتج از آموزش  -انتقادی، برساخته، چندبعدی و فرایندی بودن-ایسوادرسانه
ها، برای دریافتِ انتقادیِ پیامها و به طور کلی ظرف و مظروف واسطه با رسانها، منط  استداللی و مواجة بیهمهارت
و آگاهیِ بی شید و شرطِ « سویة انتقال پیامفرایندِ سه»کننده در ها)محتوا و شالب(، در جهتِ مشارکت فعال دریافترسانه



 797 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

های دریافتی، کوشیده رایط امکان، ارسال، دریافت و تحلیل کلیة پیامهای سنی از شها در تمام گروهمخاطبان رسانه

گانه، فلش های سهشکستن وحدت–گان  پیرنگیابزارهای هشتای موجز میاناست به صورت همزمان، مقایسه

جایی روال خطی گشایی، جابهها، افشای پیش از موعد نقطة اوج و گرهفوروارد، فلش بک، ترکیب و تکرار صحنه

-گان  کارگردانیتکنیکهای یازدهو   -ویدادها، تغییر محوریت روایی اشخاص، تغییر زاویه دید راوی یا روایتر

های تصویری و موضوعات متحرک و ، دکور، اندازه نما، رابطکارگیری: زاویه دید، عدسی، نورپردازی، رنگیعنی به

نداشتن رویدادهای ، حفظ نکردن احساس جهت، انطباقغیرتداومیپرداخت-تدوینو  -گوناگون و نهایتا سرعت دوربین

ورشدن برای ممانعت از غوطه-هابندیِ متغیر، سرعت و ضرباهنگ، گزینش نماها و افکتها، زمانپیاپی و رنگمایه
 مخاطب در پیام یک رسانة جمعی و نیز افزایش روحیة انتقادی در فرایند ادراک، انجام دهد.

مند از شرایط عیِ بهرهنة جمش حاضر بیانگرِ توش و توانِ باالی سینما به عنوان یک رسادر پایان، برآیند پژوه   
مباحث  نمایی ازار سیای است؛ شرایطی که برحسب نوع گزینش و آگاهی متولیان تولید و عرضة آثامکان سوادرسانه

 صر حاضر است. ردم در عوم مشنایی عمای متغیر بوده و همچنین، بیانگرِ میزانِ کارایی و نقش این هنر در آسوادرسانه
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 شهروندان تبریز ایمطالعه سوادرسانه
 

 1دکتر صدیقه ببران

 2ویردی زاده مهرداد خدا 

 

 چکیده 
ها رسانه به را خود افراد آن نتیجه در که است مطرح ارتباطات حوزه در کلیدی اندیشه یک عنوان ای بهسوادرسانه

نمایند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف  و تفسیر تعبیر شوندمی مواجه آنها با که هاییپیام معنای نمایند، تامی اعالم
توان به ای شهروندان تبریز نسبت به پیام وسایل ارتباط جمعی است که در اهمیت موضوع میبررسی میزان سوادرسانه

ها بر نفوذ رسانه، هاای و اشباع شدن جامعه با رسانهمصرف باالی رسانه، ها روی فرآیندهای دمکراتیکرسانهتاثیرات 
اهمیت اطالعات در جامعه و و توجه به افزایش اهمیت اطالعات و ارتباطات بصری ها، انسانت، درک و گرایش شناخ

و از پرسشنامه محق  ساخته استفاده شده است.  3اشاره کرد. در این پژوهش از روش پیمایشی مداومنیاز به آموزش 
نفر بوده، حجم نمونه براساس فرمول  1150000 سال به باالی ساکن شهر تبریز به تعداد 15جامعه آماری جمعیت 

گر ها بیانای انتخاب شدند. یافتهای چند مرحلهنفر بود که به روش خوشه 384کوکران با لحاظ جنسیت و سن برابر 
ها در سطوح مختلف سواد رسانه، تلویزیون پر مخاطب ترین رسانه، توانایی متوسط همانند بودن اهداف استفاده از رسانه

ها، برخورداری متوسط از نگاه سازی، تبلیغات و خشونت در رسانههروندان تبریز در تشخیص تاثیر تحریف، کلیشهش
ها در حد متوسط بود. نتیجه این که ها، دانستن پیامدهای اخالشی، اجتماعی و فرهنگی رسانهنقادانه به محتوای رسانه

های همه جانبه آنها شناخت متوسطی ها، محتوا و پیامدبه رسانههای وابسته مورد بررسی، مردم نسبت در اغلب متغیر
ای شهروندان تبریز در حد متوسط است. این مقاله های تحقی  حاکی از آن است که سوادرسانهدارند. به طور کلی یافته
 باشد.می« ای شهروندان تبریزبررسی سوادرسانه»نامه کارشناسی ارشد با عنوان برگرفته از پژوهش پایان

 سواد رسانه، وسایل ارتباط جمعی، شهروندان تبریز ها:کلید واژه

 

 مقدمه
ها ادهژه اینترنت، از دات به ویرتباطاامروزه افراد به مهارتهای جدیدی نیاز دارند تا بتوانند از طری  فناوری اطالعات و 

طالعاتی به خودی خود داشتن اکه چنین بدیهی است  شوند.و اطالعاتی استفاده کنند که هر لحظه در جهان منتشر می
ویرایش،  تحقی ، تفکر، داوری، گردآوری، مطالعه، تنظیم، مشاهده، پرسش و لشود و باید مراحمحسوب نمی

د خاص خود را آیند سواین فرسازی، تحلیل، ترکیب و ارزیابی را شبل از تبدیل شدن به دانش طی کنند. انجام ایکپارچه
 .واهند ماندخر غیر اینصورت اطالعات در حد وشایع و ارشام باشی کند؛ چرا که دطلب می

نمایند.  شناسایی و کرده تفکیک یکدیگر از راای رسانه تولیدات وها رسانه توانندمیای سوادرسانه داشتن با لذا افراد 
جهت انتخاب  قدانه درمنت شی ، عمی  و تفکرینگاهی د ای در گرو داشتنباید بدانیم تعمیم اهداف سوادرسانه بنابراین
 ای است.های رسانهگزینه صحیح

های متنی جامعه یک نیاز و ضرورت برای فرهنگ، ای در الیهای و ارتقا سوادرسانههای رسانهآموزشاز همه مهمتر 

                                                           
 واحد تهران مرکزاستاد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی 1
 واحد اردبیلدانشجوی دکترای  علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی 2

3 - Survey 
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 .سیاست و امنیت است

 

 اهمیت و دلیل انتخاب شهروندان تبریز
های جارت، پیشرفتردم با تمزدیک نتبریز و آذربایجان به علت دروازه ورود اروپا به ایران و ارتباط  با توجه به اینکه

یاری از آغاز بس دمداررو و سرتکنولوژی و غیره، نقش منحصر به فردی در فرهنگ ایران زمین داشته و همواره پیش
کشورهای  مرزی با ن خطو داشت یائیخاص جغراف تیاتفاشات مدرن فرهنگی بوده است. و به دلیل شرار گرفتن در موشع

  .ور استو مهم کش از مناط  حساس یکیخودمختار نخجوان  یارمنستان و جمهورجان، یآذربایهایترکیه، جمهور
های جهانی تسم و شدرریالیبا توجه به وسعت دنیای ارتباطات در شرن جدید، هجمه فرهنگی که از سوی امپ بنابراین

آذربایجان  ک تبریز وص جایگاه استراتژیو به طور مشخ نبه ویژه ایراایگاه خاصی که کشورهای اسالمیوجود دارد و ج
باشد ای میسوادرسانهبرای هر شهروند داشتن مکن رسد بهترین راه ممی در حوزه جغرافیای سیاسی و فرهنگی، به نظر

ای های رسانهامی کامل، پیاین امکان را بدهد که با آگاههای گروهی را تعدیل کند و به مخاطبان تواند اثر رسانهکه می
 ار منفی را رد وو آث ادهدشخیص تراین مبنا مخاطبان ماهر به طور فعال آثار مطلوب یا نامطلوب را نابرا پردازش کنند. ب

 کنند. آثار مثبت را جذب می

 مدل تحقیق
 مرتبط با سواد رسانه های ارتباطیتئوری

 

 سواد 

اي رسانه

شهروندان 

های تحریف پیام

 شده

های پیام

 تبلیغاتی

اغراض سیاسی 

 هادر رسانه

تجزیه و تحلیل 

 هاپیام

ایدئولوژی پهنان 

 رسانه

های پیام

 آمیزخشونت

نظریه استفاده و 

 رضامندی

غنای نظریه 

 ایرسانه

نظریه 

برجسته 

 سازی 

 نظریه

 وابستگی

نظریه 

 كاشت

نظریه 

 بانیدروازه
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 سواد رسانه خچهیتار
در کتاب خود تحت عنوان  بارنی، اول"1مارشال مک لوهان". گرددیباز م 1965ای به سال سوادرسانه شیدایپ

که دهکده  یزمان" معتقد بود: "مک لوهان"واژه را به کار برده است.  نی، ا"انسان یدرک رسانه: توسعه ابعاد وجود"
    (.1385، یبنا  ی)صد "ابندیای دست نام سوادرسانه هب یدیها  به سواد جدانسان دیفرا رسد، با یجهان

آغاز شد. اعضای این انجمن، « ای انجمن سوادرسانه» ، با تشکیل 1978ای در کانادا در سال آموزش سواد رسانه
د آنان وارد ن دستاورمهمتری همگانی بودند و یاها و سازندگان محصوالت رسانهدانشگاه نمتشکل از آموزگاران، محققا
در « یاسواد رسانه  کتاب»کانادا و انتشار « انتاریو»مدارس استان ای به نظام آموزش عمومیکردن بحث سواد رسانه

 این کشور بود .
ای ادرسانهکه سوست نقطه جهان ا انتاریو نخستینو باشد یای مکانادا به عنوان کشوری پیشتاز در زمینه سوادرسانه

کشور جای داده ای پذیرفته شده و در نظام آموزشی عمومیشود. در کانادا سوادرسانهدر مدارس دولتی آن تدریس می
 79: ) تاکونیومی شودای تلقی میای از موفقیت در زمینه سوادرسانهشده است، بنابراین کانادا به عنوان الگوی پیشرفته

 .( 84تا 
را که به  ییاهامیپ رایدارند. ز یکمتر یریپذبیآس، یادر برابر اطالعات رسانه، یارسانه سواد فراد باا، یاز لحاظ نظر

 افتنی یآگاه ا. بدهندیشرار م ییورد شناسام -ر سطوح مختلفد -شود و ارسال می یبر آنها طراح یرگذاریمنظور تأث
 شانیایند بود، در شادر خواهند زیان نکودک یحتنترنت، یاها و خصوصاً اطالعات توسط رسانه جادیا ینسبت به چگونگ

 توانندیمکنند، یای را کسب مسوادرسانه یهاکه مهارت یداشته باشند. به عالوه معلمان و استادان یشتریب یخودمختار
را از  یاجتماع یهانامهو بر یآموزش یهابرنامه انیم یشوند و فاصله لیتبد یرگذارتریأثت یبه اشاعه دهندگان اطالعات

 .(Angell, 1994; 2-6) شوند لیتبد زین یترنیزبیقد و تکنندگان و مخاطبان منتبه مصرف تاًیبردارند. و نها انیم
ای یک جزء از مهارت ذهنی و توانایی است که شخص را وادار به گرفتن سوادرسانه 2طب  گفته رابرت انیس

هایی مانند: تعقیب حقیقت، عدل و انصاف، خود مختاری و انتقاد کند و شامل ارزشتصمیمات و انجام امور عاشالنه می
ای ما را برآورده رسانه ای یک حس شوی تفکر انتقادی است که سعی دارد نیازهایشخصی است. همچنین سوادرسانه

 سازد.
ای عبارت است از توانایی تعبیر و ایجاد مفاهیم شخصی از صدها و شاید هزاران نماد آوایی ، سوادرسانه3منتاالیزابت 

کنیم. های بازرگانی دریافت میو البته پیام 8، مجله7، روزنامه6، کامپیوتر5، رادیو4که همه روزه از طری  تلویزیون
ای عبارت است از توان گزینش و انتخاب، توان چالش و پرسش، توان آگاه شدن از آنچه در اطراف ما سوادرسانه

 پذیر نباشیم.گذرد و توان اینکه انفعالی و آسیبمی

 اند:ای ارائه کردهرا برای سوادرسانه ریفیدکتر یونس شکرخواه، استاد ارتباطات تع

تن نیست، همچنان که به مفهوم تشخیص دادن خبر از مصاحبه و یا ای صرفاً به معنی خواندن و نوشسواد سرانه
ای به دنبال تشخیص رابطه دانش و شدرت و سپس رابطه شدرت و گزارش از میزگرد و غیره هم نیست بلکه سوادرسانه

                                                           
1 - Marshall McLuhan 

2 - Robert Onís 

3 - Elizabeth Ntvmn 

4 - TV  

5 - Radio 

6 - Computers 

7 - Newspapers 
8 - Magazines 
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ها و معنی سازی در آنهاست، این که چگونه ای شدرت درک نحوه کار رسانهعدالت اجتماعی است. سوادرسانه
 شود.شوند و چگونه از آنها استفاده میزماندهی میسا

 یی، کدهایارتباط یهایای فهم منابع و تکنولوژسوادرسانه» ه استای ارائه کردرا برای سوادرسانه ریفیتع 1نزیراب آلن
 « .امهاستیآن پ ریو تأث ریشوند و انتخاب، تفسمی دیکه تول ییامهای، پرندیگکه مورد استفاده شرار می یی[رمزها]

توان در ای که میهای رسانهیامپتحلیل، ارزیابی و انتقال اطالعات و ، یو شدرت دسترس ییتوانایعنی ای سوادرسانه
 (.3، 1379)کانسیداین،  گویندای میی و غیر چاپی عرضه نمود را سوادرسانههای مختلف چاپچارچوب

 

 2بزهاای از نظرسوادرسانه

کند از یک سو، در سطح ای است که در دو سطح عمل میهای رسانهای توان ارزیابی پیامسوادرسانهبز هانظر از 
از چه فنونی  آفریند؟می ای راهای رسانهنخستین و مقدماتی، مخاطب به موضوعات و پرسشهایی مانند چه کسی پیام

ها تر، مخاطب ارزش، در سطحی عمی و از سوی دیگرکند؟ توجه دارد یام را ارسال میپکند؟ و با چه هدفی می استفاده
 .(Hobbs, 2005; 1-4) دهدظر شرار میهای پنهان و مستتر در پیام را مدنو سبک
 

 
 

 هابزای از منظر(: مدل سوادرسانه1شکل )

 

 ایبز در زمینه سواد رسانههاالسول وتلفیق نظر 
در تعریف ارتباطات  3رولد السولهاهای، بخشی از پرسشهابزهای سطح نخستین و مقدماتیسد پرسشربه نظر می

گوید؟ برای چه گوید؟ چگونه میگوید؟ کجا میگوید؟ چه میکه می»پرسش  6باشد. از نظر السول، در هر ارتباط 
هابز در شود. این امکان وجود دارد که بین نظر السول در حوزه ارتباطات ومطرح می« گوید؟ثیری میأگوید؟ با چه تمی

ای به رت گیرد و بر این اساس، مدل جدیدی آفریده شود، به این ترتیب که سوادرسانهای تلفی  صوزمینه سوادرسانه
در «. الیه پیرامونی، بیرونی»و دیگری « مرکزی، درونی»الیه تشکیل شده است. یکی الیه  2مثابه مفهوم اصلی، از 
گوید؟ با چه گوید؟ چگونه میمیچه کسی »ای مورد نظر السول، شامل: های اصلی ارتباطات رسانهالیه بیرونی، مولفه

های پنهان و مستتر ارائه شده در پیام مورد بررسی ها و سبکشود و در الیه درونی، ارزشمطرح می« گوید؟تاثیری می
 گیرد. شرار می

                                                           
1 - Alan Robbins 

2 - You Hobbes Moss 

3 - Harold Lasvl 

 در مستتر  و پنهان هایسبك و ها ارزش

 پیام

 

 مقدمات و نخستین سطح

 كسی؟ چه
 فنونی؟ چه از

 هدفی؟ چه با

 ایرسانه سواد سطوح

 عمیق و ثانویه سطح
 

 

 ایرسانه سواد سطوح

 عمیق و ثانویه سطح
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 (: تلفیق نظر السول و هابز در زمینه سواد رسانه ای3شکل )

 

  1پاتر ای از نظرسوادرسانه

ای الگویی چند ای، نظریه پردازی کرده است، از نظر پاتر، سوادرسانهپاتر از اندیشمندانی است که در حوزه سواد رسانه
 5«هاها و تواناییمهارت»و  4«وظایف پردازش اطالعات»، 3«منبع شخصی» 2«های دانشساختار»عاملی است و 

گاه پاتر، ارتباط این عوامل، فضایی و حلزونی )نه سطحی( است؛ دای وی هستند. بر اساس دیهای مدل سوادرسانهعامل
یک از این عوامل، عامل دیگر را پشتیبانی  رو هر ای شرار دارند و از ایندر هر برش عرضی، یکی از عوامل سوادرسانه

 .(Potter, 2005; 22-23) کنندمی
  

 

 

 

 

 

 ای از نظر پاترسوادرسانه(: 2شکل )

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Potter 

2 - Knowledge structures 

3 - Personal locus 

4 - Information Processing tasks 

5 - Competencies and skills 

 

ها ارزش
های پنهان و وسبك

 مستتر در پیام

 

 گوید؟می هچ                 ؟گویدکه می

 گوید؟میچگونه  گوید؟کجا می

 با چه تأثیری گوید؟می برای چه

گوید؟می

 پيام 

پي
ام

 
پيام

 

 پيام

 اطالعات پردازش وظيفه

 

 

 

 

 منبع یا مخاطب جایگاه   هاتوانایی و هامهارت

 شخصی

ویژگی اصلی الیه درونی )بر خالف الیه بیرونی( این است 

همین دلیل، فهم گیرد و به تر پیام را در بر میهای پنهانکه ویژگی

تر از الیه بیرونی است؛ مخاطبی ای مبتنی بر آن، پیچیدهسواد رسانه

ها ای برخوردار باشد و بتواند ارزشکه از چنین سطحی از سواد رسانه

های آشکار و پنهان را تشخیص های پنهان و مستتر در پیامو سبک

 ,Hobbs) تری برخوردار خواهد بوددهد، از دانش بیشتر و عمی 

2005; 1-4). 
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 از نظر پاتر ایرسانه ساختار دانش

ین خست آنکه اناست که ویژگی خاصی دارد. های مخاطبان ای از دانستهمه به هم پیچیدهوساختارهای دانش منظ
. دوم عال دارندفدهی به آن، وضعیت شکل و درهم و برهم از اطالعات نیست و مخاطبان در شکلای بیمنظومه، توده
برخی ارزش  ر هستند وتها در این بافت به هم پیچیده، ارزش برابر و یکسان ندارند. برخی اطالعات مهمآنکه دانسته
های و بطور های تلویزیون و هنر پیشههای برنامهوضعیت ساختارهای دانشی دارند. برای مثال دانستن عنوانکمتری در 

 هستند.« نشدر ساختارهای دا»شوند، اطالعات کم اهمیتی ارائه می« چه»کلی، اطالعاتی که در پاسخ به عنصر 
 شوند.مطرح می« چگونه»و « چرا»های رسشپهایی هستند که در پاسخ به اطالعات ارزشمندتر، دانسته
 گیرد:ای، افراد پنج حوزه را در بر میکند ساختارهای دانش رسانهپاتر همچنین یادآوری می

 1ایمحتوای رسانه -1
 2ایتأثیر رسانه -2
 3ایصنایع رسانه -3
  4جهان واشعی -4
 5خود -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای از نظر پاتررسانه (: مدل ساختارهای دانش4شکل )

 
 پنج حوزه پشتیبانی کننده منبع شخصی در برابر رسانه است.منظومه دانش این 

 

 

 

 

                                                           
1 - Media content 

2 - Media effect 

3 - Media industries 

4 - Real World 

5 - Self 

 پردازش جریان اطالعات

 ابزار پردازش اطالعات

 هاانگیزهتصمیمات و 

 هاتوانایی و مهارت

 معناسازی برقراری ارتباط معنایی فیلتر کردن

 موقعیت فردی

 ساختار دانش
 خود دنیای واقعی ایصنعت رسانه محتوای رسانه ایتأثیرات رسانه
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 1الیزابت تامن ای از نظرسوادرسانه
کند؛ چنان که جهان می ای همانند فیلتری داوری کننده عملو همکارانش، سوادرسانه بر اساس نظر الیزابت تامن 

ای در سه کند تا شکل مواجهه با پیام معنادار شود. پیام رسانهمی ای عبورهای فیلتر سوادرسانهمتراکم از پیام، از الیه
 کند:یالیه عمل م

 ؛2هاالیه اول: اهمیت برنامه ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانه
های ها و موضوعکند و به پرسشای توجه میتر رسانههای نامحسوسالیه دوم: در این سطح، مخاطب به جنبه

شود؟ چه کسی از ارسال پیام رستادن پیام دنبال میسازد؟ چه هدفی با فمی ای راهای رسانهسی پیامعمیقی مانند چه ک
 .پردازدمی کند؟ و...می چه کسی ضرر برد ومی سود

ها، مخاطب به تجزیه و هاست. با این مهارترسانه 3های الزم برای تماشای انتقادیالیه سوم: این الیه مهارت
 پردازد.می های جا افتاده در آندرباره چارچوب ساخت پیام و جنبه تحلیل و پرسش

 

 . چهار مرحله اساسی اشاره کرده است به« ایسواد رسانه»( برای کسب 1996من )ات

  هاداشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه
 هابرخورد منتقدانه با محتوای رسانه

 ی، اشتصادی و سیاسی محیط رسانه های فرهنگی، اجتماعتحلیل زمینه

 (Toman, 1996; 2)  داری از رسانه و استفاده از آن برای تغییرات اجتماعیجانب
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای از نظر تامن(: سوادرسانه5شکل )

 

 ابعاد سواد رسانه
 های ادراکیتوانایی

ها توسط یک کشف علل نحوه ارائه خاص آن ها وترین پیام پیچیده کها تا درای از شناخت ساده نشانهمجموعه
                                                           

1 - Elizabeth Tamn 

2 - Media Diat 

3 - critical viewing 

 رژیم مصرف

 ویژگیهای پیام

 نقد پیام

 پیام
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 گیرد. می رسانه خاص را دربر
 های حسیتوانایی

ای رسانههای یامحسی پ مخاطبان در زمینه دریافت تأثیرات کامالً وابسته به احساس و عاطفه افراد است. برخی
 هستند. بسیار شوی
 های زیبایی شناسیتوانایی

اخت مفاهیم درک و شن ای مختلف بستگی دارد و به تواناییاین مقوله به میزان هنر و مهارت تولید پیام در رسانه
 کند.. ای از دیدگاه هنری اشاره میرسانه

 های اخالشیتوانایی

 . (11، 1382)ببران، ها اشاره داردپیام های نهفته دربه توانایی ادراک و دریافت ارزش

 

 یامرتبط با سواد رسانه ی ارتباطیهاهینظر
 ز ت بودند اعبارای در ارتباط هستند، سوادرسانه یارتباطات که با مفهوم شهروند یهاهینظردر این پژوهش 

یه شکاف نظر، یآورنشر نو هینظراشت، ، کیاجتماع یریادگی، ی، استفاده و خشنودبانیدروازه، یسازبرجسته یهاهینظر
ه پیش ازی، نظریسای، نظریه چارچوب نظریه دو مرحله ایغنای رسانه، آگاهی، نظریه شکاف دیجیتال، نظریه وابستگی

ها توجه دارند و از رسانه افراد یریرپذیتأث یبه چگونگ هاهینظر نیااز  کیهر سازی و نظریه بازنمایی برساختی که زمینه
 .دهندیرار مشورد توجه استفاده از رسانه، م یرا به واسطه یاجتماع میاز ساخته شدن مفاه یفبر آن درجات مختلعالوه 

 گویند بهه مردم میها هستند که بین نظریه، این رسانهطب  اسازی با سواد رسانه در آنست ارتباط نظریه برجسته

پس هر آنچه  ،بالعکس بگیرند و شرارند و ممکن است در این میان موارد کم اهمیت در اولویت افکار عمومیچیز فکر کن
 آموزد هر آنچهای مخاطب میواشعی نباشند. با تحصیل سوادرسانه توانندمی گذارند اصوالًها به عرضه نمایش میرسانه

ه و تفکر نگا مراه پیدایشه ای بهسوادرسانه شود. تحصیلنمی یابد دلیل مطابقت آن با واشعیتمی ها انتشاراز رسانه
 ها بیندیشد و به نقدها و شنیدهها و نوشتهبرنامه آموزد که عمی  و دشی  به ذاتبنابراین فرد می ،انتقادی در افراد است

 .ها نیز دست یابدنوعی رویارویی پیچیده با خروجی رسانه آنها نیز بپردازد؛ از طرفی به
ای نکه در سوادرسانهای ارتباط دارد با توجه به ایبانی: این رویکرد با سوادرسانهسواد رسانه در رویکرد نظریه دروازه
تواند با تفسیر و تحلیل موشکافانه نسبت به گیرد میای شرار میهای رسانهمخاطب به طور فعاالنه در معرض پیام

 رائه شده مطلع گردد.سانسور و حذف و درستی و نادرستی اطالعات ا
ای وادرسانهس. ای ارتباط نزدیکی داردد با مفهوم سوادرسانهاین رویکر: ای در رویکرد استفاده و خشنودیسوادرسانه

گیرد تا اندازهاست که مخاطب به طور فعاالنه برای شرار گرفتن در معرض رسانه از آن بهره میای از چشممجموعه
 .نها مواجه است تفسیر کندهایی را که با آمعنای پیام

 ی دیگران و تقلید از آنان، رفتارهاای مرتبط است. زیرا ما با مشاهدهسازی نیز با سوادرسانهیادگیری اجتماعی یا مدل
 ای و یا یادگیری محسوب شوند. توانند منبع مشاهدهای میهای رسانهآموزیم. مدلرا می

دانش  یفکر ود تمرکزباعث رک ونیزیکردن مداوم تلو تماشاای ارتباط دارد چرا که نظریه کاشت با مفهوم سوادرسانه
 ریه تصوب شتریب نیها مخاطبو گسترده رسانهمییانفجار اطالعات و پوشش دا یایشود. در دنآموزان در کالس درس می

 .«برنده است شهیچشم همدر مسابقه چشم با گوش، » یکنند و به شولتوجه می
 نیکه مخاطب ستیما ن دنید نیکرده است. ا جیرای دارید ایو  یریرا به نام سواد تصو یگریبحث د تیواشع نیا
را بفهمند. شدرت  ینامرئ میکنند و مفاه یکند، حالجمنتقل می ریزبان آنچه را که تصو ایو  میبتوانند مفاه دیها بارسانه
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 هستند.  یای و سواد اطالعاتاز سوادرسانه ییاجزا نهاینوشتار و گفتار. ا تااست  ریتصو هیدر انتخاب و ارا شتریها برسانه
 این مقوله بهشناختی است که های زیباییای تواناییدر نظریه نشر و نوآوری با توجه به اینکه یکی از ابعاد سوادرسانه

 ای از دیدگاههیم رسانهو شناخت مفا بستگی دارد و به توانایی درک لفای مختمیزان هنر و مهارت تولید پیام در رسانه
دیویی یا ه، تولید کننده و کارگردان یک برنامه رانویسند هکند. سبک هنری منحصر به فردی کمی هنری اشاره

 ارد.انی دای شهروندان همخو، بنابراین با سوادرسانهای استبعد از سوادرسانه تلویزیونی شاهد مسلم این

 شود:ای در سه مبحث زیر خالصه میارتباط نظریه شکاف آگاهی با سوادرسانه
 ها تأکید دارد؛مل در خصوص رسانهای بر داشتن آگاهی کاوادرسانهس -1
 ها در ارتباط است؛ای با دیدگاه برخورد منتقدانه با محتوای رسانهوادرسانهس -2
 کند.تماعی استفاده میبرای تغییرات اجای از رسانه و استفاده از آن وادرسانهس -3

خواهد  های فوق با مشکل مواجهای با در نظر گرفتن جنبهچه شکاف آگاهی صورت گیرد سوادرسانهبنابراین چنان
 شد.

از  یاریتوان در واشع معیای را مسوادرسانهتوان گفت: ارتباط ای میدر ارتباط نظریه شکاف دیجیتال با سواد رسانه
وجوب  انیم نی. در امیبریبسر م ICTدر درک مستقل رسانه دانست. اکنون در عصر  یفرد تیو شابل ییتوانا

و  رک خوراکاز د میو مستق مستقل ییحداشل توانا ی، مخاطب داراییفضا نیکند که در چنیای حکم مسوادرسانه
 .ردیگیای نام مادرسانهآورند، سورا بوجود می یاستقالل ادراک نیکه ا یمجموعه عوامل نی. بنابرادها باشرسانه یخروج

ها در استفاده ای مطرح است. این تواناییهای مرتبط با سوادرسانهای در تواناییارتباط نظریه وابستگی با سوادرسانه
، رژیم لیغاتشونت، تبخحریف تاز تکنولوژی روز، توانایی تجزیه و تحلیل روابط علّی و معلولی، توانایی تشخیص تأثیر 

 شوند.ای خالصه میهای رسانهای و توانایی تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اشتصادی پیاممصرف رسانه

ای هر رسانه از توانایی و ظرفیت ای مرتبط است. در غنای رسانهای از جهاتی با سوادرسانهنظریه غنای رسانه
جا کردن اطالعات یا ابهجارتی توانایی یک کانال ارتباطی در بهای گوناگون برخوردار است. بعمشخصی برای انتقال پیام

یرات محتوای در تشخیص تأث ای در این راستاشود. لذا داشتن سوادرسانهانتقال معنای موجود در یک پیام را شامل می
 ونایی تجزیه گر و تواشوند و رمزگشایی از معنای مقصود ارتباطهای ارتباطات منتقل میها از طری  تکنولوژیپیام

 نماید.دهند کمک میتحلیل نمادهای که پیام را شکل می
تجزیه و تحلیل  ای در آنست که با توجه به اینکه در برخی موارد سطحای با سوادرسانهارتباط نظریه جریان دو مرحله

باشد لذا رهبران افکار نمی رپذیها باال بوده و امکان تفسیر کامل آن توسط توده امتحانهای منتشر شده از رسانهو پیام
دهند. داشتن ها را تحلیل و سپس به سطوح پائین انتقال میای باال درابتدا پیامداشتن سوادرسانه با توجه به
ها و انتقال آن برای های ارائه شده از رسانهای توسط رهبران افکار در جهت تجزیه و تحلیل و تفسیر پیامسوادرسانه

 نماید.ضروری میدیگر افراد جامعه 

محتوای  ای ارتباط نزدیکی دارد چرا که چارچوب سازی فرآیند کنترل انتخابیسازی با سوادرسانهنظریه چارچوب
ا محتوای سازی کیفیت ارتباط است یعنی متناسب بای نیست. بعبارت دیگر چارجوبرسانه توسط دست اندرکاران رسانه

ای دیگر گونه شود تا حوادث در این چارچوب بهکند و بعضاً تالش میتخاب میپیام خود شالب و ساختاری را برای آن ان
دن عمی  یر و فهمیای و مخاطبان در جهت کالبدشکافی و تفسغیر از حقیقت وانمود شده در میان داشتن سوادرسانه –
ها شالب و ساختار محتوای پیام توان بهای مینماید. با داشتن سوادرسانههای و چارچوب شرار گرفتن آنها ضروری میپیام

 شود، رمزگشایی کرد.می اندرکاران رسانه کدگذاریکه توسط دست
توانند معانی و ها میای ارتباط دارد. این ارتباط به جهت این است که رسانهسازی با سوادرسانهنظریه پیش زمینه
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خود برانگیخته کنند. به عبارتی در پیش  مفاهیم مرتبط با موضوع و با مفهوم موردنظر خود را در ذهن مخاطبان
ورزد تا بر اهمیت آن بیفزاید تا گذشته موضوع مورد تأکید ها بر یک موشعیت معین تاکید بسیار میسازی رسانهزمینه

کند تا نسبت به آنالیز پیام و به مخاطبان کمک می موجود در حافظه را به ذهن بیاورد در این وادی سواد رسانه
 .(Jayns, 2008; 48,65,78-102)ها دست یابد  رست و صحیح از رسانهتشخیص د

های مختلف تأثیر های اجتماعی در رسانهای در نحوة بازنمایی واشعیتارتباط نظریه بازنمایی برساختی با سوادرسانه
 .(Hall, 1997; 34-35) تواند داشته باشدگیری مفهوم شهروندی میزیادی بر شکل

ای هدرسانک سوال اصلی و هفت سوال فرعی وجود داشت در سوال اصلی بحث میزان سوادر این پژوهش ی
ز وسایل ستفاده اات به شهروندان تبریز مطرح بود ودر سواالت فرعی اهداف و میزان استفاده شهروندان تبریز نسب

تشخیص تأثیر ه ز نسبت بن تبریاشهروند ییتواناارتباط جمعی )تلویزیون، رادیو، اینترنت، ماهواره و روزنامه( و میزان 
تجزیه و ، هاز رسانهو نه منفعالنه اویا ، استفاده نقادانه و پهای دیداریسانهسازی، تبلیغات و خشونت در رتحریف، کلیشه

ر محتوای لوژیک پنهان دی، تشخیص اغراض سیاسی و ایدئوارسانههای پیامتحلیل اجتماعی، سیاسی و اشتصادی 
ن ف اصلی ایها مورد سوال بود. و هدپیامدهای اخالشی، اجتماعی و فرهنگی محتوای رسانه ها و تشخیصرسانه

 ای شهروندان تبریز نسبت به پیام وسایل ارتباط جمعی بود.پژوهش بررسی میزان سوادرسانه

 

 روش تحقیق
 و پرسشنامه محق  ساخته استفاده شد. 1برای انجام این پژوهش از روش پیمایشی

 

 جامعه آماری 
 ر بود .نف 1150000سال به باالی ساکن شهر تبریز به تعداد  15جامعه آماری در این پژوهش، جمعیت 

 

 حجم نمونه و روش نمونه گیری
ای چنقد وشقهنفقر بقود کقه بقه روش خ 384حجم نمونه براساس فرمول کوکران با لحاظ جسنیت و سن، برابقر بقا 

 ای انتخاب شدند. مرحله

 و تحلیل روش تجزیه
ز آماره کا رصد( و نیها، از جداول توصیفی )فروانی و درصد( و  نمودار ستونی )ددر این پژوهش برای تحلیل داده

 اسکوار و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

 

 های تحقیقیافته
تلویزیون پر مخاطب ترین  ختلف سواد رسانه،ها در سطوح مگر همانند بودن اهداف استفاده از رسانهها بیانیافته

ها، ر رسانهدشونت خرسانه، توانایی متوسط شهروندان تبریز در تشخیص تاثیر تحریف، کلیشه سازی، تبلیغات و 
ها در حد نهرهنگی رسافها، دانستن پیامدهای اخالشی، اجتماعی و برخوداری متوسط از نگاه نقادانه به محتوای رسانه

 متوسط بود.

 

                                                           
1 - Survey 



 809 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

 ای پاسخگویان به تفکیك جنسیت همیزان سوادرسان
  ای زنان و مردان در ایننههایی بین میزان سوادرسادهد اگرچه تفاوت( نیز نشان می1همان گونه که جدول شماره )

ری بل تعمیم به جامعه آمادار و شاها معنیدهد که این تفاوتنشان می X2شود اّما آزمون آماری تحقی  مشاهده می
ر دو هست. و در ای زنان و مردان در یک حد اتوان نتیجه گرفت که میزان سوادرسانه( بنابراین میsig= 806/0نیست )

 ای متوسط است. گروه سوادرسانه
 ای پاسخگویان به تفکیك جنسیتتوزیع سوادرسانه -1جدول شماره 

 ردیف
 جنسیت

 ایسواد رسانه
 مرد زن

 4/7 6/9 خیلی کم 1

 8/21 4/23 کم 2

 1/43 6/41 متوسط 3

 2/25 8/21 زیاد 4

 5/2 6/3 خیلی زیاد 5

40 100 100 

806/0 =sig   4 =df     615/1 =X2 

 

  های سنی مختلفای پاسخگویان به تفکیك گروهمیزان سوادرسانه
سقنی هقای ای افراد دارای گروههایی بین سوادرسانهدهد، اگر چه تفاوت( نیز نشان می2همانگونه که جدول شماره )

دار و شابل تعمیم به  ها معنیدهد که این تفاوتنشان می X2شود،  اما آزمون آماریمختلف در این تحقی  مشاهده می
ای پاسخگویان درحقد متوسقط (. به این معنی که در همة گروههای سنی سوادرسانهSig= 724/0جامعه آماری نیست )

 است. 
 

 تفکیك گروههای سنی مختلفای پاسخگویان به سوادرسانه -2جدول شماره 

 ردیف
 گروهای سنتی

 ایسواد رسانه
 سال  و باالتر 50 الس 40-49 لسا 30-39 الس 25-29 سال20-25 لسا 19-15

 5 1/10 5/9 3/6 6/7 8/12 خیلی  کم 1

 15 3/20 2/26 3/25 5/21 6/25 کم 2

 5/47 1/48 5/34 43 8/41 1/41 متوسط 3

 5/32 19 25 1/24 8/22 5/20 زیاد 4

 0 5/2 8/4 3/1 3/6 0 خیلی زیاد 5

 100 100 100 100 100 100 جمع 

724/0 =sig    20 =df      876/15  =X2 

 

 ح تحصیلی مختلف ای پاسخگویان به تفکیك سطومیزان  سوادرسانه
ای پاسقخگویان رسانهسواددهد، اگر چه بین میزان ( نیز نشان می3همانگونه که درصدهای  مندرج در جدول شماره )

هقا د کقه ایقن تفقاوتدهقنشان می  X2در  بین افراد دارای تحصیالت گوناگون تفاوتهایی وجود دارد اما آزمون آماری
ه افراد دارای سطح سقواد کتوان نتیجه گرفت (. بنابراین میsig= 262/0دار و شابل تعمیم به جامعه آماری نیست )معنی

 یکسانی برخوردار هستند.ای مختلف از سوادرسانه
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 ای آنها در بین سطوح مختلف تحصیلیتوزیع پاسخگویان به تفکیك سوادرسانه -3جدول شماره 

 ردیف
 تحصیالت

 ایسواد رسانه
 حوزوی دکترا لیسانسفوق لیسانس دیپلمفوق دیپلم راهنمایی ابتدایی

 0 0 2/4 10 8/6 1/10 9/2 5/10 خیلی  کم 1

 50 25 8/20 6/23 4/11 1/24 1/37 5/10 کم 2

 50 75 50 1/40 1/52 7/41 6/28 9/36 متوسط 3

 0 0 7/16 7/22 5/20 8/22 4/31 1/42 زیاد 4

 0 0 3/8 6/3 1/9 3/1 0 0 خیلی زیاد 5

 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع 

262/0 =sig   28 =df     320/32 =2X 

 

 ای شهروندان تبریزمیزان سوادرسانه
ای بیشقتر پاسقخگویان در ایقن دهقد، میقزان سوادرسقانه( نیز نشان می1همانگونه که درصدهای مندرج در نمودار )

 درصد در حد خیلی 3درصد آنها در حد زیاد،  5/23ای درصد( و پس از آن سوادرسانه 2/42تحقی  در حد متوسط است )
 از سوی پاسخگویان ذکر شده است. «خیلی کم»درصد در حد  5/8و « کم»درصد در حد  8/22زیاد، 
 

 
 ای شهروندان تبریز )درصد((: میزان سوادرسانه1نمودار )

 
 

 های مختلف (: تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه4جدول  )

 )تلویزیون، رادیو، اینترنت، روزنامه و ماهواره(

 درجه خط میزان ضریب همبستگی نام رسانه ردیف

 157/0 071/0 تلویزیون 1

 002/0 157/0 رادیو 2

 780/0 14/0 اینترنت 3

 020/0 116/0 روزنامه 4

 766/0 15/0 ماهواره 5
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اد و مقاهواره( و سقو ت، روزنامههای مختلف )تلویزیون، رادیو، اینترنبه منظور تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه
یج به شقده نتقاای پاسخگویان آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه گردید. میزان همبستگی و سطح خطای محاسرسانه

 فوق بدست آمد. 

 

 
 ها ای پاسخگویان به تفکیك اهداف مختلف استفاده از رسانه(: میزان سواد رسانه5جدول شماره )

 ردیف
 هدف

 ایسواد رسانه
 یادگیری رکردن اوقات فراغتپ اطالع از اوضاع و احول جامعه کسب خبر

 0 8/9 6/11 8 خیلی کم 1

 25 23 3/23 6/22 کم 2

 50 4/44 1/44 6/41 متوسط 3

 25 6/24 9/20 6/23 زیاد 4

 0 0 0 2/4 خیلی زیاد 5

 100 100 100 100 جمع 

893/0 =sig       12=df       425/6 =2X 

 

های مختلقف اعقم از هقایی بقین هقدف اسقتفاده از رسقانهتفقاوتدهد اگر چقه ( نیز نشان می5همانطور که جدول )
ان نش  X2امّا آماره شودای مختلف مشاهده میتلویزیون، رادیو، روزنامه اینترنت و ماهواره در بین افراد دارای سوادرسانه

 (. sig= 893/0های مشاهده شده معنی دار و شابل تعمیم به جامعه آماری نیست )دهد که تفاوتمی
الع از  کسقب خبقر، اطق)ای مختلف با اهداف مختلف توان نتیجه گرفت که افراد دارای سطح سواد رسانهنابراین میب

 کنند. ها استفاده میاوضاع جامعه، پرکردن اوشات فراغت و یادگیری( از این رسانه
 

 ایهای رسانهمای مختلف  به تفکیك نحوۀ تشخیص پیا(: توزیع پاسخگویان دارای سواد رسانه6جدول  )

 ردیف
 هاتشخیص پیام

 ایسواد رسانه
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 1/9 1/1 6 3/10 226 خیلی کم 1

 1/9 11 9/20 3/33 7/26 کم 2

 4/36 2/36 454 2/40 7/26 متوسط 3

 4/45 2/46 2/17 8/12 8/17 زیاد 4

 0 5/5 5/1 4/3 2/2 خیلی زیاد 5

 100 100 100 100 100 جمع 

000/0 =sig         16=df     959/79  =2X 
 

هقای تشقخیص پیام ای پاسقخگویان و توانقاییدهد بین میزان سواد رسقانه( نشان می6همانگونه که جدول شماره )
تیب کقه پاسقخگویان ( بدین ترsig=000/0تحریف شده، تبلیغاتی خشونت آمیز توسط آنها تفاوت معنی دار وجود دارد )

شونت آمیز های تحریف شده، تبلیغاتی و خبیشتر از سایر  پاسخگویان توانایی تشخیص پیام« زیاد»ای سوادرسانهدارای 
 درصد(  7/91دارند )« زیاد و خیلی  زیاد»را در حد 
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 ها ها توسط آنای مختلف به تفکیك توانایی تجزیه و تحلیل پیام(: پاسخگویان دارای سواد رسانه7جدول )

 ردیف
 هایص پیامتشخ

 ایسواد رسانه
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 3/8 0 7/3 10 25 خیلی کم 1

 0 1/7 7/18 4/31 3/30 کم 2

 25 7/35 8/50 45 8/26 متوسط 3

 4/58 8/51 1/23 9/12 3/14 زیاد 4

 3/8 4/5 7/3 7/0 6/3 خیلی زیاد 5

 100 100 100 100 100 جمع 

000/0 =sig         16 =df      583/88 =2X 

 
 

تر از دیگقران توانقایی بیشق« زیاد»ای شود پاسخگویان دارای سواد رسانه( نیز مشاهده می7همانگونه که در جدول )
ای کقم از اسخگویان دارای سواد رسانهدرصد( و در مقابل پ 3/58ای را درحد زیاد دارند )های رسانهتجزیه و تحلیل پیام

ری هسقتند ه جامعقه آمقابقهای یاد شده شابل تعمقیم تحلیل پائینی در این زمینه برخوردار هستند. تفاوتتوان تجزیه و 
(000/0 =sigبنابراین می .)برای تحلیل  تحلیل باالتری ای زیاد از شدرت تجزیه وتواند گفت که مردم دارای سواد رسانه

 رهنگی دارا هستند. فهای سیاسی، اجتماعی، اشتصادی و پیام
 

 

 (: توانایی تشخیص پیامدهای اخالقی اجتماعی، فرهنگی محتوای8جدول )

 ردیف
 هاتوانایی تشخیص پیام

 ایسواد رسانه
 خیلی زیاد زیاد اصالً کم خیلی کم

 7/6 3/3 7/8 6/8 41 خیلی کم 1

 3/13 2/12 24 3/48 7/22 کم 2

 1/31 48 50 6/27 7/22 متوسط 3

 2/42 6/31 16 5/15 1/9 زیاد 4

 7/6 9/4 3/1 0 5/4 خیلی زیاد 5

 100 100 100 100 100 جمع 

000/0 =Sig    16=df       298/89 =2X 

 
ی پاسقخگویان و ادهقد بقین میقزان سقواد رسقانه( نیز  نشان می8همانگونه که درصدهای مندرج در جدول شماره )

دین جقود دارد. بقوهقایی ها توسط آنهقا تفقاوترسانهتوانایی تشخیص پیامدهای اخالشی، اجتماعی و فرهنگی محتوای 
هقا را در حقد ایقن پیام بیشتر از  سایر پاسخگویان توانایی  تشخیص« زیاد»ای معنی که پاسخگویان دارای سواد رسانه

 درصد(.  2/42دارند )« خیلی زیاد»
=  000/0ماری است. )م به جامعه آهای یاد شده معنی دار و شابل تعمیدهد که تفاوتنیز نشان می X2آزمون آماری 

Sig.) 
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 های رسانهای پاسخگویان به تفکیك دیدگاه انتقادی آنها دربارۀ برنامه(: سواد رسانه9جدول )

 ردیف
 قدرت انتقادی

 ایسواد رسانه
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 14 4 7/1 7/15 3/23 خیلی کم 1

 3/16 3/15 8/24 1/24 50 کم 2

 6/25 6/43 8/53 1/42 7/16 متوسط 3

 8/34 1/33 7/19 5/14 10 زیاد 4

 3/9 4 0 6/3 0 خیلی زیاد 5

 100 100 100 100 100 جمع 

000/0 =sig    16 =df    812/72 =2X 
 

سقط بیشقتر از سقایر  ای متودهد بیشتر پاسخگویان دارای سقواد رسقانه( نیز  نشان می9همانگونه که جدول شماره )
دهقد کقه نیقز نشقان مقی X2درصد( آزمون آمقاری  8/53ها دارند )های رسانهپاسخگویان دیدگاه انتقادی دربارة برنامه

 ( sig= 000/0هایی یاد شده معنی دار و شابل تعمیم به جامعه آماری است )تفاوت

 
 اهسیاسی و فکری در محتوای رسانهای پاسخگویان و نظر آنها دربارۀ پنهان کردن اهداف (: میزان سواد رسانه10جدول )

 ردیف
 پنهان کردن اهداف

 ایسواد رسانه
 زیاد متوسط کم خیلی کم

 0 9/0 1/10 1/21 خیلی کم 1

 14 5/10 3/25 9/40 کم 2

 16 4/61 7/43 9/28 متوسط 3

 58 4/25 19 9/7 زیاد 4

 12 8/1 9/1 3/1 خیلی زیاد 5

 100 100 100 100 جمع 

000/0 =sig  12 =df       038/119 =2X 
 

ارة پنهقان کقردن ای مختلقف دربقتوان گفت که بین نظرات افراد دارای سواد رسقانه( می10براساس جدول شماره )
رای سقواد . بدین ترتیب که افقراد داشودهایی مشاهده میها تفاوتها توسط رسانهاهداف سیاسی و فکری محتوای پیام

ها پنهان یاما در محتوای پها اهداف  سیاسی و فکری خود ردیگر پاسخگویان با این که رسانهبیشتر از « زیاد»ای رسانه
ه جامعقه ها شابل تعمیم بوتهای یاد شده دارد و این تفانیز حکایت از معنی  دار بودن تفاوت X2کنند. آزمون آماری می

 ( Sig=  000/0آماری است. )

 

 بحث و نتیجه گیری
ای متفقاوت بقا اهقداف مختلقف در اسقتفاده از وسقایل تحقی ، شهروندان دارای سطح سوادرسانههای براساس یافته

  وتی ندارند.کدیگر تفاارتباط جمعی، مانند کسب خبر، اطالع از اوضاع جامعه، پر کردن اوشات فراغت و یادگیری با ی
یی که دارد از رسانه اسقتفاده مقیبراساس نظریه استفاده و رضامندی، مخاطب عنصری فعالی است و براساس نیازها
کنقد و هقای مختلفقی را تجریقه مقیکند. مخاطب از نیازهای خود آگاه است و برای تأمین نیازها و رضایت خقود روش
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 ها نیز آگاهانه است. انتخابش از رسانه

تبریقزی بقوده اسقت  ندانها مورد استفاده شهروبیشتر از سایر رسانه تلویزیون در بین وسایل ارتباط جمعی گوناگون،
 روز(. ساعت در شبانه 5/6)میانگین 

رود ر مقیها به شما، تلویزیون به بازوی فرهنگی جامعه تبدیل شده است و عضو اصلی خانوادهکاشت براساس نظریه
ن و های تلویزیونی شرار گقرفتگوید. در معرض همه گونه پیامکه در بیشترین ساعات برای مردم بیشترین داستانها را می

هقای زشهقا و ارش. در واشع کاشت به معنای القای یقک جهقان بینقی مشقترک، نققتأثیرپذیری از آنها کاشت نام دارد
  مشترک است.

ی، تبلیغقات و سقازهای تحقی  میزان توانایی شهروندان تبریزی در تشقخیص تقأثیر تحریقف، کلیشقهبراساس یافته
سقتقیم و خطقی وجقود دار مست. بین دو متغیر یاد شده، رابطه معنقیدرصد( ا 5/33ها در حد متوسط )خشونت در رسانه

ای یقاد شقده نیقز های رسانهای شهروندان توانایی تشخیص آنها در زمینه پیامدارد. بدین معنی که با افزایش سوادرسانه
  یابد.افزایش می

هقای ونت در رسقانهتبلیغقات و خشقسازی، های مرتبط با سواد رسانه توانایی تشخیص تحریف کلیشهیکی از توانایی
کقه  بانی است که به ایقن معنقا اسقتای نظریه دروازههای مرتبط با این جنبه از سوادرسانهدیداری است. یکی از نظریه

بقان از شقوند یقا طبق  نظقر دروازههای بازرسی و کنترل یا حذف میای پس از عبور از ایستگاههای رسانهمحتوای پیام
ای های رسقانهای مخاطب به طور فعاالنه در معرض پیامبا توجه به اینکه در سوادرسانه شوند.ارسال میها طری  رسانه

تواند با تفسیر و تحلیل موشکافانه نسبت به سانسور و حذف و درستی و نادرستی اطالعقات ارائقه شقده گیرد میشرار می
  مطلع گردد.

رخوردارند. براساس یافتهها باز نگاه نقادانه نسبت به محتوای رسانهدرصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد  2/42
 های این تحقی  بین دو متغیر یاد شده، رابطه مستقیم و خطی وجود دارد.

گویند به چیز فکر کنند و ممکن است در این میان ها هستند که به مردم میسازی، این رسانهبراساس نظریه برجسته
گذارنقد ها بقه عرضقه نمقایش میشرار بگیرند و بالعکس، پس هر آنچه رسقانهویت افکار عمومیموارد کم اهمیت در اول

یابقد دلیقل ها انتشقار میآمقوزد هقر آنچقه از رسقانهای مخاطب میتوانند واشعی نباشند. با تحصیل سوادرسانهاصوال می
ر انتقادی در افراد است، بنقابراین فقرد و تفکای بهمراه پیدایش نگاه انهشود. تحصیل سوادرسمطابقت آن با واشعیت نمی

ها بیاندیشد و به نقد آنها نیز بپردازد؛ از طرفی بقه نقوعی ها و شنیدهها و نوشتهآموزد که عمی  و دشی  به ذات برنامهمی
  ها نیز دست یابد.رویارویی پیچیده با خروجی رسانه

هقا را در ی رسقانهای اخالشی، اجتماعی و فرهنگی محتوادرصد شهروندان پیامده 35های این تحقی  براساس یافته
  دانند.حد متوسط می

وجود دارد. طب  ایقن یهای اجتماعی رابطه دایمها و سیستمای میان مخاطبان، رسانهبراساس نظریه وابستگی رسانه
هقای ا و سیسقتمهق، رسقانهریقهنظریه رسانه شادر است از نظر رفتاری نیز تغییراتی را در مخاطبان ایجاد کند. در این نظ

کننقد. در کمقک مقی شوند و در تحق  اهدافهای اجتماعی نیز به یکدیگر وابسته میسیاسی، اشتصادی و سایر سیستم
ود و بقرهم خقوردن شهای در راستای تحق  اهداف دیگر ایجاد میاین حالت یک رابطه دوسویه و متقارن میان سیستم

  دهد.های دیگر را تحت تأثیر شرار میسیستم تعادل از سوی هر سیستم،

ن های مخاطبقاای حامل طرح و نیروی عملکردی مخاطب است. طرح عمل، مهارتاز سوی دیگر فرآیند سوادرسانه
هقا ر استفاده از رسانههای آنها ددر فرایند استفاده و به کارگیری مخاطبان است و نیروی عملکردی به فضای شایستگی

  است.
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ر دولوژیک پنهان های این تحقی  توانایی شهروندان تبریزی نسبت به تشخیص اغراض سیاسی و ایدئهبراساس یافت
یقز نشقان داد کقه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ن درصد(. 5/28ها در حد متوسط برآورد شده است )محتوای رسانه

 بین دو متغیر یاد شده، رابطه خطی مستقیم وجود دارد. 

مفهقوم شقهروندی  گیقریتواند تأثیر زیادی بقر شقکلهای مختلف میهای اجتماعی در رسانهیتنحوة بازنمایی واشع
ها را تقا حقدی ی رسقانهرسد که شهروندان تبریز، اغراض سیاسی و ایدئولوژیک پنهان در محتواداشته باشد. به نظر می

 دهند.تشخیص می
ر حد ها دحتوای رسانهمهای اخالشی، اجتماعی، فرهنگی های این تحقی  توانایی تجزیه و تحلیل پیامبراساس یافته 
ای ادرسقانهشقود.همچنین آزمقون همبسقتگی اسقپیرمن نشقان داد کقه بقا افقزایش سوبرآورد مقی« درصد 6/42»زیاد 

 یابد. ها نیز افزایش میپاسخگویان، توانایی تشخیص پیامدهای محتوای رسانه
هقای آموزنقد و مقدلارها را میی دیگران و تقلید از آنان، رفتبا مشاهدهها  بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی انسان

جتمقاعی و فرهنگقی اای و یا یقادگیری محسقوب شقوند.بنابراین پیامقدهای اخالشقی، توانند منبع مشاهدهای میرسانه
تقوان ای میواد رسانهتواند برای مخاطبان  به عنوان تهدیدی جدی به شمار رود. اما با فراگیری سها میمحتوای رسانه

  ها جلوگیری کرد. از آثارپیامدهای منفی رسانه

های همقه جانبقه آنهقا ها، محتوا و پیامدهای وابسته مورد بررسی، مردم نسبت به رسانهنتیجه این که در اغلب متغیر
تبریز در حد متوسقط  ای شهروندانهای تحقی  حاکی از آن است که سوادرسانهشناخت متوسطی دارند. بطور کلی یافته

 است.
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Abstract 

Media literacy is considered as a key thought in communication scope that individuals 

announce themselves in media in order to interpret and understand messages content. In this 

relation ,this research tries to investigate level of media literacy in communicative messages 

among Tabriz citizens .It can be referred to the effects of media on democratic processes 

,high usage of media and saturation of the society with media ,media domination on 

cognition, comprehension  and human tendency ,enhance of the communication and  visual  

communication importance  and attention to  information  importance in the society and need 

to education. In this research measure mental method and author made questionnaire were 

used. The statistical population involved 1150000 individuals older than 15 years in Tabriz, 

384 persons were selected by multi –stage cluster method based on Cokaran formula 

according to age and gender. The result showed that the goals are the same in using media in 

different media literacy  levels ,considering television as more used media, capability of the 

Tabriz  citizens in  identification of  the effect of the  distortion ,stereotyping ,propaganda and  

violence  in the media , having intermediate critical view, recognition of the moral, socio- 

cultural consequences were in middle .in most of the dependent variables the people have  

intermediate  familiarity with media ,its content and its consequences. Generally, the media 

literacy is intermediate in Tabriz. This research is originated from M. A thesis by title of 

study of media literacy among citizens of Tabriz. 

Key words: media literacy, collective communication, Tabriz citizens 
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به حفظ حریم  Twitterو  Facebook  مقایسه ای بر میزان اعتماد کاربران ایرانی شبکه اجتماعی

 شخصی

 

 3محمد سلطانی فر -2سانه مظفریاف-1بنت الهدی رستگاری

 

 چکیده

ترنتی های اجتماعی امکانات تعاملی شابل توجهی برای کاربران اینرسانه از ایعنوان گونههای اجتماعی بهشبکه
های ها با آسیباین شبکه در عین حالاند.اند و در افزایش مشارکت شهروندان در برخی فرآیندها موثر بودهفراهم کرده
چنینی مواجه رایت، دزدی اطالعات و هویت و مواردی اینهایی از شبیل حریم خصوصی، کپیدر حوزه نیز ایگسترده
های اجتماعی مطرح بوده است.  ی شبکهترین مباحثی است که همواره دربارهاند. چالش حریم خصوصی از مهمبوده
مکان ها کاربر را در اختیار دارند و اجم شابل توجهی از اطالعات شخصی میلیونی اجتماعی حهای شبکهسایتوب
ی این های اصلی مطرح شده دربارهه از دغدغهراوها از این اطالعات همهای تجاری و دولتاستفاده شرکتسوء
 هاست.شبکه

  Facebookو  Twitterعی این تحقی  با استفاده از پرسشنامه ای بر خط،  در مقایسه ای بین دو شبکه ی اجتما  
ا یان دارد اطمین آیا کاربر ایرانی این شبکه ها از حفظ حریم شخصی خود"به دنبال پاسخ این سوال بود که 

ت در د در حین فعالیانت از اطالعات شخصی خوهایی بود که کاربر برای صی همچنین محق  در پی یافتن روش"خیر؟
 Facebook و  Twitterگان، اعضای شبکه های  شبکه ی اجتماعی مورد استفاده شرار می دهد. کلیه پاسخ دهنده

 در این شبکه ها بودند. بوده و دارای صفحه شخصی
اد در شبکه اجتماعی ت به اعتمدیدگاه مثبتی نسب Twitterبر خالف  Facebookکه کاربران نتایج تحقی  نشان داد 

مچنین چارچوب همارند. رمی شدارند و آن را در ردیف اعتماد مورد نیاز برای برشراری ارتباط دوستی در فضای حقیقی ب
ز واشعیت ااربر را ای ک تحلیل حاضر به متولیان فضای مجازی کشور کمک خواهد کرد تا آموزش و ارتقای سواد رسانه

 ند.ی، مقدم بر هر گونه نص شانونی و اشدام بازدارنده مد نظر شرار دههای شبکه های اجتماع
 Facebook ،Twitterکلمات کلیدی: اعتماد، حریم خصوصی، کاربرشبکه ی اجتماعی، 

 

 مقدمه -1
کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از حریم خصوصی زمانی اهمیت پیدا می

 حریم رواین از و بود جامعه و جمع حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. در گذشته آنچه مهم بودروست که این
شته از نظر کمی بسیار بودند و توجه زیادی گذ در هاجنگ که است گونه این. است کرده پیدا اهمیت مرز یعنی جامعه

یابد و همین موضوع فرد اهمیت می ،رایانهگ هم به آنها شده است. با این حال در دوران مدرن با رشد تفکرات انسان
ضروری است که همین فرد، تاثیرگذارترین عنصر در  دهد. حال توجه به این نکتهخود را در حریم خصوصی نشان می

های بخشد. این موضوع بخصوص در سالفضای مجازی است. فرد است که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می

                                                           
 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران -کارشناسی ارشد ارتباطات 1

 علوم و تحقیقات تهران استادیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد-دکترای ارتباطات 2

 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران -دکترای ارتباطات 3
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که در  آنچه  در شبکه اجتماعی به گونه ای که  ای به خود گرفته است،های اجتماعی شکل تازهجدید و با ظهور شبکه
اما  .سازددهد و جریان میکند، نظر میمرکز توجه است همین کاربر یا به عبارتی فرد است. اوست که تولید محتوا می

های در فضای کنونی شرکت اگر چه ست.رسانی در اینترنت انقض حریم خصوصی، انحصار خدماتیکی از نمونه های 
های برتر اینترنت چند دهندهدانند سرویسکنند ولی همه میمختلفی به ارائه اطالعات در محیط مجازی اشدام می

این خواهد بود که به شبکه  جیحتر مدر یک شبکه اجتماعی عضو شوی مشرکت معدود هستند. بخصوص اگر بخواهی
ها با وضع شواعد پیچیده و آمره به عنوان شواعد حریم خصوصی، به صورت این شرکت. حال متر برویالشمولعام

بدون  کاربرانهم مثل بسیاری از کاربر ایرانی کنند. اگر حریم خصوصی کاربر می ظاهری با رضایت فرد اشدام به نقض
انتخاب  را "شبول دارم"عبارت  هاطوالنی)و البته اغلب به زبان انگلیسی( شرکت و مرام نامه های خواندن شراردادها

  .اند ها اجازه نقض حریم خصوصی خود را دادهاحتماال به این شرکت ندبدان کنند باید
توانند به عنوان یک ناشض بزرگ حریم خصوصی در محیط فضای مجازی شناخته شوند. دلیل این ها میدولت

های جهان( به شتر دولتآن بی وشایع دولت آمریکا)و پس ازموضوع در وشایع یازدهم سپتامبر آمریکا نهفته است. در این 
. حاصل این (40، 1389بایی )آشابا"در دوگانه حریم خصوصی و امنیت باید طرف امنیت را بگیرند"این نتیجه رسیدند که 

و در آمریکا ست م معتبر اهای شهروندان آمریکایی دیده شد. شانونی که تا این روزها هنظریه بعدها در شالب شنود تلفن
و  ءای که به وسیله ادوارد اسنودن افشاشود؛ رسواییشود. همین وضع در رسوایی اخیر دولت آمریکا دیده میاجرا می

ر و حتی برخی این کشو ترنتیمعلوم شد دولت آمریکا بدون اطالع مردم آمریکا اشدام به نظارت بر عملکرد کاربران این
 .کندکشورهای دیگر می

 

  ی پژوهشپیشینه  -2
 پژوهش های که جزئی از پیشینه ی این تحقی  می باشند به شرح زیر است:

 
-1-2 Trust and privacy concerns within social networking sites: A comparision of 

Facebook and MySpace 

می باشد و در سیزدهمین   Catherine Dwyer, Katia Passerini, Starr Roxanne Hiltzاین مقاله به شلم 
 ارائه شده است. 2007آمریکا به سال  Coloradoو در ایالت   Keystoneکنفرانس اطالعات سیستم ها در شهر 

(csis.pace,2007)  در این نوشتار بر اساس یک پیمایش بر خط، از دو شبکه فراگیر اجتماعی مجازی، یعنی
Facebook , my space  وله ی اعتماد و نگرانی بابت حریم خصوصی، همراه با تمایل آنها به ، نگرش افراد به دو معق

اشتراک گذاری اطالعات و توسعه ی روابط جدید با سایر کاربران مورد مطالعه و بررسی شرار گرفت. اعضای هر دوی 
ی است در بین این شبکه ها سطوح مشابهی از نگرانی در مورد حریم خصوصی را ابراز نموده اند. نتایج این تحقی  مدع

اعضای فیس بوک، اعتماد به شکل شابل توجهی بیشتر از مای اسپیس دیده می شود و اعضای آن تمایل دارند 
اطالعات هویتی خود را به اشتراک بگذارند. در حالی که اعضای مای اسپیس تجربه ی چشمگیری در استفاده از این 

هش گویای این واشعیت است که در تعامالت بر خط، اعتماد به سایت برای مالشات افراد جدید دارند. نتایج این پژو
همان اندازه که برای شکل گیری روابط جدید در برخوردهای رو در رو و در محیط های غیر مجازی نیاز است،  
ضروری به نظر نمی رسد. همچنین در یک سایت بر خط، وجود اعتماد و تمایل به اشتراک گذاری اطالعات به صورت 

ه خودی به رابطه ی اجتماعی جدیدی منجر نمی شود.این مطالعه نشان می دهد که ارتباطات بر خط می تواند در خود ب
 این سایت ها و در جایی که به نظر می رسد حفاظت از اعتماد و حریم خصوصی کاربران ضعیف است، گسترش یابد.



 819 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

-2 2- Privacy, Social Net work Sites, and Social Relations 

شته شده و در انگلستان نگا  Bathاز دانشگاه  Adam N . Joinson و    David J. Houghtonن مقاله توسط ای
له از . در این مقا(dx.doi, 2013) چاپ شده است 2010به سال   Technology in Human Services مجله ی

و  "دوست"واژه ی  ، چونهای اجتماعی میان نمونه ی مورد بررسی سواالتی در مورد مفاهیم پایه ای روابط در شبکه
حضور  آزاد با به ایاز نگاه کاربران پرسیده است و نتایج به دست آمده از این جستجو در مصاح "حریم خصوصی"

سته شده اند خوا بوده همان افراد نمونه کوچک به بحث گذاشته شده است. از این کاربران که عمدتا عضو فیس بوک
ه بیان این شبک صی درارائه ی نمونه و مثالی از تجربیات خود در مورد نقض حریم خصو است پاسخ های خود را با

بران مورد ن که کارو ای کنند. نتایج به دست آمده حاکی است که موارد نقض حریم خصوصی بسیاروسیع و متنوع هستند
ابت می کند پژوهش ث ج اینل نتایشائل اند.با این حا "برشراری ارتباط با یک فرد"مصاحبه تفاوت هایی میان دوست و 

ا مورد هین شبکه ه در ابرای ایجاد رابط "اعتماد "بسیاری از مفاهیمی که همراه با حریم خصوصی می آیند همچون 
 تایید و پذیرش کاربران هستند.

 
3-2 - Social Networking Sites and our Lives 

ی اسپیس، لینکدین و تمرکز بر کاربران فیس بوک، مااست و م 2011های موسسه پو در سال  این مقاله از پژوهش
Twitter می باشد(pewinternet, 2013).  زرگسال ب 2255بر اساس پیمایش انجام شده از مصاحبه ی تلفنی
نفر کاربر اینترنت شناخته  1787بررسی شده اند،  2010نوامبر  28تا  2010اکتبر  20سال به باال( که از  18آمریکایی)
ین این شرار است: آیا اشبکه ی مورد بررسی می باشند. سوال مورد بررسی از  4نفر از آنان عضو  975که شده اند 

 اده از این شبکهطور استفست؟ چاتکنولوژی ها افراد را از یکدیگر جدا نگه می دارند یا باعث کوتاه شدن روبط آنها شده 
 :زیر است ه شرحی جمع می شود؟ نتایج آن نیز بها با اعتماد، توان تحمل، حمایت اجتماعی و تعهدات سیاس

 اربران فیس بوک بیش از سایر کاربران اعتماد می کنند.ک -1

 اربران فیس بوک روابط نزدیک تری با یکدیگر دارند.ک -2

 اربران فیس بوک واجد حمایت اجتماعی بیشتری نسبت به سایرین هستند.ک -3

 .شده است "پنهانی "ابط وروابط کاربران فیس بوک موجب احیا شدن ر -

 
4- Can You See Me Now? Audience and Disclosure Regulation in Online Social Network 

Sites 

.نویسنده (Bst.sagepub, 2013) به چاپ رسیده است 2008و در فوریه  "تکنولوژی اجتماعی "این مقاله در مجله
فره از ن 704مونه ای آمریکاست.نویسنده ی این مقاله با استفاده از ن  Marylandاز دانشگاه   zynep Tufekciآن 

ر دد هستند الشمنعدانشجویان کالج، نشان داده است اکثریت شریب به اتفاق کاربران فیس بوک و مای اسپیس، 
دهد  ی  نشان متحقی مذاکرات فیمابین یکدیگر مرزهای میان حریم خصوصی و عمومی را در نوردند. یافته ها این
سطه ی ان به وانشجویرابطه ی میان نگرانی از حفظ حریم شخصی در این شبکه ها و افشای اطالعات منفی است. دا
دیریت م اراین نگرانی  تنظیم میزان دسترسی به اطالعات شخصی خود و استفاده از اسامی مستعار در نمایه ی خود،

 ارد.وجهی دجنسیتی بر این مهم تاثیر شابل تمی کنند.هم چنین محق  در می یابد تفاوت های نژادی و 
محق  بر اساس روش تحقیقی پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه های بر خط، متغیر مستقل حریم شخصی را با پرسش  

از چرایی و چگونگی اعتماد کاربر به حفظ حریم شخصی و مفاد مرام نامه ی حریم خصوصی شبکه ی اجتماعی در 
آیا از منظر "اختصاصی سنجیده است. اساسی ترین سوال این تحقی  این بوده است که  شالب دو نوع سوال عمومی و
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حریم شخصی کاربران خود را بر اساس بندهای  Facebookکاربران مورد بررسی در پژوهش، شبکه ی اجتماعی 
 ."مربوطه در مرام نامه های ثبت نام، رعایت می کنند؟

نظر کاربران بوده است، هیچ فرضیه ای برای تحقی  در نظر گرفته نشد.  به دلیل اینکه هدف تحقی ، شناخت نگاه و
در واشع، تحقی  در نوع خود یک تحقی  اکتشافی است. نمودارها و جداول و اطالعات اولیه ارائه شده با نرم افزار تحلیل 

در  1سایت الکسا نیز به فراخور رتبه بندی Facebook مورد تجزیه و تحلیل شرار گرفت. شبکه ی  SPSSآماری 
 انتخاب شده است. 2012آوریل  19خصوص شبکه های اجتماعی پر کاربرد ایران، در تاریخ 

 

 چارچوب مفهومی -3

 حریم خصوصی -3-1
حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوشی توسعه یافته است. ح  بر حریم خصوصی در زمره 

تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از مهمترین حقوشی است که ارتباط 
حریم خصوصی است  و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر به 

 .2انسان می انجامد« تمامیت مادی و معنوی»تکریم 
ا، فضای ارد. زیردالزمی بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط محریم خصوصی با آزادی و استقالل انسان و ح  

د بلکه خودشان ان نیستندیگر الزم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد. انسان ها ابزارهایی برای اهداف
مکان را ین اصی ات خصوفی نفسه هدف هستند و آزادند تا غایات زندگی خویش را تعیین کنند. تعقیب اهداف و غایا
ر کنند و به ود برشراخمیل  فراهم می آورد که انسان ها با دیگر همنوعان خود درجات متعددی از صمیمیت را مطاب  با
د گروه یا لخواه خودفراد اویژه در عرصه ابراز عواطف و احساسات، شخصیت خود را شکوفا سازند و به دلخواه خود با 

ل سازمان بخش جامعه همچنین، حریم خصوصی به عنوان اص )راشکوفا سازند. انجمن تشکیل دهند و آزادی انجمن ها
میز در آمسالمت  زیستیمدنی شناخته شده است که در بطن شرارداد اجتماعیت فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه هم

 (1383،2.)انصاریآن جامعه را فراهم می سازد
 کامالً  عاتاطال از انبوهی حجم ه یتحصیل، ضبط و ذخیربا وجود این، در سالهای اخیر، تحوالت تکنولوژیکی، 

 تاس ممکن تنها نه کورمذ اطالعات زیرا، است؛ جدی خطر یک واشعیت این. است ساخته میسر را افراد درباره ی خاص
 تضرر شود.من از این امر ه کار رود بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کالب و شده آوری جمع نظر مورد فرد ضرر به

نچه در آغیر از  نظوریق مشروع به دست آمده اند ممکن است برای مرهمچنین اطالعات جزئی درباره افراد که به ط
 ه چنان اطالعاتیباشند ک اآگاهتحصیل آنها مدنظر بوده است مورد استفاده شرار گیرد. افراد جامعه ممکن است کامالً  ن

ختلف مه انحای بشخص  ست در خانه یا در محل کار، رفتار یکراجع به آنها جمع آوری و نگهداری می شود. ممکن ا
های  هسه با دهمقای مورد نظارت سمعی یا بصری شرار گیرد، حجم اطاعاتی نیز که بدین طری  به دست می آید در

 .گذشته بسیار زیاد است
واحدهای شبه دولتی نیز تهدیداتی که نسبت به حریم خصوصی وجود دارد نه تنها از ناحیه دولت ها، بلکه از جانب 

شده است. افراد معمولی با امکان  ءمتصور است. شرح حال شخصی افراد در سطح کالن برای دیگر اشخاص شابل افشا
دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و به طور 

                                                           
1 Alexa.com 

2 Judgment of The European Court of Human Rights in X&Y v.The Netherland,1985 
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وان یک پایگاه اطالع رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر حک های کامپیوتری خالصه اینکه اکنون، بسیار به ندرت می ت
 غیر شابل نفوذ باشد.

ز حمایت های لوژیکی اتکنو اکنون تردید بسیار کمی در این باره وجود دارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های
ین ادارد یا جود نویتی از حریم خصوصی شانونی حریم خصوصی سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حما

ه این یکی همیشنولوژحمایت بسیار کم است. در سایر عرصه ها برخی حمایت ها وجود دارد ولی در عصر تحوالت تک
 (1383،3)انصاری خطر وجود دارد که حمایت موجود، غیرکارآمد و ناکافی شود.

مباحث فلسفی، سیاسی و حقوشی مکرر استعمال می در زبان محاوره و نیز در « حریم خصوصی»با آنکه اصطالح 
شود ولی هنوز تعریف یا تحلیل واحدی ازاین اصطالح ارائه نشده است. مفهوم حریم خصوصی، ریشه های عمیقی در 
مباحث جامعه شناختی و انسان شناختی راجع به اینکه چگونه در فرهنگ های مختلف برای آن ارزش شایل شده اند 

 .1دارد
م خود، رل بر جسیک مفهوم سیال است که امروزه از جمله آزادی اندیشه، کنت« حریم خصوصی»کلی به طور  

اعتبار  وز حیثیت امایت حخلوت و تنهایی در منزل، کنترل بر اطالعات راجع به خود، آزادی از نظارت های دیگران، 
 خود و حمایت در برابر تفتیش ها و تجسس ها را شامل می شود.

 

3-2- Facebook 

بر خالف دیگر شبکه های اجتماعی، فیس بوک برای حمایت شبکه های متفاوت دانشگاهها طراحی شد. فیس بوک 
م. به عنوان تنها شبکه اجتماعی دانشگاه هاروارد راه اندازی شد. برای پیوستن به این پایگاه یک 2004در اوایل سال 

ردار می بود. همزمان با گسترش فیس بوک به دانشگاه ها و برخو 2کاربر باید از آدرس پست الکترونیکی هاروارد اجو
دانشکده های دیگر کاربران این پایگاه نیز می بایست آدرس دانشکده ها و موسسات آموزش عضو این پایگاه را دارا 
 بودند. این درخواست پایگاه را محدود می کرد و آنها را تحت عنوان یک پایگاه صمیمی که به کاربران خاص سروی

 (28، 1389دهی می کرد، به دیگر افراد معرفی می کرد. )ضیایی پرور، عقیلی
رکت شه در شبکه های کم دایره اعضای خود را به دبیرستان ها و حرفه ای هایی 2005فیس بوک از سپتامبر سال 

ن معنا آن به چناین هماها عضویت داشتند، گسترش داد، به مرور نیز دایره عضویت در فیس بوک همگانی شد، البته 
ها  که شرکتبدسترسی به ش -نبود که کاربران می توانستند به سادگی وارد این شبکه های بسته و محدود شوند

ایید مدیریت یازمند تننیز  همچنان نیازمند ارائه آدرس پست الکترونیک بود، در حالی که دسترسی به شبکه های مدارس
 (28، 1389بود. )ضیایی پرور، عقیلی

وک بوان فیس ته می امروزه در سراسر جهان به پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی تبدیل شده است.امروز  فیس بوک
ورد. مردم به ه شمار آهان بجرا با داشتن بیش از پانصد میلیون کاربر فعال، پس از چین و هند، سومین کشور پرجمعیت 

رصد این هفتاد د انند ورا در فیس بوک می گذرطور متوسط، در هر ماه بیش از هفتصد میلیارد دشیقه از زمان خود 
 مخاطبان هم خارج از ایاالت متحده هستند.

با انتشار آماری، از کاهش گرایش کاربران اینترنت به فیسبوک و افزایش بسته شدن 3"پیو"موسسه تحقیقاتی 
دو سوم بزرگساالن آمریکایی که کاربر  های کاربری در این شبکه اجتماعی به دالیل مختلف خبر داده است.حساب

                                                           
1 Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) Right to Privacy 
2 Harvard.edu 

3 www.pew.com  
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( کاربر فیسبوک نیز هستند. از این روی، سایت فیسبوک شبکه اجتماعی غالب در این کشور 67٪اینترنت هستند )حدود 
حاکی از آن است که جمعیت  "پیو"های تازه از پروژه اینترنت و زندگی آمریکایی مرکز پژوهشی رود. یافتهبه شمار می
 بوک دستخوش نوسانات شابل توجهی شده است:کاربران فیس

  ٪61 ه ا بیشتر بیکنند که هر از گاهی در گذشته به مدت چند هفته از کاربران کنونی فیسبوک ادعا می
 .اندگیری کردهخواست خود از فیسبوک کناره

 ٪20 ایت ساز این  گویند که زمانیکنند میاز بزرگساالن آنالین که در حال حاضر از فیسبوک استفاده نمی
 .کنندکردند، اما دیگر استفاده نمیاستفاده می

 ٪8 ره به ینده دوباکنند تمایل دارند در آاز بزرگساالن آنالین که در حال حاضر از فیسبوک استفاده نمی
 .کاربران فیسبوک بپیوندند

گیری را هت این کنارواژگان خود علگیری کردند خواسته شده با درصد از کاربرانی که مدتی از فیسبوک کناره 61٪از 
به  "شان از فیسبوکگیریکناره"گفتند که  (%21دی را عنوان کردند. بیشتر این افراد)ها دالیل متعدشرح دهند، و آن

ین اشدام را اای نیز دلیل هدلیل مشغله زیادشان یا نداشتن زمان کافی برای اختصاص دادن به این سایت بوده است. عد
(، یا %9) های بیش از حد دوستانشانپراکنی(، شایعه%10(، عدم جذابیت محتوای سایت)%10) خود به سایت عالشگیبی

 (1392)مشرق نیوز،.عنوان کردند (%8) نگرانی از اتالف وشت و نیاز به مدتی استراحت

 

 چند میلیون ایرانی عضو فیسبوك هستند؟  -3-2-1

ران کاربر فر در اینیلیون مبراساس یکی از آمارهای موجود، بیش از دو فیسبوک در ایران نیز اعضای بسیاری دارد. 
با کشورهای  ر مقایسهران دفیسبوک هستند که یک میلیون نفر از آنان شهروندان تهرانی هستند. با توجه به جمعیت ای

ا به خود نترنت ریران اپرجمعیتی نظیر چین، ایرانیان همچنان نسبت بسیار باالیی از ضریب نفوذ فیسبوک در کارب
 اند. اختصاص داده

سبوک در خاورمیانه در منتشر کرده، جمعیت کاربران فی World Internet Statsاما بنا بر آمار دیگری که پایگاه 
نی دهند. بنابراین آمار کاربران ایرادرصد آن را تشکیل می 46میلیون نفر اعالم شده است که کاربران ایرانی  23حدود 

 شود.میلیون نفر می 11د رشمی در حدو
ها به آن رهایی کهت کشوبدلیل فیلتر بودن فیسبوک در ایران و اشدام متقابل فیسبوک در حذف نام ایران از لیس

ای غیر رسمی از پذیر نیست، اما آمارهدهد، امکان یافتن آمار دشی  کاربران ایرانی این شبکه اجتماعی امکانخدمات می
 میلیون کاربر دیگر حکایت دارد. 17تا  12ای، و حرفهمیلیون کاربر فعال و  2

 
-3-3 Twitter 
، 2012و تا سال  است، آغاز به کار کرده 2006از مارس  پایه ریزی شد و 2توسط جک دورسی 1 سایت توییتر وب
دهد که را میها ای از دوستان یا غریبهبه کاربر امکان ایجاد شبکهمیلیون نفر کاربر داشته است. این پایگاه  500
جالب است با دیگران به اشتراک گذارد. البته  ی ویهایی را که براهای خود یا لینکهای کوتاه، عکستواند نوشتهمی

)ویکی باشد.  حرف 140تواند بیش از های به کار رفته در آن، نمیها و لینکفاصلههر توییت با احتساب فاصله و میان
 (2013پدیا،

                                                           
1 twitter.com 

2 Jack Dorsey 
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Twitter درصد، بیشترین تعداد شاغالن پاره وشت را به خود اختصاص داده اند  16بین کاربران سایت ها با ی ها در
هزار دالر است. کاربران توییتر به طور خاص به اخبار، رستوران ها، ورزش، سیاست، امور مالی  58و میانگین درآمد آنها 

د و محصوالت آن از جمله موسیقی و تلویزیون شخصی و مذهب عالشه مند هستند. آنها همچنین به فرهنگ مردم پسن
، به والوبیسایت   به نقل ازعالشه نشان می دهند و بیشتر از کاربران سایر سایت ها اهل خواندن به حساب می آیند.

 25اند و ارسال کرده  سه سال گذشته بیشتر نسبت به ، یک میلیارد توییتتوییتر ل درطور متوسط یک میلیون کاربر فعا
میلیون کاربر  36ها، از عالوه بر این، با توجه به تصویر پروفایل و نام.انددرصد کاربران توییتر هیچ توییتی ارسال نکرده

درصد مرد هستند. با توجه به اظهارات  47درصد کاربران زن و  53مورد بررسی شرار گرفته، نتایج حاکی از آن است که 
سال  35سال تا  25درصد باالی 14,9سال سن دارند و  25تا  15درصد کاربران این شبکه اجتماعی بین  75کاربران، 
درصد شرار  50,9کاربران در توییتر، کاربران ایاالت متحده امریکا در صدر جدول با از لحاظ جغرافیای حضور .سن دارند

درصد شرار دارند. جالب توجه است که ایران در رده  4,09درصد واسترالیا با  17,09های بعدی بریتانیا با دارند و در رده
 (2013)بی والو، .درصد شرار دارد 0,88نهم پس از اندونزی با 

 

 وهشهدف پژ -4
در  Twitterو  Facebookهدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان اعتماد کاربران به گردانندگان و سایر کاربران 

ی حفظ بران براه کارکافشای اطالعات شخصی بود. همچنین، پژوهشگر به دنبال یافتن راه حل ها یا روشهایی بود 
ه کاربران ارهایی ککراه  می گیرند. بنابراین، بررسی اطالعات و داده های شخصی خود در محیط این دو شبکه به کار

 .ش بوداین شبکه برای جلوگیری از نقض حریم شخصی خود به کار می برند از دیگر اهداف این پژوه
بودند. تعداد  Twitterو  Facebookشرکت کنندگان در این پژوهش پیمایشی، کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی

ند. را گزارش نکرده ا و مرجع رسمی در داخل کشور این تعدادها مشخص نمی باشد  دشی  کاربران ایرانی این سایت
 مواجه هستیم. "پنهان"بنابراین ما با یک جامعه ی آماری غیر مستقر و اصطالحا 

امعه آماری به علت وسعت آن باتوجه به این که حجم دشی  جامعه آماری مشخص نبود و همچنین دسترسی به ج
 که است روش غیراحتمالی یک نمونه گیری نوع این .استفاده شد  1امکان پذیر نبود، از روش نمونه گیری گوله برفی

 شابل مشخص راحتی به جامعه یا گروه یک اعضای که است مناسب روش زمانی دارد. این نیز تصادفی انتخاب حالت

به حد کفایت ادامه می یابد. در این پژوهش بدین  رسیدن زمان تا نمونه حجم افزایش(10، 1391نباشند. )رنجبر شدن
بود از وی  Facebookصورت عمل شد که با فرستادن پرسشنامه برای یک نفر که برای مثال عضو شبکه اجتماعی 

ل نماید و به این صورت ها در این شبکه دوست است پرسشنامه را ارسانیز تقاضا می شد که برای تمام کسانی که با آن
 منابع اطالعاتی تمام که های اجتماعی انجام گرفت. در این روش زمانیاین اشدامات نیز راجع به سایر کاربران شبکه

جمع بندی  و پژوهشگر تصمیم جدید ورود افراد مرحله در این رسیده ایم. اشباع به بگذارند اختیار در را مشابهی اطالعات
 پژوهشگر که طوری است به شبلی داده های تکرار اشباع، به رسیدن کشف برای معیار دهد. یک نمی تغییر را نهایی

 آید. در می دست به مقایسه مداوم فرآیند طری  از داده ها شوند. اشباع تکرار می که می شود مواجه هایی داده با مرتباً

 خصوصیات یا تشکیل شده طبقات در تغییر سبب که جدیدی داده هیچ و دهد می داده ها رخ در حداکثرتفاوت حالت این

 است. با دست آمده به پژوهش در موجود طبقات از واضح تصویری و نمی شود وارد پژوهش به گردد موجود طبقات

 طور کامل به طبقه هر و خصوصیات باشند نداشته تغییری هیچ بدست آمده طبقات که زمانی فوق تعریف به توجه

                                                           
1 Snow-ball 

http://www.beevolve.com/twitter-statistics/#e1
http://www.teribon.ir/key/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1
http://www.teribon.ir/key/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1
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 گفت توان می ندهد رخ آنها خصوصیات و طبقات در پژوهش تغییری به جدید های داده ورود با و باشند شده مشخص

 (10، 1391)رنجبر ایم رسیده اشباع حالت به پژوهش از مرحله در این
رت بر خط و صوپرسشنامه به Twitter ،87پرسشنامه و در  187در این پژوهش در شبکه اجتماعی فیس بوک 

تیر ماه  31ز تاریخ ها ا برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده شرارگرفتند. این پرسشنامه تکمیل شده برگشت خورد که
ر خط، ین پرسشنامه باجمع آوری شده اند.اولین سوال پژوهش از شرکت کنندگان در  1392مهر ماه  20لغایت  1392

یکرت مقیاس ل بنایل بر ماطمینان کاربران از حفظ حریم شخصی توسط شبکه ی اجتماعی مورد سوال بود. این سوا
 طرح ریزی شده بود.

 شود.محافظت می Facebookمن اطمینان دارم که حریم شخصی من توسط : 1-1 سوال
ده که در هنگام استفاشود که اکثر پاسخگویان در خصوص این؛ مشاهده می1-1بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

شود شاهده میموری که طشود، موافقند، بهیم شخصی آنان حفظ میبوک اطمینان دارند که حراز شبکه اجتماعی فیس
 درصد از افراد مورد مطالعه با جمله مذکور مواف  تا کامالً مواف  هستند.  8/44حدود 
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس دیدگاه آنان نسبت به  محافظت از حریم شخصی آنان توسط فیس بوك -1-1جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سطوح

 2/18 2/18 6/17 33 کامالً موافقم
 8/44 5/26 7/25 48 موافقم
 7/65 0/21 3/20 38 نظرمبی

 7/91 0/26 1/25 47 مخالفم
 100 3/8 0/8 15 کامالً مخالفم
 - - 2/3 6 بدون جواب

 - 100 100 187 کل

 
 شود.محافظت می Twitterمن اطمینان دارم که حریم شخصی من توسط  1-2

که در شود که بیش از نیمی از پاسخگویان در خصوص این؛ مشاهده می2-1بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 
 طوری کهخالفند، بهمشود، اطمینان دارند که حریم شخصی آنان حفظ می Twitterهنگام استفاده از شبکه اجتماعی 

 ستند. د مطالعه با جمله مذکور مخالف تا کامالً مخالف هدرصد از افراد مور 54شود مشاهده می
 

  Twitterویان براساس دیدگاه آنان نسبت به  محافظت از حریم شخصی آنان توسط توزیع فراوانی پاسخگ -2-1جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سطوح

 7/5 7/5 6/5 5 کامالً موافقم
 7/20 9/14 4/14 13 موافقم
 0/46 3/25 4/24 22 نظرمبی

 6/96 6/50 9/48 44 مخالفم
 100 4/3 3/3 3 کامالً مخالفم
 - - 3/3 3 بدون جواب

 - 100 100 90 کل

 
اشم اطالعات شخصی و روابط خود را باطمینان داشته  Facebookاگر به حفظ حریم شخصی خود در  ": 1-2سوال

 آیا با این جمله موافقید؟ "با سایر اعضا، گسترش خواهم داد.
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 که اگر به حفظ حریمشود که اکثر پاسخگویان در خصوص این؛ مشاهده می2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 
دهند، یمگسترش  و روابط خود را با سایر اعضابوک اطمینان داشته باشند اطالعات شخصی شخصی خود در فیس

خالف مکور مخالف تا کامالً درصد از افراد مورد مطالعه با جمله مذ 6/71شود حدود طوری که مشاهده میمخالفند، به
 هستند. 

 

 وكبتوزیع فراوانی پاسخگویان براساس دیدگاه آنان نسبت به اطمینان به حفظ حریم شخصی در محیط فیس 1-2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح

 2/3 2/3 6 کامالً موافقم
 0/16 8/12 24 موافقم
 3/28 3/12 23 نظرمبی

 0/69 6/40 76 مخالفم
 100 0/31 58 کامالً مخالفم

 - 100 187 جمع

      

ر و روابط خود را با سای اطمینان داشته باشم اطالعات شخصی Twitterاگر به حفظ حریم شخصی خود در  "2-2 
 آیا با این جمله موافقید؟ "اعضا، گسترش خواهم داد.

 
  Twitterگویان براساس دیدگاه آنان نسبت به اطمینان به حفظ حریم شخصی در محیط توزیع فراوانی پاسخ -2-2جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سطوح

 1/19 1/19 9/18 17 کامالً موافقم
 8/52 7/33 3/33 30 موافقم
 0/64 2/11 1/11 10 نظرمبی

 5/95 5/31 1/31 28 مخالفم
 کامالً مخالفم
 بدون جواب

4 
1 

4/4 
1/1 

5/4 
- 

100 
- 

 - 100 100 90 جمع

 

ه بکه اگر پاسخگویان در خصوص اینشود که بیش از نیمی از ؛ مشاهده می 2-2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
رش ایر اعضا گستاطمینان داشته باشند اطالعات شخصی و روابط خود را با س Twitterحفظ حریم شخصی خود در 

 مله مذکور مواف  تا کامالًجدرصد از افراد مورد مطالعه با  53شود حدود طوری که مشاهده میدهند، موافقند، بهمی
 مواف   هستند. 

 سط سایر کاربران هستم.، نگران حفظ حریم شخصی خود توFacebookهنگام استفاده از شبکه اجتماعی :1-3سوال
ده که در هنگام استفاشود که اکثر پاسخگویان در خصوص این؛ مشاهده می1-3بر اساس نتایج ارائه شده در جدول

هده ری که مشاطو، بههستند، مخالفندبوک نگران حفظ حریم شخصی خود توسط سایر کاربران از شبکه اجتماعی فیس
 ستند.درصد از افراد مورد مطالعه با جمله مذکور مخالف تا کامالً مخالف ه 4/81شود حدود می
 

 بوك توسط کاربرانتوزیع فراوانی پاسخگویان براساس دیدگاه آنان نسبت به نگرانی به حفظ حریم شخصی در هنگام استفاده از فیس 1-3جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سطوح

 1/1 1/1 1/1 2 کامالً موافقم
 2/9 1/8 0/8 15 موافقم
 4/18 2/9 1/9 17 نظرمبی

 3/64 9/45 5/45 85 مخالفم
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 100 7/35 3/35 66 کامالً مخالفم
 - - 1/1 2 بدون جواب

 - 100 100 187 کل

 سایر کاربران هستم. نگران حفظ حریم شخصی خود توسط  Twitterهنگام استفاده از شبکه اجتماعی  3-2
که در شود که بیش از نیمی از پاسخگویان در خصوص این؛ مشاهده می 2-3بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

-ستند، موافقند، بهنگران حفظ حریم شخصی خود توسط سایر کاربران ه Twitterهنگام استفاده از شبکه اجتماعی 

 23قط حدود فمالً مواف  و درصد از افراد مورد مطالعه با جمله مذکور مواف  و کا 62شود حدود شاهده میطوری که م
 ها با جمله مذکور مخالف تا کامالً مخالف هستند.درصد از آن

 
 توسط کاربران Twitterوزیع فراوانی پاسخگویان براساس دیدگاه آنان نسبت به نگرانی به حفظ حریم شخصی در هنگام استفاده از ت - 2-3جدول  

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح

 4/14 4/14 13 کامالً موافقم
 2/62 8/47 43 موافقم
 7/76 4/14 13 نظرمبی

 9/98 2/22 20 مخالفم
 100 1/1 1 کامالً مخالفم

 - 100 90 کل

 

ریم شخصی خود توسط مدیران شبکه و یا ح، نگران حفظ Facebookهنگام استفاده از شبکه اجتماعی : 1-4سوال 
 ها هستم.حامیان تبلیغاتی و امنیتی آن

ده در هنگام استفاکه شود که اکثر پاسخگویان در خصوص این؛ مشاهده می1-4بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 
ها نآامنیتی  ویغاتی بوک نگران حفظ حریم شخصی خود توسط مدیران شبکه و یا حامیان تبلاز شبکه اجتماعی فیس
 مله مذکور مخالف تا کامالً جدرصد از افراد مورد مطالعه با  7/74شود حدود طوری که مشاهده میهستند، مخالفند، به

 مخالف هستند.
 

راوانی پاسخگویان براساس دیدگاه آنان نسبت به نگرانی به حفظ حریم شخصی در هنگام استفاده از توزیع ف": 1-4جدول

 بوك توسط مدیران شبکه یا حامیان تبلیغاتیفیس

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سطوح

 1/1 1/1 1/1 2 کامالً موافقم
 6/8 6/7 5/7 14 موافقم
 4/25 8/16 6/16 31 نظرمبی

 8/70 4/45 9/44 84 مخالفم
 100 2/29 9/28 54 کامالً مخالفم
 - - 1/1 2 بدون جواب

 - 100 100 187 کل

 
خصی خود توسط مدیران شبکه و یا حامیان نگران حفظ حریم ش Twitterهنگام استفاده از شبکه اجتماعی  -4-2

 ها هستم.تبلیغاتی و امنیتی آن
که در هنگام استفاده شود که اکثر پاسخگویان در خصوص این؛ مشاهده می2-4بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

نگران حفظ حریم شخصی خود توسط مدیران شبکه و یا حامیان تبلیغاتی و امنیتی هستند،  Twitterاز شبکه اجتماعی 
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ف  تا کامالً مواف  درصد از افراد مورد مطالعه با جمله مذکور موا 67شود حدود طوری که مشاهده میموافقند، به
 هستند. 
 

نی پاسخگویان براساس دیدگاه آنان نسبت به نگرانی به حفظ حریم شخصی در هنگام توزیع فراوا -2-4جدول 

 توسط مدیران شبکه یا حامیان تبلیغاتی Twitterاستفاده از 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح

 7/26 7/26 24 کامالً موافقم
 7/66 0/40 36 موافقم
 6/75 9/8 8 نظرمبی

 7/96 1/21 19 مخالفم
 100 3/3 3 کامالً مخالفم

 - 100 90 کل

 
ا ر، حساب کاربری خود Facebookی در ممکن است در صورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخص: 1-5سوال  

 حذف کنم.
 که در صورت نگرانیاین شود که اکثر پاسخگویان در خصوص؛ مشاهده می1-5بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

ود شود حدیشاهده مطوری که مکنند، مخالفند، بهبوک حساب کاربری خود را حذف میاز حفظ حریم شخصی در فیس
 درصد از افراد مورد مطالعه با جمله مذکور مخالف تا کامالً مخالف هستند.  5/69

 
به حفظ حساب کاربری خود در صورت احساس توزیع فراوانی پاسخگویان براساس دیدگاه آنان نسبت  -1-5جدول 

 بوكنگرانی از حفظ حریم شخصی در محیط فیس

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح

 ½ ½ 4 کامالً موافقم
 2/18 0/16 30 موافقم
 5/30 3/12 23 نظرمبی

 2/27 2/42 79 مخالفم
 100 3/27 51 کامالً مخالفم

 - 100 187 جمع

 
 حساب کاربری خود را حذف کنم. Twitterممکن است در صورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخصی در  -5-2

ی که در صورت نگرانشود که بیشتر پاسخگویان در خصوص این؛ مشاهده می5-2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
دود شود حاهده میطوری که مشکنند، موافقند، بهحساب کاربری خود را حذف می Twitterاز حفظ حریم شخصی در 

ها با جمله مذکور رصد از آند 30درصد از افراد مورد مطالعه با جمله مذکور مواف  تا کامالً مواف  و فقط حدود  48
 مخالف تا کامالً مخالف هستند. 

 
ی پاسخگویان براساس دیدگاه آنان نسبت به حذف حساب کاربری خود در صورت توزیع فراوان -2-5جدول 

  Twitterحساس نگرانی از حفظ حریم شخصی در محیط ا

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح

 4/4 4/4 4 کامالً موافقم
 8/47 3/43 39 موافقم
 0/70 2/22 20 نظرمبی
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 7/96 7/26 24 مخالفم
 100 3/3 3 کامالً مخالفم

 - 100 90 جمع

 
و یا  ویت واشعی خود را افشاء نکردهحریم شخصی، هممکن است در صورت احساس نگرانی از حفظ : 1-6سوال 

 اطالعاتی غیر واشعی وارد کنم.
ممکن است در که شود که اکثر پاسخگویان در خصوص این؛ مشاهده می1-6بر اساس نتایج ارائه شده در جدول

ند، نکشعی وارد وایر غصورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخصی، هویت واشعی خود را افشاء نکرده و یا اطالعاتی 
خالف مکور مخالف تا کامالً درصد از افراد مورد مطالعه با جمله مذ 9/60شود حدود طوری که مشاهده میمخالفند، به
 هستند. 
 

توزیع فراوانی پاسخگویان براساس دیدگاه آنان نسبت به افشاء نکردن هویت شخصی در صورت احساس  -1-6جدول 

 بوكمحیط فیسنگرانی از حفظ حریم شخصی در 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح

 4/6 4/6 12 کامالً موافقم
 1/24 6/17 33 موافقم
 0/39 0/15 28 نظرمبی

 3/81 2/42 79 مخالفم
 100 7/18 35 کامالً مخالفم

 - 100 100 جمع

 
ا نکرده و یاشعی خود را افشاء وممکن است در صورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخصی، هویت  -6-2

 اطالعاتی غیر واشعی وارد کنم.
 

نی پاسخگویان براساس دیدگاه آنان نسبت به افشاء نکردن هویت شخصی در صورت توزیع فراوا -2-6جدول 

  Twitterاحساس نگرانی از حفظ حریم شخصی در محیط 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح

 8/7 8/7 7 کامالً موافقم
 9/48 1/41 37 موافقم
 8/67 9/18 17 نظرمبی

 8/87 0/20 18 مخالفم
 100 2/12 11 کامالً مخالفم

 - 100 90 جمع

 
ممکن که شود که حدود نیمی از پاسخگویان در خصوص این؛ مشاهده می2-6بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

شعی وارد ی غیر واعاتیا اطال است در صورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخصی، هویت واشعی خود را افشاء نکرده و
 مواف  ه مذکور مواف  تا کامالًدرصد از افراد مورد مطالعه با جمل 49شود حدود طوری که مشاهده میند، موافقند، بهکن

 ستند.ه ها با جمله مذکور مخالف تا کامالً مخالف درصد از آن 32هستند، در حالی که فقط حدود 

 

 مقایسه میانگین ها -5
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-ند میار رفتهطالعه بکاسؤال هایی که در پرسشنامه دو شبکه اجتماعی مورد م میانگین خش به مقایسهدر این ب

جتماعی )متغیر اهای بکهشقایسه که مقیاس سؤال ها )متغیر وابسته( ترتیبی و مپردازیم. برای این منظور باتوجه به این
 نیم. کده میوالیس استفاپارامتری کروسکالها از آزمون نامستقل( اسمی است ما برای مقایسه میانگین

  محافظت می شود. شبکه اجتماعیمن اطمینان دارم که حریم شخصی من توسط  -1
 

 های اجتماعیقایسه میزان اطمینان به حفظ حریم شخصی براساس شبکهم -1جدول 

 داریسطح معنی والیسکروسکال ایمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیر مستقل

 
 شبکه

  09/180 187 بوکفیس
**20/70 

 
000/0 

   12/226 87 توئیتر

 داری در سطح یک درصدمعنی **   
 

مینان من اطاین موضوع که  شود که بین دیدگاه پاسخگویان درباره؛ مشاهده می1بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
ه رد مطالعبکه موها در دو شبر اساس عضویت آن  محافظت می شود شبکه اجتماعیدارم که حریم شخصی من توسط 

ود که شهده میی مشاااختالف آماری معناداری در سطح یک درصد وجود دارد. به طوری که بر اساس میانگین رتبه
ر شبکه اجتماعی دعضویت دارند دیدگاه باالتری و پاسخگویانی که  Twitterپاسخگویانی که در شبکه اجتماعی 

Facebook که  نان دارمن اطمیمتری نسبت به سایر پاسخگویان درباره این موضوع که دارند دیدگاه پایین عضویت
 ، دارند.  محافظت می شود شبکه اجتماعیحریم شخصی من توسط 

ایر سود را با خصی و روابط خاطمینان داشته باشم اطالعات ش شبکه اجتماعیاگر به حفظ حریم شخصی خود در  -2
 م داد.اعضا، گسترش خواه

ه حفظ اگر باین موضوع که  شود که بین دیدگاه پاسخگویان درباره؛ مشاهده می2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
ش ضا، گسترایر اعساطمینان داشته باشم اطالعات شخصی و روابط خود را با  شبکه اجتماعیحریم شخصی خود در 

دارد. به  رصد وجودح یک دلعه اختالف آماری معناداری در سطها در دو شبکه مورد مطابر اساس عضویت آن خواهم داد
د ضویت دارنعبوک یسشود که پاسخگویانی که در شبکه اجتماعی فای مشاهده میطوری که بر اساس میانگین رتبه

ی نسبت به سایر ترعضویت دارند دیدگاه پایین Twitterدیدگاه باالتری و پاسخگویانی که در شبکه اجتماعی 
صی و العات شخاشم اطاگر به حفظ حریم شخصی خود در توئیتر اطمینان داشته بویان درباره این موضوع که پاسخگ

 ، دارند. روابط خود را با سایر اعضا، گسترش خواهم داد
 

 های اجتماعیمقایسه میزان اطمینان ازحریم شخصی براساس شبکه -2جدول 

 داریسطح معنی والیسکروسکال ایمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیر مستقل

 
 شبکه

  80/238 187 بوکفیس
**95/82 

 
 89/143 89 توئیتر 000/0

 داری در سطح یک درصدمعنی **   
 
 نگام استفاده از شبکه اجتماعی نگران حفظ حریم شخصی خود توسط سایر کاربران هستم.ه  -3

هنگام شود که بین دیدگاه پاسخگویان درباره این موضوع که ؛ مشاهده می3بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
ها در دو بر اساس عضویت آن استفاده از شبکه اجتماعی نگران حفظ حریم شخصی خود توسط سایر کاربران هستم



 فصل ششم  830

ای شبکه مورد مطالعه اختالف آماری معناداری در سطح یک درصد وجود دارد. به طوری که بر اساس میانگین رتبه
بوک عضویت دارند دیدگاه باالتری و پاسخگویانی که در شود که پاسخگویانی که در شبکه اجتماعی فیسه میمشاهد

هنگام استفاده تری نسبت به سایر پاسخگویان درباره این موضوع که شبکه اجتماعی توئیتر عضویت دارند دیدگاه پایین
 ، دارند. ران هستماز شبکه اجتماعی نگران حفظ حریم شخصی خود توسط سایر کارب

 
 های اجتماعیقایسه میزان نگرانی از حریم شخصی توسط سایر کاربران براساس شبکهم -3جدول 

 داریسطح معنی والیسکروسکال ایمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیر مستقل

 
 شبکه

  17/244 187 بوکفیس
**06/138 

 
 04/106 90 توئیتر 000/0

 سطح یک درصد داری درمعنی **   
 

ی و ن تبلیغاتنگام استفاده از شبکه اجتماعی نگران حفظ حریم شخصی خود توسط مدیران شبکه و یا حامیاه  -4
  ها هستم.امنیتی آن

 هنگامه این موضوع که شود که بین دیدگاه پاسخگویان دربار؛ مشاهده می4بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 
ها نآامنیتی  ویغاتی نگران حفظ حریم شخصی خود توسط مدیران شبکه و یا حامیان تبلاستفاده از شبکه اجتماعی 

. به جود داردودرصد  ها در دو شبکه مورد مطالعه اختالف آماری معناداری در سطح یکبر اساس عضویت آن  هستم
عضویت دارند  Facebookشود که پاسخگویانی که در شبکه اجتماعی ای مشاهده میطوری که بر اساس میانگین رتبه

سبت به سایر نتری عضویت دارند دیدگاه پایینTwitterدیدگاه باالتری و پاسخگویانی که در شبکه اجتماعی
 ط مدیرانود توسخهنگام استفاده از شبکه اجتماعی نگران حفظ حریم شخصی پاسخگویان درباره این موضوع که 

 ، دارند. مها هستشبکه و یا حامیان تبلیغاتی و امنیتی آن
 

 های اجتماعیقایسه میزان نگرانی از حریم شخصی توسط مدیران و حامیان شبکه براساس شبکهم -4جدول 

 داریسطح معنی والیسکروسکال ایمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیر مستقل

 
 شبکه

  28/234 187 بوکفیس
**39/138 

 
 71/106 90 توئیتر 000/0

 در سطح یک درصدداری معنی **   
  
ا حذف رحساب کاربری خود  شبکه اجتماعینگرانی از حفظ حریم شخصی در  ممکن است در صورت احساس  -5
  کنم.
 

 های اجتماعیساب کاربری براساس شبکهمقایسه میزان احساس نگرانی و حذف ح -5جدول 

 داریمعنیسطح  والیسکروسکال ایمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیر مستقل

 
 شبکه

  72/229 187 بوکفیس
**80/59 

 
 37/139 90 توئیتر 000/0

 داری در سطح یک درصدمعنی **   
  

ممکن است شود که بین دیدگاه پاسخگویان درباره این موضوع که ؛ مشاهده می5بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
بر اساس   حساب کاربری خود را حذف کنم اجتماعیشبکه در صورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخصی در 
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ها در دو شبکه مورد مطالعه اختالف آماری معناداری در سطح یک درصد وجود دارد. به طوری که بر اساس عضویت آن
بوک عضویت دارند دیدگاه باالتری و شود که پاسخگویانی که در شبکه اجتماعی فیسای مشاهده میمیانگین رتبه
تری نسبت به سایر پاسخگویان درباره این عضویت دارند دیدگاه پایین Twitterکه در شبکه اجتماعی  پاسخگویانی
حساب کاربری خود را  شبکه اجتماعیممکن است در صورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخصی در موضوع که 
 ، دارند.  حذف کنم

 اطالعاتی اء نکرده و یاواشعی خود را افشممکن است در صورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخصی، هویت  -6
  غیر واشعی وارد کنم.

 
 های اجتماعیقایسه میزان احساس نگرانی و افشاء نکردن هویت واقعی براساس شبکهم -6جدول 

 داریسطح معنی والیسکروسکال ایمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیر مستقل

 
 شبکه

  40/210 187 بوکفیس
**85/28 

 
 62/153 90 توئیتر 000/0

 داری در سطح یک درصدمعنی **   
 

ست اممکن این موضوع که  شود که بین دیدگاه پاسخگویان درباره؛ مشاهده می6بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
 کنمارد ور واشعی تی غیدر صورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخصی، هویت واشعی خود را افشاء نکرده و یا اطالعا

وری که رد. به طجود داوها در دو شبکه مورد مطالعه اختالف آماری معناداری در سطح یک درصد بر اساس عضویت آن
ویت دارند دیدگاه عض Facebookشود که پاسخگویانی که در شبکه اجتماعی ای مشاهده میبر اساس میانگین رتبه

ه سایر پاسخگویان بتری نسبت عضویت دارند دیدگاه پایین Twitterباالتری و پاسخگویانی که در شبکه اجتماعی 
ده فشاء نکراود را ممکن است در صورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخصی، هویت واشعی خدرباره این موضوع که 

 ، دارند.  و یا اطالعاتی غیر واشعی وارد کنم

 

 تحلیل داده ها و نتایج -6
ریم شخصی حبوک نگران حفظ نگام استفاده از شبکه اجتماعی فیسکه در هاین اکثر پاسخگویان در خصوص-1

افراد مورد مطالعه با جمله  درصد از 4/81شود حدود طوری که مشاهده میخود توسط سایر کاربران هستند، مخالفند، به
 مذکور مخالف تا کامالً مخالف هستند.

خصی خود بوک نگران حفظ حریم شاعی فیسنگام استفاده از شبکه اجتمهکه در پاسخگویان در خصوص این -2
 7/74ود شود حدیمشاهده طوری که مها هستند، مخالفند، بهتوسط مدیران شبکه و یا حامیان تبلیغاتی و امنیتی آن

 درصد از افراد مورد مطالعه با جمله مذکور مخالف تا کامالً مخالف هستند.
د را بوک حساب کاربری خوفظ حریم شخصی در فیسورت نگرانی از حصکه در پاسخگویان در خصوص این -3

 عه با جمله مذکور مخالف تادرصد از افراد مورد مطال 5/69شود حدود طوری که مشاهده میکنند، مخالفند، بهحذف می
 کامالً مخالف هستند. 

یت هو ممکن است در صورت احساس نگرانی از حفظ حریم شخصی،که ویان در خصوص اینهمچنین، پاسخگ -4
درصد  9/60دود حشود می شاهدهطوری که مند، مخالفند، بهواشعی خود را افشاء نکرده و یا اطالعاتی غیر واشعی وارد کن

 از افراد مورد مطالعه با جمله مذکور مخالف تا کامالً مخالف هستند.



 فصل ششم  832

بران فیس ی از کارتراالبر اساس نتایج به دست آمده، هم خوانی و نزدیکی نتایج مملوس به نظر می آید. درصد ب
م شخصی نقض حری نی ازبوک به حفظ حریم شخصی خود در این شبکه اطمینان دارند. در عین حال، این کاربران نگرا
عات خود را صی، اطالیم شخخود توسط سایر کاربران و یا گردانندگان شبکه ندارند و حتی در صورت نگرانی از حفظ حر

 Twitterدر  اطالعات وه ها ر نقطه ی مقابل، از آنجایی که به اشتراک گزاری دادتغییر نداده و یا حذف نمی کنند. د
مخاطبان خود شرار  در معرض شضاوت و واکنش  Facebookمتکی به افراد پیش می رود و کاربران کمتر از شبکه ی 

راهکارهای  به  Facebookمی گیرند پس اطمینان به حفظ حریم ضخصی در میان آنان باالتر است. کاربران 
 Twitterن اربراپیشنهادی محق  برای اطفای احساس نگرانی خود از حفظ حریم شخصی رای باالتری نسبت به ک

وسط سایر تیم شخصی فظ حرداده اند. در عین حال نتایج مقایسه میان میزان نگرانی کاربران هر دو شبکه نسبت به ح
یر کاربران و یا تعامل تعامل میان خود و سا Facebookبران کاربران،گردانندگان و اشخاص ثالث، نشان می دهد کار

 .هایی که شبکه در شالب تبلیغات تجاری با کابر برشرار می کند را، راحت تر پذیرفته اند

 

 پیشنهاد ها و راهکارها -7
ورد با برخصحیح  ه می تواند کاربر را از حقوق خود در شبکه های مجازی مطلع کند و شیوه یعامل مهمی ک -7-1

سواد ت که ین معناسای به اسواد رسانه  تهدید ها و معضالت شبکه های اجتماعی را به او بیاموزد، سواد رسانه ایست.
. رد کنندا آن برخوتشر شد، چطور بکه تشخیص بدهند مطلبی اگر من به گونه ای رشد یابدیی مردم اطالعاتی و رسانه

های شانونی را  و داشته یندهان امر در نهاد های حکومتی است و البته ضعف فرآاین امر بر عهده ی کارگزاران و متصدیا
و یا شوانین  مایت کندربر حنیز به شانون گذار یادآوری می کند. وشتی شانونی نتواند در صورت نقض حریم شخصی از کا
ظیفه واست که  اربرکود صلبی و بازدارنده برای حفظ تمامیت حریم شخصی کاربر فضای مجازی نداشته باشد، این خ

ند در می توان ن امری حفظ حریم شخصی خود را به شکلی پیش گیرانه به عهده می گیرد. ولی در عین حال متصدیا
ه  چه چیزی را م در شبکبت ناثارائه ی هر آنچه در سواد رسانه ای جای دارد به کاربر کمک کنند.اگر کاربر بداند حین 

عاتی را امع اطالد جوبایو حقوشی دارد مسلما حضوری مطمئن در شبکه خواهد داشت. امضا می کند و چه محدودیت ها
 شده است.  دم تبدیلره مربه رسمیت بشناسیم.استفاده از شبکه های اجتماعی امروز یک ارزش شده و بصورت نیاز روزم

اربر آگاهی ک بسته بهر حریم خصوصی شبکه های اجتماعی با شانون به دست نمی آید بلکه وادامنیت باال  -7-2
اربر ککه برای ای شباست.کسی نمی تواند از حریم شخصی کاربر مراشبت کند جزء خود او. زمانی که با آگاهی فض

 ن امر بتوانندگر مسئوالاشد.انهادینه شود می تواند آن را انتخاب کند، به آن نظم دهد و در شبال آن مسئولیت پذیر ب
و آن  و عقل جمعی ءآرا ندهای اجتماعی، ترویج کنهای اینترنتی و شبکهت محیطمباحث اخالشی را درباره محتویا

 گیردیمیی به خوبی شکل حوزه سواد رسانه مهم در ینشود. ا می پذیرد، مورد پذیرش همگان واشعچیزی که جمع می
 و حمایت می شود.

باید  وننده است.کاربر مجرم نیست که ها چون فیس بوک و توئیتر از عوامل کمک کرفع فیلترینگ برخی شب -7-3
ا بتواند به آن تبشناسد  خوبی با آموزش و ارتقاء سطح آگاهی ابزاری ملموس و البته کارآمد چون شبکه ی اجتماعی را به

د، هر شبکه ای کنترل کن تواند این شبکه عظیم جهانی رانظم دهد. فیلترینگ یا هر اشدام بازدارنده و صلبی دیگری نمی
تر مورد ر شده بیشکنند و حتی مطلب سانسویلتر شود، سانسور شود و... چندین سایت دیگر شروع به کار میبیشتر ف

های ها و شبکهها و صفحهگیرد. پس باید تمام عمر و زمان خود را صرف این کنیم که هر روز سایتتوجه شرار می
 شده و به همین کند، بلکه مردم و کاربران کنجکاوترنمیها کم ن شبکهها نه تنها از شدرت ایجدید را ببندیم. این بستن

 .نسبت استقبال بیشتر خواهد شد
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ین نظم  ء دهند، ان گذار اگر نقش خود را از تصدی گری در فضای مجازی کشور به نظارت ارتقادولت و شانو -7-4
 را بهتر درک خواهند کرد. 

ارد تدوین شانون برای حریم شخصی وشانون گذار، -ولتد-اربرککاربر می تواند به عنوان ظلع سوم مثلث  -7-5
ر سرتاسر م مردم ده تمافضای مجازی شود. زیرا کاربران بدنه ی اصلی این فضا را شکل می دهند. دیری نمی پاید ک
ن شبکه اربران آه ی کجهان در هر الیه ای از شبکه های اجتماعی حضوری دائمی خواهند داشت و حکومتها به واسط

تم مقننه ی یست. سیسثنی نش می شوند و شاید هم توسط آنها اداره شوند که کاربر ایرانی هم از این امر مستها سنج
تواند حریم بلی باید واست. ما سرعت کمی دارد بنابراین وشتی پا به پای جهان پیش نمی رود شانون گذاری آن دچار خط

سال  20ا ی 10ن ی شرار گرفتیم و شانس رصد کردشخصی را منعطف و دشی  تعریف کند. وشتی ما در فضای مجاز
ها برای آنچه  اهی دولتگاشیم آینده را از طری  آن داریم، باید شوانینی وضع کنیم برای آن سال ها. به خاطر داشته ب
د واهنز زندگی ما خه بخشی اا خوانیاز دارند شبکه های اجتماعی را طراحی می کنند پس باید آنها را بپذیریم زیرا خواه ن

ء تصویب ابل اجراشعی و شد.  تدوین شانون به کمک کاربر و دخالت دادن او در شرح و تفسیر این مهم شوانینی واش
 خواهد کرد.
همکاری  وا و صفحاتی در فیس بوک و سایر شبکه های مطرح و درخواست ارائه پبشنهاد هتشکیل فروم  -7-6

 ز دیگر راهکارهای پیشنهادی است.برای تدوین شانون حریم شخصی از خود کاربران، ا
 ت.روههایی که بتوانند در فضای مجازی تعریف جرم کنند نیز راهکار دیگری استشکیل کار گ -7-7
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 های نوینای در عصر فناوریتوسعه سوادرسانه

 
 نویسنده :علیرضا محمدپور

 

 چکیده
 بهره و کمتر خطای بهتر، درکای متون رسانه از استفاده هنگام شودمی موجب که است مهارتی و دانش رسانه، سواد

ست. ا "نتقادیاندیشیدن ا"و مهمتر از همه، مهارت  "دسترسی، تحلیل و ارزیابی پیام"داشت. تأکید بر  بیشتری مندی
ای و های رسانهپنهان پیام هایای متضمن شناسایی مرز میان دنیای واشعی و دنیای تصنعی است. کشف الیهسوادرسانه

ای وادرسانههای نوین، شکل جدید از سای است. با توسعه فناورینگاه انتقادی به این متون، محور تمرکز سوادرسانه
ای سنتی و های سوادرسانهظهور کرد. به هر ترتیب، درک عناصر و مکانیزم "ای جدیدسوادرسانه"تحت عنوان 
باشد. این امر در می های الزم برای افراد در سطوح سنی پایین جامعهراهم آوردن آموزشای جدید مستلزم فسوادرسانه

ف صیلی مختلهای درسی در مراکز آموزشی و مقاطع تحکشورهای پیشگام همچون کانادا و ژاپن در شالب برنامه
های تکنولوژیکی فتتن پیشرای با در نظر داشگنجانده شده است. مطالعه حاضر به تشریح مسائل مرتبط با سوادرسانه

کند تا مخاطبان بتوانند از اطالعات انبوه ای کمک میپردازد. به اعتقاد نگارنده، آموزش سوادرسانهدر حوزه رسانه می
 ائل شوند.   های صحیح و غلط تمایز شهای آن دور بمانند، و بین پیامدریافتی، بهترین استفاده را ببرند، از آسیب

 ای ای، پیام رسانهای جدید، تفکر انتقادی، محتوی رسانهای، سوادرسانه: سواد رسانههاکلیدواژه
 

 . مقدمه1
ای به انبوهی های رسانههای پیچیده در عصر دیجیتالی امروز، دسترسی سریع به اطالعات جدید و ارسال پیامفناوری

رهای فناورانه یا توانایی استفاده از آنها برای دستیابی این حال، تملک صرف ابزا از افراد جامعه را تسهیل کرده است. با
کند. افراد باید دارای های دیجیتالی کفایت نمیبه اطالعات معتبر و شابل اطمینان و نیز مشارکت فعال در رسانه

ن ای کاربردی باشند. چنیای یا دیجیتالی متنوعی برای مصرف یا بازتولید محتوی رسانهها و سوادرسانهمهارت
( سواد دیجیتالی را به عنوان 2012(. اشت )2016، 1هایی برای بقا در عصر دیجیتالی ضروری است )کوچ و باروتمهارت
های فنی، شناختی، جامعه شناختی، و عاطفی است. به اعتقاد اشت کند که متشکل از جنبهچند بعدی تعریف میمفهومی

های بازتولید های تصویری/بصری(، مهارتصری/تصویری )درک پیامهای ب(، فرد باسواد دیجیتالی دارای مهارت2012)
پیچیده و منعطف(،  2ایهای فرارسانههای انشعاب زنی )تولید دانش از حوزهای(، مهارت)ایجاد محتوی رسانه

)برشراری  3عاطفی-های اجتماعیای(، مهارتهای اطالعاتی )شضاوت در مورد صحت و کیفیت محتوی رسانهمهارت
-ای یا پردازش انواع مختلف محرکتباط و کارکردن با سایرین در فضای سایبری( و تفکر واشع گرایانه )چند وظیفهار

های مشابهی همچون دسترسی، کدگذاری، نیز دربرگیرنده مهارت 21ای در شرن ( است. سواد رسانه4ایهای چندرسانه
ونیکی مثل متن، تصویر، صدا، ویدئو، و غیره است. سواد ای مکتوب و الکترتحلیل، ارزیابی، و تولید محتوی رسانه

ها را ارزیابی نمایند، نقادانه به بررسی ها استفاده کنند، محتوی رسانهکند تا آگاهانه از رسانهای به افراد کمک میرسانه
دهند. عالوه بر چنین  های بدیل را توسعهها را تحلیل نمایند، و محتوی رسانهها بپردازند، اثرات رسانهانواع رسانه

                                                           
1 Koc and Barut 
2 hypermedia domains 
3 socio-emotional skills 
4 Multimedia stimuli 
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ها در سرتاسر دنیا نیز ای مشتمل بر دانش فرد در مورد نحوه خل ، تجاری سازی، و اشاعه پیامهایی، سواد رسانهمهارت
 از سرشار پیرامون فضای. دارد ای شراررسانه اشباع شرایط در ناخواه خواه، امروز دنیای(. 2016باشد )کوچ و باروت، می

 وجود دارد. لذا افراد جامعه باید در تلویزیونی شبکه و خبرگزاری، کتاب، مجله ،ها روزنامهمیلیونت. اس اطالعات

 فهای مختلرسانه معرض در باید مقدار چه که دانست ای بایدرسانه فضای . در چنینکنند دشت بیشتر هایشانانتخاب
های گام نخستین ای درسوادرسانه فهدت. ها برداشآن از را چیزهایی چه و بود نوشتاری و شنیداری دیداری، از اعم
 چیزهایی ها چهرسانه برابر در که به این معنا. ها استرسانه با1 فایده-نههزی بر مبتنی و منطقی رابطه یک تنظیم خود،

 کنیم،می فصر ای کههزینه و زمان مقابل در ،دیگر عبارت به آوریم؟می دست به را چیزهایی چه و دهیممی دست از را

 و آگاهی بر مبتنی استفاده که ای این استسوادرسانه اصلی فاهدا از یکی لذا آوریم؟می دست به منافعی چه نهایت در
 . کند تأمین را اطالعات سپهر از فایده با

 

 . گونه شناسی سواد2
به طور جامعه تری باشد، ضروری است تا های اخیر میوجود یک گونه شناسی سواد که منعکس کننده پیشرفت

مقاله در زمینه  685، 2014ای نده نیز از کارایی الزم برخودار باشد. در سال چشم انداز فعلی سواد را نشان داده و در
مقاله بر یک نوع خاص سواد تمرکز داشت. جدول زیر فراوانی هر نوع سواد را در بین مقاالت  375سواد منتشر شد که 

های سواد و سواد دیجیتالی بیشترین فراوانی را در بین گونه 2حالیکه سواد اطالعاتی دهد. دراحصاء شده نشان می
 "سواد جدید"تأکید داشتند. با این حال، النکشیر و نوبل جدید بودن آنچه که  "3سواد جدید"مقاله نیز بر  40داشت، 

رخی انواع سواد جدید باشند، اما اکنون آنقدر با شود را مورد تردید شرار داده اند. به اعتقاد آنها ممکن است که بنامیده می
های روزمره اجتماعی ترکیب شده اند که نامشهود هستند و افراد در زندگی عادی با آنها سروکار دارند. به عالوه، جریان

کنند یهای مدرن استفاده مهای سواد شبلی هستند که تنها از فناوریهای سواد جدید، صرفا تکرار گونهبرخی از گونه
 (. 2015)استوردی، 

 (2015های سواد )استوردی، . تعداد مقاالت احصاء شده در زمینه گونه1جدول 
 تعداد مقاالت نوع سواد

 121 سواد اطالعاتی
 61 سواد دیجیتالی
 40 سواد جدید
 36 ای سواد رسانه
 13 سواد سالمت
 9 سواد علمی
 9 سواد فناورانه

 8 سواد کامپیوتری
 7 انتقادیسواد 

 7 سواد سالمت الکترونیکی
 7 ای جدیدسوادرسانه
 52 نوع( 25سایر )
 375 کل

، ICTتوجه: سایر انوع سواد عبارتند از: سواد مالی، سواد فناوری، سواد بصری، سواد دانشگاهی، سواد زیست محیطی، سواد علوم، سواد 
، سواد انرژی، سواد جهانی، 6، سواد رکود5، سواد سوگیرانهSTEM، سواد 4چندگانهسواد چندکیفیتی، سواد ارزیابی، سواد ریاضیاتی، سواد 

    1ای ، سواد جدید، سواد آنالین، سواد کمی، سواد شهری، سواد سیاسی، سواد مبتنی بر وب، و سواد چند رسانه7فراسواد

                                                           
1 Cost-benefit  
2 Information literacy 

3 new literacy 
4 multiple literacies 

5 bias literacy 

6 depression literacy 

7 metaliteracies 
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 ای . سوادرسانه3

ای مواجه شد و در های رسانهتوان به عنوان مخاطبی فعال و پویا با پیامای فنی است که از طری  آن میسوادرسانه
ای است. افرادی ایجاد توانایی در افراد برای کنترل برنامه ریزی رسانهای برابر آنها شدرت تمیز داشت. هدف سوادرسانه

 آموزش درشوند. ای میهای رسانهندهند، گرفتار جزر و مد پیام ای خود را توسعههای سوادرسانهکه مهارت

 بر ،مولفه از این چهار کدام هر. اخالشی و شناسی زیبایی احساسی، شناختی،: کرد توجه مولفه چهار بهباید ای سوادرسانه

 کسب توسعه دهد. را خویش دانش ساختار کندمی ملزم را فرد شناختی بعد .است متمرکز فهم و درک از متفاوتی دامنه

 احساسی بعد در .گیردمی صورت باید واشعی دنیای ای ورسانه متعدد منابع طری  از موضوع یک درباره الزم دانش

 و داوری به کمک شناختی زیبایی بعد. ای داردویژه ای اهمیتهای رسانهپیام برابر در احساسات و فعواط کنترل
 در این بعد همچنین و است، .... و آرایی صفحه بازیگردانی، نورپردازی، ویراستاری، تدوین، نحوه و پیام درباره شضاوت

ها رسانه امروزه. هاستارزش درباره شضاوت، اخالشی بعد .یابندمی آگاهی هنری ترفندهای ها ودستکاری نحوه به افراد
 ها ودرستی میان تمیز اخالشی بعد .دهندمی ارائه رفتار و کنش از جدیدی الگوهای و زایل را اخالشی مرزهای گاهی

 منطقیی ای، بستررسانه سواد. هاسترسانه سود اثرات کاهش و ای مدیریتسوادرسانه منظر،از این  .هاستنادرستی
 فمصر ضوابط تأمین حال همین در ای ورسانه های گوناگونشکل در ارتباط تولید و تحلیل و تجزیه دسترسی، برای

 (: 2010، 2هاملبرگ)نیجبور و از ای عبارتندسوادرسانه جنبه سهرود. به شمار می انتقادی منظر ای ازرسانه محتوای

 ای گوناگونرسانه منابعتولید شده توسط ای رسانهف محتوی مصر نحوه به نسبت آگاهی ارتقاء 

 منتقدانه  تماشای یا های مطالعهمهارت آموزش 

 نیست مشاهده شابل اول نگاه در ها کهرسانه اشتصادی و سیاسی اجتماعی، تحلیل 
انجام شد، فرهنگ مشارکتی برای آموزش مورد  MITدر دانشگاه  3توسط جنکینز 2008ای که در سال در مطالعه

کرد که تمرکز بر سواد از حالت انفرادی به یک مشارکت جمعی تغییر جهت یافته است. بررسی شرار گرفت. او ادعا می
های پژوهش، با سایر افراد اهمیت بیشتری یافته است. با ترکیب این ویژگی جدید با سواد سنتی، مهارت کارکردن
 ای را برشمرد: نوع مهارت محوری و جدید سوادرسانه 12های تحلیل منتقدانه، جنکینز های فنی، و مهارتمهارت
 ظرفیت تجربه محیط پیرامون به عنوان شکلی از حل مساله.4بازی : 
 های مختلف با هدف کشف حقای  و بدیهه گویی.عملکرد: توانایی پذیرش موجودیت 
 های پویا از فرآیندهای دنیای واشعیشبیه سازی: توانایی تفسیر و ساخت مدل 
 ای : توانایی نمونه برداری معنی دار و بازتولید محتوی رسانه5تخصیص 
 در صورت نیاز به جزئیات شابل توجه  : توانایی پایش محیط و تغییر کانون تمرکز6چندکارکردی 
 دهدروانی را توسعه می-های روحی: توانایی تعامل معنی دار با ابزارهایی که ظرفیت7شناخت توزیعی 
 هوش جمعی: توانایی تجمیع و مقایسه دانش در راستای دستیابی به یک هدف مشترک 

                                                                                                                                                                                      
1 Transliteracy  
2 Nijboer and Hammelburg 
3 Jenkins 

4 Play  
5 Appropriation 
6 Multitasking 
7 Distributed cognition 
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  شضاوت: توانایی ارزیابی شابلیت اعتماد و اعتبار منابع اطالعاتی مختلف 
 ای متعدد: توانایی دنبال کردن جریان رویدادها و اطالعات در منابع رسانه1ایهدایت چندرسانه 
  شبکه سازی: توانایی جستجو، ترکیب کردن و انتشار اطالعات 
 ل کردن هم و دنباهای متعدد، و فرام گذاشتن به دیدگاهمذاکره: توانایی سفر به جوامع مختلف، درک و احت

 هنجارهای مختلف 
 ها، یافتن الگوها، و شناسایی روندها.   ایده ایجاد داده با هدف بیان: توانایی تفسیر و2بصری سازی 

ئه کرد، اما ای کامال منحصر به فردی را اراهای سوادرسانههای دیجیتالی، مهارتگرچه جنکینز با تمرکز بر رسانه
( در گزارش خود BFI) 3تری را ارائه کردند. موسسه فیلم بریتانیاای کلیهای سوادرسانهها و شابلیتسایر محققان مهارت

 (: 2010هاملبرگ، ای باید شادر باشند )نیجبور وبیان داشت که افراد دارای سوادرسانه
 حتوی ماک گذاری خیره سازی، بازیابی، و به اشترای به نحو اثربخشی برای دسترسی، ذهای رسانهاز فناوری

 برای تأمین نیازها و عالی  فردی و گروهی استفاده کنند.
 سی ای و محتوی تولید شده توسط منابع فرهنگی و نهادی مختلف دسترای از اشکال رسانهبه طیف گسترده

 د. ینای اتخاذ نماداشته باشند و در مورد آنها تصمیمات آگاهانه و خردمندانه
 ای را درک کنند.نحوه و چرایی تولید محتوی رسانه  
 هایی که آنها منتشر گیرد و پیامها مورد استفاده شرار میها، و شراردادهایی که توسط رسانهها، زبانتکنیک
 سازند را تحلیل نمایند. می

 مایند. ها استفاده ناهها، اطالعات و دیدگای دهای برای بیان و انتقالها به نحو خالشانهاز رسانه 
 جتناب نمایند ااز آنها  ای و خدماتی را که ناخواسته، آزاردهنده یا مضر هستند را شناسایی کرده ومحتوی رسانه

 و آنها را به چالش بکشانند. 
 های مدنی استفاده اثربخش نمایند.  ها در احقاق حقوق دموکراتیک و مسئولیتاز رسانه 

 

 عدی رسانهبدنیای چند ای در . سوادرسانه3-1
ای در وادرسانهسدر پاریس برگزار شد، به وضوح بیان شد که آموزش  2008که در سال  Media4Meدر کنفرانس 
وسعه های شبل نیست و ماهیت آن دگرگون شده است. پهن باند و تای چند بعدی دیگر مشابه با سالدنیای رسانه
های گان رسانهعداد رو به رشدی از مصرف کنندتماعی بدان معناست که سازی اجتاینترنت و پدیده شبکه  روزافزون

اینترنت برای تولید مستقل محتوی های تعاملیای تبدیل شده اند و از فرصتانفعالی به تولیدکنندگان محتوی رسانه
ه مصرف تبدیل به توی برای یوتیوب، و غیرها، کاربران فیس بوک، تولیدکنندگان محکنند. وبالگ نویساستفاده می

ای های سوادرسانهای در برنامهشود، گنجاندن تولید رسانهکنندگان منتقد محتوی شده اند. روندی که امروز مشاهده می
 (. 2010هاملبرگ، است )نیجبور و

 

 

 

                                                           
1 Transmedia navigation 
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 ای ردهای تعاملی سواد رسانه. رویک3-2
ای برشمرد: تاریخی، تجربی، تفسیری و انتقادی. در رویکرد ( چهار رویکرد را در زمینه سوادرسانه2009) 1جیمز کری

یک شبه شکل نگرفته است. -نحوه تولید، توزیع و دریافت آن-هاتاریخی، اعتقاد بر این است که وضعیت فعلی رسانه
ها، رویکرد وری است. عالوه بر سبغه تاریخی رسانهای ضرها برای دستیابی به سوادرسانهدرک تاریخ دگرگونی رسانه

های خبری، به باال بردن تاریخی از طری  فراهم آوردن دانش پیشین و ضروری برای درک و بررسی صحت داستان
کند. رویکرد تجربی ابزاری را برای کار کردن در یک بستر تاریخی و بدون سوگیری فراهم ای کمک میسوادرسانه

ها کمک داشل به شناسایی زمان وشوع سوگیری، چرایی وجود آن، و نحوه اثرگذاری آن بر درک ما از رسانهآورد یا حمی
ها و فناوری های خاص یا روندهای کلی رسانهها برای تعیین علل استفاده از رسانهکند. تحقی  در مورد اثرات رسانهمی

ایجاد درک بهتر، نیز ای و در راستایزمینه متون رسانه مفید است. رویکرد تجربی برای گردآوری اطالعات بیشتر در
گیرد. در رویکرد تفسیری زمینه فراهم آمده توسط رویکرد تاریخی و تجربی مورد تحلیل شرار مورد استفاده شرار می

نندگان ای را به مثابه نهادها یا تولیدکگیرد. برای به کارگیری رویکرد تفسیری باید نحوه کارکرد صنایع رسانهمی
ای تولید ای تحلیل و ارزیابی نمود. نکته حائز اهمیت آن است که افراد بتوانند خود محتوی رسانهمحتوی رسانه

ای کند تا سایر متون رسانهکند. تفسیر به ما کمک میای به شکل گیری مسیر تفسیر کمک میایجاد متون رسانهکنند.
شود و در کجا کند تا سئواالتی همچون چرا یک پیام ارسال میاد کمک میای منتقدانه به افررا درک کنیم. سوادرسانه

ها سرگرم کردن یا اطالع رسانی است در کنند که نقش رسانهگردد، را مطرح نمایند. اغلب افراد تصور میپیام منتشر می
یابد که در پی درک میت میآن دارند. رویکرد منتقدانه زمانی اهکه دانش اندکی در مورد ساختار اشتصادی حامیحالی

رابطه میان رسانه و مطالعات اجتماعی باشیم. رویکرد منتقدانه مستلزم مطالعه تاریخ است. مطالعه تاریخ ما را به 
دارد. به عنوان جمع بندی، استفاده از رویکردهای تاریخی، تجربی، شناسایی مصنوعات، متون، و ... تاریخی وا می

کند و ما را شادر به بازاندیشی در مورد ای کمک میایجاد تعادل در سوادرسانهادی( بهتفسیری و منتقدانه )انتق
 (.   2013، 2سازد )یانگباورای میسوادرسانه

 

                                                           
1 James Carey 
2 Youngbauer 

تاریخچه صنایع رسانه ای در : تاریخی
یك تاریخ گسترده تر

تحلیل معانی مرتبط با : تفسیری
تجربیات افراد، تعامل با زمینه های  
ایجاد شده توسط فناوری، سیاست، 

مذهب و غیره

ان مخاطبانی که مصرف کنندگ: انتقادی
د فعال محتوی رسانه  هستند می توانن
ز میان مطالب متناقض و برجسته تمای

قایل شوند 

تاریخ به مجموعه ای از : تجربی
شواهد حقیقی متکی است تا مفاهیم و

. تعمیم هایی را بتوان توسعه داد

صنایع رسانه ای، 

پیچیده، جنجالی، و 

 چندجنبه ای است
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 (2013ای )یانگباور، . رویکردهای موجود در زمینه سوادرسانه1شکل 

 ای ای پیش درآمد سواد رسانه. فرهنگ رسانه3-3
های انتقالی و تأثیر متقابل و در هم پیچیده ها و پیامای به دلیل تنوع، درجه و اهمیت نشانهمفهوم فرهنگ رسانه

 ها و یا معانی جدید و شدیماهمیت نشانه ای تنها دربرگیرنده ترکیب بیمعانی، متحول شده است. مفهوم فرهنگ رسانه
دیداری با ساختار -های شنیداریها، متون و سایر برنامهنیست بلکه یک سبک زندگی است که در آن تصاویر، نشانه

به سه شکل  ای اساساً(. فرهنگ رسانه2010، 1واشعی مواد، اطالعات، نمادها و مصنوعات در ارتباط هستند )تئورلینگز
( تولید و بازتولید ICTهای ارتباطی و اطالعاتی )ع متنوع تکنولوژیای به وسیله منابیابد. اول، فرهنگ رسانهتجلی می

های گوناگون تعامل با واشعیت اجتماعی حائز ها آموختن شیوهگردد. داگالس کلنر معتقد است در فرهنگ رسانهمی
حرکات  یابد و خودش را در ظاهر وها و نمادها گسترش میای فراتر از نشانهاهمیت است. دوم، فرهنگ رسانه

دهند از طرق ای در این که چگونه افراد خودشان را به جهان نشان میبخشد. تأثیر فرهنگ رسانهتجلی میجسمی
جذب شده از طری  فرهنگ دهند شابل مشاهده است. دانش غیررسمیابزارهایی که مدهای رایج در اختیارشان شرار می

تجاری   همچنین مستلزم یادگیری جسمانی است که اغلب کامالً سپاری آگاهانه اما ها نیازمند نوعی به خاطررسانه
ای یک منبع تفریح و خوشی و خودمختاری نسبی در مقایسه با کار و تحصیل است. شده است. سوم، فرهنگ رسانه

اند چرا که آنها رضایت و خوشی فراهم  مسلم فرض شدههای فرهنگی غیررسمیدارد: رویههمانگونه ویلیز اظهار می
های آورند که شامل یک حس کاملتر و خوشایندتر از خود و درون دنیای فرهنگی خودتان است. مشارکت در جنبهیم

سازد. در یک فرهنگ ای فراهم میهای رسانهای برای توانایی درک و نقد پیامای، پیش زمینهمختلف فرهنگ رسانه
ان ابزاری برای تغییرات اجتماعی، تسلط یافتن بر معیارهای ها به عنوای، تفکر در مورد نحوه استفاده از رسانهرسانه

ای است و ای، پاسخی به فرهنگ رسانهها، و ارزیابی اطالعات اجتناب ناپذیر است. بنابراین، سواد رسانهانتخاب رسانه
 (. 2014، 2باشد )ایوانویچنشأت گرفته از آن می

 

 ها ای: آموزش در مورد رسانه. سواد رسانه3-4

های سنتی سواد برای گنجاندن توانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال پیام ای به منزله توسعه دیدگاهادرسانهسو
های ایجاد پیامای را فرآیند تحلیل و یادگیری نقادانه به منظورباشد. محققان عبارت سوادرسانههای مختلف میبه شکل

های اخیر، اندیشمندان بر پندارند. در سالای، و سایر اشکال میهشخصی در شابل چاپی، صورتی، تصویری، چندرسان
ها، و سایر تولیدات های تفکر انتقادی در مورد تبلیغات، اخبار، نمایشنامهاهمیت کمک به افراد برای توسعه مهارت

ها و اپرا(، ، ورزش، بازی3ای که در بین جوانان عمومیت دارد )مثل موزیک ویدئو، برنامه ریزی مبنی بر واشعیترسانه
مهارت دسترسی، –های مورد نیاز ها و مهارتای از دانشای به مجموعهتأکید کرده اند. در حوزه آموزش، سوادرسانه

انتخاب و بازیابی اطالعات، توانایی تحلیل و خرد کردن عناصر یک پیام به منظور درک نحوه ساختن آن، توانایی 
های شخصی با ایجاد پیامهای برنامه ریزی، طراحی وبودن و کیفیت یک پیام، و نهارتها، مناسب ارزیابی دیدگاه

شود. برای عملکرد اثربخش به عنوان یکی از شهروندان عصر اطالعات اطالق می -ای مختلفاستفاده از اشکال رسانه
 (: 9819، 4ای باید مد نظر شرار گیرد )هابزسه مفهوم اساسی در زمینه آموزش سوادرسانه

 شوندهای چاپی یا بصری ارائه میای که از طری  رسانهآگاهی از ماهیت یک پیام رسانه .1

                                                           
1 Teurlings 
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3 reality-based programming 
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ای توسط نهادهای مختلف و با اهداف و های رسانهدانش در خصوص شرایط اشتصادی و سیاسی که پیام .2
 شودمقاصد مختلف تولید می

سازند و نیز تنوع فرآیندهای ای را میرسانههای نی پیامهایی که مخاطبان معآگاهی و دانش در زمینه شیوه .3
    های مختلف.ها در شکلگزینش، تفسیر و استفاده از پیام

 های معنایی هستند. ها، سازه. پیام1مفهوم شماره 
 کنیم، وهایی که استفاده میخوانیم تا کتابهایی که میهایی معنایی هستند )از روزنامهای سازههای رسانهپیامتمامی

ها توسط نویسندگان یا شود(. پیامهای بصری منتشر میها و تصاویر ویدئویی که در رسانهو نیز عکس
ها باید بر هدف نویسنده، ای دارند. لذا برای تحلیل پیامها، اهداف و مقاصد پیچیدهشود که انگیزهایجاد میتولیدکنندگانی

لید اطالعات یا تخاب و توهای مورد استفاده برای انویسنده، تکنیکاستراتژی نویسنده، انگیزه نویسنده، مخاطبان هدف ن
های عاطفی، کنشهایی برای جلب توجه و برنگیختن واآنچه که در محتوی پیام گنجانده نشده، استفاده از تکنیک

 تمرکز کرد.  
 تند.شانونی، اشتصادی و سیاسی هس ها یا پیامدهایای، دارای زمینههای رسانه. پیام2مفهوم 

ای است که نهادهای ای، درک زمینه سیاسی و اشتصادی های سواد رسانهدومین مفهوم کلیدی برای مهارت
ای بدانیم، اثرگذاری منابع مختلف بر پیام، اثر های رسانهکنند. آنچه که باید در مورد پیامهای در آن فعالیت میرسانه

مالکیت ، و الگوهای عمومی1رشد روابط عمومی، خودسانسوری نهادیها، شانون تهمت زدن، ساختاری تبلیغات در رسانه
ای آن است های آموزش در زمینه نفوذ اشتصادی و سیاسی در مطالعات رسانهای است. یکی از پیچیدگیو کنترل رسانه

کنند، این کنیم، کار میای که ما هر روز مصرف میبه صورت منتقدانه روی تولیدات رسانهکه گرچه نیروهای مهمی
توان به طور مستقیم شود به نحوی که نمیها پنهان و بلندمدت بوده و در سرتاسر تاروپود فرهنگ منتشر میاثرگذاری

 کنیم، اشاره کرد. ای که مصرف میبه ارتباطات میان آنها و محتوی رسانه
 دهند. ار میای مورد بحث شر. افراد معانی را در متون رسانه3مفهوم 
ها سانهرای ضروری است، درک نحوه بحث کردن مخاطبان در مورد معنا در سوم که برای سوادرسانهمفهوم 

سیار پیچیده، بتوانند خل  معنی کنند که ناشی از تعامل میان خواننده و متن است که این فرآیندی باشد. افراد میمی
کنند اما فرصت کافی در اختیار افراد ی میطراح های خواندن و نوشتن راورهدباشد. مراکز آموزشی فعال، و غامض می

  های تفسیر خود در فرآیند خواندن و مشاهده نقادانه استفاده نمایند.دهند تا از مهارتشرار نمی

 

 ای رانای در. سوادرسانه3-5
. گذردمیایران زمان اندکی از پیدایش آن  سال پیش است اما در 30ای در جهان حدود زمان تولد سوادرسانه

 اهداف تریناصلی . ازاساسی برداشته اندهستند که در این خصوص گامی کشورهاییکشورهای ژاپن و کانادا نمونه بارز 

 در مهارت کسب دنیاست، در اى رسانه سواد پیشتازان آموزش از یکى که کانادا، کشور در ای رسانه سواد آموزش

 ایجاد جهت پتانسیل دادن افزایش وها رسانه از استفاده در ممکن اىهشناخت تأثیرپذیرى اى،رسانه محتواى مدیریت

فرهنگ  از انتقاد کانادا در اىرسانه سواد آموزش از است. به اعتقاد برخی از صاحبنظران، هدف گفتمان دموکراتیک
 )برخالف ناسیونالیسمای ده هدف این حصول منظور . به"شود می دفاع کانادا از"انتقاد  این طری  است و از آمریکایى

 کار این برای هارسانه و شود ایجاد باید ناسیونالیسم گویدمی شد. در این زمینه دانکن پذیرفته اکراهی ژاپن( بدون هیچ

 براى ایفا کند. کانادا نقش ناسیونالیسم را همان تواند می ایرسانه سواد انتقادی یهاجنبه کانادا، هستند. در مناسب
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 و تأکید مورد هاى خودایالت تمامى در تحصیلى برنامه از کلیدى و اصلى بخشى عنوان به اى رارسانه سواداولین بار 
 آن هاىزیرمجموعه از که شودمى داده آموزش تروسیع هایدر حوزه ای،رسانه سواد ژاپن، است. در داده شرار تصویب

 پرورش و آموزش وزارت زمان گذشت با است. اىرسانه تولیدات آموزش ای،فنى رسانه هایتکنیک فراگیرى بر عالوه

 اختیارى در درسى واحد یک عنوان به اى رارسانه درسى سواد شد،  واحد کشور این اى دررسانه آموزش سواد متولى

می ای در ژاپن با هدف کسب شش ویژگی در افراد جامعه آموزش دادهنمود. سوادرسانه لحاظ کشور این آموزشى نظام
 تعبیر خواندن، ( توانایى3ها(، پیام انواع و جمعی هایرسانه )رسانه ( درک2ابزار(،  )یا رسانه با کردن کار ( مهارت1شود: 

 و تعامل برشرارى ( توانایى6، هارسانه از طری  عقاید بیان ( توانایى5، هاپیام از انتقادی درک داشتن (4رسانه،  کاربرد و
 (. 1391)نصیرى و عقیلى، ها رسانه طری  از ارتباط،

های تعاملی، رسی به رسانهو با افزایش دست استایران نشده  وارد هنوز بطور رسمیای با این حال، سوادرسانه
نوز میزان های کاربران، در آن نقش دارد اما یزان سوادرسانهمکرده است که  های اجتماعی جدیدی در جامعه بروزآسیب

وپدید نهای اجتماعی ای و آسیبصفر بوده و ارتباط بین سوادرسانه کشور نزدیک بهر نظام آموزشی ای دسوادرسانه
اینکه در  هدتر از همبهای جدید به عنوان یک رابطه معنی دار، مورد مطالعه جدی شرار نگرفته است و حاصل از رسانه

تواند ی میظام آموزشای به عنوان یک رکن در نرسانهسواد توسعهحال آنکه  وجود دارد.تفاوتی بی برابر لزوم توسعه آن
 لذا دغدغه .سیاسی خاص محسوب گردد-های فرهنگیایران با مولفهدر خالف جهت توسعه طلبی غرب در

ه برای ا به ویژهرسانه بکردن راهی برای کاهش اثرات مخرها و دنبالها و آسیب پذیری خانوادهرسانه رسانیآسیب
العات ر عصر اطد. گیرد شرارمورد توجه  باید ،ها هستندرسانه نوجوان که بیشترین مصرف کنندگان مخاطبان جوان و

فرزندان آنها  ها وگذارد، خانوادههای زندگی متناسب با خود را به نمایش میها و سبکای که هر پیامی، ارزشرسانه
این  ندننتوا انر مخاطباگ ا شناسایی کنند.هر پیام ر سبک زندگی القا شده در بتوانندای هستند تا نیازمند سوادرسانه

 با امروز با تغییرات د شد در مقایسهنناچار خواه ای ندهدر د،نای و فن آوری اطالعات را مهار کنرسانه پرشتاب حرکت
المللی های بیننرم رسانهله با شدرت تواند یکی از ابزارهای مقابای مید. سوادرسانهنکن نرم و پنجه دست دردسرآورتری

صورت منسجم و به ای در تمام دنیا با هدف حفاظت از فرهنگسواد رسانهاینکه  با توجه به. ایران محسوب گرددعلیه
. الزم به ذکر است ای استایرانی نیازمند سواد رسانه-گ اسالمیایران نیز شطعأ حفاظت از فرهنشود، دردنبال میعلمی
های فرهنگی از ایران مولفهکند چرا که درایران با آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد، فرق میدرای سواد رسانهکه 

تی هم در گیری درسایران در حد استاندارد نیست و موضعای در. به عالوه، سوادرسانهاهمیت بیشتری برخوردار است
 شبال آن وجود ندارد.  

 

   1ای جدید. سوادرسانه4

های را دگرگون ساخته و مفهوم رسانههای شدیمیاینترنتی و ابزارهای ارتباطی همراه، رسانه هایپیدایش فناوری
های آنالوگ، گرچه به طور ناشص، توسط انتشارات آنالین و ویدئوهای جدید را عرضه کرده است. متون چاپی و رسانه

توانند ها( بلکه کاربران عادی هم میلکان و مدیران وب سایتدیجیتالی جایگزین شده اند. نه تنها مسئوالن )مثل ما
های خود را نشان دهند. این امر ها، و سیاستای دئولوژیهای اجتماعی،محتوی رسانه دیجیتالی تولید کنند تا ارزش

جدید و های کند که رسانهایجاد می مرزهای میان فرستنده و گیرنده اطالعات را محو کرده و یک فرهنگ همگرا
ای و مصرف کنندگان محتوی به منظور دستیابی به هوش جمعی آمیزند و شدرت تولیدکنندگان رسانهبا هم درمیشدیمی

اجتماعی مبتنی بر تکنولوژی اشاره دارد که -های فرهنگیپلتفرمهای جدید به تمامییابد. بنابراین، رسانهتوازن می
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هایی همچون شود. این رسانه جدید دارای ویژگیتوسط کاربران توزیع میها به صورت دیجیتالی کدگذاری شده و پیام
ها، تجانس پذیری و مجازی تعامل پذیری دیجیتالی، مشارکت خالشانه و جمعی، شابلیت شبکه سازی، دستکاری داده

ها و مثل تبلتهای دیجیتالی )های دیجیتالی در همه جا و در هر زمانی روی دستگاهباشد. به عالوه، پیامبودن می
به شمار  Web2.0های جدید، ابزارهای های هوشمند( شابل دسترسی هستند. امروزه، متداولترین شکل رسانهگوشی
( اشاره دارد که امکان تولید WWWهای شبکه گسترده جهانی )به ویرایش جدیدی از پلتفرم Web2.0روند. می

ای تعداد زیادی از نه محتوی، هوش جمعی، و ارتباطات شبکهمحتوی توسط کاربر، برنامه ریزی پویا، توزیع فعاال
های به اشتراک های شبکه اجتماعی )مثل فیس بوک و یوتیوب(، سایتآورد. سایتکاربران با یکدیگر را فراهم می
این های متداولی از ها، و دنیای مجازی سه بعدی نمونهای نستاگرام و یوتیوب(، وبالگگذاری ویدئو و تصویر )مثل
های توزیع اطالعات برای بازدیدکنندگان انفعالی تمرکز دارد، که بر وب سایت Web 1.0ابزارها هستند. برخالف محیط 

تواند بخشد. کاربر میهای اجتماعی، و تعامالت معکوس را بهبود میمشارکت فعاالنه، شبکهWeb2.0 های پلتفرم
کاری دیگران به شکل متن، تصویر، و ویدئوی دیجیتالی یا ترکیبی از ای را به صورت انفرادی یا با همهای رسانهپیام
های خود، ها را با لحاظ کردن دیدگاهایجاد نماید و آنها را با سایر افراد به اشتراک بگذارند و آنها نیز این پیام آنها

ای تحت عنوان سواد رسانه کند کههای جدید، نوع جدیدی از سواد را طلب میویرایش یا پاالیش نمایند. رشد رسانه
ای به منزله آموزش افراد در زمینه نحوه (. به لحاظ سنتی، سواد رسانه2016، 1شود )کاک و باروتجدید نامیده می

ای جدید، بازتولید های رسانه، فناوری21باشد. از آغاز شرن ها )مصرف محتوی( میارزیابی و درک محتوی رسانه
ای ( را امکان پذیر ساخته است. امروزه افراد از طری  ک گذاری آن با دیگران )تولید رسانهای و به اشترامحتوی رسانه

ای جدید بر ای، ارتباط مستمری با اطالعات و یکدیگر دارند. بنابراین، تمرکز سوادرسانههای رسانهمصرف و تولید پیام
توی، تعامل اجتماعی به جای انزوای اجتماعی، و ایستای محای به جای انتقال تولید جمعی و نوآورانه محتوی رسانه

های دیجیتالی مستلزم تفکر مشارکت فعال به جای پذیرش انفعالی است. به عالوه، توانایی خواندن و نوشتن در رسانه
رت ها، پیامدهای بالقوه و شدرود که افراد سوگیریباشد. اکنون انتظار میهای ارائه محتوی میانتقادی در مورد سیاست

ای جدیدی را خل  نمایند و برخالف های مختلف رسانههای غیرمستقیم را مورد تردید و سئوال شرار دهند و کانالپیام
که در پردازد. در حالیها یا مسائل خاص میای جدید به برخی از محدودیتای، سوادرسانهاشکال سنتی سواد رسانه

ای یا هدفمند باشند تا از اظهارات کنایه آمیز یا طنزگونه آگاهی زمینه ارتباطات مجازی، افراد باید در پی نشانگرهای
های دیجیتالی به سرعت بین گروه یابند و بتوانند آنها را از اظهارات صادشانه متمایز نمایند. آنها باید بدانند که پیام

های صورت غیرعامدانه در بین تودههای دیجیتالی به شود. در حقیقت، پیامبزرگی از افراد در فضای سایبری منتشر می
( مدلی نظری را بر اساس تحلیل تحوالت تاریخی سواد و 2011) 2یابد. چن و همکارانزیادی از افراد اشاعه می

های جدید ارائه کردند. این مطالعه اولین تالشی بود که در زمینه مفهوم سازی فرهنگی رسانه-های اجتماعیویژگی
( از مصرف تا 1باشد: ای جدید دارای دو پیوستار میدبیات رسانه انجام شده است. سوادرسانهای جدید در اسوادرسانه

هایی دسترسی ای به شابلیتای کارکردی تا انتقادی. مصرف سوادرسانه( از سوادرسانه2ای، و سواد رسانه 3مصرف-تولید
ای سوادرسانه 4مصرف-شاره دارد در حالیکه تولیدها در سطوح گوناگون اای و به خدمت گرفتن رسانههای رسانهبه پیام

( با بهره گیری 2011ای اشاره دارد. چن و همکاران )های رسانهای و مشارکت در محیطبه شابلیت تولید محتوی رسانه
ای فردی است که هم تولید مصرف کننده رسانه-(، اظهار داشتند که یک تولید1981از مفهوم مصرف کننده تافلر )

                                                           
1 Koc and Barut 
2 Chen et al. 
3 prosuming 

 می کنند.  این اصطالح به معنی نقش فعال مشتری در ارزش آفرینی است. در حوزه رسانه، افراد تولیدات رسانه ای را برای مصرف رسانه ای شخصی ایجاد  4
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ها، و ایده است چون او معموال محتوی سفارشی را با استفاده از مصنوعات، ایکننده و هم مصرف کننده محتوی رسانه
کند. از سوی دیگر، با استفاده از پیوستار سواد کارکردی و انتقادی ای موجود، تولید میمزایای ابزارهای فناورانه رسانه

ای در راستای فاده از ابزارهای رسانهای کارکردی را به عنوان شابلیت است(، چن و همکاران سوادرسانه2003باکنیگام )
ای انتقادی را که سواد رسانهکنند در حالیتعریف می 1ای و درک آنها در سطح متنیهای رسانهایجاد پیامدسترسی به و

در نظر گرفتند. جنبه  2ای ای و درک آنها در سطوح زمینههای رسانهبه منزله توانایی تحلیل و شضاوت در مورد پیام
های های فنی یا عملیاتی رسانهکردی به عنوان مبنایی برای کارکرد انتقادی است. بدان معنی که فرد باید با ویژگیکار

( با ترکیب 2011فرهنگی آن داشته باشد. چن و همکاران )-های اجتماعیجدید آشنا باشد تا بتواند درک خوبی از زمینه
( 3، 4( مصرف انتقادی2، 3( مصرف کارکردی1دید را پیشنهاد کردند: ای جپیوستارهای ذکر شده، چهار عنصر سوادرسانه

ای . یک مصرف کننده کارکردی شادر است به محتوی رسانه6مصرف انتقادی -( تولید4، و 5مصرف کارکردی-تولید
امدهای تولید شده دسترسی پیدا کند و معنی محتوی آن را درک کنند. مصرف کننده انتقادی شادر به تحلیل و تفسیر پی

هاست. با این وجود، مصرف کننده انتقادی توانایی زیرسئوال بردن فرهنگی، اشتصادی و سیاسی محتوی رسانه-اجتماعی
مصرف -های اجتماعی، و نمایش شدرت را دارد. تولیدهای اساسی، ارزشای دئولوژیای بر حسب اهداف،های رسانهپیام

ای مختلف مشارکت کند در حالیکه های رسانهای جدید در پلتفرمانهکننده کارکردی شادر است در تولید محتوی رس
های سایرین صحبت ای دهتواند باورهای شخصی خود را منتقل نمایند، در موردمصرف کننده انتقادی نیز می-تولید

چن و همکاران ای مورد بررسی دشی  شرار دهند. کنند، و اثرات مورد انتظار را در طی فرآیند ساخت و مشارکت رسانه
مصرف انتقاید را با سواد اطالعاتی -مصرف کارکردی را با سواد کامپیوتری و مصرف و تولید-( مصرف و تولید2011)

مصرف -ای نکه تولیدباشد با تاکید براین عناصر میای جدید، همگرایی تمامیمرتبط کردند و ادعا کردند که سوادرسانه
 ی برخوردار گشته است. از اهمیت بیشتر 21انتقادی در شرن 

مع تری در خصوص ( را پایش کردند تا توصیف جا2011( چارچوب نظری چن و همکاران )2013لین و همکاران )
کردند )شکل و جدول  Web 2.0های های متمایز فناوریای جدید ارائه نمایند و تأکید بیشتری بر ویژگیسواد رسانه

را  ای جدید را در مدل خود لحاظ کردند اما ده شاخصچهار عنصر سوادرسانه( 2013زیر را ببینید(. لین و همکاران )
، سواد مصرف کارکردی (2013برای تشریح دشی  این عناصر پیشنهاد کردند. در چارچوب پایش شده لین و همکاران )

برای  یهای فنود. مهارت مصرف شامل برخی تواناییشهای مهارت مصرف و درک نشان داده میاز طری  شاخص
که شاخص د در حالیباشیای مختلف ماستفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای مختلف برای دسترسی به محتوی رسانه

داند ارکردی میکای اشاره دارد. به عنوان مثال، یک مصرف کننده های رسانهدرک، به توانایی استنتاج معانی دشی  پیام
ای استفاده های مختلف رسانهاینترنتی برای یافتن اطالعات در شکل جویکه چگونه از کامپیوترها و موتورهای جست

های گفتگو های اجتماعی یا اتاقهای وسیعتر به شبکههای دیگران را که برای بحثها و دیدگاهکند و شادر است ایده
 شوند را دریافت و تفسیر نمایند. ارسال می

 

 

                                                           
1 textual level 
2 contextual levels 

3 functional prosuming 
4 critical consuming 
5 functional prosuming 
6 critical prosuming 
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 (2015، 1ای جدید )لی و همکارانشده سوادرسانهها و تعاریف چارچوب پایش . شاخص1جدول 

 تعریف شاخص

 سواد مصرف کارکردی

 هاهای فنی الزم برای مصرف محتوی رسانهای از مهارتمجموعه مهارت مصرف

 ای در سطح متنتوانایی استنتاج معانی محتوی رسانه درک

 سواد مصرف انتقادی )منتقدانه(

 ای به نفع خودهای رسانهپیامتوانایی ساختارشکنی  تحلیل

 ای معنی دار ای به شیوهتوانایی نمونه سازی و بازترکیب محتوی رسانه ترکیب

 هاستهحتوی رسانمتبار این شاخص دربرگیرنده توانایی افراد برای زیرسوال بردن، نقد کردن، و به چالش کشیدن اع ارزیابی

 مصرف کارکردی-سواد تولید

 ای های فنی مورد نیاز برای تولید/خل  محتوی رسانهای از مهارتمجموعه مصرف-مهارت تولید

 شاره دارداهای انتشار اطالعات در دست این شاخص به فعالیت توزیع

 ای است های تکثیر )جزیی یا به طور کامل( یا ترکیب )میکس( محتوی رسانهاین شاخص شامل فعالیت تولید

 مصرف انتقادی-سواد تولید

 ای جدید اشاره دارد  های رسانهبه مشارکت فعاالنه و منتقدانه در محیط مشارکت

ای وعاتفرهنگی و موض-های اجتماعیای بویژه همراه با درک منتقدانه ارزشهای تولید محتوی رسانهبه فعالیت تولید )آفرینش(
 دئولوژیکی اشاره دارد.  

 
شود. شاخص تحلیل به توانایی افراد برای و ارزیابی تعریف می 2ترکیبهای تحلیل، سواد مصرف انتقادی با شاخص

های ها، مخاطبان، و اهداف اشاره دارد. این شاخص شناخت پیامای بر حسب مولفان، شالبهای رسانهساختارشکنی پیام
، و 3مونه گیری، بازترکیبگیرد. شاخص ترکیب دربرگیرنده شابلیت نای را ذهنی )به خنثی پنداشتن آنها( در نظر میرسانه

های تحلیل و ترکیب، شاخص ارزیابی شرار دارد که باشد. در راس شاخصای منابع مختلف میمقایسه محتوی رسانه
ای است. شاخص ارزیابی به دستیابی به اطالعات درست، شامل توانایی بررسی شابلیت اعتماد و اعتبار محتوی رسانه

تواند اخبار سانسورشده یا دارای د. به عنوان مثال، یک مصرف کننده انتقادی میکنمناسب و فاشد سوگیری کمک می
اینترنت منتشرشده را شناسایی نماید و این کار را از طری  بررسی فرآیند ساخت آن و تأیید خبر از طری  سوگیری که در

های تفکر سازد تا مهارتا ملزم میشود، چنین جستاری افراد ردهد. همانطور که مشاهده میمنابع چندگانه انجام می
 های دستکاری شده کسب نمایند.منظم تری را برای پرداختن منتقدانه به پیام

 
  

                                                           
1 Lee et al.  
2 synthesis indicator 
3 remixing 
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 (2015ای جدید )لی و همکاران، . چارچوب پایش شده سوادرسانه2شکل 

 
-باشد: مهارت تولیدمصرف کننده کارکردی دارای سه شاخص می-( معتقدند که سواد تولید2013همکاران ) لین و
های فنی اشاره دارد که در مصرف به برخی از مهارت-، توزیع، و تولید. مشابه با مهارت مصرف، مهارت تولید1مصرف

شود. شاخص توزیع مشتمل بر ایجاد مصنوعات )تولیدات( دیجیتالی استفاده میهای مختلف برایآن از فناوری
های و مصنوعات دیجیتالی با سایرین در پلتفرم ها،ای دههای افراد برای به اشتراک گذاری احساسات شخصی،فعالیت
 Webهای باشد. بنابراین، شاخص توزیع با فرآیند انتشار اطالعات ارتباط دارد و منحصراً به فناوریای جدید میرسانه

های صوتی و تصویری در تعل  دارد. شاخص تولید نشان دهنده توانمندی تکثیر، بازآرایی یا ترکیب متن، شطعه 2.0
تواند یک پروفایل جدید در مصرف کننده کارکردی می-باشد. به عنوان مثال، یک تولیدهای دیجیتالی میالب رسانهش

فیس بوک یا توییتر باز کند، یک ویدئوکلیپ را از طری  میکس کردن تصاویر خود بسازد، و آن را با دوستانش به 
های مصرف انتقادی از طری  شاخص-ای انتقادی، تولیدهاشتراک بگذارد. به عنوان آخرین و پیچیده ترین سوادرسان

های ( شابل تمیز است. شاخص مشارکت به مشارکت منتقدانه و تعاملی افراد در پلتفرم2مشارکت و آفرینش )تولید
 web 2.0های ای جدید اشاره دارد. این شاخص منحصراً با مشارکت فعال و هوش جمعی  که مشخصه فناوریرسانه
ایجاد های اجتماعی خود را برایسازد تا مهارتارتباط دارد. بنابراین، شاخص مشارکت افراد را ملزم می باشد،می

ارتباطات و همکاری با سایرین در فضای دیجیتالی توسعه دهند. به عنوان مثال، یک مصرف کننده انتقادی در یک 

                                                           
1 prosuming skill 
2 Creation  

 تولید )آفرینش(

ی
ی انتقاد

سواد رسانه ا
 

ی
ی کارکرد

سواد رسانه ا
 

 صرفیم-سواد رسانه ای تولید سواد رسانه ای مصرفی

مصرف 

 انتقادی

صرف م-تولید

 کارکردی

صرف م-تولید
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 ارزیابی

 تولید

 صرفم-مهارت تولید

 توزیع
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 ترکیب

 درک

 مهارت مصرف
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تولید
 

ی جدید
طبقه بند
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های دیگران را بهبود بخشد، یا با دیگران و دیدگاه ها را تشخیص دهد، نظراتها و فریبکاریتواند تقلبمحفل بحث می
های مخالف خود احترام ای دئولوژیها وهای خود را ارائه نماید، و نیز به ارزشبه بحث و تبادل نظر پرداخته و دیدگاه

های رزشای بدیع است به نحوی که ابگذارد. شاخص تولید )آفرینش( دربرگیرنده تمایل افراد به تولید محتوی رسانه
گردد تا معانی جدیدی تولید )خل ( ای موجود ترکیب میهای آنها در محتوی رسانهای دئولوژیفرهنگی و-اجتماعی

تواند یک وب سایت جدید را توسعه مصرف کننده انتقادی می-(. به عنوان مثال، یک تولید2016شود )کاک و باروت، 
ای ده د یک موضوع مورد عالشه عموم افزایش یابد یا در خصوص یکدهد یا یک وبالگ جدید باز کند تا آگاهی در مور
        و دیدگاه خاص بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

 

 ای جدید سوادرسانه 1های. سازه1-4
سازد. سه های جدید اطالعاتی و ارتباطی پیوندهایی برشرار میای جدید، میان سواد و فناوریچارچوب سوادرسانه

 3، چند ماهیته بودن2ای جدید که در ادبیات مورد اشاره شرار گرفته اند، شامل مشارکتمده سوادرسانهعسازه مفهومی
 (. 2016، 5است )ژانگ و همکاران 4ای (، تنوع فرهنگی و زبانی)استفاده از چندین رسانه برای تولید یک مصنوع رسانه

های فرهنگی و ها و توانمندیای از شابلیتمجموعهای جدید را به عنوان ( سوادرسانه2009: جنکینز )مشارکت-

های جدید آن را توسعه کند که افراد جوان از طری  شبکه سازی و همکاری در رسانههای اجتماعی تعریف میمهارت
ه ( با اشاره به ابعاد اجتماعی سواد ادعا کردند که آموزش اشکال جدید سواد، به منزل2011) 6دهند. النکشیر و نوبلمی

ایجاد ارتباط میان آموزش و یادگیری های آموزشی است. با های آموزشی مبتنی بر فناوری در محیطاستفاده از تکنیک
( موانع کمتری برای مشارکت 1آورند: های مشارکتی جدید چندین امکان را فراهم میدر عصر تغییرات فناورانه، فرهنگ

شود، تر مشاهده میهای خالشانهبرای به اشتراک گذاری شکلررسمی ( حمایت بیشتر یا نظارت غی2مدنی وجود دارد، 
( حل مساله همیارانه برای انجام وظایف و توسعه 4کنند، ( اعضا باورهای شویتری به ارزش مشارکت شان پیدا می3

 (. 2009گیرد )جنکینز، ( حس شوی عضویت یا ارتباطات اجتماعی میان اعضا شکل می5دهد، و دانش جدید رخ می

: محققان اشکال متعددی از سواد را که با فناوری اطالعات و ارتباطات سروکار دارند چند ماهیته )حالته( بودن-

های مختلف سواد منجر به شکل گیری مفهوم چندماهیته )چند حالته بودن( شده است. را برشمرده اند. برآیند این حالت
های توان آنها را با سمبلهایی را که میکنند  ایده، اظهار می7فرازبانی هایمحققان با اذعان به معنی دار بودن پدیده

های تصویری، موسیقی، و ویدئو نیز وجود سنتی تر )مثل سخنان و نوشتن( ارائه کرد، امکان انتقال شان از طری  سمبل
های ارتباطی تعامالت میان فناوری داند چرا که بهای جدید را با رویکرد اکولوژیکی همراستا میدارد. جنکینز سوادرسانه

، هوش 8مختلف توجه دارد. تأکید بر نمایش چند حالته به خاطر هم راستایی شدید آن با تأکید بر جمع گرایی شناختی
 (. 2016)یعنی تولید دانش اجتماعی( است )ژانگ و همکاران،  1، و هوش جمعی10، تفکر خالق9چندگانه

                                                           
1 Constructs  
2 Participation  
3 Multimodality  
4 cultural and linguistic diversity 
5 Zhang et al.  
6 Lankshear and Knobel  

7 extra-linguistic phenomena 

8 cognitive pluralism 
9 multiple intelligences 

10 creative thinking 
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 . بحث5
 در سازی های معنیشیوه ها ورسانه کارکرد نحوه از مخاطبان درک شدرت که است متضلع موضوع ای یکسوادرسانه

. کند تبدیل وظیفه و عادت یک به مخاطبان برای را کوشد این واکاویمی و دهدمی شرار توجه مورد ها راآن
 در ای ورسانه های گوناگونشکل در ارتباط تولید و تحلیل و تجزیه دسترسی، منطقی بستر توانمی ای راسوادرسانه
 رتقاءا: الف( از ای عبارتندسانهسوادر جنبه سه .دانست انتقادی منظر ای ازرسانه محتوای فمصر ضوابط مینعین حال تأ

 موزش، ب( آهارسانه وایمحترف مص نحوه و میزان تعیین بهتر عبارت به یا ای ورسانه فمصر نحوه به نسبت آگاهی

 شابل اول نگاه در ها کهرسانه اشتصادی و سیاسی اجتماعی، تحلیل و تجزیه ، و ج( انتقادی تماشای یا های مطالعهمهارت

لذا  .گیرد صورت ن احاد افراد جامعهسنین پایین و در بی از ای بایدسوادرسانه. اعتقاد بر این است که نیست مشاهده
ای سوادرسانه آموزش به باید شود،می اشاره آموزشی و فرهنگی مباحث به کشور های توسعهبرنامه در که گونه همان
 به ساعاتی مدارس در و شود وارد رسمی آموزش های درسیسیالبس در ای بایدسوادرسانه. شود ای مبذولویژه توجه

 ای دخیلوادرسانهس آموزش امر در ها نیزرسانه د.شو داده صاصاخت های گوناگونهای رسانهپیام تفسیر و بررسی و نقد

 سواالتی مخاطب از پیام آن فحوای ای ازسانهر گوناگون اهایمحتو پخش از پس توانندها میرسانه مثال برای هستند؛

 کیفیت ای بهرسانه تکثر شرایط ها درسانهر سایر با رشابت در باید خود های کالنسیاستگذاری ها دررسانه. بپرسند را

 سایر آموزشی الگوهای از گیری بهره ای ضمنسوادرسانه آموزش بحث در. ورزند مبادرت شده های ارائهپیام بخشی

 سواد کردنبومی واشع در .کرد وجهت جامعه های افرادویژگی و عادات به باید ی موف  همچون کانادا و ژاپن،کشورها،

 برنامهدغدغه ای سوادرسانه کالن، یگذارسیاست حوزه در متاسفانه .است خویش فرهنگ با همگامی و ای، انطباقرسانه

 . نیست رسانه سیاستگذاران و ریزان

 

 منابع
ژاپن، فصلنامه  و اداکان کشورهاى در اى رسانه سواد آموزش (، بررسى1391وحید. ) نصیرى، بهاره. و عقیلى، سید

 . 159-137، صفحات. 11، سال 41های آموزشی، شماره نوآوری
Chen, D.T., Wu, J. & Wang, Y. M. (2011). Unpacking new media literacy. Journal on 

Systemics, Cybernetics and Informatics, 9(2), 84-88. 

Eshet, Y. (2012), Thinking in the digital era: A revised model for digital literacy, Issues in 

Informing Science and Information Technology, 9, 267-276. 

Hobbs, R. (1998), Teaching with and about film and television, Journal of Management 

Development, 17 (4), 259-272.  

Ivanović, M. (2014), Development of Media Literacy-an Important Aspect of Modern 

Education, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 149, 438-442.  

Jenkins, H. (2008), Confronting the challenges of participatory culture – media education 

for the 21st century, occasional paper on digital media and learning, The MacArthur 

Foundation, Chicago, IL, available at: http://digitallearning.macfound.org/atf/cf/ 

%7B7E45C7E0-A3E0-4B89-AC9C-

E807E1B0AE4E%7D/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF. 

Jenkins, H. (2009). Confronting the challenges of participatory culture: Media education 

for the 21st century. Cambridge, MA: MIT Press. 

                                                                                                                                                                                      
1 collective intelligence 

http://digitallearning.macfound.org/atf/cf/


 849 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

Koc, M. and Barut, E. (2016), Development and validation of New Media Literacy Scale 

(NMLS) for university students, Computers in Human Behavior, 63, 834-843.  

Lankshear, C. and Knobel, M. (2011). New literacies: Everyday practices and social 

learning. Buckingham, UK: Open University Press. 

Lee, L., Chen, D. T., Li, J. Y. and Lin, T. B. (2015), Understanding new media literacy: 

The development of a measuring instrument, Computers & Education, 85, 84-93.  

Lin, T.B., Li, J.Y., Deng, F., & Lee, L. (2013). Understanding new media literacy: An 

explorative theoretical framework. Educational Technology & Society, 16(4), 160-170. 

Nijboer, J. and Hammelburg, E. (2010), Extending media literacy: a new direction for 

libraries, New Library World, Vol. 111 No. 1/2 pp. 36-45.   

Stordy, P. (2015), Taxonomy of literacies, Journal of Documentation, Vol. 71, No. 3 pp. 

456- 476. 

Teurlings, J. (2010), Media literacy and the challenges of contemporary media culture: On 

savvy viewers and critical apathy, European Journal of Cultural Studies, 13(3), 359-373.  

Youngbauer, V. W. (2013) Application of Media Literacy and Cultural Studies in K-12 

Social Studies Curricula, The Social Studies, 104, 5, 183-189.  

Zhang, Z., Li, J., Liu, F. and Miao, Z. (2016), Hong Kong and Canadian students 

experiencing a new participatory culture: A teacher professional training project undergirded 

by new media literacies, Teaching and Teacher Education, 59, 146-158.  
 

 
  



 فصل ششم  850

 

 بررسی نقش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی بر انتخاب آگاهانه مخاطبان
 

 کارشناس ارشد علوم ارتباطات  ،یرشیه بقائ

 
 چکیده

ای داشته باشیم ای مهارتی حیاتی برای زیستن در عصر کنونی است. اگر بخواهیم تعریفی از سواد رسانهسواد رسانه
شود؛ که این ها گفته میای، به فرایند تجزیه و تحلیلِ اطالعات و بررسی صحت و سقم آنتوان بگوییم؛ سواد رسانهمی
دهند؛ ولی امروز به وضوح ها، باور عموم را شکل میگونه بود که رسانهفرایند پویا و تعاملی است. در باور شدیم اینیک 

ها و مخاطبان وجود دارد. اگر مخاطبان یک رسانه از مهارت تفکر -کنیم که یک ارتباط دو سویه بین رسانهمشاهده می
های جمعی درستی تجزیه و تحلیل کنند. بر همین اساس، رسانهها را بهسانهتوانند اطالعات رانتقادی برخوردار باشند می
روند که به مخاطبان خود اطالعاتی را ارائه دهند که از لحاظ علمی و محتوایی اطالعات امروز به سمتی پیش می

یک سمت و سو حرکت های جمعی را به توانند رسانهتوان گفت مخاطبان میدرست و شابل استناد باشند. بنابراین می
 .توانند تغییراتی را در باور، نگرش، افکار و در ذهن مخاطبان ایجاد کنندهای جمعی نیز میدهند و رسانه

-گیرند، بسیار مهم است هنگامی که اطالعاتی را از یک رسانهها با اهداف مختلفی شکل میکه رسانهبا توجه به این

کنیم بتوانیم یک ارزیابی درست و منطقی داشته باشیم که ه دریافت میی جمعی از شبیل دیداری، شنیداری و غیر
تفکر انتقادی، یعنی صبر، آن هم صبر کردنِ منطقی؛ که هدف آن  .ی آن داشتن مهارت تفکر نقادانه استالزمه

نباید کنیم را های جمعی دریافت می¬بررسی، تجزیه و تحلیل است. برخی معتقد هستند هر اطالعاتی که از رسانه
ای به مخاطبان این امکان را آیند؛ اما سواد رسانههای جمعی بیرون میبپذیریم و همواره از در مخالفت با پیام رسانه

ی فوق العاده مهمی ای مسألهدهد که یک ارزیابی درست و منطقی داشته باشند. در عصر حاضر، آموزش سواد رسانهمی
در مدارس به دانش آموزان داده شود. تفکر انتقادی که یکی از ده مهارت است که این آموزش باید از سنین کودکی 

شناسان ای است، را مربیان آموزشی و روانزندگی مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی و موضوعی حیاتی در سواد رسانه
 .دگیری است، آموزش دهنهای کودکان در حال شکلها و مهارتباید از دوران ابتدایی که توانایی

ای و مهارت تفکر انتقادی در انتخاب آگاهانه مخاطبان و در این مقاله سعی شده است به بررسی نقش سواد رسانه
  .سالمت جامعه بپردازیم

 انتقادی، رسانه، مخاطب هدف ای، تفکر رسانه سواد واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
ی است. سواد اجامعه وانسان  نیازهای اساسی و مهم هرای در دنیای ارتباطی و اطالعاتی امروز، یکی از سواد رسانه

فی نیست؛ نهایی کاتوع، به باشد. پذیرش این موضای پی بردن به این واشعیت که دانش به معنای شدرت است، میرسانه
-یگونه مچی است و موضوع ی اطالعات، به دنبال چهبلکه هر فردی باید بداند که در اشیانوس عمی  و بسیار گسترده

 تواند آن را به دست آورد. 
راحتی ممکن درستی یک موضوع بهشدر سرسام آور است که پی بردن بهدر عصر ارتباطی امروز، حجم اطالعات آن

کنیم یا در دسترس ها دریافت میی رسانهوسیلهشود که آیا آنچه بهباره این پرسش اساسی مطرح مینیست. در این
گردد تهی از ارزش ها مطرح میت یا مضر؟ متأسفانه باید بگوییم که بیشتر آنچه در رسانهگیرد مفید اسهمگان شرار می
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های جمعی را پیدا کند؟ اینجاست که اهمّیّت های مفید، موثر و صحیح در رسانهتواند پیاماست. پس چگونه مخاطب می
 شود.ای مشخص میو ضرورت سواد رسانه

آن  نبة اصلیجاست و سه سازی در آنهها و معنیای شدرت درک کارکرد رسانهدانیم، سواد رسانهطور که میهمان
ای سانهررف غذای نگی مصای یا به عبارت بهتر، تعیین میزان و چگویعنی افزایش آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه

سی و اعی، سیاتمیل اجهای مطالعه یا تماشای انتقادی؛ تجزیه و تحلای گوناگون؛ آموزش مهارتاز منابع رسانه
  .هااشتصادی رسانه

-هداف و خواستهر کردن ای آشکاها تقریباً امری ناممکن و محال است و بهترین راه برادر دنیای امروز، کنترل رسانه

مردم یوزش عموممچنین آمها و های در مدارس و دانشگاهداری، آموزش سواد رسانههای سرمایههای پشت پردة رسانه
 های جمعی است.رسانهی وسیلهبه

ی منفی پیامدها وآثار  ای برای فرار ازالزم به توضیح است، در بسیاری از کشورهای غربی، آموزش سواد رسانه
که آن را  همیت داشتشدر انای آطور جدی شروع شده است. در کشورهایی مانند ژاپن و کانادا سواد رسانهها بهرسانه

حتی  ناختند وسمیت شرهای تحصیلی راهنمایی تا مقطع دیپلم به واد درسی دورهدر حکم یک مادة درسی در میان م
 ها و مقاطع تحصیلی باالتر نیز مدنظر شرار دادند. تدریس آن را برای بزرگسال

آموزش سواد  اهمّیّت ورت وای؛ و ضرامروز در ایران نیز شاهد افزایش توجه مسئوالن و مردم به مقوله سواد رسانه
برای تدریس در مقاطع « ایتفکر سوادرسانه»کتاب  1395 ها هستیم. در همین راستا، در سالبه خانواده ایرسانه

ای باالیی انهسواد رس آن از ای که مردمانتحصیلی راهنمایی و دبیرستان تهیه و تدوین شده است. بنابراین، در جامعه
توان ؟ دیگر نمیطرف کنندسانه برو نیازهای خود را از کدام ر هایی مراجعه کننددانند که به چه رسانهبرخوردارند و می

وان باالیی جمعیت ج یران ازکه کشور اویژه جوانان بود و با توجه به اینها بر مردم و بهنگران تأثیر منفی رسانه
اطبان و اف مخنحردفی و اهتواند تأثیر خوبی در جلوگیری از سردرگمی، بیای میبرخوردار است؛ آموزش سواد رسانه

 ویژه نسل جوان داشته باشد.به

 

 ایضرورتی بر سواد رسانه
ک، تلگرام، بو، فیستاگرامهای جدید و گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات از شبیل اینسامروزه با پیدایش رسانه

راهم شده ین زمان فترر کمطور آسان و دها بهشماری از انسانالین و غیره؛ حجم وسیعی از اطالعات برای تعداد بی
گی سالم بک زندسالخصوص تواند بر تمامی ابعاد مختلف زندگی بشر امروزی علیاست. اطالعات مختلفی که می

های جدید تکنولوژی وها نههای ناشی از رساتاثیرات مثبت و منفی بگذارد. سوال اساسی اینجاست آیا گریزی از آسیب
 های نوین را پایین آورد؟ نیان این رسانهتوان تعداد شرباوجود ندارد؟ آیا می

های مختلف سیاسی، اجتماعی، اشتصادی، فرهنگی، هنری، و ... تقسیم ها را به حوزهاگر اطالعات ارائه شده در رسانه
ویژه سالمت اطالعات خود را از طری  های مختلف بهتر شهروندان در حوزهکنیم. مشاهده خواهیم نمود که امروزه بیش

عنوان یک هایشان بهها با توجه به شابلیتکنند. رسانهها به در فضای مجازی و اینترنت دریافت و تکمیل میهرسان
ها به نمایش مکانیسم ارتباطی نقش مهمی در زمینه سالمت ایفا می کنند. مسائل مربوط به حوزه سالمت که در رسانه

دهد. فضای مجازی حجم وسیعی از اطالعات را برای تعداد  تواند نگرش مخاطب را تغییرشود به سرعت میگذاشته می
های مثبتی که فضای مجازی برای تبدیل کند؛ اما در کنار ویژگیطور آسان و سریع فراهم میشماری از افراد بهبی

ای ههای منفی آن نیز غافل ماند. مخاطبان رسانهشدن به نخستین منبع کسب اطالعات سالمت دارد، نباید از ویژگی
های ارتباطی نباید منفعالنه به تغییر رفتار سالمت خود اشدام های تبلیغ شده در رسانهجمعی در مقابل اطالعات و پیام
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شود که در برخی از موارد این صدمات های جسمانی، روحی و غیره میکنند؛ چرا که این امر موجب صدمات و آسیب
توانند بدون ای دارند؟ آیا مخاطبان میهای جمعی چقدر سواد رسانهنهراستی مخاطبان رساشابل جبران نیستند؛ اما به

های ارتباطی اعتماد کنند؟ مخاطبان چگونه دانش و آگاهی الزم و کافی به تبلیغات و اطالعات داده شده توسط رسانه
العات حوزه الخصوص فضای مجازی که حجم وسیعی از اطهای جمعی علیتوانند از صحت و سقم اطالعات رسانهمی

های باید از خود سالمت را به خود اختصاص داده است، اطمینان یابند؟ و چندین سوال دیگر که تمامی مخاطبان رسانه
های ها به تبلیغات رسانهتوان بدون دانش و مراجعه به متخصصان و کارشناسان و مشورت با آنبپرسند که آیا می
 جمعی اعتماد کرد؟

ه و چار عارضوند، دشهای جمعی تبلیغ میپس از استفاده از محصوالتی که در رسانه بسیار افرادی هستند که
را باید چراستی هبری کنید. توانید در اخبار پیگیگونه صدمات را میهای اینشوند؛ نمونهصدمات جبران ناپذیری می
اندازیم؟ ه خطر بیرتباطی باهای انهای، فضای مجازی و رسهای ماهوارهزرق و برق شبکهسالمت خود را با تبلیغات پر

کانات و زم از امافی و الکای افرادی هستند که آگاهی و دانش دیدگان و شربانیان این تبلیغات رسانهتر آسیببیش
شان، ازهایبرخی نی ید و رفعهای جددلیل جذابیت رسانههای نوین ارتباطی را ندارند و تنها بههای تکنولوژیشابلیت

 اند.ابزارهای تازه شده کاربر این
-حساس میوانان اخصوص نوجوانان و جای به تک تک اعضای جامعه بهاینجاست که ضرورت آموزش سواد رسانه

تا به  کمک کند ه مردماست که بای اینشود. به گفته کارشناشان و نظریه پردازان حوزه رسانه، هدف سواد رسانه
کنندگانی  مصرف ، نه بهل شوندی امروز تبدیهای مورد نیاز جامعهاه و با ظرفیتآگ شهروندانی پیچیده، یعنی شهروندانی

 «د است.ه به افراهای رسانمهای دادن شدرت کنترل برناهدف سواد رسانه»گوید: باره میدر این« جیمز پاتر»پیچیده؛ 
-گیری گروهه شکلباز سویی ای از سوی شهروندان در سطح کالن ؛ داشتن سواد رسانه«محمود شهابی»به گفته 

گذاری بر جهل شود و از سوی دیگر، سرمایهمنجر میهای عمومیهای فشار برای تحت تأثیر شرار دادن سیاست
های حل ارتای به تقویت مهاثر تبدیل خواهد کرد. در سطح خرد نیز سواد رسانهای عبث و بیها را به گزینهانسان

یرباور، هایی فعال، مشارکت جو، منتقد، دکند و از افراد جامعه سوژهها کمک میمسأله و شکوفایی خالشیت انسان
توان گفت که یمسازد. بنابراین ای میها و سایر تلقینات رسانهها، کلیشهگر و مقاوم در برابر انواع پیشداوریپرسش

 ود.ا همراه شهموشعیت اندیشی، درایت و نیز درکیابی فرد با دورشود تا جهتای باعث میسواد رسانه
رفتن  ، باال«دکتر سید رضا صالحی امیری»ای به عقیده های رسانهیکی از پیامدهای تحلیل و درک صحیح پیام

ها و تقویت ساختارهای دموکراتیک تر با رسانهتواند منجر به ایجاد ارتباطات اجتماعی سالمسطح آگاهی است که می
تر در رسانه کمک کنند؛ چرا که یک های سالمسازی گزینهاز این طری  به مشروع توانندجامعه گردد و شهروندان می
ها اعالم بر رسانهالعمل خود را در براتواند در ایجاد تغییر اجتماعی مثبت فعالیت کند و عکسشهروند فعال و باسواد می

 نماید و تنها بیننده صرف نباشد.

 

   به چه معناست؟ ایسواد رسانه
تن، ندن و نوشوانایی افراد در خواتشدند، ای محسوب میترین فرمت رسانههای مکتوب مهمای که رسانهدر دوره

کرد؛ سوادی را تعریف میو بی درک آنچه که نوشته شده است و توانایی ایجاد ارتباط از طری  نوشتار، مرز بین باسوادی
ادی متحول ریف باسوینترنت تعی جدید، اشتصاد جهانی و اهاهای ارتباطی و تکنولوژیولی با گسترش و افزایش فناوری

سواد  های دیجیتال و اینترنت موجب ایجادشود، رسانهشد. در دوران معاصر که عصر جامعه اطالعاتی نامیده می
 اد مفهوم تاریخی سواد دانست. توان در امتدای را میاند. بنابراین، سواد رسانهای شدهدیجیتالی و رسانه
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آداب  ر در درکاست. اگ های ویژه خواندن، نوشتن، دیدن و نیز چیزهای دیگرای شامل تمام تواناییرسانهسواد 
از رایانه و  نتوانیم م. اگرتوانیم از تلویزیون یا فیلم چیزهای زیادی بفهمیبصری و روایی مشکل داشته باشیم، نمی

-خبر میدهد، بیمی سانه رخترین ربه مرور زمان در مهم ای استفاده کنیم، از آنچههای جدید ارتباطی و رسانهشبکه

 های ویژه است.ای فراتر از این تواناییمانیم. از این رو، سواد رسانه
ف  داشته ر آن تواسزه بر ای مانند بسیاری از مقوالت جدید تعریفی ندارد که  غالب متخصصان این حوسواد رسانه

 ای بیان کرده است. ئله را در شالب جملهباشند، در واشع هرکس بخشی از این مس
-ا بهما است که اندازهشمچای از ای مجموعهسواد رسانه»ای چنین آورده است: در تعریف سواد رسانه« جیمز پاتر»

ها ایی را که با آنهای پیامتا معن کنیمبرداری میهای ارتباطی از آنها بهرهطور فعاالنه برای شرار گرفتن در معرض رسانه
 «شویم تفسیر کنیم.مواجه می

ار عریف بسیتای در یک سواد رسانه»ای این چنین گفته است: نیر در تعریف سواد رسانه« دکتر یونس شکرخواه»
ها را آن ها و انواع تولیداتتوان انواع رسانهکلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که  براساس آن می

ای مثل یک سانهرآید؟ به زبان ساده، سواد و شناسایی کرد. این درک به چه کاری می شناخت و از یکدیگر تفکیک
د ی را بایه چیزرژیم غذایی است که  هوشمندانه مراشب است که چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چ

تواند ی میاسواد رسانه شد.که میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار بامصرف کرد و چه چیزی را نه و یا این
 ای وارد شوند که درعاالنهفها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و به مخاطبان رسانه

ای هوشمندانه و ها به گونهی رسانهکند تا از سفرهای کمک مینهایت به نفع خود آنان باشد. به دیگر سخن، سواد رسانه
 «مند شویم.هرهمفید ب

ای و اساساً های رسانهمکه برخالف تصور رایج، درک پیا ای تأکیدی است بر این مطلببه بیان کلی، سواد رسانه
فکر استداللی و ز مهارت تاتر، عبارت است دشی  ها، به دانش و مهارت خاصی نیاز دارد و در بیانیرفتار با رسانه یشیوه

ین ترتیب، باشد. به ا اشتهای، شضاوتی مستقل و درست دی محتوای رسانهمخاطب بتواند، درباره نقادانه، به نحوی که
است  تر عبارتای عمی هر الیهدوری از رسانه و های خردمندانه بهرهای شبل از هر چیز داللت دارد بر شیوهسواد رسانه

 کنیم.دریافت می اتی منبعی که از آن اطالعاز، مهارت در تفکر انتقادی درباره
ها را با رسانه سازد، روابط شانیهای ارتباطی را شادر مای مخاطبان رسانهگونه بگوییم سواد رسانهتوانیم اینپس می
چوب این دانش ها در چارارزش های شکل گرفته پیرامون تلویزیون اطالع یابند و خود به تعریفکنند؛ از تجربه ارزیابی

 . جدید بپردازند

اگون های گونتوان دسترسی، تجزیه و تحلیل و تولید ارتباط در شکلای را میالزم به ذکر است، سواد رسانه
ها از سانهرتاثیرات  ای و مصرف انتقادی محتوا دانست. سوادرسانه ای شامل تحقی ، تحلیل، آموزش و آگاهی ازرسانه

 ع است. جوام کتاب و اینترنت، بر روی افراد و شبیل رادیو، تلویزیون، فیلم، موسیقی، روزنامه مجله،

جدید  هایسانهرجهه با هایی که شهروندان برای موامهارت ای به زبان ساده عبارت است از مجموعهسواد رسانه
دامه به ت که در ااس« قادیتفکر انت»های الزم در این خصوص، مهارت ترین مهارتالزم است بیاموزند که یکی از مهم

 اخته شده است.آن پرد

 

 ای چیست؟هدف سواد رسانه
-های رسانهعنوان مخاطبی فعال و پویا با پیامشویم بهای فن و تکنیکی است که ما از طری  آن شادر میسواد رسانه

ی ای ایجاد توانایی در افراد براای شدرت تمییز داشته باشیم. هدف سواد رسانههای رسانهای مواجه شویم و در برابر پیام
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-کنند تا زندگی خود را بر اساس زمان پخش برنامهای تربیت میگونهها ما را بهای است. رسانهریزی رسانهکنترل برنامه

-ای میهای رسانهای خود را توسعه ندهند، گرفتار جزر و مد پیامها تنظیم کنیم. کسانی که مهارت سواد رسانههای آن

ها گرفته و به خود ی این است که به افراد نشان دهیم چگونه اوضاع را از رسانهاشوند. بنابراین هدف از سواد رسانه
 بازگردانند. 

-امه ریزی میا را برنمهنیت ها چگونه ذنخستین گام در انتقال کنترل از رسانه به مخاطب این است که بدانیم رسانه

شود. ار میارها تکرارها و ببدهد و رخشی رخ میطور مداوم در دو مرحله چها و بهریزی توسط رسانهکنند. این برنامه
ین دنیای بیگر مرز دطرفی  ها و مرحله بعدی، تقویت و تحکیم تجربه است. ازیکی از این مراحل، محدود کردن انتخاب

 .شودای سخت میطور فزایندهواشعی ما و جهان رسانه و تمایز این دو از هم به
نند. از آنجا کحمیل میتنیای ما های خود را به دمانند، در عوض پیاممنتظر نمی ها برای ورود ما به دنیایشانرسانه

ه حد در شویم تا چشود، متوجه نمیمه ریزی نمیهای رسانه توسط خودمان برنااز مواجهه ما با پیامکه بخش اعظمی
 ن است.رار گرفتشها های آگاهانه در معرض رسانگیریم. هدف سواد رسانههای رسانه ای شرار میمعرض پیام

 

 ایتاریخچه سواد رسانه
نخستین بار در کتاب خود تحت « لوهانمارشال مک»گردد. باز می 1965ای، به سال تاریخچه پیدایش سواد رسانه

ی کدهانی که دهزم»ست: اکار برده است و نوشته ، این واژه را به«درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان»عنوان 
ای اد رسانهتئوری سو»؛ اما «ای دست یابندسانهرنام سواد ها به سواد جدیدی بهی  یابد، الزم است انسانجهانی تحق
و الی دگونه مباحث به یندر انگلستان( مطرح شده است. با این حال اصل ا 1958)متولد « جیمز پاتر»توسط « شناختی

واد سهای پیوند و ارتباط این حوزه؛ یعنی حوزه را باید دهه 1930و  1920های گردد. دههسه دهه اول شرن نوزده باز می
ت متحده و های دانشگاهی تحلیل فیلم در سراسر ایاالها، دپارتمانالای با تفکرات انتقادی دانست. در این سرسانه

 .(43و جهرمی؛ صهای روز را مورد تحلیل شرار دادند. )جهرمیانگلستان، کار خود را آغاز کرده است و فیلم

گذاری حلیل و ارزشهای خاص تگروه آموزشی لندن از معلمان خواست تا مهارت 1929برای نخستین بار در سال 
مورد توجه شرار گرفت.  طور جدینیز در آمریکا به 1990آموزان بیاموزانند که این مسئله پس از سال فیلم را به دانش

ی ز کشورهااگ خود ای هستند که برای حفظ و اعتالی فرهنژاپن و کانادا، پیشگامان عرصه آموزش سواد رسانه
ای منجر به تأسیس سانهواد رسهمسایه و جلوگیری از تحریف و تغییر در آنها اشدام به این کار کردند. اهمّیّت آموزش 

نویسی رهپذی و آمریکا دالری در آلمانهای چندین میلیون برای پروژه شد تا« بنیاد برتلزمن»مانند بنیادهای معظمی
 کند.رزیابی میررسی و ابیوسته ای در هر یک از دو کشور آلمان و آمریکا را پکنند. این بنیاد، کار آموزش سواد رسانه

باکینگهام؛  ی، دیویدرانسوگفتنی است، نیل اندرسون؛ کانادایی، فرانک دابلیو بکر؛ امریکایی، جین بادریالرد؛ ف
؛ ژاپنی، یکمیدوری سوزو یی، استوارت هال؛ انگلیسی، مارشال مک لوهان؛ امریکایی،انگلیسی، نوام چامسکی؛ امریکا

 بریژیت تافت؛ دانمارکی و گریم ترنر؛ استرالیایی از جمله پیشگامان این رشته هستند.
ه ایران رود آن بدکی از ورسد؛ اما زمان انای در جهان به بیش از سه دهه میکه شدمت سواد رسانهبا وجود این

رورت آموزش سواد ای؛ و ضهگذرد. با این وجود، امروزه شاهد توجه بیشتر مسئوالن و افراد جامعه به مقوله سواد رسانمی
ش و وزش و پروربه همت وزارت آم« ایتفکر سواد رسانه»ها هستیم که در همین راستا، کتاب ای به خانوادهرسانه

شاهد تدریس آن در مقاطع  1395ای تهیه و تدوین شده است؛ و در سال اساتید و نویسندگان با تجربه حوزه سواد رسانه
 تحصیلی بودیم.
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 اند؟ای کداممفاهیم و اصول کلیدی سواد رسانه
ای د رسانهاوسدر کانادا،  برای شرح فرضیات انتقادی ورای آموزش رسانه در زیر مفاهیم کلیدی بسط داده شده است.

، یک ین مفاهیمشود. اهای دوازده گانه آموزش زبان( محسوب میزبانی )مهارت هایبخشی از برنامه آموزش مهارت
چارچوب  وای سانهان زبان رچنین به معلمکند و همای فراهم میهای آموزش سواد رسانهپایه نظری برای همه برنامه

 دهد.آن را برای بحث و گفتگو ارائه می

 

 ها ساختارمند هستندهمه رسانه

کننده عیینعوامل ت یج را ازها و نتاگیریکند که بسیاری از تصمیمای ارائه میساختارهای زیرکانه رسانه با دشت
اوی ستند و حهساخته  ای است که پیشهای رسانهمنعکس کنند. بیشتر دیدگاه ما نسبت به واشعیت بر مبنای پیام

عیت برای ما یی از واشهاداشتتا اندازه زیادی برها، تفسیرها و نتایجی است که تقریباً شکل گرفته است. رسانه نگرش
و چگونه  فته است؟ه شکل گرکنیم: این پیام چگونای به این نکات توجه میکند. زمان تحلیل یک متن رسانهارائه می

 کند؟واشعیت را بازنمایی می

 

 کنندها را به سختی تفسیر میهمه افراد پیام

مشابه مواجه  هایداشتا با بریبینند اغلب تجربه مشابه ندارند ی مییت مشابهکسانی که برنامه تلویزیونی یا وب سا
های رتصو د بهو عقای هاتواند یک پیام را با توجه به سن، فرهنگ، تجربیات زندگی، ارزششوند. هر کسی مینمی

ورت صا را بههن پیامکنیم به: چگونه دیگراای توجه میمختلف تفسیر یا شبول کند. زمان تحلیل یک متن رسانه
 کنند؟متفاوتی درک می

 

 رسانه منافع تجاری دارد

-ری بدیهیهای تجات. آگهیترین منبع درآمدی اسها برای سود ایجاد شده اند. عموماً تبلیغات بزرگبیشتر رسانه

طور مشخص بهیغ کاال )تبلبر  های زیادی دارد که شاملهای تبلیغاتی شکلترین ابزار تولید درآمد هستند، اگرچه پیام
اینترنت،  یمایش درپبعدی و  دهند(، حمایت کنندگان، جوایز، تبلیغات سهها نشان میها و فیلمکاالیی را در برنامه

به: چه کسی  کنیممی ی توجهاهای اشخاص مهم یا نام نویسی برای استادیوم یا تئاتر. در تحلیل این متن رسانهحمایت
 کند؟ییافت چه کسی سود و چه کسی ضرر مکند؟ اگر پیام اشبال عمومیرا تولید می ایو چرا متن رسانه

 

 های ایدئولوژیك و ارزشی داردرسانه پیام

که چه چیزی توانند بر اینهایی دارند. این عوامل میها، باورها و تعصبای عقاید، ارزشهای رسانهتولیدکنندگان پیام
ای باشد یا نباشد انتخاب کنند، بنابراین تولیدکنندگان باید چیزی که شامل متون رسانه و چگونه گفته شود تأثیر گزارد.

-شود، میها اغلب از سوی بینندگان زیادی دیده میطرف یا عاری از ارزش وجود ندارد. از آنجا که این پیامهیچ پیام بی

کنیم: ای به این نکات توجه میلیل یک متن رسانهتواند تأثیر اجتماعی و سیاسی زیادی بر روی افراد داشته باشد. در تح
ای های رسانهپوشی شده است؟ الزم است که پیامهایی از این پیام بازنمایی یا چشمها ودیدگاهچه سبک زندگی، ارزش

پرستی محض گرایی، نقش زنان، پذیرش اشتدار و میهندرباره موضوعاتی از شبیل ماهیت سبک زندگی، واشعیت مصرف
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 گشایی شود.رمز

 ای زبان، سبك، تکنیك، اخالق، باور و اصول هنری خاص خود را داردهر رسانه

رهای ات و باوا اخالشیّیها ها و سبکصورت متفاوتی از واژگان، تکنیککنند که بهای معنایی خل  میهر رسانه
-از زمان را نشان مین پیامیآشود، میکنند. در یک فیلم یا برنامه تلویزیونی، زمانی که تصویر محو خاصی استفاده می

ید. یک پیدا کن ر وب سایتدهد که چیزی را که نیاز دارید را دیابی نشان میهای جهتهای داغ یا دکمهدهد. لینک
متن و صدا  ز تصویر،سانه اها استفاده کند، در حالی که رداستان نویس باید از کلمات خاصی برای خل  فضا و شخصیت

سلیس شدیم  وتلف روان های مخکنیم. ما در درک زبان رسانهکند. در هر زمان، ما ابزار تکنیکی را درک میاستفاده می
چرا  وتکنیکی  م به: چهکنیای توجه میها را درک کنیم. هنگام تحلیل یک متن رسانهتوانیم کیفیت هنری آنو می

 استفاده شده است؟

لکه از اصول بی کنیم، رمزگشای ای را درک وسازد نه تنها متون رسانهر میای ما را شادهای سواد رسانهتوسعه مهارت
یرات ال و تأثل  اشکخها متمتع شویم. تمتع ما از رسانه با آگاهی از چگونگی هنری منحصربه فرد هر یک از آن

 یابد.خوشایند افزایش می

 

 رسانه معانی تجاری دارد

بانی نبال مخاطها دبکههای جمعی مبتنی است. شادی تولیدات رسانههای اشتصای بر آگاهی از پایهسواد رسانه
ونه محتوای ند که چگرک کنددهد تا هستند که از آنها حمایت مالی کنند. دانش در این زمینه به دانشجویان اجازه می

اند. موضوع ردهکاندهی امزاری سهای بااند و چگونه بینندگان را در گروهبرنامه، مخاطبان را هدف تبلیغات خودشان کرده
ن حال باورهای لی با ایارد؛ وهای زیادی در این زمینه وجود دمالکیت و کنترل اهمیت حیاتی دارد در زمانی که انتخاب

ی جهان در ر کامپیوترهای نرم افزاهای تلویزیونی و شرکتگاهها، مجالت، ایستوجود دارد )نود درصد از روزنامهکمی
 باشد(.ام شده میمالکیت هفت شرکت ادغ

 

 رسانه معانی اجتماعی و سیاسی دارد

یر ماهیت اشد. تغیبنه میای آگاهی از گستره تأثیرات اجتماعی و سیاسی ناشی از رسایک بعد مهم از سواد رسانه
 ستند. موارد ه ز اینازندگی خانوادگی، استفاده از اوشات فراغت و نتایج مباحثات سیاسی تلویزیونی سه نمونه 

-رتباطی هماهای سانهرهای اجتماعی را منطقی نشان دهند. ها و نگرشکنند تا ارزشهای جمعی تالش میانهرس

 .ای کردن حوادث و مسائل جهانی از حقوق مدنی تا تروریسم داردچنین نقش بزرگی در رسانه

 

 در رسانه شکل و محتوا مرتبط با هم هستند
ی ار رسانههست. یعنی ا« رسانه پیام است»با عنوان « مارشال مک لوهان»رابطه شکل و محتوا مرتبط با مقاله 

. کندی میرمزگذار فردیهای منحصربههای تکنیکی خاص خود را دارد و واشعیت را در شیوهگیریبرنامه و جهت
 د کنند. ایجا وتیای متفاهها و پیامهای مختلف ممکن است حادثه مشابهی گزارش کنند؛ ولی برداشتبنابراین رسانه

 

 خواهد؟هایی میای چه تواناییسواد رسانه
 ین شرح است:ای کسب کرد به اتوان در سایة سواد رسانههایی که میبرخی از توانایی
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 . توانایی استفاده از تکنولوژی روز از جمله رایانه، برای پردازش و تولید اطالعات1

 ها و واکنش عمومیهای رسانهیان گزارشعلولی، مگیری در مورد روابط علّی و م. توانایی نتیجه2

 های دیداریسازی، تبلیغات و خشنونت در رسانه. توانایی تشخیص تأثیر تحریف، کلیشه3

 وجود آوردن تصویرهای بصری. توانایی تشخیص تفسیر و به4

 ها. فهم و نقد آثار و پیامدهای اخالشی، اجتماعی و فرهنگی محتوای رسانه5

فع های تجاری که در جهت تأمین مناای مثل آگهینقد شرایط و مناسبات مادی تولید محتوای رسانه. فهم و 6
 اشتصادی و کسب سود مادی صاحبان سرمایه است.

 عبارتند از:« یونس شکر خواه»ای از نظر دکتر سواد رسانه ** سه جنبه

ی ی مصرف غذاهتر تعیین میزان و نحوهبای؛ و یا به عبارت الف: افزایش آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه
 هاست.در یک کالم همان محتوای رسانه ای گوناگون کهای از منابع رسانهرسانه

 های مطالعه یا تماشای انتقادیب: آموزش مهارت

 ها که در نگاه اول شابل مشاهده نیست.ج: تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اشتصادی رسانه

 

 اید رسانههای اصلی سواویژگی
 طور مطرح کرد:توان اینای را میهای اصلی سواد رسانهویژگی

ل به نطقی، مقومای، موضوعی دارای درجات گوناگون است. در واشع از نظر : سواد رسانهپیوستار و نه مقوله. 1

نگرفت. به عبارت  ای نیست که یا باید در آن جای گرفت و یا جای، مقولهرود و مانند یک جعبهشمار میتشکیک به
ای و فاشد آن انهسواد رس حائز دیگر موضوعی نیست که دائر بین نفی و اثبات بوده و افراد در مقایسه با آن به دو دستة

ین پیوستاری که ند و در اای را دارا هستتقسیم شوند؛ بلکه افراد در مقایسه با آن هریک درجات مختلفی از سواد رسانه
اندازهای شمچهای پائین این پیوستار شرار دارند کند. کسانی که در سطحجایگاهی را اشغال می باشد،شبیه دماسنج می

های یاماندازهای کافی را برای استفاده در تفسیر معنای پها داشته و دانش آنها چشمضعیف و محدودی به رسانه
 کند.ای، فراهم نمیرسانه

 کنیم.  اطالعات کسب که در ابعاد گوناگون، ای مستلزم آن استسواد رسانه چند بُعدی:. 2

 شناختی و بُعد اخالشی.این ابعاد عبارتند از: بُعد شناختی، بُعد احساسی، بُعد زیبائی
 گونه از اطالعات، در مغزها، اسامی، تعاریف و غیره اینبنیاد داللت دارد؛ مانند تاریخحوزة شناختی به اطالعات واشع 

باشد، یمخشم و غیره  حوزة احساسی که حاوی اطالعاتی درباره احساساتی مثل عش ، نفرت،مستقر هستند. اطالعات 
ت را باید در د پیام اسشناختی که حاوی اطالعاتی دربارة روش تولیدر شلب مستقر است و جایگاه اطالعات حوزه زیبائی

عات دن وجود داشته باشد، اطالدی تری برای شنیدن وتر و دشی ها دانست. هرشدر چشم و گوش شویها و گوشچشم
 نده خواهد بود. شناختی بهتر و بیشتری نصیب دارزیبایی

قر است. سانی مستروح ان ها است، در ضمیر وی ارزشجایگاه اطالعات عرصة اخالشی هم که شامل اطالعاتی درباره
الشی طالعات اخکند. هر شدر ایرا فراهم م« درست و غلط»اطالعات اخالشی، مالک و معیاری برای شضاوت راجع به 

ها، ها دربارة آن ارزشای با عم  بیشتری درک شده و شضاوتهای رسانههای نهفته در پیامتر باشند، ارزشدشی 
 تر خواهد شد.تر و منطقیدشی 
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 مبانی نظری

 نسانه به مخاطبام رپیاهای مرجع واسط انتقال گروه
ن ه مخاطبابخاصی ی هاسطهار از وعبواز ما پس د؛ اشوپخش مین تلویزیوو  یواز رادها مست پیااسفلد معتقد زارال
و حت صکه هستند  دعتمارد امواد فروه این گراند. اگرفتهم مرجع( ناهای وه)گرر فکاان اهبر، رهاسطهواین اسد که رمی

 وه ران گرقیاد قنابتوای هسانرگر د. اشومشخص میر فکاان اهبرت رها با نظریامسویی پیاهمس سااسقم مطالب بر 
، در ندرای داسانهرمنابع ی از رتبیشی هایافتر، درفکاان اهبررست. اثر ؤهم ماد فرده ابر توی او هامپیا، عد کندمتقا

ند نظر اوتیی نمیاسانه تک صدو ررین از اهد. ار دشرتأثیر تحت ر را فکاان اهبررند است که بتواتر ای موف سانهرنتیجه 
د یاز « گسیختگیرفکاا انهبرر»ه یدگاو د« ده»توه یدگادبرخی مسایل بین رد مودر گر اکند. را تأمین سته د ینا

رت وصبهده تو بار فکاان اهبرربین ط تباارین اکند. بنابرمید طرر را فکاان اهبررین ده اتود، خود به خود شوه مشاهد
 (1390ر، پوروزنور و نمایه پوادهد. )گرست ند را از دخوی هبره رست تا پایگاانه رامحافظه کا

 

 ییاگردکررنظریه کا
ه تهیای یابی محیط برارز از شبیلجمعی های سانهرصلی د اکررکاچهار ( بر 1948ل)لد السورویی هااگردکررنظریه کا

ل، ت. )لوشداکید أته دینآفرهنگ به نسل ل نتقا، و اسرگرمیت، طالعااین اها با همبستگی پاسخت، طالعار و اخباا
2000  :111) 

 

 زیسانظریه برجسته
کنند، ا فکر میع به آنهامه راجهای خبری با ارائه خبرها، موضوعاتی را که عسازی یعنی این اندیشه که رسانهبرجسته

ش یابد. وم افزاینظر عم شود اهمیت آن ازهای جمعی به موضوعی موجب میتعیین کنند. به این معنی که توجه رسانه
گویند چه ها به مردم نمیانهرس»اظهار داشته بود  1968طور که پیش از آن برنارد کوهن در سال گر، همانبه عبارت دی

( با نظریه 1977(. مک کومب)395: 1384سورین و تانکارد،«)گویند به چه فکر کنندفکر کنند، بلکه می
 نهاآچه که نآبلکه به ، اردنددم ر مرفکز نی به طرابط چندرجمعی ی هاسانهرشت که تأثیر ر داظهاا« زی»برجستهسا

مک د. شویمط مربوزد، سامی برجستهآن را سانه رکه ای عمومیی نظرهادل تباو ندیشه ایعنی ، کنندفکر میره آن بادر
-ا بهرنها ت آالعاطایی که منابع هالتا تنها کاناد تلقی میکرار خال  تأثیرگذان عنوتر بهبیشرا جمعی ی هاسانهرکومب 

رده و ککنند، بلکه واشعیت را دستکاری ها واشعیت را منعکس نمی(. رسانه75-89: 1390،کشکرو گیرند)شاسمی میکار 
ایل و تا آن مس شودث میها بر تعداد خاصی از مسایل و موضوعات باعدهند؛ و تمرکز رسانهای میبه آن شکل تازه

د اکثر س و بنیاه اساای هستند کر گیرند، دو مفروضهموضوعات در نزد مخاطبان مهم جلوه کنند و در اولویت شرا
 .(396-397: 1384دهند. )سورین و تانکارد،سازی را تشکیل میها در مورد نظریه برجستهپژوهش

 

 نظریه موقعیت
برخی  بهوط مشر جمعیت طاتبااریافت که د. او درئه کرت اراتباطاارمینه تأثیر را در زنیگ »نظریه موشعیت« وگر
سطح ، خیص مسألهسطح تشز: اتند رمل عبااین عو، اشته باشدن دابر مخاطباداری ند تأثیر معنیاتوموشعیتی میمل اعو

  .سترسیر داوری، و سطح دمعیاد جو، ومیالزاتشخیص 
. اردر بگذخاطب تأثیند بر ماجمعی میتوت تباطا، ارشته باشدد داجووموشعیتی ی ین عاملهااگر ن او ابه بیا

 (77- 78: 1987،لیکو)پا
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  نظریه تزریقی )گلوله جادویی(
شود. امیده مین ینظریه تزریق توانند مستقیماً بر رفتار مخاطبان تأثیر بگذارند،های جمعی میاین نظریه که رسانه

ا شادر هه رسانهکقیده است ع( معتقد است: اساس این نظریه بر شدرت نامحدود پیام استوار است و بر این 2000هوالند)
ر شرار دهند و اگ حت تأثیرر را تگذارد، افکاطور مستقیم و به همان شیوه که تزری  زیر پوستی بر بدن تأثیر مید بههستن

-ر گرفته میعل در نظار منفترین تأثیر را بر مخاطب دارد. در این نظریه مخاطب بسیپیام خوب و شوی ارائه شود بیش

 (131-156:  1389شود. )باهنر و جعفری کیذشان، 

 

  نظریه استحکام یا تأثیر محدود
های ارتباطی شادر ، پیاممطرح شد. طب  این نظریه 1940وسیله الزارسفلد و برسلون در اواخر دهه این نظریه به

ستحکام بخشند. اها ه آنبمحدود  صورتتوانند بهوجود آورند؛ ولی مینیستند تغییرات بنیادی در عقاید و رفتار افراد به
طب پویا در نظر ظریه مخااین ن گذاری باید زمینه شبلی وجود داشته باشد. برعکس نظریه تزریقی دررای تأثیربنابراین ب
. در حقیقت بر دهدی میت زیادشود. این نظریه به پارامترهایی نظیر سن، شغل، خانواده، تحصیالت و ... اهمیگرفته می

و  د )سورینگرش جدیناختی و نگرش افراد است نه ساختن های شنها، بازسازی زمینهاساس این نظریه نقش رسانه
یرمستقیم و با طور غبه هاند. رسانهگذار(. رهبران افکار نیز در مرحله انتقال پیام بر روی آن تأثیر می394: 1384تانکارد،

 گذارند.ها بر مردم تأثیر میواسطه رهبران گروه

 

  نظریه استفاده و رضایتمندی یا نیاز جویی
زگر اطب، آغاظریه مخدهد. در این نگوید مخاطب بر اساس نیاز خود، به محتوای رسانه شکل مینظریه می این

یاز خود نای تأمین است و مخاطب برها برای تأمین نیاز مخاطب الزامیارتباط است. مخاطب فعال است. رشابت رسانه
 (394:  1384رد، کند.)سورین و تانکاآگاهانه رسانه مورد نظر خود را انتخاب می

 

 نظریه مارپیچ سکوت
د در اشلیت فکر کنن تی کهالیزابت نوئل نیومن در نظریه مارپیچ سکوت تالش دارد تا نشان دهد؛ چرا مردم در صور
 پردازد که بهمی ایایندهار فزشرار دارند، تمایلی به بیان عقاید خود نخواهند داشت. نظریه مارپیچ سکوت به تشریح فش

من در کتابی . نوئل نیوشودها وارد مینکنند در اشلیت هستند، برای پنهان کردن عقایدشان بر آکه فکر مییگمان مردم
که  معتقد بود وامعه پرداخت عنوان نوعی ابزار برای کنترل جبهمنتشر کرد به بررسی افکار عمومی 1984که در سال 

گزینند برمی فتاری رارد. سپس دهنن خود را مورد توجه شرار میصورت غریزی عقاید و نظرات پیراموها تقریباً بهانسان
:  1389ن، ری کیذشاو جعف ها و رویکردهای غالب در جامعه هماهنگ باشد و شابل شبول جلوه کند.)باهنرکه با گرایش
156-131) 

 

 نظریه کاشت
است. « های فرهنگیشاخص مطالعة»بر روی پروژة  1960نظریه کاشت حاصل تحقیقات جرج گربنر در اوایل دهه 

پرداخت. این های تلویزیونی میدر برنامه« خشونت»این پروژه در حدود دو دهه ادامه داشت و به بررسی موضوع 
های تلویزیونی و بود که به بررسی محتوای برنامه« های فرهنگیشاخص»بررسی نقطة آغاز طرح مطالعاتی موسوم به 
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 (22: 1384؛ به نقل از مهدی زاده،1988های مختلف بینندگان اختصاص داشت.)گربنر، تأثیر آن بر ادراک و رفتار گروه
رده است که ا پیدا کموزمره های مدرن چنان جایگاه محوری در زندگی راین نظریه عبارتست از اینکه در میان رسانه

ن را ناخت جهاسایر ش صی وهایش در مورد واشعیت، جای تجربه شخشده و پیام« محیط نمادین»منجر به غلبه آن بر 
ه این بی بوده و مربوط ها در سطح شناخت(. این نظریه یکی از اشکال اثر رسانه77: 1385گرفته است.)مک کوایل، 

جی، شکل شعیت خارم از واتواند به باورها و تلقی عموها، تا چه حد میموضوع است که شرار گرفتن در معرض رسانه
هایی دت رسانهر بلند متأثی ای ارائه الگویی از تحلیل، تبیین شده است تا نشان دهندهدهد؟ نظریه کاشت یا اشاعه بر

ن نظریه معتقد است که (. ای397: 1384کنند)سورین و تانکارد،باشد که اساساً در سطح برداشت اجتماعی، عمل می
نگرش  هابه آن وشود خود میتلویزیون در بلند مدت موجب تأثیر در جهان بینی و نظام ارزشی بینندگان پر مصرف 

پرمصرف،  وطب عادی ین مخابخشد. در واشع نظریه گرنبر با تفاوت شائل شدن بتلویزیونی واحدی در مورد واشعیات می
ر این مطالعه، بینندگان (. گربنر د397:  1384کند)سورین و تانکارد، تأثیر زیاد بر مخاطب پرمصرف را اثبات می

ش از که بی« فن پر مصربینندگا»ها به دو گروه های تماشای تلویزیون توسط آناد ساعتتلویزیون را بر حسب تعد
 سیم کردهینند، تقبکه کمتر از دو ساعت تلویزیون می« بینندگان کم مصرف»بینند و چهار ساعت تلویزیون می

محتوای خشونت آمیز (. در حقیقت بینندگان پر مصرف تحت تأثیر 131-156:  1389بود)باهنر و جعفری کیذشان، 
نچه واشعاً آبیش از  هان راکنند و جهای تلویزیونی، باورهای اغراق آمیزی از خشونت در جهان واشعی پیدا میبرنامه

سوق « ستنیایی پد»پندارند. تلویزیون ممکن است تماشاگران پرمصرف را به درک هست، نا امن و خطرناک می
 .(391: 1384دهد)سورین و تانکارد، 

با یکسان  کنند ویمترویج  وهای حاکم بر جامعه را تبلیغ ها و ارزشنر معتقد است: وسایل ارتباط جمعی گرایشگرب
ه نقل از باهنر و جعفری کیذشان، ب 1995دهند)چاندلر، ها را به هم پیوند میهای افراد جامعه آنها و ارزشکردن گرایش

1389 :156-131  .) 
رایندی چهار فنگی، به افذ فرهعنوان یک رسانة نی تلویزیون بهرائه دیدگاه خود دربارهپژوهشگران کاشت به منظور ا

 کنند که عبارتند از:ای اشاره میمرحله
 .الف: تحلیل نظام پیام
 .های اجتماعی از دید بینندگانی کم و کیف واشعیتهایی دربارهب: تدوین پرسش

 ها.هین برناماان از ی آنهای تلویزیونی و استفادهی برنامهپ: مطالعة مخاطب به منظور بررسی میزان تماشا
 نقل از 2000 دیویس، های اجتماعی )بریانت ومصرف از واشعیتت: مقایسة مفهوم سازی بینندگان پرمصرف و کم

   .(131-156: 1389باهنر و جعفری کیذشان، 

 

 نظریه جامعه اطالعاتی
چنین د و همزار تولیبع، ابای است که در آن، اطالعات ارزشمندترین مناصوالً جامعه اطالعاتی)پسا صنعتی( جامعه

حسب  ارد؛ و بردمشاغل اطالعاتی وجود طوری که عمده نیروی کار در شود. بهترین فرآورده محسوب میمهم
ر ت دطالعااعنا که ارزش مها غلبه دارد. بدین های اشتصادی و اجتماعی نیز اطالعات بر سایر بخششاخصتمامی

ه بر این باور هستند نقش (. نظریه پردازان جامع78: 1382دنیای معاصر افزایش بسیار زیادی داشته است )مک کوایل،
در در جمعی آنق هایانهتر منعکس کردن و نشان دادن آن چیزی است که در پیش است. با این وجود رسها بیشرسانه

 .اندازان جامعه اطالعاتی شرار گرفتهپرداین دگرگونی مؤثر هستند که مورد توجه نظریه
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 های زندگیرتمها
توازن  برشراری فتار کهکند: یک رویکرد مبتنی بر تغییر رهای زندگی را به این صورت تعریف مییونیسف مهارت

 .هادهد. این سه حوزه عبارتند از: دانش، نگرش و مهارتمیان سه حوزه را مدنظر شرار می
معه، غنای روابط هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جااند از تواناییی زندگی عبارتهاطور کلّی، مهارتبه

صورت یک راهکار های زندگی، هم بهگردند. مهارتانسانی، افزایش سالمت و رفتارهای سالمتی در سطح جامعه می
ظیر اعتیاد، مبتال به جامعه ن ق اجتماعی های روانیر پیشگیری از آسیبصورت ابزاری دارتقای سالمت روانی و هم به

ی، طور کلّبه های خانگی و اجتماعی، آزار کودکان، خودکشی، ایدز، و موارد مشابه شابل استفاده است.خشونت
د روانی ق ن در ابعاهای زندگی ابزاری شوی در دست متولیان بهداشت روانی جامعه در جهت توانمندسازی جوانامهارت

های سیبکنند تا مثبت عمل کرده و هم خودشان و هم جامعه را از آها به افراد کمک میین مهارتاجتماعی است. ا
 (.WHO ،1999روانی ق اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند )

 

 های زندگیی مهارتتاریخچه

ی در و( آغاز گردید. Gilbert Botvinگیلبرت بوتوین )اشدامات دکتر  و با 1979های زندگی در سال آموزش مهارت
قبال آموزان کالس هفتم تا نهم تدوین نمود که با استهای زندگی برای دانشاین سال یک مجموعه آموزش مهارت

ستفاده از ونه با اداد که چگفراوان متخصصات بهداشت روان مواجه گردید. این برنامة آموزشی به نوجوانان یاد می
گیری، و تفکر نقاد، در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوءمصرف مواد از سوی مندانه، تصمیمهای رفتار جرأتتمهار

د که نشان دا بعدی همساالن مقاومت کنند. هدف بوتوین طراحی یک برنامة واحد پیشگیری اولیه بود و مطالعات
ود. ها به فرد آموخته شود که همة مهارتشورتی به نتایج مورد نظر ختم میصهای زندگی تنها در آموزش مهارت

بوده است  یگار موف سها حاکی از آن بودند که این برنامه در پیشگیری اولیة چندین نوع مواد مخدر از جمله پژوهش
 (.2002؛ بوتوین، 2000)بوتوین، 

ی آموزش ف، برنامهونیسیبه بعد سازمان جهانی بهداشت با هماهنگی  1993دنبال این اشدام مقدماتی، از سال به
نان معرفی عنوان یک طرح جامع پیشگیری اولیه و ارتقای سطح بهداشت روانی کودکان و نوجواهای زندگی را بهمهارت
ربه (. این برنامه در کشورهای مختلف دنیا تجWHO ،2004؛ WHO & UNISEF ،1994؛ WHO ،1994نمود )

 نتشر گردید.مهای امیدبخشی از کارایی این برنامه شد و گزارش

 

 ده مهارت اصلی زندگی
 کند:های زندگی را یونیسف در چندین سطح دسته بندی میمهارت

نگ و ر از فرهدت متاثشها بهای و اساسی روانشناختی و اجتماعی هستند. این مهارتهای پایهسطح اول: مهارت
 .باشند نظیر خودآگاهی و همدلیهای اجتماعی میارزش

دانه نمرفتار جرات  ذاکره،مگیرند نظیر هایی هستند که تنها در شرایط خاص مورد استفاده شرار میسطح دوم: مهارت
 .و حل تعارض

مصرف  ع از سوءا امتناهای جنسیتی سنتی یهای زندگی کاربردی هستند از شبیل مبارزه با نقشسطح سوم: مهارت
 .مواد

عنوان معرفی نمود، ده مهارت را به 1993در سال های زندگی که سازمان جهانی بهداشت در برنامه مهارت
های زندگی اصلی عنوان مهارتهای زندگی اصلی معرفی کرد. این ده مهارت از سوی یونیسف و یونسکو نیز بهمهارت
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 ها عبارتند از:اند. این مهارتشناخته شده

ن چنیا همهارد. آنچه اهمیتی دگیری چیست و آموزند که تصمیمدر این مهارت افراد می گیری:مهارت تصمیم

 کنند. گیری را گام به گام تمرین میگیری آشنا شده و مراحل یک تصمیمبا انواع تصمیم

ی ی و بررسناسایشاین مهارت عبارت است از تعریف دشی  مشکلی که فرد با آن روبروست،  مهارت حل مسئله:

ر دغدغه و فرد دچا ین ترتیباارزیابی فرایند حل مسئله تا به های موجود و برگزیدن و اجرای راه حل مناسب و حلراه
 .های غیر سالم برای حل مشکل خویش استفاده نکنداضطراب نشود و از راه

با  ای مرتبطههارتتوانایی تفکر خالق یک مهارت سازنده و پایه برای رسیدن به سایر م مهارت تفکر خالق:

تفاوت و مهای ربهو از تج ای متفاوت بیاندیشندگیرند که به شیوهیاد میسبک اندیشیدن است. در این مهارت افراد 
 .ن استهایی را خل  کنند که خاص و ویژه خودشاحلها یا راهمعمولی خویش فراتر روند و تبیین

ی و جارب شخصبه ت این مهارت عبارتست از توانایی تحلیل عینی اطالعات موجود با توجه مهارت تفکر نقاد:

 .های گروهی بر رفتار فردیهای اجتماعی، همساالن و رسانهی آثار نفوذی ارزششناسای

-دی بهظرهای فرقطه نناین مهارت به معنای ابراز احساسات، نیازها و  مهارت توانایی برقراری ارتباط موثر:

 .استو غیرکالمیصورت کالمی

ر انواده دضای خویژه اعبا افراد به مهارتی است جهت تعامل مثبت مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی:

 .زندگی روزمره

و  ا، نیازهاهستهبه معنی توانایی و ظرفیت فرد در شناخت خویشتن، و نیز شناسایی خوا مهارت خودآگاهی:

 .ستندهشار آور ی وی فهایی براآموزد که چه شرایط یا موشعیتاحساسات خویش است. در این مهارت فرد همچنین می

موزد که آمی عبارتست از فراگیری نحوه درک احساسات دیگران. در این مهارت فرد ی کردن:مهارت همدل

ود را با خین فردی وابط برهای فردی را بپذیرد و چگونه احساسات افراد دیگر را تحت شرایط مختلف درک کند، تفاوت
 .افراد مختلف بهبود بخشد

های انداره هیجی نحوه اچنین فراگیرها بر رفتار. همیر آنها و تاثشناخت هیجان ها:مهارت مقابله با هیجان

 .شدید و مشکل آفرین نظیر خشم

دگی اشی از زننهای شگیرند که چگونه با فشارها و تندر این مهارت افراد یاد می مهارت مقابله با استرس:

 مقابله کنند.

 

 های زندگیعناصر اصلی مهارت
 کند:الذکر را به سه طبقه یا گروه اصلی تقسیم میرت زندگی فوق( ده مها2004سازمان جهانی بهداشت )

چیزهایی است که با  ی آنها شامل همهاین مهارت گیری:یا تصمیمهای مرتبط با تفکر نقا الف( مهارت 

و  خود فرد آوری اطالعات، ارزیابی آنها و توانایی بررسی نتایج هر یک از این اطالعات بر اعمالهای جمعتوانایی
های خودش و دیگران را بر آموزد که چگونه تأثیر ارزشها فرد میباشد. در این گروه از مهارتدیگران مرتبط می

 تحلیل کند. های انتخابی خویشحلراه

ها، آنهایی هستند که با ارتباط کالمی و غیرکالمی، گروه دوم مهارت فردی و ارتباطی:های بینب( مهارت 

های مذاکره، امتناع و رد وانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن مرتبط هستند. در این طبقه مهارتگوش دادن فعال، و ت
کند تا هایی که به فرد کمک میگیرند. مهارتمندانه نیز جای میکردن درخواست دیگران، و مهارت رفتار جرأت
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مدلی، توانایی گوش دادن و درک نیازهای فردی است. ههای بینفردی را حل کند، نیز در دستة مهارتتعارضات بین
ها هستند. کار گروهی، توانایی همکاری با دیگران و توانایی احترام گذاشتن به دیگران نیز بخشی از این دسته مهارت
ها به مقبولیت اجتماعی کمک کرده و گیرند. به این ترتیب، این گروه از مهارتدیگران هم در این دسته جای می

 گذارند.تار و روابط اجتماعی سالم را بنا میهای رفپایه

سازند و به این ترتیب ها هستة کنترل درونی را غنی میین مهارت: اای و مدیریت فردیهای مقابلهمهارت

های ارزشیابی نفس، خودآگاهی، مهارتتواند بر اطراف خویش اثر بگذارد و تغییری ایجاد کند. عزّتآموزد که میفرد می
راب وگ، و اضطهای مدیریت خویشتن هستند. خشم، سو توانایی تعیین اهداف نیز بخشی از مجموعة مهارتخویشتن، 

ریت استرس، ماید. مدینهای روانی مقابله همگی باید مدیریت شده و فرد یاد بگیرد که چگونه با شوگ، فقدان یا ضربه
 های زندگی هستند.مهارت سازی بخشی از این گروههای تفکر مثبت و آراممدیریت زمان، روش

 

 تفکر انتقادی یعنی
فکار و عقاید بررسی ا آن به سازمان یافته است که با استفاده ازتفکر انتقادی یک فرایند شناختی فعال، هدفمند و 

وش، دانش و عال از هفستفاده ایابیم. تفکر انتقادی مستلزم تر و بهتری دست میخود و دیگران پرداخته و به فهم روشن
یری و انتخاب گت تصمیمک موشعیهای زندگی است. در تفکر فعّال وشتی فرد با یها برای مقابله مؤثر با موشعیتتوانایی

ا افراد با کند، بیا بررسی مها و احتماالت مختلف رپردازد، امکانآوری اطالعات میشود، فعاالنه به جمعمواجه می
 پردازد. این موارد به تفکر انتقادی میتمامی کند و سپس دربارهتجربه و متخصص مشورت می

که سبب  ربوط استمناسب و ها با پرسیدن سؤاالت مچنین یکی از ابعاد مهم تفکر انتقادی، بررسی دشی  موشعیتهم
بایست به منبع اصلی می چنینهم .تری بگیریمهای آگاهانهشود درک بیشتری نسبت به دنیا پیدا نموده و تصمیممی
اعتبار  ارزیابی پس بهسباشد و و نظرات پی برد که شامل مراجع شدرت، کتب، شواهد حقیقی و تجربه شخصی می عقاید

 این منابع پرداخت. 
است. کسانی یابی آنهو ارز های جدیدهای مهم در تفکر انتقادی، گوش کردن به نظرات دیگران و ایدهیکی از فعالیت

الزم  یانعطاف پذیر نطقی،مب جدید باز بوده و در صورت وجود شواهد و دالیل که تفکر انتقادی دارند، نسبت به تجار
  .های خود دارا هستندرا برای تغییر و اصالح ایده

ت مختلف به قطه نظراواهد نشها از نقطه نظر دیگران و بررسی دالیل و بنابراین ترکیب دو توانایی مشاهده موشعیت
 کند.های زندگی کمک میموشعیت تر نسبت بهتر و بینش عمی فهم کامل

ستدالل، امراه با فکر هتتفکر انتقادی به معنای تفکر صحیح و درست برای ارزیابی مسائل است. به تعریف دیگر، 
پرسد، بت مناسب سؤاال تواندنامند. فردی که تفکر انتقادی دارد میمسئولیت، مهارت و هدف را تفکر انتقادی می

ملکرد موف  ندگی و عزادر به شآوری کند و به نتایج مدنظر برسد که او را مرتب و خالق جمع طوراطالعات مربوط را به
نایی تفکر نند. تواکب نمیآیند و این توانایی را بدون آموزش کسکند. کودکان با شدرت تفکر انتقادی به دنیا نمی

 اند.ا نگرفتهانتقادی، مهارتی است که باید آموخته شود؛ لیکن بسیاری افراد آن را فر
وم اطالعات طور مدابه رود. هر چند بشرکار مییاضی و علوم بهراست که در ساختار تفکر انتقادی همان تفکر علمی 

جر به بهترین ست که مندشی  ا وهای ماهرانه کند، ولی در تفکر انتقادی، ارزیابی این اطالعات به شیوهرا ارزیابی می
بوط را جمع العات مرنند، اطکتوانند مستقل فکر کنند، مشکالت را شناسایی نقادانه می شود. افراد با تفکرنتیجه می

نند، به عبارت کفکر می ایرینهای سآوری و تجزیه تحلیل کنند و نتیجه بگیرند. آنها بدون تکیه کردن به نظرات و ایده
 .کنندپذیرند و خود شضاوت میدیگر تلقین نمی
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 ویت کنیم؟چگونه تفکر انتقادی را تق

 :د.م ببرنبینند ناتوان از افراد خواست به اطراف نگاه کنند و هر چه میمی تقویت تیزبینی 

 :استان چهدال یا توان در شرایط مختلف از کودکان خواست بیاد بیاورند، مثالً سریمی تقویت حافظه 

 اید. اول چه، بعد چه؟خوانده

 :ا ابزارهای ب ن آن راهایی بزنند و بعد با کمک خودشاحدسها از آنها بخواهید درباره اندازه حدس زدن

 گیری مجدد سنجید و با حدس آنها مقایسه کرد. اندازه

 :نیازمان مورد خریمبا بررسی کاال موشع خرید و با کمک سؤاالتی همچون: آیا آنچه می بررسی کردن 

یابی کردن را فراد ارزاد؟ به یفیت بهتر پیدا کرتوان کاالیی با شیمت بهتر و کاست؟ آیا شیمت آن مناسب است؟ آیا می
 آموزیم. می

 وش دهند و بعد با گ گوییمتوان از افراد خواست تا به مشخصات شیئی که ما میمی ها:استفاده از نشان

 را نام ببرند. توجه به مشخصات، آن

 :ؤال کنند. چطور این س شاناز افراد بخواهید از والدین، بستگان و همسایگان درباره شغل پرسیدن سؤاالت

 برند؟ دهند لذت میاند؟ آیا از کاری که انجام میمشاغل را انتخاب کرده

هایت به وی نست و در طالعات اآوری و درک اهای فرد در جمعها و پرسیدن سؤاالت بیانگر تواناییاستفاده از نشانه
گفتگو  .دن فکر کنرباره آروزمره اطالعات بگیرد و ددهد تا از مردم اطرافش در زندگی مهارت و اعتماد به نفس می

-م که شنیدها بیاموزیتکند یها با دیگران و ارزیابی سخنان سایرین بر اساس اطالعاتی که داریم کمک مدرباره شنیده

 رار دهیم.هایمان را نیز باید مورد ارزیابی ش

ا را به سمت متلفی که ای مخختلف و از جمله فشارهاز سوی دیگر باز کردن زمینه گفتگو با افراد در زمینه مسائل م
ستند و مواجه ه ه با آنککند تا آنان درک بهتری از فشاری کند )مثالً تبلیغات(، کمک میانتخاب خاصی هدایت می

 :ممکن است از آن آگاه نباشند به دست بیاورند

 کند؟ ها را پایه گذاری میچه کسی مدل 

 ی بخریم؟ گوید چه چیزچه کسی به ما می 

 ست؟شناسیم که محصولی را با نام معروفی خریده و از آن ناراضی بوده اآیا کسی را می 

 ؟ حتی گرفتیم یتیجه خوبناند نکردیم و دادهآوریم که آنچه را دیگران انجام میآیا زمانی را به خاطر می
 ای بهتر از دیگران؟نتیجه

 

 :نکات اصلی مهارت تفکر انتقادی عبارتند از
 ها و رفتارهاها، نگرشادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزش   
 هاعدالتیها و بیها، پیشداوریآگاهی از نابرابری   
 گویندواشف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی   
 آگاهی از نقش یک شهروند مسئول   

 

 :و رفتارها هاها، نگرشالف( ادراك تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزش

در جهان پیرامون خود ایفا خواهید نقش مهمیهنوز باید موانع را از پیش پای خود بردارید و به پیش بروید. هنوز می



 865 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

خواهید مطالب گوناگون بیاموزید، با مردم بیامیزید و ضمن زندگی کردن آگاهانه، در سازندگی جهان کنید، هنوز می
؛ ولی شما این کارها را انجام نخواهید داد. فقط بدن و ذهن شماست که در این تری داشته باشیدزیبای خود نقش بیش

جوید. هشیاری آگاهانه شما فقط از مکانی در درون شما، یعنی در جایی که نمایش روزمره کار و بازی و غیره شرکت می
یا ذهنتان گرفتار خشم یا  گر اوضاع است و در تمام اوشات، حتی اگر بدنبرد، نظارههمه چیز در آرامش به سر می

شاهد اید؛ زیرا به آرامیهاست به آن خو گرفتهباشید که مدتحسادت شود، شما آگاه هستید که در حال ایفای نقشی می
 .کنندها، نقش خود را در زندگی روزمره اجرا میهستید که ذهن و جسم شما مانند دیگران با در دست داشتن سرنخ

یستاده زندگی ا نه بزرگای خواهید دید که روی صحکنید، خود را مانند هنرپیشهگی میوشتی در مرکز آگاهی زند
ه شما دیکته رافتان بجتماعی اطاطور کلی محیط ها، رفتارها و بهها، نگرشکنید که ارزشاست. هر روز نقشی را ایفا می

ه شما را کن هستند مترصد آ اند، پیوستهههای عادتی که نفس و ذهن شما را فعال کردشوید برنامهکند و متوجه میمی
فس شما حالت وید که نشوجه میهایی مانند دشیقاً متکه واشعاً که هستید، منع کنند. با مطرح ساختن سؤالاز درک این
کنون شما که ا« جتماعیهای انقش»یا « هانقاب»کنی چه هستی؟ کنی که هستی؟ یا  فکر میفکر می»تدافعی دارد. 

وند؟ ذهن شما شندوه میاادت یا اند؟ چه چیزهایی سبب بروز عصبانیّت، ترس، حساند، کدامرایند زندگی دور کردهرا از ف
رتباط با ای شما در شما چگونه است؟ رفتارها دهد طرز تفکرکند؟ آنچه نشان میبا چه چیزی )یا چه کسی( مقابله می

، اما تنها ردن ماستبرای لذت بامن نگه خواهند داشت. دنیا و نا ها شما را متزلزلباشد. تمام این برنامهنفستان می
 .زی کنیمی را باهایطور کامل از آن لذت ببریم که فراموش کنیم مجبور هستیم چه نقشتوانیم بهزمانی می

ین انند. اگر کفاع میدها های ما از آنهایی نیستیم که نفسآموزیم که ما این شخصیتبنابراین به تدریج می
-هم رده است.کا که ق یهایی که از جامعه بر ما اثر کرده است، ما را چه ق ها نیستیم، پس مجموعه محرکشخصیت

ه مثابه های ما بزنده نیستیم. جسمکنیم که ما فقط جسمیطور فزاینده درک میرسیم، بهچنان که به تفکر نقاد می
خود ات فرهنگی و ارزشی برهای اجتماعی و تاثیره دیگر به نقشوشتی ک .معبدهایی هستند که جایگاه آگاهی ما هستند

ر حافظه و نیز ها دآن ذخیره یابید که توانایی استفاده از زبان، شدرت تحلیل ونیاندیشید، خود را موجودی مستقل می
 ت؟انسند ندی خردمها و مقایسه عقاید و فرضیات را دارا است. آیا ارسطو انسان را حیواناستفاده از نماد

 

 :هاعدالتیها و بیداوریها، پیشب( آگاهی از نابرابری

ه این کدیهی است بسازد. شوید، ارزیابی اولیه شما، ماهیت آن را برایتان روشن میای مواجه میوشتی با مسئله
هایی از یر نمونهدر زود. بخواهد نهایی چون پیشداوری و نابرابری ارزیابی اولیه بدون توجه و تمرکز الزم، خالی از آسیب

 :شوداین نوع ارزیابی اولیه بیان می

ز دست ئله را اینیت مسعکنید از آن اجتناب کنید، شود که تالش میوشتی ذهنتان درگیر چیزی می تفکر خودکار:

تفکر  ود وشکار میی و خودارادتوانید این مشکل را از ذهن خود بیرون کنید. درگیری شما با آن، غیردهید. نمیمی
 .کندسازنده شما را تباه می

ها ز آنسند که ارظر مینای بهبینید که فقط شبیه به شیء یا پدیدهشما چیزهایی را خطرناک می تعمیم افراطی:

ر کنند. دتان میبازد، مضطراندمی ها و اعمال افرادی که شما را به یاد این چیزهاکنید. صداها، مناظر، رایحهاجتناب می
 .دکنیزی میپرداالتواند به شما ضرر برساند، خیای کامالً عادی مید در مورد این که چگونه حادثهذهن خو

ک، یز و حشتناچاندیشید. همه کنید و همیشه به بدترین نتیجه ممکن میهمه چیز را بزرگ می فاجعه آفرینی:

ه خود را کرای اینبکنید. از خود سلب می رسد. امکان هرگونه شوت شلب و تفکّر مثبت رانظر میزشت و وحشت آور به
 .باشداید که حالت فاجعه آمیز تنها پیامد ممکن میمتقاعد کرده
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-ای مسئلهمنفی بر ک جنبهکنید که نکات منفی را ببینید. اگر سه جنبه مثبت و یگرایش پیدا می ادراك انتخابی:

ه دنبال باید حتی نید، شکر واشعاً احساس نگرانی میکنید. اگای وجود داشته باشد، شما روی جنبه منفی تمرکز می
 .حقای  منفی بگردید صرفاً به این دلیل که به خود ثابت کنید که بجاست مضطرب باشید

یت را عدم شطع وابهام  توانیدکنید. نمیصورت سفید و سیاه مشاهده میهمه چیز را صرفاً به انعطاف ناپذیری:

، سرانجام همه ود تناسبی و نبخاطر تعمیم افراطی، ادراک انتخابا خوب است یا بد و بهتحمل کنید. همه چیز برایتان ی
 .کندچیز برایتان بد جلوه می

میم ودکار، تعشدید بدون دلیل، تفکر خدرباره الگوهای غلط تفکر که اغلب باعث ایجاد اضطراب و سر درگمی
 .یزهایی آموختیدچشوند، ییانه مگراواشعرخشی و انتظارهای غیرافراطی، ادراک انتخابی، تفکر انعطاف ناپذیر، استدالل چ

مگین هستند، غاراضی و ی که نویژه زمانها میل شدیدی به تفکر غلط دارند. بنابراین الزم است افکار خود را بهانسان
 گذارند.بیازمایید. آموختید که چگونه افکار شما در احساساتتان نیز تأثیر می

مؤثر برای  وه خوب وست. شیگویید دارا بودن مهارت انتقادی مهم اه و تحلیل آنچه به خودتان میبه منظور، تجزی 
تد )رویداد افاق میا که اتفردر دفتر.  روزانه آنچه « ثبت اطالعات روزانه»طرفی تفکر خود عبارت است از آزمودن بی

ت کنید. شاید آید، ثبجود میواسی را که در شما بهآورید )ارزیابی اولیه خود( و احسزندگی(، آنچه را که در ذهن می
ری را به این ستون دیگ چنیندهند. همدریابید که این عوامل فرایند ارزیابی اولیه را که شبالً اشاره شد، تشکیل می

د رویداد عی کنیت است، سنادرس نمایید. اگر تفکرتاننمودار اضافه کنید که در آنجا منط  خودتان را تجزیه و تحلیل می
ر خود پیدا صالح تفکاپس از  تر ارزیابی کنید و در پایان احساس جدیدی را کهای معقولمورد نظر را دوباره به شیوه

-شداوری و بیابری، پیگونه نابررا از هرو آن« ایدآزموده»طرفی تفکر خود را خواهید کرد، ثبت کنید. به این ترتیب بی

 .سازیدعدالتی پاک می

 

 :گویندشدن به این مسئله که دیگران همیشه راست نمیج( واقف 

یب و عامل )بیکهایی انهایی که به شما نزدیک هستند انسکدام از آنتوانید با پذیرش این واشعیت که هیچمی
 ه مورد پذیرشیل خود بوی تماتر به نقد و بررسی افکار و عقایدشان بپردازید. سعی کنید جلنقص( نیستند، بسیار آسان

نیست آن طور  رد، الزمما ندایابید که نفعی برای ششرار گرفتن و تأیید شدن را بگیرید. وشتی خود را در موشعیتی می
 تلزم رنج و تالشآور، مس بط زیانرود و رها شدن از رواهایی که از شما انتظار میباشید. البته اجتناب از پذیرفتن نقش

رنج بکشید.  وتاه مدتدت، در کخاطر کسب رضایت در بلند مارزد بهکه آیا می باشد. بعضی مواشع باید تصمیم بگیریدمی
اس شایستگی . با احسباشید پذیری در تفکر به این معناست که حداشل مایل هستید این انتخاب را مدنظر داشتهانعطاف
 .نفس زندگی کردن اغلب مشکل است، ولی ناممکن هم نیست و عزّت

عنوان غیر شابل تغییر از عقاید و آنچه بهراحتی تمامیتوانیم بهز فاکتور مهم است که میبا در نظر گرفتن این ری
وشتی با توجه به  .مان حک گردیده است را مورد بررسی و در صورت لزوم تجدید نظر شرار دهیمنظرات دیگران در ذهن

متوجه خواهید شد که دیگر چیزی ندارید که پردازید، های خود میها( به اصالح وابستگیها )یا حذف کامل آنارجحیت
کنید ارتباط بر توانید با هر شخصی دشیقاً در مورد آنچه شما تجربه میکه میاز دیگران مخفی نگاه دارید. آنگاه از این

د کند، شادر خواهید شهایتان، تفکر انتقادی شما رشد میچنان که با حذف عادتکنید. همشرار کنید، احساس رضایت می
کردید رها کنید. بازی پول، هایی را که تا آن موشع بازی میهای مبتنی بر رابطه علت و معلول در بازیکه تمام دخالت

مرد(، بازی کسب اعتبار، بازی شدرت، بازی کسب معرفت و تخصص و غیره.  -بازی حس ایمنی، بازی جنسیت )زن
ها را آگاهانه و از روی اشتیاق بازی ند، در صورتی که شما آنهای زیبایی برای بازی کردن باشتوانند نقشها میاین
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که بتوانید به موشع خود را این .شوندشما میکنید، ولی وشتی آنها را از روی وابستگی بازی کنید، موجب رنج و ناکامی
ای شما آشنا شوند، هی جنبهکنید نادرست است مخالفت نمایید و بگذارید مردم با همهآشکار سازید، با آنچه فکر می

توانند به سرعت نمایش خود را نیمه کاره رها کنند و شما را که در آن هنگام چگونه آنها میخیلی خوب است. از این
-شگفت زده می« دیگران»شدید، بپذیرند، رنجیده خاطر های ساختگی که شبالً با آنها شناخته میها و نقشبدون نقاب

شوند این مشکل خود آنهاست. شما با ارائه کنید کامالً مح  هستید. اگر میاحساس میشوید. شما برای آنچه دشیقاً 
به عنوان آموزگارشان هستید. آنان  -که به آن نیاز دارند-هایشان ریزی دوباره عادتهایتان به آنان برای برنامهتجربه

 .هایتان آموزگار شما هستندبخشی شما برای یافتن عادتنیز تنها در توان

 

 :د( آگاهی از نقش یك شهروند مسئول
سازند؛ اما  د نهادینهسازنده را در زندگی جمعی خوگویند که دوست دارند امری مؤثر و تصمیمیبسیاری از افراد می

ن هند در کار دیگراخوانمی وینند بباور ندارند که بتوانند در این زمینه کاری انجام دهند. آنها برای خود مسئولیتی نمی
ک فرد مسئول در عنوان یو به دخالت کنند. گویا بسیاری از ما، از نقش خود به عنوان نیرویی از توان کلّی جامعه نیز

ود با ابتکار خ دانتظار دارن کنید،یمخاطر داشته باشیم افرادی که با آنها کار و زندگی ایم. بهشبال جامعه خود غافل گشته
 .به این ایده تحق  ببخشید

چون هروند همشنوان یک عا بهتر از هیچ شدرتی برخوردار نیستید یا اختیارات اندکی دارید، فرصتی دارید شما حتی اگ
ا ندانید یا رسخ درست اید پاهای مختلف زندگی اجتماعی را تحت تأثیر شرار دهید. نگران آن نباشید که شدیگران حوزه

اده از افی است با استفکه؟ تنها یا ن ران از آنها پیروی خواهند کردشدم در راهی اشتباه بگذارید. از خود نپرسید که آیا دیگ
 .شیدها نیافته باشیوه تفکر منطقی توانسته باشید به نتایج جدیدتری رسیده و ناشضی برای آن

 .در نخستین شدم، مسئله یا مشکل بایستی روشن و مشخص باشد بیان مسئله:  (1

باید  محق  وم یعنی پس از بیان مسئله یا مشکل فرددر مرحله د جمع آوری معلومات و مفروضات:  (2

قه بندی کند و ها را طبه، آناطالعات الزم و مدارک مورد نیاز را که در حل مسئله مورد نظر الزم است جمع آوری نمود
 ار گرفتهکحله بهمین مرها را با یکدیگر روشن سازد. روش پرسیدن سؤاالت که پیش از این ذکر شد در هارتباط آن

 .شودمی

ی ق  بایستآوری مدارک الزم، محپس از مشخص شدن مسئله و جمع های مناسب:حلپیدا کردن راه  (3

ها را در حلاین راه ظر گیردحل آزمایشی را جهت حل مسئله در نگیری از معلومات و مفروضات، یک یا چند راهبا بهره
 ست.احله بسیار کارآمد خلّاق در این مر نامند. برخوردار بودن از یک تفکرمی« فرضیه»اصطالح علمی

ا صحت و تایش کنید هایی را که به نظرتان رسیده است آزمحلدر مرحله چهارم راه ها:حلآزمایش راه  (4

 اعتبار نسبی آنها معلوم شود.

 ی رااا، فرضیههفرضیه ها یا به عبارت دیگر از بینحلدر این مرحله از بین راه حل مناسب:انتخاب راه  (5

 حل اصلح،خاب راهد. در انتپذیریمعنوان یک راه موشّتی و آزمایشی که بیشتر از بقیه مورد تأیید است انتخاب و آن را به
 .از خود جسارت به خرج داده و به آنچه که تاکنون بوده است اهمیتی ندهید

ا را ای آنهها اندازتو گیرد های انتخاب شده اموری را نتیجه میدر این مرحله محق  از فرضیه استنتاج: (6

 .دهدتعمیم می

دانید، دریغ باشد چنانچه اعالم نتایج خود را مفید میدر این مرحله است که احساس مسئولیت شما سرنوشت ساز می
ی خوبی برای بلکه در زندگی روزمره انسان نیز وسیلهطورکلی استفاده از تفکر انتقادی نه تنها در مسائل علمینورزید! به
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مشکالت است. بنابراین ایجاد مهارت در به کار بردن روش حل مسئله در برخورد با مسائل زندگی یکی از حل 
 کارسازترین و مفیدترین راهکارهاست.

 

 نتیجه گیری
وجه به ست. با تخاطبان امرسانی و ارتقای کیفیت زندگی بخشی، اطالعهای ارتباطی، آگاهیبخشی از رسالت رسانه

اطبان سالم مخ بک زندگیهای ده گانه زندگی بر سها و تاثیر مهارتدر این کتاب و بررسی نظریهمطالب گفته شده 
شود؛ یها می آناسانهالخصوص مهارت تفکر انتقادی که منجر به بررسی صحت و سقم اطالعات و افزایش سواد رعلی
وردار وانی برخوحی و ررسالمت جسمی،  ای زندگی کنیم که افراد آن جامعه ازتوان گفت اگر بخواهیم در جامعهمی

هارت تفکر ما داشتن بمعی را های جهای رسانهای را کسب کنند تا بتوانند پیامباشند؛ باید افراد جامعه سواد رسانه
 ها دست یابند. انتقادی تجزیه و تحلیل کنند تا به صحت و سقم آن

طالعات اابند که یوق میسهای جمعی هانه به سمت رسانهتوان امیدوار بود مخاطبان با انتخاب آگابا این روش می
را که اگر ی است؛ چو ضرور ای امری الزمگذارد. بنابراین داشتن سواد رسانهروز در اختیارشان میدشی ، صحیح و به

 میان لم را دربتی ساای داشته باشند به سالمت خود و جامعه کمک خواهند کرد و فضای رشامخاطبان سواد رسانه
التی لیغ محصواخت و تبسها شادر خواهند بود با شناخت مخاطبان خود به کنند و رسانههای جمعی ایجاد میرسانه

ها درست هعات رسانینکه اطالها بهره خواهد گرفت به شرط اشناسد و از آنها را میدانند مخاطب آنبپردازند که می
 نداشته باشند. بوده باشد و فقط به جنبه زیبا شناختی و ... توجه
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 95، ص1368ای رویکردی جدید به نظارت، فصلنامه رسانه، شاسمی، طهمورث؛ سواد رسانه. 
  1384غالمرضا. مجله رشد آموزش علوم اجتماعی تابستان. 
 ای چیست؟.اه. یونس. سواد رسانهشکر خو 

  ،8: 1992؛ نقل از دیویس، 1998پاتر.) 

 22ای شماره ای. سواد رسانهسید رضا صالحی امیری. ضرورت سواد رسانه. 
 ای، مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری.های آموزش رسانهببران، صدیقه، ضرورت 

 1368لنامه رسانه، شکرخواه، یونس، سواد رسانه ای یک مقالة عقیده ای، فص . 
 و توسعه ه کل تحقیای، ترجمه ناصر بلیغ. تهران: انتشارات ادارکانسیداین، دیوید، درآمدی بر سواد رسانه  
  1379,صدا
 و های زندگی: کتاب راهنمای مدرس. تألیف: الدن فتیهای آموزش مهارتراهنمای عملی برگزاری کارگاه( ...

 .1385تهران: دانژه،  -دیگران(.
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 1383ال. کلینکه، کریس. مهارتهای زندگی. )ترجمه شهرام محمدخانی(، تهران: سپند هنر. 
 ستان شدسهد: آال. کلینکه، کریس. کنار آمدن با چالشهای زندگی. )ترجمه دکتر محمد نریمانی(، مش 

 .1383رضوی
 1383یستی های زندگی. تهران: سازمان بهزنائینی، نسرین. مهارتامامی. 
 1377یریت رفتار کالسی. مشهد: به نشرمحمدحسین. مد. 
 وزارت کشور. -جزوه مهارتهای زندگی  
  1376کیزکن. آگاهی برتر. )ترجمه شهد ارژنگ(. تهران: البرز. 
 1383ت بامشادنتشاراهای بزرگ بگیریم. )ترجمه سیدرضا افتخاری (. مشهد: اماروسکا، دان. چگونه تصمیم. 
 1383تباطی و بین فردی. تهران های ارمحمدخانی، شهرام. جزوه مهارت. 
 آموزش  رمان ودهای زندگی ویژه کارشناسان بهداشت روان. اداره سالمت روان وزارت بهداشت، مهارت

 .1383پزشکی. 
 1386زه،اشیران، انتشارات تهررى. غ. نظریه جامعه شناختى. ترجمه غفاد: عتماپ. اتومکا. ز. 
 1385عات، اطال شناسی ارتباطات. تهران، انتشاراتب. جامعه. 
 تهران،  دانشگاه تشاراتهای ارتباط جمعی. ترجمه دکتر دهقان. ع. تهران، انسورین. و، تانکارد. ج. نظریه
1384. 
 1377های جامعه شناسی. تهران، نشر نی. کلمن، ج. بنیادهای نظریه. 
 مهوری سیمای ج وصدا  مهدی زاده،. م. مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات. تهران، سازمان

 .1384ای، سنجش برنامه وایران، مرکز تحقیقات و مطالعات اسالمی
 1379ران،نشر فاان، جمعی. تهرط تباارمفاهیم ت و نظریاداد. ه. مهر. 
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 ایای ویژه مادران برمبنای الگوی آموزش شبکههای سواد رسانهنگاری کارگاهتجربه
 )همکاری مشترک موسسه هدایت میزان و موسسه مسیر(

 

 1سعید مدرسی

 2سیداحمد موسوی صمدی

 
 همچون رسایرکشورهاد اجراشده الگوهای تطبیقی وبررسی متعدد هایکارگاه درطول اجراشده هایبرنامه مجموع از

 کهرسیدند اجرایی بندیجمع این به میزان و موسسه مسیرای موسسه هدایت رسانه سواد مشترک ژاپن،کارگروه کاناداو

 با تمرکز کنونی؛ تنها ایرسانه اشباع درعصر راهبردی و ضروری مهارتی عنوانبه ایرسانه سواد مهارت سطح ارتقاء

 و یادگیری محور ژهپرو یادگیری ( و (filipped learningمعکوس مانندیادگیری " آموزشی نوین الگوهای " برمبنای

 و"والدین" ،"مربیان"  تیمهار -آموزشی ضلعسه کردنفعال یعنی ایشبکه برآموزش باتکیه وهمچنین... و مشارکتی
 .شد خواهد محق  ایسوادرسانه درآموزش آموزشی الگوی پایدارترین و ترین ؛ اثرگذار"آموزاندانش"

 زیر شرح به ای،رسانه سواد زهحو افزایی مهارت هایکارگاه اجرای یدرشیوه بنیادینی و ساختاری تغییرات مبنا، این بر

 :شد ایجاد
 بیشتر. گروهی منظورتعامل به درجلسه حاضران شرارگیری شیوه در تغییر.  1

 بصری. وتنوع مباحث پوشانیهم برای استاد دو همزمان اجرای.  2

 منظور تبادل به رامیتلگ فضای در و حقیقی درفضای اختیاری صورت به حاضران نفره 8 الی 6 هایگروه تشکیل.  3

 تجربیات. اشتراک و هاپروژه ارایه و نظر

 درجلسه ازحضور لشب( صوت و وتصویر متن) الزم آموزشی محتوای بارگزاری منظور به تلگرامی ایجادکانال.  4

 کارگاهی.

پروژه حاضرین هرجلسه) هدرکارگا کنندگانشرکت ارسالی یهاپروژه گزاری بار منظور به تلگرامی کانال ایجاد.  5
 (دارند وعملی تحلیلی و مطالعاتی های
 کنندگان. شرکت به هرجلسه مباحث راه نقشه ارایه.  6

رانجام بمبتنی ا ارمی گیرد، ت، در اختیار حاضرین شر( نیاز جلسه بعدپیش) های پیشنهادیجلسه برگه فعالیتهر.  7
 . دیدارشودپرگاه کاآنها شبل ازجلسه، حداکثر تعامل استعالیی و ارتقاء مهارتی تحت اشراف اساتید درفضای

 

 : هاشاملاین فعالیت *

ن های تعییو بخش( اتمتناسب باموضوع جلس) ایهدفمند مجالت سواد رسانه: های مطالعاتی مانندپروژه(  الف
 مطالعه مقاالت مرتبط باموضوعات کارگاه.+  هشتگ 150 ای ازکتابشده

های عملی دیگرمانند یکی از موضوعات مطالعه شده وپروژه( نماداده) تهیه اینفوگرافی: های عملیاتی مانندپروژه(  ب
با  های سینمایی مرتبطها یا شناعی، مشاهده و نقد فیلمهمراه نقد و شناسایی تکنیکارسال تیزر و بیلبورد تبلیغاتی به

های اشناعی، طراحی آموزشی یکی ازموضوعات درسی مبتنی برفضای ای، ارایه یک خبر با استفاده از تکنیکسواد رسانه

                                                           
 ایهای سواد رسانهدانشجوی دکتری علوم تربیتی، مدرس دوره1
 ایهای سواد رسانهدانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، مدرس دوره2
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ای رایج در محیط پیرامونی، طراحی شوانین برای خود و خانواده ومحیط تحت مدیریت به مجازی، نقد یک بازی رایانه
 ...   ای ومنظور ایجاد رژیم مصرف رسانه

ای انجام هپروژه یت وکیفیتیابی پایانی شرکت کنندگان درکارگاه، عالوه برحضور فعال درجلسات،کممعیار ارزش.  8
 .باشدمی کنندگانهمراه گواهی حضور تقدیم شرکتهای حاضرین بهباشدکه در خاتمه کار نمای فعالیتشده می
 
 

 ست.اکارگاه در ذیل شابل مشاهده های کارگاهی ارائه شده در این مجموعه ای از فرمنمونه
 

 
 : به محورهای( های اجتماعیبا عنوان تلفن همراه و شبکه 4 عنوان نمونه جلسهبه) نقشه راه جلسه

 (مهارت)های دانش، نگرش وکنشهدف کلی، اهداف جزیی، انتظارات درحوزه
 

 
ا بکارگیری های کاربردی وعینی بحلامونی و ارایه راهای درمحیط پیرهای رسانهفرمت مرین مباحثه گروهی باموضوع احصاء چالش

 است.های اقناعی بکارگرفته شدهتکنیك
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-هب ی مطالعاتی  باشد، محورهاای میهای رایانهکه موضوع جلسه بعد بازیهای پیشنهادی برای جلسه بعد؛ باتوجه به اینفرم فعالیت

 .استاین منظور پیشنهاد شده

 

 
یه جراییات، اراابینی جزء به جزء این فرم شامل پیش. گیردعملیاتی کارگاه در اختیار اساتید و ناظر اجرایی قرار میهرجلسه فرم 

 باشدبندی اجرایی میبا زمان...هاومباحث اساتید، اجرای مباحثه گروهی، پخش کلیپ
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 ای مادرانای گواهینامه پایان دوره کارگاه سوادرسانهنمونه

 
آموزان و انشاولیاء د هایاههای درخواستی از شرکت کنندگان درکارگکر است که محتوای ارایه شده وپروژهالزم به ذ

( مربی بودن ومعلم و بودن مادر یا پدر) هایی باتوجه به شخصیت حقوشی ایشانمربیان مدرسه درعین اشتراک، با تفاوت
 .استطراحی گردیده

های مه با پیامواجه عینی و مصداشی توان تحلیل و بررسی مادران در هایدر ادامه با طراحی و اجرای تمرین
 ای تحلیل و آزمایش شد.رسانه
 

 
مواجهه انتقادی در کارگاه فرعی تقویت تفکرهدف این" دیوار برجام" ای ازکار کارگاهی مادران درتحلیل اخبار پیرامونی باموضوعنمونه

 .تاسای درحوزه خبر بودههای رسانهبا پیام
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 .شودفرعی تکمیل میکارسوقدراین گروهی صورت به کهازکاربرگی اینمونه

 

 
 یممنظور اثرگزاری غیرمستقیم مفاهای بهای ازکارگروهی مادران درتحلیل پوسترهای مفهومی پیرامون سواد رسانهنمونه
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 ایحوزه سواد رسانه "پوسترهای مفهومی" نمونه کاربرگ گروهی کار سوق فرعی

 
وره آموزش دمشکالت  وقایص در پایان با انجام نظر سنجی و ارائه بازخورد از فراگیران دوره تالش شده است، تا ن

 یم و اصالح شرار گیرد.های آتی مورد ترمای برای برگزاری دورهسواد رسانه
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 پایه دهم متوسطه "ایتفکر و سواد رسانه"تحلیل کیفی و مضمونی کتاب 
 
 1امیرعبدالرضا سپنجی
 2سمیرا بختیار

 

 چکیده
های عصر ای است. در عصری که با نامهای عصر اطالعات در شرن بیست و یکم، آموختن سواد رسانهاز ضرورت

زون یافته است. تی روزافای اهمیاطالعات، عصر انقالب ارتباطات، عصر اینترنت و عصر ماهواره نامیده شده، سواد رسانه
مری اجتناب ای شدن همه تجارب و هر چیز، تسلط بر سواد رسانه ای، اها و رسانهیل، در عصر تسلط رسانهبه همین دل

 ذا ضروری است کهلگی کنند ای زندناپذیر است. در این میان نوجوانان باید بتوانند با مقتضیات جامعه اطالعاتی و رسانه
 . ای را بیاموزندندگی در چنین جامعهالزم برای ز هایها و شابلیتهر چه زودتر و با کیفیت تر، توانایی

خت روح تواند با شنایدر این فرایند نظام آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است. این نهاد آموزشی م
وری ردر نتیجه، ض های خاص و عام هستند، باشد.زمانه خود پاسخگوی نیازهای نوجوانانی که در معرض انواع رسانه

فید از ای در بین دانش آموزان آنها را به استفاده موثر و مهای تحلیل و تولید رسانهبا آموزش مهارتاست که 
 های ارتباطی وا دارد. مهارت
ا و هستان، روشپایه دهم دبیر "ایتفکر و سواد رسانه"ب کوشد با بررسی کیفی و مضمونی کتااین مقاله می 

یل کیفی و ا روش تحلین پژوهش که بارس کشور را تجزیه و تحلیل نماید. در اای در مدراهبردهای آموزش سواد رسانه
های آن، به شود از رهگذر تحلیل کیفی متن کتاب مذکور و بررسی شوت وضعفمضمونی انجام شده است، تالش می

 د. ه شورداختای و تالیف کتب درسی در این حوزه، پاهمیت سیاست گذاری و تخصص گرایی در آموزش سواد رسانه

 زاری. گیاستس، "تفکر و سواد رسانه ای"ای، تحلیل کیفی و مضمونی، کتاب : سواد رسانهواژگان کلیدی

 

 مقدمه
یارویی با ا برای روهای عصر جهانی شدن، نیاز به آموزش و پرورش، تعلیم و تربیتی است که فراگیران راز ضرورت

دن در شهای عصر جهانی بینی آماده سازد. یکی از مهم ترین چالش های زندگی در حال تغییر و غیر شابل پیشچالش
دیگر  ای در جوامع است و در سطح خرد نیزهای رسانهسطح کالن نفوذ پذیری مرزها و انتشار بی حد و مرز پیام

وذ امواج شوند بلکه فضایی برای نفدیوارهای منازل، چارچوب انحصاری و شخصی شهروندان دیگر محسوب نمی
های شناختی و انگیزشی الزم را توان زمینهآید که در شرایط فوق چگونه میای هستند. حال این سوال پیش مینهرسا

 (7: 1386ها و محتوای آن از راه تحلیل و تعم  معنا بخشید )مایرز، در مواجهه خود با رسانه
دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و ، از جانب "تفکر و سواد رسانه ای"در این مقاله، با توجه به تالیف کتاب 

های این کتاب به شکل کیفی و کارشناسی، مورد ایران، تالش شده است که مهم ترین بخشپرورش جمهوری اسالمی
های بررسی و تحلیل کارشناسی شرار گیرد. این مقاله از چند بخش شامل: بیان مساله، تعریف سواد رسانه ای، جنبه

ای در فرایند تعلیم و تربیت، جایگاه سواد رسانه ای در نظام آموزشی کشور، بط با سواد رسانهاصلی و تواناییهای مرت

                                                           
 مطالعات فرهنگیاستادیار ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و  1
 کارشناس ارشد مدیریت رسانه2
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ای در ایران، بررسی سند تحول نظام آموزش و پرورش منطب  با ترویج سواد ضروت ترویج و آموزش سواد رسانه
های پژوهش ریه دریافت، مروری بر یافتهرمزگشایی ونظ /ها ل؛ رمزگذاریای، بررسی دیدگاه پائولوفریره، استوارترسانه

 شود. های بررسی انجام شده ارائه میتشکیل شده است. ضمن آنکه در انتها نیز جمع بندی و نتیجه گیری از یافته

 

 بیان مساله
امان ای در های رسانهیامپهای رسانه است. در واشع افراد در هیچ لحظه و مکانی از انواع جامعه امروز مملو از پیام

ه به اطالعات مانی کوتازتواند با استفاده از تلفن همراه خود در نیستند در دهکده جهانی امروز هر فرد به راحتی می
ای که در این میان مهم است دسترسی به یابد، نکتههای گوناگون دانش بشری دست میروزآمد و جهانی در زمینه

ای رسانه ب، محتوایای و میزان زمانی کافی برای آن انتخاای رسانههپیاماطالعات نیست بلکه پردازش و درک تمامی
ای امروز است. لذا بمباران اطالعاتی و های رسانههای فرهنگی است که همه این موارد از پیچیدگیمتناسب با ارزش
شود)هاشمی، ای خطری است که در جامعه ما به طور جدی و عملیاتی به آن پرداخته نمیهای رسانههجوم س پیام

1393 .) 
ها ضمن ر آن رسانهجهان به مرحله جدیدی گام نهاد که د 1980با پیدایش و گسترش انقالب تکنولوژی در دهه

های متعدد سانهررابر بتکامل و تنوع به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیل شدند. بنابراین باید بتوان در 
د ها حفظ نمایند بایبل چالشها، خود را در مقااهانه و فعاالنه از این رسانهمخاطبینی داشت که در کنار بهره برداری آگ

ه معموال آن هستیم کومیسواد جدیدی ایجاد کرد پس نیازمند ارائه تعریف گسترده تری از سواد و افزایش فضای مفه
هاست که از آن به رسانه رد بابه معنای توانایی خواندن و نوشتن صرف نیست بلکه بهره مندی از تفکر منتقدانه در برخو

کند که برای زندگی شهروندی شود این آموزش روش و چارچوب جدیدی فراهم میای یاد میعنوان سواد رسانه
 ضروری است.  21شرن

دوران مدرسه و  باید از زش رادر چنین عصری باید کودکان و نوجوانان خود را به تفکر انتقادی مجهز کنیم و این آمو
 (. 1391اد، شاز کالس درس به آنان آموخت تا در آینده به شهروندانی آگاه و فعال تبدیل شوند)دهقان 

ش و ارند آموزرش، اندیشه و رفتار مخاطبان درا در شکل گیری و تغییر نگها نقش مهمی از آنجایی که رسانه
شورمان کای ضرورت دارد. در چنین وضعیتی ما باید در باره نگرش دانش آموزان ها و عملکردهای رسانهشناخت روش

 . ها و تاثیر این نگرش بر نظام ارزشی آنها حساسیت کافی نشان دهیمبه پدیده جهانی شدن رسانه
ه عرصه بن پهناور ها خارج شده و جها، فرایند آموزش از انجصار مدرسه و آموزشگاههای نوینبا ظهور تکنولوژی

موزان ایجاد آهای الزم شناختی و انگیزشی را در دانش توان زمینهآموزش تبدیل گردیده است. در این شرایط چگونه می
های دستیابی به این هترین راز مهمها واکنش نشان دهند. یکی اکرد تا به صورت خود انگیخته نسبت به محتوای رسانه

ای دانش آموزان انهوادرسهدف ترویج اندیشیدن و اندیشه ورزی در مدارس و مراکز آموزشی با بهره گیری از آموزش س
 (36، 1385است)سلطانی فر، 

 "ایرسانه کر و سوادتف"ای برای داشن آموزان کتاب در این مقاله سعی شده با توجه به ضروت و اهمیت سواد رسانه
د. بررسی شو وای در مدارس کشور تجزیه و تحلیل ها و راهبردهای آموزش سواد رسانهپایه دهم دبیرستان، روش

تقادی و ش تفکر انهال در جهت پرو همچنین در این پژوهش نظریات انتقادی پائولوفریره و نظریه دریافت استوارت
 شود. پرورش مخاطب فعال تشریح می
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 ای سواد رسانه

دکان از جدی نی که کوین معکودک و نوجوان و رسانه به دالیل فراوان ارتباطی دو سویه، مستمر و موثر دارند به ا
ها تمایل رسانه (هستند و1374های نوین مخصوصا تلویزیون)شرام و دیگران، ترین عالشه مندان و متقضیان رسانه

ای که مطالعات جدید دارند. به گونه و نوجوان و جذب نسل جدیدهای کودک شدید به سرمایه گذاری برای تولید برنامه
ستند و های تلویزیون هدهد کودکان و نوجوان یکی از اهداف عمده برای مسئوالن زمان بندی پخش برنامهنشان می

 (1380:362سکو، تقریبا در تمام نقاط جهان صرف هزینه و ساعات پخش برای کودکان در حال افزایش است)یون
های وسایل ارتباطی، شبانه ای و سایر گونهها و نشریات خاص کودکان نوارهای ویدئویی و رایانهروزه به جز کتابام

و نوجوانان  ذب کودکانکنند تا هر بر پایه اهداف و مبانی فکری خود تولیداتی را برای جروز فعال هستند و تالش می
شتری برای عالشه بی وین هستند کودکان و نوجوانان فرصت سنین پایها به دنبال یافتن مخاطب در داشته باشند. رسانه

ر است. دیدتر و ماندگارتشها به مراتب ای در اختیار دارند و نیز میزان تاثیر پذیری آنان از رسانهاستفاده از تولیدات رسانه
و و تحویل نشکل دادن فرهنگی ها یی که در پی های مسلط بر جهان و رسانهارتباط با کودکان و نوجوانان برای شدرت

رود. )اسماعیلی، های آینده هستند، معبری مطمئن و کوتاه بریا تضمین اهداف و منافع آتی به شمار میفکری نسل
1389:119) 

 

 چیستی سواد رسانه ای
ز به ما هایی که اطالع دهنده و سرگرم کننده هستند که هر روای توانایی بررسی، تجزیه و تحلیل پیامسواد رسانه
هاست. از ویدئو های تفکر انتقادی و رابطه آن با تمام رسانهای توانایی استفاده از مهارتشوند. سواد رسانهعرضه می

ای طرح ها و نمایش معنوی در تابلوها. سواد رسانههای تولیدی در فیلمای گرفته تا مکانهای شبکهها و محیطکلیپ
ای به شود. سواد رسانهشود و توجه کردن به آنچه که دیده نمیدارد و دیده میسواالت مناسب پیرامون آنچه وجود 

 .www. medialiteracy/org)پردازدگیرد، میای شرار میاستعداد پرسش درباره آنچه که پشت تولیدات رسانه

centerforsocialmedia) 
ها را نیز شامل ای اغلب انتقاد کردن به رسانهرسانهای نیست ولی سواد ها سواد رسانهصرفاً انتقاد کردن از رسانه

ای ها و پروژهای تولیدی رسانهای باید فعالیتای صرفا تولید و انتشار پیام نیست، اگر چه سوادرسانهشود. سواد رسانهمی
ای د رسانهای و تجزیه و تحلیل کردن آن فقط از یک زاویه دید سواشود. توجه به یک پیام رسانهرا نیز شامل می
ای به معنی های مختلف مورد نقد و بررسی شرار بگیرد. و سوادرسانهای باید از زوایا و موشعیتهای رسانهنیست، زیرا پیام

) .www. medialitتماشا کردن نیست بلکه به معنای توجه کردن با دشت نگاه کردن و انتقادی فکر کردن است

)org/medialitkit. html . 
 

 و تربیت ای در فرایند تعلیمهای مرتبط با سواد رسانههای اصلی و تواناییجنبه
ای شهروندان منجر هرسان یانمندسازسه مرحله به تو ینسه مرحله است که تحق  ا یرندهای دربرگمفهوم سواد رسانه

 شود: می
 یو نحوه یزانم یینعبه عبارت بهتر ت یاها؛ رسانهو بهره مندی مفید از نسبت به مصرف  یآگاه یارتقا :مرحله اول

 یتمسبت به اهنکه افراد  این امربرای آن استها ست. رسانه یای گوناگون که همان محتوامصرف از منابع رسانه
رف توجه به خود را ص که چه مقدار از وشت یرندبگ یممبتوانند تص یعنیای خود آگاه و حساس شوند رسانه یمرژ یریتمد

 ای نشوند. رسانه یرو تخد یاداعت یکه شربان یها بکنند، به نحوانواع رسانه

http://www.medialit.org/medialitkit.html
http://www.medialit.org/medialitkit.html
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 یهامهارت که فرد یابدیحق  مت یزمان ی؛ کهانتقاد تماشایو  یدنشن، های مطالعهآموزش مهارتمرحله دوم: 
ای را تن رسانهم یکونه که چگ یردبگ یگر یاد. به عبارت دیردفرا بگای را رسانه یبه انواع محتواها یخاص توجه انتقاد

 یزی درچند که چه کای را مورد نقد و پرسش شرار دهد و درک رسانه یمحتوا یکنهفته در  یامکند، پ یلو تحل یهتجز
گونه ند و چانرا بخو خطوط ینکه چگونه ب یرندگمی یادمرحله افراد  ین. در ایبغا یزآن متن حاضر است و چه چ

 . خود سازند یشهرا پ یو تفکر انتقاد یپرسشگر

 ینکهالً ا. مثیستن ها که در نگاه اول شابل مشاهدهرسانه یو اشتصاد یاسیسی، اجتماع یلو تحل یهتجزمرحله سوم: 
های یتاشعو ییازنمابآنها و نحوه  تیدااز تول یدارند؟ چه کس یهستند؟ چه اهداف یای چه کسانرسانه یدکنندگانتول

ی، های اجتماعلتحلیو  یهمرحله افراد در تجز ینکند؟ در اضرر می یبرد؟ و چه کسآنها سود می یاز سو یاجتماع
که تا  یشنداندمی ینشوند و به امی متمرکز یگرانای خود و درسانه یاتتجرب یخود بر شناخت معان یو اشتصاد یاسیس

 کنندکمک می یبهای رشح گفتمانخل  شعور عامه و خلع سالی، رهنگف یهژمون یدبه تول یهای ارتباطچه حد رسانه
 (33: 1368)جهرمی، 

 

 از : ای عبارت استدر متون آموزشی ارتباطات، اهداف آموزشی سواد رسانه
 های شناختی با توجه به ذخیره اطالعات و دانش استفاده کنندهارتقا مهارت

 عامه مخاطبها بر آگاه سازی و کاهش تاثیر منفی رسانه
 یر ضروریهای سرگرم کننده غای و برنامههای رسانهمصونیت مخاطب از اخبار، آگهی

 ها توسعه تفکر انتقادی، خالشانه و موشکافانه در بین افراد نسبت به محتوای رسانه
 (1386:55های خواندن، نوشتن و شنیدن)سلطانی فر، شناخت اشکال بصری ارتباطات در کنار مهارت

 

 ای در نظام آموزشی کشورجایگاه سواد رسانه
واندن و خکه سواد  ای در دنیای امروز کمتر از سواد خواندن و نوشتن نیست. به همان اندازهاهمیت سواد رسانه

که هر روز  ای نیز در عصر پر تالطم اطالعاتآید، سواد رسانهنوشتن از ضروریات زندگی اجتماعی افراد به حساب می
باشد. وردار میباییم از اهمیت دو چندان برخهای گوناگون شنیداری، دیداری و نوشتاری میمواجهه با رسانه خود را در

ای بیمه های رسانهای داشت و خود را در برابر پیامهای رسانههای صحیح از پیامتوان گزینشچرا که بدون سواد نمی
ور ایجاب موزشی کشآنظام  د در کنار سواد خواندن و نوشتن درسازی برای آموزش این نوع سواکرد، و این خود زمینه

ن متولیان ی به عنواکند. در این بین نهادهای اجتماعی و اموزشی همچون آموزش و پرورش دانشگاه و مراکز آموزشمی
که فرد به  هاد آموزشنای بر عهده دارند. نهاد آموزش و پرورش به عنوان اولین امر آموزش و تربیت انسان نقش عمده
 شود، نقش اصلی دارد. عنوان عضوی از جامعه با آن آشنا می

ای سانهرهای تحصیلی زمینه را برای طرح موضوع سواد توان با گنجاندن واحدهای درسی در دورهدر این نهاد می
ت نهادهای مایود. حخته شایجاد کرد. و در مقاطع تحصیلی باالتر به عنوان واحد درسی به طور جدی تری به آن پردا

ن شاد. تواند مفید باشد. )دهقاای در کتب درسی دانش آموزان میآکادمیک از طری  گنجاندن مفاهیم سواد رسانه
 (1391محمودی کرکنده، 

 

 ای در ایرانضروت ترویج و آموزش سواد رسانه
سفانه جامعه ایرانی در جنبش های تازه و روز آمد جهانی، مابا وجود پذیرش بی شید و شرط نرم افزارها و تکنولوژی
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نرم افزاری و تولد علم و فناری نه تنها حساس نشده بلکه به فناوری اطالعات نیز تحریک شده است. چه بسا در 
های کارشناسان و خبرگان بسیاری از موارد به سکون ذهنی مبتال شده ایم. بدین منظور همانگونه که در اظهار نظر

 شود این تحرک جمعی برای تفکر، خالشیت، کار آفرینی و نوآوری نیازمند اشدامیده میتکنولوژی آموزشی کشورمان دی
 های حاصل از نگاه سنتی در مقوله مهم آموزش کشور را جبران نماید. بزرگ وملی است تا عقب ماندگی

اً مدرن وارد جامعه شد عموم هایای که اولین رسانهها از ابتدا و از دورهنگاه کارشناسان و غیر کارشناسان ما به رسانه
ها نقش فرعی دارد. در نهی رسانگاهی محتوا محور وکارکرد گرا بوده است. نگاه جامعه و فناوری ارتبای در مقابل محتوا

زش سواد ارد. آموقل ندگونه نقش مستدیدگاه محتوا محور سیاستگذاران ما مخاطب به شدت منفعل و پذیراست. و هیچ
 یم)همان(. ای به دست آورشود تا نتایج واشع بینانهاین رویکرد. سیاست را اصالح کند و موجب میتواند ای میرسانه

 

 بررسی سند تحول نظام آموزش و پرورش منطبق با ترویج سواد رسانه ای
شده است دارای  تدوین 1404سند ملی تحول نظام آموزش و پرورش که برای دست یابی به اهداف چشم انداز 

ز ابه یکی  است. حال راهکار عملیاتی برای ایجاد تحولی بنیادین در نظام آموزش و پرورش 130الن و هشت هدف ک
ای باشد سانهاف سواد رتواند هم سو با اهدراهکارهای آن که در جهت ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت است که می

 شود؛اشاره می
الی بین اف دیجیتردن شککات )اینترنت( در مدارس با الویت پر . توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات و ارتباط1

ان در چار انش آموزدان و مناط  آموزشی و ایجاد سازو کار مناسب برای بهره برداری بهینه و هوشمندانه توسط مربی
 چوب نظام معیار اسالمی

غیر  وش دولتی رکت بخبا مشا. تولید و به کارگیری محتوای الکترونیک متناسب با نیاز دانش آموزان ومدارس 2
نه ای(تا ت چند رساهای درسی بر اساس برنامه درس ملی )با تاکید بر ظرفیدولتی و الکترونیکی کردن محتوای کتاب

 پایان برنامه پنجم توسعه کشور

الگویی نقش  های فعال، گروهی، خال  با توجه بههای تعلیم و تربیت با تاکید بر روش. اصالح و به روز آوری روش3
 معلمان
های آموزشی و تربیتی ویژه های غیر حضوری و مجازی در برنامه. گسترش بهره برداری از ظرفیت آموزش4

صول تربیتی از و با رعایت اهای ایرانی در خارج از کشور بر اساس نظام معیار اسالمیمعلمان، دانش آموزان و خانواده
 طری  شبکه ملی مطالعات و ارتباطات

 

 دیدگاه پائولو فریرهبررسی 
صلی دیدگاه وی ی عناصر اهای پائولو فریره فیلسوف تعلیم و تربیت برزیلمقاله حاضر در صدد است با تکیه بر دیدگاه

 را در زمینه آموزش و پرورش انتقادی تبیین و تشریح کند. 
ای از آگاهی ژهتعریف ویکند و فریره بر پرورش آگاهی انتقادی به عنوان هدف اصلی تعلیم و تربیت تاکید می

ست، چنان که ن مطل  نیداند به عقیده او هیچکس ناداانتقادی دارد و هدف از آموزش را باال بردن این نوع آگاهی می
نامد به نفع می "ی بی فرهنگ"کند تا از آنچه اصطالحاً عالم مطل  وجود ندارد. آگاهی سلطه آمیز جهل را مطل  می

 (1973خود بهره برد)فریره، 
داند تا بتواند آزادانه فکر کنند و فریره هدف از آموزش و پرورش را باال بردن سطح آگاهی انتقادی دانش آموز می

بیند نظر داده یا آن را مورد انتقاد شرار دهند. به نظر او نسبت به هر چیزی که در محیط اجتماعی و فرهنگی خود می
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دانش آموز باید حوا را در بافت  "حوا انگور را دید"برای مثال در عبارت  کافی نیست که دانش آموز فقط بتواند بخواند
 (. 1994برد )گدوتی، کند و چه کسی از تولید انگور سود میاش بفهمد و بداند که چه کسی انگور تولید میاجتماعی

لوم و عتاریخ،  یرها یی نظدانش آموزان باید در مدارس عالوه بر آموزش خواندن، نوشتن، حساب کردن و آموزش
شنوند و می ر چیزی کههای انسانی خود پی ببرند و نیز با هتعلیمات اجتماعی یاد بگیرند خود را شناخته و به ارزش

د توانند آن گونه زندگی کننخوانند منتقدانه برخورد کرده و همه چیز را درباره آن به خوبی درک کنند و بدانند که میمی
ردن نیاز نیادی شمبان و ژگی آموزش و پرورش انتقادی فریره، لزوم آگاهی بخشی به ستمدیدگکه شایسته آن هستند وی

شارکت بیشتر مین کار، زند که اآنان در برنامه درسی است. فریره آموزش و پرورش را به زندگی دانش آموزان پیوند می
 (. 1385انی، واهد داشت)مرجفراگیران در یادگیری و سودمندی بیشتر فرایند تعلیم و تربیت را در پی خ

 آگاهی انتقادی که هدف اصلی آموزش فریره است به چهار شکل زیر شابل توصیف است:
اری و بازسازی های سازمان یافته، ساختتوانند به دست آنان و گروه. آگاهی از شدرت :فهم اینکه جامعه و تاریخ می1
 شوند. 
-ورهلید، اسطز سطح تقاصحبت کردن و بحث کردن که دن، نوشتن، . سواد انتقادی:رفتارهای تحلیلی تفکر، خوان2

موشعیت یا  کند و معنای عمی  هر حادثه، متن، تکنیک، روند، موضوع،های رایج گذر میهای سنتی، عقاید صرف و کلیه
 کند. تصویر را کشف می

طبقه گرایی،  های عقب مانده مانندشها، نقادانه ارز. عدم هم نوایی با جامعه: پس از شناخت و مبارزه با اسطوره3
 کنند. نژاد پرستی، تبعیض جنسی و نظایر آن را که در جامعه درونی شده است بررسی و نقد می

و جامعه به  یر مدرسهای تغی. آگاهی خود سازماندهی/خودآموزی:در این نوع آگاهی انتقادی، فرد به ابتکار عمل بر4
ی دست ر اجتماعهای تغییاتیک، توزیع نامساوی شدرت، و با شرکت در پروژهدور از روابط مستبدانه و غیر دموکر

 (. 1993زند)شور، می
 

 یه دریافت ها ل؛ رمزگذاری/رمز گشایی و نظراستوارت
کند که فرایند ارتباط د می(، بر این نکته تاکی1973هال در مقاله رمز گذاری/رمز گشایی گفتمانی تلویزیون ) استوارت

هال استدالل  ه شود.گرفت از لحظه تولید پیام تا لحظه دریافت پیام از سوی مخاطب باید به عنوان یک کلیت در نظر
که به وسیله  ای وجود دارد، یعنی میان پیامیا شرائت از متون رسانهیکند که امکان استنباط بیش از یک برداشت می

دارد شود لزوماً انطباق یا همانندی وجود نشود و آن چه از سوی مخاطب رمز گشایی میفرستنده رمز گذاری می
 (. 1389و مهدی زاده،  1392)سپنجی، 

ر تحلیل نجر شد. دمرتباطات و مطالعات فرهنگی ریافت در اهال، به ظهور نظریه دالگوی رمز گذاری و رمز گشایی
یافت متون ر لحظه درای دارای معنایی ثابت یا ذاتی نیست بلکه ددریافت پیش فرض بنیادین این است که متون رسانه

کند. به که مخاطب متن را شرائت، تماشا و استماع مییابد یعنی هنگامیاز طرف مخاطب است که این متون معنا می
ای سانهب، متون رای. مخاطشمرند و نه صرفاً مصرف کننده محض محتویات رسانهیگر مخاطب را مولد معنا میبیان د

ت، رمز مربوط اس هایی که با شرایط اجتماعی و فرهنگی اش و چند و چون تجربه ذهنی او از آن شرایطرا به شیوه
 (. 1995:214کند )انگ، گشایی یا تفسیر می

تواند معانی مختلفی داشته باشد، لذا این ای باز است بدین معنا که میهای رسانهفت، پیامبر اساس نظریه دریا
زنند. های فرهنگی خویش دست به تعبیر و تفسیر پیام میدریافت کنندگان پیام هستند که با توجه به متن پیام و زمینه

کننده که در کند، ولی دریافتافع خود رمز گذاری میگر پیام را بر اساس اهداف ایدئو لوژیک و منهال، ارتباطدر الگوی 
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کند، اجباری در پذیرش پیام دریافت شده ندارد، و در برابر معانی ایدئولوژیک فرایند ارتباط نقش رمز گشا را بازی می
 (1994:242کند)مک کوایل، پیام مقاومت و آن را در چارچوب دیدگاه و تجربیات خود تحلیل و ارزیابی می

 

 های پژوهش:ری بر یافتهمرو
یان و ای و آموزش آن به دانش آموزان، مربهای چند سال اخیر، ترویج سواد رسانهاز آنجا که یکی از دغدغه

ای برای کالس دهم ها بوده است، خبر تدوین کتاب آموزش سواد رسانهها به عنوان یک ضرورت عصر رسانهخانواده
االن حوزه فعاالن فع وهمان ابتدا آرزوی اندیشمندان ب باشد و از تواند موضوعی جالب و جذادبیرستان، در مجموع می

 ود. شای و ارتباطات آن بود که کتابی مناسب، دشی  و کارشناسی شده، تهیه و تدوین مطالعات رسانه
ای در نظام آموزش و پرورش که برای تدریس سواد رسانهبه هر روی، در این بخش از مقاله، ضمن تقدیر از عزمی

ای کالس دهم را، شده است در حد امکان و با نگاهی بیطرفانه و کارشناسی، متن کتاب سواد رسانه بوجود آمده، تالش
شرار شابل دستیابی است، مورد بررسی کیفی و علمی 1که در وب سایت دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش

 گیرد. 
اد آموزش سو مذکور، که بیان شده هدفش تابای ذکر شود. عنوان کپیش از بررسی متن کتاب، الزم است نکته

واژه  ست که چراا مقدمه مشخص نیدر نظر گرفته شده و در هیچ جای کتاب ی "ایتفکر و سوادرسانه"ای است، رسانه
کر و سبک تف"نوان عا با ردر ابتدای این عنوان آمده است. ضمن آنکه در کالس هفتم نیزدانش آموزان کتابی  "تفکر"

منفعتی در  ا مزیت وب، چه هدف یبه عنوان این کتا "تفکر"ند. اما درباره این که اضافه کردن عبارت خوانمی "زندگی
 توضیح دهند.  رسد الزم است مسووالن امربر دارد، به نظر می

هایشان، از بین افراد و تخصصشورای مولفان کتاب، با کمال احترام به تمامیعالوه بر این، با مروری بر اسامی
ای و هعات رسانا مطالبهفت نفر نامبرده، تنها جناب دکتر بشیر حسینی، حوزه مطالعاتی و تخصصی شان مرتبط شش، 

 خته اند. لیت پرداه فعابارتباطات است و سایر عزیزان، به دلیل عالشه شخصی یا برخی مطالعات فردی در این حوزه 
ای و اسالید گونه، شامل مقدمه و هفت درس، صفحه 54، متنی 1395شهریور  17الزم به توضیح است که تا تاریخ 

یورماه فدهم شهراز ه وبه عنوان پیش نویس کتاب سواد رسانه ای، در سایت دفتر تالیف موجود بود، که پس از آن 
 184نیز متنی های تلگرامیصفحه گرفت )البته در برخی گروه 96، جایش را متن دیگری با حجم حدودا 1395
وجود است. مصفحه درمتن اخیر نیز  54شد(؛ اگرچه مطالب آن ن کتاب مذکور، دست به دست میای به عنواصفحه

 تغییرات متن جدید، شامل افزودن هفت درس و تغییر برخی عناوین متن شبلی است. 
با اطبانی برای مخ ه کتابیرا ب هایی است که آنهمچنین کتاب، درنگاه اول، مملو از تصاویر، کاریکاتورها وجدول

عالوه  .هندده تحصیل ه ادامکند و نه برای دانش آموزان یکی دوسال دیگر باید در دانشگاسنین دوره دبستان شبیه می
ای شبلی، مجموعه اسالیدهای پاورپوینت است که درکارگاه های صفحه 54که ساختار صفحات کتاب در متن برآن 

 . شود و نه یک متن درسیآموزشی ارائه می
سواد  تفکر و"های کتاب های پژوهش، یعنی بررسی مهم ترین بخشمات، مروری خواهیم داشت بر یافتهبا این مقد
 کالس دهم دبیرستان: "رسانه ای

شود. نوشته شده، آغاز می "سخنی با دانش آموز"بررسی متن کتاب با نگاهی به پیشگفتار آن که تحت عنوان  (1
ای به دانش آموزان گوشزد شود. در ی ضرورت یادگیری سواد رسانهها یدر متن مزبور، تالش شده که با طرح پرسش

گر، صرفاً تاریخ اختراع گرانه و تسهیل پایین صفحات این متن و در شالب اشکال گرافیکی، بدون هرگونه توضیح روشن
                                                           

1www.talif.sch.ir 
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ریف یونسکو از های مختلف آمده است. همچنین، در متن مقدمه با بیان پنج توانمندی مطرح شده در تعیا ابداع رسانه
ای چنین های مد نظر یونسکو از سواد رسانهی، هدف گذاری اولیه کتاب مشخص شده است. توانمندیاسواد رسانه
های مطرح در تفسیر پیام و ارزش -های شکل گیری پیام، جشناخت منبع و زمینه -تحلیل انتقادی پیام، ب -است: الف
 ها برای مصرف و تولید پیام. دسترسی به رسانه -سب و ههای مناشناخت و انتخاب رسانه -آن،   د

ر وتا چه کتاب چقد توان اجماالً بررسی کرد که واشعاً ایناگرچه پس از مطالعه و بررسی فصول کتاب مذکور، می
 ست. ها دور شده اعمقی به اهداف فوق، پرداخته و به آنها نزدیک یا از آن

 رس تشکیلصل، از سه دباید گفت که این ف "ها ما و رسانه"وان در مورد محتوای فصل اول کتاب، با عن (2
بررسی  ی. پیش ازاانهشده که عناوین دروس عبارتند از: رسانه در گذر زمان، پیام همبرگری و پنجگانه سواد رس

کلمه )معادل  2326صفحه همراه با تصویر و  19محتوای این دروس الزم است ذکر شود که کل این سه درس، از 
 تاب درسییک ک دود هشت صفحه متن استاندارد یک کتاب معمولی )!(( تشکیل شده است، که برای سه درس ازح

 رسد. بسیار کم محتوا بنظر می

ضا رفاده از رادیو در زمان صفحه تنظیم و با تصویری از مجوز است 7، در "رسانه در گذر زمان"اما درس اول، یعنی 
م در س از آن هها از دانش آموز پرسیده شده است. په گذشته و آینده رسانهشاه، آغاز و سپس چند پرسش دربار

ناوری و درباره ف های کاشتنی در بدن، نکاتی در حد یک پاراگراف آمده است. توصیه به دیدن یک فیلمخصوص تراشه
فت ل شش و هوو جددبیان تعریف رسانه، رسانه فردی و جمعی، در سه سطر نیز بخش بعدی است. یک کاریکاتور و 

 ها نیز در ادامه این درس آمده است. ها، مزایا و معایب رسانهسطری درباره ویژگی
فعالیت  ر شالب)!( بوده و حجمش شش صفحه است. در ابتدای آن، د "پیام همبرگری"درس دوم، عنوانش  (3

ه و سپس ب را ببینند "در بشقاب تو"و  "ها پیش به سوی عصر رسانه"گروهی خواسته شده که دانش آموزان فیلم 
یه شده که دارای ها به ساندویچ همبرگر )!( تشبهایی پیرامون آن پاسخ دهند. در ادامه نیز، تولید پیام در رسانهپرسش

ست. در ااده شده دوضیح تمتن، زیرمتن و فرامتن است. سپس، در یک صفحه و در شالب مثال، فرامتن به دانش آموزان 
 ناخت پیامشعالیت خانگی برای تمرین فیز چند کاریکاتور برای گفتگوی کالسی و یک های بعدی این درس نبخش

توان یکرده است که به کمک آن مهمبرگری آمده است. بخش انتهایی این درس نیز توصیه به دیدن فیلمی
-ا نرمقدر بند چهای با کیفیت تری از اینترنت یافت و سپس از دانش آموز پرسیده شده که در جدولی بیان کعکس

 افزارهای دفتری )آفیس( شرکت مایکروسافت آشنایی دارد. 

ای به ساندویچ ر رسانهتوان گفت که فارغ از تشبیه ناساز و بی اندام پیام و کادر مورد محتوای درس دوم کتاب می
ند و متعالی ت هدفمالیای و اطالع رسانی به عنوان یک فعهمبرگر )!( که به نوعی وهن و توهین به فرایند کار رسانه

خواهد دانش آموز بدون دهد و صرفاً میهایی که هیچ دانشی به خوانندگان کتاب نمیبشری است، همچنین سایر بخش
شاید محتوای  ید؛ صرفایزی بگوچای را فرا گرفته باشد، ها وتولیدات رسانهآنکه مبانی واصول اظهار نظر درباره رسانه

 اشد. بده، شابل تامل و اعتنا ل، فرامتن را به دانش آموزان معرفی کرای که در شالب مثاهمان صفحه
، عنوان درس سوم کتاب است که در شش صفحه تدوین شده است. در این درس، "پنجگانه سواد رسانه ای" (4

پنج جنبه سواد رسانه ای، یعنی: شالب، هویت فرستنده، انگیزه، محتوا و مخاطبان، در شالب یک شکل معرفی شدند. 
ات موجود در شکل، طی چند سطر توضیح سپس، در متن کتاب، مخاطبان به دو گونه فعال و منفعل تقسیم شدند و نک

های خندوانه و نود پرسیده شده، داده شده است. در بخش بعدی، در شالب گفتگوی کالسی چند پرسش درباره برنامه
سپس طی جدولی انواع ساختارهای تلویزیونی، بدون هرگونه توضیحی فقط نام برده شده و در ادامه آن جدول نیز 

ساخت، فرستنده و معانی آشکار و پنهان پیام پرسیده شده است. پس از این جدول، پیشنهاد هایی درباره نحوه پرسش
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ای در ادامه اش شده که یک گفتگوی گروهی درباره تبلیغات بازرگانی و فرهنگی انجام شود، و چند لطیفه )!( رسانه
 آمده است. 

 شخص نیستنکه مود است، عالوه بر آدر خصوص محتوای این درس نیز، همان نقدهایی که شبال مطرح شد موج
ده و در ه چیزی بوای بوده، مولف یا مولفان هدفشان آموزش چواشعاً در این درس که عنوانش پنجگانه سواد رسانه

انش آموز داز آن تصویر و کاریکاتور است، چه چیزی را به کلمه، که بیش از نیمی 800انتهای این شش صفحه و حدود 
و سطر در حد د آن هم وای، تنها به مخاطبان ه بر آن که از پنجگانه مورد بحث سواد رسانهخواهند آموخت؟ عالو

 پرداخته شده و شناخت سایر موارد از جانب فراگیر، احتماال مفروض گرفته شده است. 
ا چهارم ت دروس ، و"فنون خل  پیام رسانه ای"فصل دوم کتاب که در نسخه جدید آن آمده است، عنوانش  (5

ازنمایی تا بتند، از م نیسهشتم کتاب را به خود اختصاص داده است. عناوین دروس این فصل عبارتند از: تصاویر معصو
 کلیشه، کلیشه بدن و فنون اشناع. 

که در برخی مدارس مذهبی تهران تدریس  1"بیدارباش"ای با عنوان از مجموعهرسد که ها به نظر میاین درس
شود، و تدوین کننده آن نیز در گروه مولفان عضویت دارند، اشتباس شده باشد. این مجموعه آموزشی، شامل مباحث می

ر شده از کتاب سواد هایی از آن در نسخه منتشمتعددی از رسانه، فرهنگ، اخالق، آداب اجتماعی و. .. است و بخش
 ای کالس دهم، شابل رویت است. رسانه
صوم تصاویر مع"پردازد و مطالب درس چهارم، یعنی توان گفت که این فصل، به مبحث بازنمایی و اشناع میمی
م، یعنی رس ششد، متن مناسب تری نسبت به سایر دروس این فصل دارد. نکته شابل بحث آنکه، مبحث "نیستند

 ای ندارد و موضوعی مرتبط با سبک زندگی است. ، اساسا ارتباطی با سواد رسانه"کلیشه بدن"
 یکی از فنون ین شیوه،که ا عالوه بر این، در درس هفتم نیز، تکنیک برجسته سازی، جزء فنون اشناع آمده، در حالی

 دروازه بانی خبر و اطالع رسانی است، و به اشناع و تبلیغات ربطی ندارد. 

رح ین درس مطاته آموزشی در نیز بیشتر یک فعالیت عملی است و نک "توانیمما هم می"هشتم، یعنی موضوع درس 
 نشده است. 

از:  س عبارتندین شده است که عناوین درو، در شالب سه درس تدو"ها های رسانهنادیده"فصل سوم با عنوان  (6
 مهندسان پیام، بازیگردانان بزرگ و دروازه بانی خبر. 

ینکه ادرباره  سش هایی)!(، هشت صفحه است. در صفحه اول، از دانش آموزان پر "مهندسان پیام"یعنی درس نهم، 
شپزی آموزش آ ز ایناپس . ، پرسیده شده است)!( آیا تا به حال آشپزی کرده یا از آبکش و چنگال استفاده کرده

شی، تبلیغ ابقه ورزی، مسای یک سخنراننهدوسطری نیز، درشالب فعالیت گروهی از دانش آموز خواسته شده که فرم رسا
صورت دایره  شکالی بهعدی، اَسپس در صفحه ب. را پیشنهاد ودلیل انتخابش راتوضیح دهد. .. شامپو، تبلیغ انتخاباتی و

ادهایی دها یا نهخواهد بگوید. در این شکل، ابزارها، فراینوار شرار گرفته که مشخص نیست هدفش چیست و چه می
تی در دو ، توضیحا. سپسمراه، روابط عمومی، وبالگ، جستجو، پرینت و. .. در کنار هم شرار گرفته اندمثل تلفن ه

 شود. اخته میای چگونه بوسیله نور، صدا، دوربین و. .. سپاراگراف مطرح شده که    نشان دهد، پیام رسانه
رد؟ و دا "ندسانمه"ا ب، چه ارتباطی عالوه بر این، مولف یا مولفان این درس، مشخص نکرده اند که این مباحث

اریکاتورهای کصاویر و نکه تآاساسا تولید پیام، به عنوان یک فعالیت خالشه انسانی، چه سنخیتی با آشپزی دارد؟ ضمن 
رسد برای تزیین ظر میناین درس نیز، مثل بسیاری دیگر از صفحات کتاب، هدف و راهبرد مشخصی ندارد و بیشتر به 

 حات کتاب آمده باشند. یا پر کردن صف

                                                           
1http://bidarbash.ir 

http://bidarbash.ir/
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د، که در ای بزرگ دنیا اختصاص دارهای رسانهدرس دهم به معرفی بازیگردانان بزرگ، یا به تعبیری معرفی شرکت
 مجموع مطالعات موردی خوبی را در اختیار گذاشته است. 

به این درس ای که توان گفت که در هفت صفحهعنوان درس یازدهم، دروازه بانی خبر است، و به جرات می
تن، به کار مت. بقیه ده اس)!( آم "البه الی سطرها را بخوانید"اختصاص دارد، حدود پنج سطر، مطلب در مورد این که 

زشی در چگونه آموتواند بدون هیکالسی و لطیفه و کاریکاتور اختصاص دارد و مشخص نشده که چگونه دانش آموز می
 سطور را یاد بگیرد.  "به الیال "درس نهم، دروازه بانی خبر و خواندن 

خاطب ماوین: اختصاص دارد و دروس دوازدهم تا چهاردهم با عن "مخاطب شناسی"فصل چهارم کتاب به  (7
 85حه ل )صفخاص، مخاطب فعال یا منفعل و مخاطب، بی مخاطب! در این فصل هستند. در صفحه اول این فص

 شود، آمده است: ه میها پرداختکتاب(، این نکات به عنوان مواردی که به آن

 فنون جلب مخاطب؟ -

 چه کسی پیام را خل  کرده؟ -

 چرا این پیام فرستاده شده؟ -

 کنند؟چگونه افراد مختلف این پیام را درک می -

 د در پیام یا حذف شده از آن؛ها و نظریات موجوسبک زندگی، ارزش -

 

حوه نم درباره ی از پرسش چهاربجز بخشهای فوق، البته نکته مهم و شابل توجه آن است که تقریبا تمام پرسش
 یست که چرانندارد و مشخص  "ها مخاطب شناسی رسانه"درک افراد مختلف از پیام، هیچ ارتباطی با مبحث مهم 

 چنین مواردی را در این فصل آورده اند؟
 آموختنیای که این فصل به خود اختصاص داده است، حداکثر هفت صفحه مطلب صفحه 25عالوه بر این، تمام 

های ندیه، توانمرائه شداتر هم مطرح شد، موارد متعددی از مطالب گونه که پیشبرای دانش آموزان دارد، که همان
ابقی این ده است. مشای را به دانش آموزان نخواهد آموخت و صرفاً در اطراف این موضوع، مطالبی گفته سواد رسانه

ان توکه می ص دارد،های گروهی وکالسی اختصاکاریکاتور وفعالیتصفحات نیز، مثل سایر دروس کتاب، به عکس و 
ا سواد بتی مرتبط توان انتظار داشت که فعالینتیجه گرفت، از دانش آموزی که تقریبا چیزی نیاموخته، چگونه می

 ای را انجام دهد. رسانه

 

 جمع بندی و نتیجه گیری
توان نتیجه گرفت که با تمام تالشی که در تالیف کتب درسی میدر انتهای این مقاله و با توجه به نکات پیش گفته، 

های مد نظر وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته و البته شایسته تقدیر است، اما تقریبا هیچ یک از اهداف و توانمندی
است. زیرا در  محق  نشده "تفکر و سواد رسانه ای"ای ارائه شد، در متن کتاب یونسکو در تعریفی که برای سواد رسانه

ها )فرستندگان های موجود در آن مطرح شده، نه به رسانههای تحلیل و تفسیر انتقادی پیام و ارزشاین متن، نه شیوه
ای شده، و نه آموزشی برای تسهیل دسترسی به های شکل گیری پیام اشارهپیام(، اهداف پیدا و پنهانشان و زمینه

رسدکه متن مورد اشاره، یک متن ه فراگیران داده شده است. در مجموع، به نظر میها برای مصرف و تولید پیام برسانه
مشوش و بدون هدف، شامل مجموعه اسالیدهایی، مملو از عکس و کاریکاتور است؛ و علیرغم جلسات طوالنی و 

از  ای، که یکیهای تخصصی برای مبحث سواد رسانهصرف وشت فراوان، برای تهیه اهداف رفتاری و سرفصل
نویسندگان مقاله شاهدش بوده است )سپنجی(، کتاب مورد اشاره، کمتر نشانی از موارد پیش گفته به منظور آموزش 
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های الزم و کافی برای تهیه این متن صورت رسد، واشعا نیازسنجیای دارد. عالوه بر آن که به نظر میسواد رسانه
 ده دانش آموزان کل کشور، آماده شده است. نگرفته و چنین محتوایی فارغ از نیازهای حال و آین

شان در کتاب ه عناوینها یی کضمن آنکه، شاید تدوین کنندگان این کتاب در نظر داشته اند که با استفاده از فیلم
ها یشان حساس کنند، اما نام ها و پیامها یی، ذهن دانش آموزان را به موضوع رسانهآمده است، همچنین طرح پرسش

سایل دم وجود وای نیست. همچنین، با توجه به مضای  موجود در سیستم آموزشی و ع، آموزش سواد رسانهاین کار
ها وجود هایی در کالسمکمک آموزشی در اشصی نقاط کشورمان، در بسیاری از موارد، اساساً امکان نمایش چنین فیل

ه فرم، متن حتوا و چمجنبه  این کتاب نیز، چه ازندارد و الزم است بر متن کتاب درسی تکیه کرد، که شوربختانه متن 
 مناسبی نیست. 

تیم علمی،  ظ صالحیتز لحادر نتیجه، با عنایت به موارد فوق، کتاب پیش گفته، چه از لحاظ محتوا و فرم، و چه ا
 شود. اده میدو عملی تشخیص ای، فاشد بضاعت علمیمولفان از جنبه تسلط به دانش ارتباطات و مطالعات رسانه

الیف کتب تو دفتر  ریزی بر این مبنا به مسئوالن متعهد و خدوم وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه
ا ت دینی یعلیماتدرسی پیشنهاد میشود که هر چه سریع تر و همچون سایر کتب درسی تخصصی، نظیر: ریاضیات، 

شود، برای تدوین برنامه جامع یمدرسی دعوت  ها برای تالیف کتبزیست شناسی، که از متخصصان همان حوزه
برنامه  وای، رسانههای آتی درس سوادموزان مقاطع مختلف، همچنین تالیف کتب سالای به دانش آآموزش سواد رسانه

متخصص  ای مناسب، کارگروهی از کارشناسانریزی برای تربیت مدرسان این درس، با تخصیص زمان و بودجه
 یل دهند. ارتباطات کشور، تشک

 وم را دارند. بین مرز و ادلسوزان حوزه تعلیم و تربیت فرزندان در پایان، نویسندگان این مقاله آرزوی توفی  تمامی

 

 منابع:
 21 شم، شمارهها، فصلنامه خانواده پژوهی، سال شحقوشکودکدربرابررسانه(. 1389)اسماعیلی، محسن.  
 (داالس و ایدئولوژی فرهنگ 1378انگ، آین ،)ه نگ، ترجمسایمن دوری ای، در مطالعات فرهنگی، ویراستهتوده

 حمیرا مشیر زاده، تهران: موسسه فرهنگی آینده پویان. 

 فصلنامه "رانتقادیدرآمدی به سواد رسانه ای وتفک"(1386)بصیریان جهرمی، حسین وبصیریان جهرمی، رضا؛
 . 33رسانه، ص

 (بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه1391دهقان شاد، حوریه؛محمودی کرکنده، سید محمد) ای کودکان و
 . 16نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش، مطالعات رسانه ای، شماره

 ( خوانش1391سپنجی، امیرعبدالرضا )ها. تهران: انتشارات دانشگاه هایی انتقادی پیرامون مخاطبان و رسانه
 امام صادق )ع(. 

 ( سانسور ی1387سلطانی فر، محمد ) .ا سواد رسانه ای، پژوهشنامه 

  مشهد مقدس. 1391سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آذر ماه ، 

 ( .تهران1386(آموزش شناخت انتقادی، ترجمه:منصوره کاویانی)1973فریره، پائولو ،) .انتشارات:آگاه: 

  

 (آموزش تفکر انتقادی، ترجمه خدایار ابیلی، انتشارات سمت. 1386مایرز، چت ،) 

 (انگیزه انتقادی در آموزش و پرورش، فصلنامه اندیشه1385مرجانی، بهناز)ان ر و تابستهای نوین تربیتی، بها
 . 97-71:ص 1385
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 (مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر شائم، تهران:مرکز مطالعا1380مک کوایل، دنیس ،)ت ت و تحقیقا
 ها رسانه

 (نظریه1389مهدی زاده، سید مهدی)های انتقادی، تهران:انتشارات های رایج و دیدگاهشههای رسانه:اندی
 همشهری. 

 (بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و1393هاشمی، شهناز ،) ید بر پرورش:تاک
 . 97ضرورت آموزش سواد رسانه ای، فصلنامه رسانه، شماره

  :برگرفته ازwww. medialiteracy/org. centerforsocialmedia 

  :برگرفته ازwww. medialit. org/medialitkit. html 

 
 Gadotti,Moacir(1994),Reading Paulo Freire:His Life and work,tr. by john 

Milton,Albany,State university of new York press..  
 

 
 

  

http://www.medialiteracy/org.centerforsocialmedia
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 روشنرادیویی سایهبرنامه 

 ای دینیای از رسانهی ترویج سواد رسانهتجربه
 

 1حسین غفاری

 

 چکیده
و  دانشگاهی وی دینی با مخاطب نخبه و فرهیخته از اششار مختلف حوزوی به عنوان یک رسانه« رادیو معارف»
ی اسالمی ان، ترویج سبک زندگی متدینین و مؤمنین فارسی زبای مردمی با پوشش جمعیتی مناسب و اشبال عامهرسانه

 کند.سازی میداند و در این راستا اشدام به برنامهی ملی خود میایرانی را وظیفه –
های هوشمند تلفن همراه و تسهیل ها و گوشیگیر شدن ابزارهای نوپدید دیجیتال از شبیل تبلتبا توجه به همه

های نوین و ی تخصصی با موضوع رسانهراحی یک برنامهط 1389دسترسی عموم مردم به اینترنت پرسرعت، از سال 
نابع علمی ی رادیو معارف شرار گرفت. پس از مطالعه مها در دستور کار گروه فرهنگ و جامعهفرهنگ استفاده از آن

تدوین و به تصویب شورای « سایه روشن»ی ی برنامهی رسانه، طرحنامهموجود و رایزنی با برخی پژوهشگران عرصه
در چهار  1393اسفند ماه  آغاز شد و تا 1390ی رادیو معارف رسید. پخش این برنامه از نیمه دوم فروردین ح و برنامهطر

 ی آنتن رادیو معارف گردید. ای تولید و روانهشسمت سی دشیقه 130فصل برنامه سازی مجزا، در شالب 
با رویکرد  ی رسانه، خانواده و تعلیم و تربیتحوزه نظرانضور کارشناسان و صاحبکه با ح« سایه روشن»ی در برنامه

ها، رایانه در نتهای ویدویی، گیمشد، موضوعات مبتالبه مخاطبان از جمله تلفن همراه، بلوتوث، بازیاسالمی تولید می
 گرفت.ها مورد بحث و بررسی شرار میای و جنگ روانی در رسانههای ماهوارهمنزل، اینترنت، شبکه

های انهها و تهدیدهای حضور رسهایی که تا آن زمان به بررسی موضوع آسیببر خالف معدود برنامه« وشنسایه ر»
حبت خود صستی، روی پرداختند، به جای مخاطب شرار دادن مسئوالن اجرایی کشور و نهادهای باالدجدید در جامعه می

سواد  اتی سازیها و عملیاستفاده از رسانه را به سمت مردم شرار داده و به شکل عملی به ترویج فرهنگ عمومی
 پرداخت.ای میرسانه

ر های مردمی دیابی، انتخاب کارشناسان مناسب، جهت دهی به مباحث کارشناسان و پاسخگویی به پرسشموضوع
تواند راهگشای اشدامات آتی ای ارزشمند است که مستندسازی آن میرادیو معارف، تجربه« سایه روشن»ی برنامه
 ای با رویکرد اسالمی در رسانه ملی باشد.ی ترویج سواد رسانهحوزه

 ارادیو معارف، سایه روشن، برنامه رادیویی، سواد رسانه ای، صدا و سیم: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
 از دانشگاهی، و حوزوی مختلف اششار از فرهیخته و نخبه مخاطب با دینی یرسانه یک عنوان به «معارف رادیو»
 با مردمی یرسانه این. است کرده کار به آغاز ملی رسانه صدای معاونت نظر زیر و شم مقدس شهر در 1377 سال

 آحاد برای اخالشی و معرفتی محتوای تأمین زبان، فارسی مؤمنین و متدینین یعامه اشبال و مناسب جمعیتی پوشش
 رادیوی این. کندمی سازیبرنامه به اشدام نیاز این کردن طرف بر راستای در و دانسته خود ملی یوظیفه را جامعه

 فرهنگی هایزمینه سایر در شود،می مربوط مذهب و دین یحوزه به مستقیماً که موضوعاتی از غیر سراسری تخصصی
                                                           

 معلم و پژوهشگر فرهنگ و رسانه، کارشناس مجری و سردبیر در رادیو معارف 1
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 ایرانی – اسالمی زندگی سبک ترویج  هدف با و کندمی ورود دارد، پیوند متدینین یروزمره زندگی با که اجتماعی و
 . کندمی پخش و تولید را متنوعی هایبرنامه
 1071 ردیف AM موج و مگاهرتز 96 ردیف FM موج روی بر ساعته 24 صورت به 1382 سال از که معارف رادیو
 :پردازدمی فعالیت هب سازی برنامه گروه چهار با اکنون هم شود،می پخش اسالمی ایران سراسر در کیلوهرتز
 معلیهم السالگروه شرآن و اهل بیت  -1
 گروه فقه و اندیشه -2
 گروه فرهنگ و جامعه -3
 گروه اخبار معارفی -4

خش شده و پامل از محتوای نیز به عنوان درگاه مجازی این رادیو، به پشتیبانی ک RadioMaaref.irپایگاه اینترنتی 
 ارتباط مستقیم با مخاطبان اختصاص دارد.

 سابقه ی موضوع
 ورادی ریزان برنامه توجه دمور شبل دهه یک از مردم، بر آن فرهنگی منفی و مثبت آثار و نوین هایرسانه موضوع

 «ایشیشه دنیای» هفتگی برنامه( 84 شهریور تا 83 اردیبهشت) هشتاد دهه نخست ینیمه در. است بوده معارف

 دهش پخش و تولید اییقهدش سی شسمت هفتاد از بیش در جامعه بر هارسانه عمومی تأثیرات موضوع با معارف رادیو
 مرکز محتوایی یپشتوانه با هک بود ملی سطح در رادیویی تولیدات تریننوآورانه از خود زمان در برنامه این. است

 دنیای» برنامه موضوعی هایسرفصل جمله از. شدمی ساخته و طراحی شم در سیما و صدا اسالمی هایپژوهش
 :است توجه شابل موارد این «ایشیشه
 ما جامعه در آوری فن منفی و مثبت تأثیرات 
 آن کارکردهای و رسانه تعریف 
 جامعه در جمعی ارتباط هایرسانه تأثیرات 
 هارسانه هاینظریه تاریخچه 
 هارسانه اجتماعی سیاسی کاربردهای 
 آنها حقوشی مسائل و هارسانه فرهنگی ماهیت 
 غرب در هارسانه خصوصی مالکیت 
 هارسانه مدیریت نحوه 
 هارسانه محصوالت فرهنگی نامحسوس نفوذ 
 هارسانه تربیتی کارکردهای 
 هارسانه اجتماعی کارکردهای 
 اینترنت مصرف سوء تأثیرات و عالئم 

 اما به دلیل ف داشت،بازخورد مطلوبی در میان مخاطبان رادیو معار« دنیای شیشه ای»هر چند که پخش برنامه 
 یافت.برخی عوامل تولید این برنامه از رادیو، تولید آن ادامه نتغییرات مدیریتی و جدا شدن 
 مرحله طراحی و برنامه ریزی

 سیدستر تسهیل و همراه تلفن هوشمند هایگوشی و هاتبلت شبیل از دیجیتال نوپدید ابزارهای شدن گیرهمه با
 فرهنگ و نوین هایرسانه موضوع با تخصصی یبرنامه یک طراحی 1389 سال از پرسرعت، اینترنت به مردم عموم
 . گرفت شرار معارف رادیو ادب و فرهنگ گروه دستور در هاآن از استفاده
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 ایشیشه یدنیا» نام با ابتدا که ایبرنامه برای جدید سردبیر انتخاب با معارف، رادیو ادب و فرهنگ گروه وشت مدیر

 زآغا را تولید پیش یمرحله ،گرفت خود به را «روشن سایه» یتازه نام طراحی مراحل در کمکم و شدمی شناخته« 2

 .کرد
 دقصا امام دانشگاه تارتباطا و فرهنگ ارشد کارشناسی دانشجویان از گروهی از گرفتن یاری با برنامه سردبیر

 اولیه طرح نتیجه در. پرداخت مهبرنا رویکردهای و اهداف کلی طراحی به تهران دانشگاه شناسی جامعه و السالمعلیه

برای  و فتگوییگ شالب در «جامعه خانواده، جوان، رسانه؛»: فرعی عنوان با «روشن سایه» رادیویی برنامه

 ح،طر این در. شد آماده( لسا یک برای هفته در برنامه یک پخش تناوب با) ایدشیقه سی شسمت دو و پنجاه تولید در
 :شد تعیین شرح این به برنامه مخاطبان و جزئی کلی، اهداف

 

 کلی اهداف
 دیجیتال هایرسانه هجوم در جامعه فرهنگ و اخالق بر وارد هایآسیب از پیشگیری  
 دیجیتال هایرسانه از بهینه یاستفاده و اصولی یمواجهه برای جامعه و هاخانواده جوانان، سازیآماده 

 

 جزئی اهداف
 هاآن تأثیرگذاری عم  میزان و عمل شیوه دیجیتال، هایرسانه انواع با عمومی آشنایی 
 جامعه و خانواده جوان، تربیت بر دیجیتال هایرسانه تأثیرات با آشنایی 
 آن تربیتی هایآسیب کاهش و دیجیتال هایرسانه کنترل هایروش بررسی 
 جامعه و انوادهخ جوان، مطلوب تربیت برای دیجیتال هایرسانه گرفتن خدمت به هایروش بررسی 

 

 برنامه به ترتیب اولویت:مخاطبان 
 پدران و مادران 
 معلمان و مربیان 
 تأثیرگذاران فرهنگی و تربیتی در جامعه 
 جوانان 

حضور و  سته کارشناس جهتدبه شورای طرح و برنامه رادیو معارف ارایه شد، چهار  89در این طرحنامه که تابستان 
 گفتگو پیش بینی شده بود:

 

 ترکیب کارشناسان برنامه:
  ، ها سانهسازان ر رنامهبکارشناس رسانه )اساتید دانشگاه، تولیدکنندگان دولتی و خصوصی محصوالت فرهنگی
 و ...(
 تاز(کارشناس تربیتی )اساتید دانشگاه، پیشکسوتان آموزش و پرورش، معلمان و دبیران مم 
 )کارشناس روانشناسی )اساتید دانشگاه، محققین برجسته 
  حوزه های علمیه و دانشگاه، محققین پژوهشکده صدا و سیما(کارشناس دینی )اساتید 

 کارشناسان از بایستمی گفتگوها در که تخصصی سؤاالت از کاملی یمجموعه طرحنامه، این پیوست به همچنین
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 .گرفت شرار ساز برنامه گروه اختیار در و آماده سردبیری گروه توسط شد،می پرسیده مختلف
 راستای در ملی یرسانه هایرکتح ترین پیشروانه از یکی تواندمی «روشن سایه» برنامه یتجربه ثبت که جا آن از
 سؤاالت این مشروح که ستا مناسب سازد، مستند را مخاطب ایرسانه سواد ارتقای و هارسانه مصرف فرهنگ ترویج
 گروه تالش ماه چهار دستاورد آیدمی ادامه در چه آن. شود ذکر ادامه در کرد، روشن را برنامه اول فصل تولید مسیر که

 :است 1389 سال در مخاطب ایرسانه سواد نیازهای کردن بندی اولویت و یابی موضوع در روشن سایه سردبیری

 

 مدرن هایرسانه تاریخچه و تعریف
 چیست؟ در مدرن و سنتی زندگی تفاوت .1
 چیست؟ سنتی زندگی سازی مدرن در تکنولوژی و هارسانه تأثیر .2
 چیست؟ ارتباطات تحول سیر در هارسانه تأثیر .3
 منفی؟ تأثیر یا است داشته مثبت تأثیر انسانی ارتباطات بر هارسانه آیا .4
 است؟ داشته را تأثیراتی چه ایران مردم زندگی در هارسانه ورود .5
 ؟(تفریطی و یافراط) است بوده چه جامعه به ورود هنگام در هارسانه با برخورد در هاواکنش .6
 باشد؟ مؤثر ایرسانه تهدیدات از پیشگیری در تواندمی میزان چه سازی فرهنگ .7
 است؟ بوده توجه مورد دیگر جوامع و ایران در میزان چه تا ایرسانه آموزش .8
 است؟ شده انسانی جامعه گسست باعث مدرن هایرسانه آیا .9
 چیست؟ مدرن و سنتی رسانه در دینی کارکردهای .10
 هستند؟ جانشینی یا همنشینی شابل چقدر دارند؟ تربیت با نسبتی چه هارسانه .11
 باشد؟ تواندمی چه دین برای رسانه بهترین چیست؟ دین یرسانه .12
 است؟ داده تغییر را مطلوب دینی یرسانه مدرن، هایرسانه تحول آیا .13
 اند؟دانسته دینی تربیت در تأثیری چه مدرن هایرسانه .14
 چیست؟ هانسل دینی رشد برای دینی هایرسانه تهدیدهای و هافرصت .15
 نرم گجن/  جامعه اخالق بر تأثیرگذاری در مدرن هایرسانه مشترک هایویژگی بررسی .16
 است؟ گرفته تأثیر هارسانه از میزان چه تا جوامع عمومی فرهنگ .17
 ذاتی؟ یا است دیعم تغییر این شد؟ ایجاد بشری زندگی سبک در تغییری چه جدید هایرسانه آمدن با .18
 رد تغییری چه هاآن با اسبمتن است الزم یا اند؟کرده ایجاد تربیت سبک در تغییری چه مدرن هایرسانه .19
 آید؟ وجود به ستی تربیت سبک
 است؟ آورده جودو به جامعه در را اخالشی هایناهنجاری چه مدرن هایرسانه افزون روز گسترش .20
 است؟ آورده وجود به هاخانواده در را تأثیراتی چه نوین هایرسانه .21
 فرمایید بیان را متفاوت رویکردهای است؟ چگونه فرهنگ و تکنولوژی بین رابطه .22
 است؟ داده جهان مردم فرهنگ در تغییری چه مدرن هایرسانه و هاتکنولوژی .23
 فعال؟ یا است بوده منفعل مدرن هایرسانه هجوم برابر در جهان فرهنگ آیا .24
 کند؟ هضم خود در و بپذیرد را جدید هایتکنولوژی که است توانسته میزان چه تا ایران مردم فرهنگ .25
 آگاهند؟ هارسانه تأثیرات از میزان چه تا ایرانی جامعه مادران و پدران .26
 شود؟می وجهت آن به میزان چه و گرددبرمی زمانی چه به جهان در ایرسانه آموزش تاریخچه .27
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 دارد؟ ایسابقه چه ایرسانه آموزش زمینه در ایران .28
 فرمایید توضیح را نرم جنگ ابعاد .29
 کنند؟می بازی را نقشی چه نرم جنگ ابزار عنوان به هارسانه .30
 چیست؟ نرم جنگ با مقابله در ایرسانه آموزش نقش .31

 

 تلفن همراه
 .دهید توضیح را جهان در همراه تلفن تحول سیر .1
 .دهید توضیح را ایران در همراه تلفن تحول سیر .2
 چیست؟ همراه تلفن فناوری مقابل در تفریطی و افراطی هایواکنش .3
 چیست؟ دهدمی شرار نو نسل اختیار در همراه تلفن که روانی هایفرصت .4
 چیست؟ نو نسل برای همره تلفن روانی تهدیدهای .5
 چیست؟ دهدمی شرار نو نسل اختیار در همراه تلفن که اجتماعی هایفرصت .6
 چیست؟ نو نسل برای همره تلفن اجتماعی تهدیدهای .7
 کرد؟ فرصت به تبدیل را همراه تلفن از استفاده تهدیدهای توانمی آیا .8
 است؟ کرده اختالل دچار را افراد خصوصی حریم همراه تلفن آیا .9
 افزایش؟ یا کاهش کند؟می ایفا را نقشی چه اجتماعی امنیت در همراه تلفن .10
 چگونه؟ شود؟ اجتماعی امنیت کاهش باعث تواندمی همراه تلفن آیا .11
 فرمایید توضیح چیست؟ دهدمی شرار کاربران اختیار در همراه تلفن که اجتماعی تهدیدات و هافرصت .12
 چگونه؟ است؟ شده اجتماعی هایارزش تغییر باعث همراه تلفن میزان چه تا .13

 

 * روان شناسی

 .دهید توضیح دهدمی شرار کنندگان مصرف اختیار در همراه تلفن که روانی هایفرصت مورد در کمی .14
 این دمور در کمی باشد؟ داشته نکاربرا بر نامطلوبی تأثیرات تواندمی روانی لحاظ از همراه هایتلفن آیا .15
 دهید؟ توضیح تهدیدها
 دارید؟ پیشنهادهایی چه همراه هایتلفن روانی تهدیدات کاهش برای .16
 کند؟ ایجاد روانی تخلیه برای ایعرصه تواندمی همراه تلفن آیا .17
 کند؟ ایجاد جویی هیجان برای ایعرصه تواندمی همراه تلفن آیا .18
 دارد؟ تأثیری چه و چیست فردی هایخالشیت بروز و ایجاد در همراه تلفن نقش .19
 کند؟می ذهنی درگیری و اشتغال دچار را افراد میزان چه تا همراه هایتلفن .20
 باشد؟ داشته نقش تواندمی روانی اختالالت ایجاد در همراه هایتلفن .21
 اعتیاد این کند؟می اعتیاد و گیوابست ایجاد کاربران بعضی در همراه هایتلفن که گفت توانمی میزان چه تا .22
 است؟ چگونه
 است؟ شده افراد تنهایی باعث همراه تلفن آیا .23

 

 زندگی سبك * فرهنگ،
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 شود؟می کاربران وشت اتالف باعث همراه هایتلفن آیا .24
 چیست؟ پسر و دختر روابط تعمی  و گسترش در همراه هایتلفن نقش .25
 برد؟ نام را اربرانک در حیا و حجب تدریجی کاهش توانمی همراه تلفن شناختیروان تبعات از .26
 ؟کرد معرفی اجتماعی هایتعامل کاهش برای عاملی توانمی را همراه تلفن آیا .27
 است؟ شده هم با افراد بیشتر اجتماعی ارتباط باعث همراه هایتلفن آیا .28
 دارد؟ نقشی چه افراد ارتباطی عمل امکان گسترش در همراه هایتلفن .29
 است؟ کرده پیدا گسترش امکان نگاری هرزه جدید ارتباطی هایفناوری در آیا .30
 چیست؟ همراه تلفن از بهینه استفاده برای سازی فرهنگ اهمیت .31
 چگونه؟ کرد؟ سازی فرهنگ همراه تلفن از بهینه یاستفاده برای توانمی آیا .32

 

 * آموزش

 باشد؟ داشته نقش کاربران آموزش در تواندمی همراه تلفن چگونه .33
 کرد؟ خواهد تغییر m-learning به  e-learning از هاآموزش آینده در آیا .34
 دارد؟ تحق  شابلیت مقدار چه تا همراه تلفن بر مبتنی آموزش .35
 شود؟ محق  تواندمی هاییراه چه از همراه تلفن بر مبتنی آموزش .36
 از هاستفاد و آشنایی و جدید هایفناوری با تعامل امکان میزان چه تا آن جانبی امکانات و همراه هایتلفن .37
 است؟ آورده فراهم را هاآن

 رد؟دا محسناتی چه چیست؟ آن تبعات دارد؟ جایگاهی چه همراه تلفن از تبلیغاتی استفاده .38
 زیست محیط و جسم سالمت .39
 چیست؟ همراه هایتلفن از استفاده زیستی تبعات .40
 دارد؟ سوء تأثیر انسان بدن بر همراه تلفن امواج و تشعشعات آیا .41
 بیند؟می انزی بدن از هاییشسمت چه بیشتر همراه تلفن تشعشعات و امواج بودن مضر صورت در .42
 است؟ چگونه نوجوانان و کودکان بر همراه تلفن تشعشعات و امواج تأثیر .43
 است؟ مضر انسانی زیست محیط برای همراه تلفن تشعشعات و امواج آیا .44
 دارد؟ زیست محیط بر تأثیری چه و چیست زیست محیط با سازگار هایگوشی .45
 شود؟می هم روانی سوء اثرات باعث همراه هایتلفن امواج آیا .46
 دارید؟ پیشنهادی چه همراه تلفن  امواج سوء اثرات کردن کم برای .47

 

 * پیامك
 دارد؟ مثبتی و منفی تبعات چه پیامک .48
 است؟ شده شومی و دینی هایاشلیت به توهین باعث پیامک آیا .49
 است؟ شده مردم مقدسات بردن سؤال زیر باعث پیامک آیا .50
 است؟ نداده تنزل هم با را افراد ارتباط پیامک آیا .51
 .فرمایید توضیح همراه هایتلفن وسیله به پردازی شایعه درباره کمی .52
 ه؟چگون کنند؟ ایجاد فارسی زبان نگارش در را جدیدی سبک توانندمی هاپیامک .53
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 کرد؟ جلوگیری آن ارزشی ضد پیامدهای و منفی آثار از توانمی چگونه .54
 ببریم؟ بهره گذاردمی اختیار در پیامک که هاییفرصت از توانیممی چگونه .55

 

 برداری و عکاسی* بلوتوث، فیلم

 .فرمایید صحبت آن تاریخچه و بلوتوث پدیده درباره .56
 کند؟ مختل را افراد اجتماعی امنیت تواندمی چگونه بلوتوث .57
 .ببرید نام افراد زندگی بر را بلوتوث مخرب اثرات از نمونه چند .58
 شود؟می دار خدشه حریم این چگونه داریم؟ خصوصی حریم به نیازی چه چیست؟ خصوصی حریم .59
 .فرمایید عنوان را خصوصی حریم به مربوط شوانین لطفاً .60
 نیست؟ مجاز ندیگرا زندگی از هاآگاهی کدام انتشار چیست؟ مردم زندگی امور در تجسس فقهی حکم .61
 دارد؟ تجسس یاجازه کسی چه نارواست؟ مردم زندگی امور در تجسسی نوع هر آیا .62
 بندیطبقه ممدوح هایتجسس شالب در هاییتجسس چه و مذموم هایتجسس شالب در هاییتجسس چه .63
 .بزنید مثال است؟ شده
 کرد؟ جلوگیری کندمی ایجاد افراد شخصی حریم نقض برای بلوتوث که مشکالتی از توانمی آیا .64
 کند؟ جلوگیری بلوتوث از استفاده منفی تبعات از تواندمی آموزش آیا .65
 تربیت خانواده، .66
 باشند؟ داشته همراه تلفن توانندمی سنی چه از فرزندان .67
 کنند؟ رعایت باید را نکاتی چه فرزندان برای گوشی خرید هنگام والدین .68
 ؟چگونه بدهند؟ باید را تذکراتی چه گوشی از استفاده در فرزندانشان به نسبت والدین .69
 کنند؟ کنترل را همراه تلفن از فرزندانشان استفاده توانندمی چگونه والدین .70
 کنند؟ برخورد دهندمی انجام همراه تلفن از استفاده با فرزندانشان که جرایمی با باید چگونه والدین .71
 چیست؟...  و دوهاار و مدرسه محیط در آموزاندانش همراه تلفن حضور هایفرصت و هاآسیب .72
 است؟ کدام اصلی حلراه بکنند؟ باید چه مدارس یحیطه در همراه تلفن حضور شبال در مربیان .73
 ه؟چگون کنند؟ گوشزد دبای همراه تلفن از نوجوانان و جوانان استفاده برای را نکاتی چه مربیان و معلمان .74
 شوت را آن توانمی چگونه چیست؟ همراه تلفن از افراد استفاده نحوه آموزش در مختلف هایرسانه نقش .75
 بخشید؟
 چیست؟ ههمرا تلفن از مردم بهینه استفاده برای کشور فرهنگی مدیران و ریزان برنامه وظیفه .76
 ؟بشود رعایت باید ندانفرز دینی و انقالبی تربیت برای دیجیتال هایرسانه از استفاده در مالحظاتی چه .77
 کرد؟ کمتر را است آمده جودو به فرزندان و اولیا نسل بین که ایفاصله و شکاف سوء اثرات توانمی چگونه .78

 

 ایرایانه هایبازی و هابازی
 .نمایید تبیین را ایرایانه هایبازی به نوجوان و کودکان گرایش علت .1
 .کنید بیان کندمی مبتال را مخاطب ایرایانه هایبازی با که جسمی مضرات .2
 دارد؟ ثریا چه او روانی افسردگی و کودک اجتماعی انفعال فرآیند در ایرایانه هایبازی .3
 گردد؟می نوجوانان و کودکان شدن اجتماعی مانع چگونه ایرایانه های هایبازی .4
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 شدند؟می ناننوجوا و کودکان شدن اجتماعی باعث که داشتند هاییویژگی چه سنتی هایبازی .5
 .نمایید تبیین را گذارندمی نوجوانان و کودکان شخصیت و روان بر ایرایانه هایبازی که منفی آثار .6
 .کنید بیان کودکان بر را ایرایانه هایبازی انجام مفید و مثبت اثرات .7
 گردند؟می نوجوان و کودک هیجانی تخلیه سبب ایرایانه هایبازی آیا .8
 نمایند؟ ایفا نقش کالمی ی،حرکت شناختی، اختالالت درمان در توانندمی چگونه ایرایانه هایبازی .9
 یابد؟می تحق  ایرایانه هایبازی شالب در چگونه نوجوانان و کودکان پذیری نقش فرآیند .10
 گذارد؟می نوجوان و کودک پذیری جامعه فرآیند در اثری چه ایرایانه هایبازی .11
 باشند؟ ؤثرم نوجوان و کودکان آموزش امر در توانندمی چگونه ایرایانه هایبازی .12
 .دهید توضیح را جهان و ایران در ایرایانه هایبازی سنی بندی رده متدهای .13
 .نمایید تبیین را ایرایانه هایبازی سوی به فرزندان امروز نسل اشبال و جذابیت علت .14
 .گیردمی ارتباط ایرایانه هایبازی با فرآیندی چه طی ما نوجوان و کودک .15
 طور به باید کهاین یا گرفت ایبهره بانقال عالیه اهداف پیشبرد برای هاتکنولوژی و امکانات این از توانمی آیا .16
 شوند؟ نفی و طرد کامل
 رید؟دا... و x  nintento  ps3 ندمان بازار در موجود ایرایانه هایبازی هایدستگاه مورد در اطالعاتی چه .17
 در هایینیت چه دیگر بارتع به. نمایید تبیین را ایرایانه هایبازی ساخت سیاسی و فرهنگی شناسی جریان .18
 دارد؟ شرار هابازی این هایکننده تولید نهان
 همچنین شود؟می هریخت اشخاصی یا نهادها چه جیب به هابازی این فروش و تولید اشتصادی سرشار سود .19
 .یدنمای دنیا در سینما از حاصل سود و هابازی این از حاصل سود میان ایمقایسه لطفاً
 رافاط محیط و بیرون دنیای به نسبت نوجوان و کودک نگاه طرز بر را هابازی گونه این انجام مدت دراز تأثیر .20
 .نمایید تبیین
 ادعا این توانمی آیا دیگر عبارت به گذارد؟می بیرون محیط با فرد تعاملی هایشیوه بر اثری چه هابازی این .21

 خود اندوست و خانواده با ما ندفرز ارتباطی فرآیند در سوء تأثیرگذاری سبب ایرایانه هایبازی انجام که نمود را
 گردد؟می

 گذارد؟می ثرا ما فرزند فردی هایمهارت کاهش یا افزایش در چگونه ایرایانه هایبازی .22

 

 های زندگی* مهارت
 وسایل افزون روز رشد میزان هب توجه با را آینده هاینسل زندگی سبک تغییر بر ایرایانه هایبازی اثر .23

 .نمایید بیان تکنولوژیک
 هاخانواده آیا. دهید توضیح هامکان این پیرامونی محیط بر حاکم خاص فضای و هانت گیم درباره کمی .24
 بسپارند؟ هامحیط گونه این به را خود فرزند راحتی به توانندمی

 توانندمی او اخالشی و علمی آموزش و نوجوان و کودک مهارتی آموزش فرآیند در اثری چه ایرایانه هایبازی .25
 باشند؟ داشته
 .اییدنم بیان ما نوجوان و کودک هایخالشیت رشد در را ایرایانه هایبازی نقش .26
 .دهید شرح انفرزندم در را ایرایانه هایبازی انجام فرهنگی و اجتماعی اثرات کلی طور به .27
 یا گردند هیجانی تخلیه سبب و کنند ارضا را مخاطب پرخاشجویی احساس توانندمی ایرایانه هایبازی آیا .28



 897 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

 است؟ صادق شضیه این بالعکس
 تحلیل یمحتوای حیث از را همراهند بمخاط اشبال با که هاییبازی خصوصاً بازار در موجود ایرایانه هایبازی .29
 .کنید بیان خارج و داخل در را بندیشان رده و هابازی این جایگاه. نمایید
 تبعات دیگر عبارت هب – نمایید بیان مخاطب هنجارشکن رفتارهای رشد در را ایرایانه هایبازی نقش .30
 .نمایید بیینت علمی حیث از را خود مخاطب بر اخالشی غیر و خشونت محتوای با ایرایانه هایبازی
 همنفعالن روحیه گیری شند؟ شکلبا اثرگذار فرد شخصیت گیری شکل در توانندمی چگونه ایرایانه هابازی .31

 دغدغه؟ بی و پرسشگری عدم اجتماعی؟ روحیه
 یلتحم ما ایرانی و مسلمان بمخاط به را عقیدتی و سیاسی  القائات چه بازار در موجود ایرایانه هایبازی .32
 کنند؟می

 را خود رزندف وابستگی این توانندیم چگونه نشیندمی ایرایانه بازی پای هاساعت روز در که مخاطبی اولیای .33
 نمایند؟ کنترل را او و دهند کاهش
 اولیا کلی طور هب -دهید توضیح ایرایانه هایبازی با رابطه در فرزندان بر اولیا نظارتی هایشیوه درباره کمی .34

 دارند؟ ایوظیفه چه مادران و پدر و
 .کنید بیان کودکان بر را ایرایانه هایبازی انجام مفید و مثبت اثرات .35
 گردند؟می نوجوان و کودک هیجانی تخلیه سبب ایرایانه هایبازی آیا .36
 هچ و مسئولند زمینه این در هاییدستگاه چه است؟ چگونه کشور در ایرایانه هایبازی ساماندهی وضعیت .37
 خیر؟ ای است شده چیده هاسیاست و هافعالیت این بهبود برای ایبرنامه آینده در است؟ گرفته صورت هاییفعالیت
 .اییدنم تبیین را اماکن گونه نای بر نظارت و ساماندهی برای مسئول هایدستگاه وظیفه و ها سرابازی وضعیت .38
 دهد؟ کاهش را نوجوانان و کودکان یادگیری سطح تواندمی ایرایانه هایبازی از زیاد استفاده آیا .39
 است؟ ؤثرم نوجوانان و کودکان اجتماعی روابط کاهش در میزان چه تا ایرایانه هایبازی .40
 دهد؟ سوق ونتخش و پرخاشگری سوی به را افراد تواندمی جنگی ایرایانه هایبازی آیا .41
 است؟ شده افراد شدن منزوی باعث میزان چه تا ایرایانه هایبازی .42
 شده مطالب یادآوری در لاخال و آموزان دانش تمرکز کاهش باعث ایرایانه هایبازی دارند اعتقاد بعضی .43
 است؟ صحیح میزان چه تا مطلب این است؟
 چیست؟ کودکان اجتماعی رشد در ایرایانه هایبازی نقش .44
 شود؟می کودکان نیازهای اشناع و لذت کسب موجب حد چه تا ایرایانه هایبازی .45
 ود؟ش کودکان نهفته استعدادهای بروز باعث تواندمی ایرایانه هایبازی آیا .46
 است؟ چگونه دارد ننوجوانا و کودکان خالشیت پرورش و شکوفایی در ایرایانه هایبازی که تأثیری .47
 باشد؟ مؤثر تواندمی چگونه ایرایانه هایبازی از مخاطبان استفاده در بندی زمان .48
 شود؟ مخاطبان در آن قویتت و همکاری روحیه ایجاد باعث تواندمی ایرایانه هایبازی از نوع کدام .49
 شود؟می توصیه هاییبازی نوع چه افراد از سنی رده هر برای .50
 شود؟ ادافر به شانون و مقررات آموزش باعث تواندمی چگونه ایرایانه هایبازی .51
 و وزیپیر و شکست و رشابت همچون مفاهیمی ایرایانه هایبازی خالل در توانندمی نوجوانان و کودکان آیا .52
 بگیرند؟ یاد را هرکدام با مواجهه و برخورد نحوه
 کند؟ کمک افراد در کمرویی و لتخجا و ترس رفتن بین از به توانندمی میزان چه تا ایرایانه هایبازی .53
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 کنند؟می نزدیک واشعی دنیای به یا و کنندمی دور واشعی دنیای از را افراد چقدر ایرایانه هایبازی .54
 حساساتا و اعتقادات بروز و بیان هایراه و پذیری مسئولیت با توانندمی چگونه ایرایانه هایبازی مخاطبان .55
 شوند؟ آشنا هابازی این خالل در

 سازی عادلمت این در والدین شود؟ واناننوج و کودکان رشد باعث تواندمی ایرایانه هایبازی متعادل انجام آیا .56
 دارند؟ نقشی چه

 دارد؟ کودکان در منفی تأثیرات چه ایرایانه هایبازی از مفرط استفاده .57
 وحیر مشکالت سایر و تنبلی لبی،ط انزوا پرخاشگری، حس تقویت باعث توانندمی چگونه ایرایانه هایبازی .58
 شود؟
 ؟شد خواهند مواجه شخصیتی لخل با حاضر زمان در ایرایانه هایبازی از استفاده عدم صورت در کودکان آیا .59
 چیست؟ دولت توسط ها سرابازی کنترل برای عملی راهکار .60
 استفاده در انفرزندانش کنترل در مفیدی اثرات تواندمی ایرایانه هایبازی انجام به والدین از بعضی اشتیاق آیا .61

 چگونه؟ باشد؟ داشته هابازی نوع این از
 کنند؟ نظارت دهندمی جامان فرزندانشان که ایرایانه هایبازی نوع بر توانندمی چگونه والدین .62
 چه د؟باش مؤثر خارجی هایزیبا از ناشی مشکالت کاهش در است توانسته حد چه تا ایرایانه هایبازی تولید .63
 گیرد؟ انجام باید زمینه این در هاییتالش
 نمایید؟ بیان خوردمی چشم به ستیزی ایرانی و ستیزی اسالم آن در که هاییبازی از نمونه چند .64

 

 * بازی سرا
 یافت؟ دست آن به توانمی چگونه و چیست مطلوب سرایبازی هایویژگی .65
 .فرمایید توضیح چیست؟ دکنن ایجاد توانندمی ما کشور در سراهابازی که تهدیداتی و هافرصت .66
 است؟ شده بزهکار نوجوانان پرورش برای مکانی سراهابازی آیا .67
 چگونه؟ شوند؟ تبدیل فرهنگی فضایی به توانندمی سراهابازی آیا .68
 در جرم کاهش باعث توانندیم نوجوانان فراغت اوشات کردن پر با سراهابازی که اعتقادند این بر ایعده .69
 کنید؟می ارزیابی چگونه را نظر این. شوند مناط 
 کند؟ کمک مختلف مناط  امنیتی و اجتماعی شرایط تغییر به تواندمی حد چه تا سراهابازی ایجاد .70
 فعالیت شانونی مجوز با ها سرابازی از میزان چه و فرماستحکم سراهابازی بر ضوابطی چه حاضر حال در .71
 کنند؟می

 باشند؟ مؤثر فراغت اوشات سازی غنی در توانندمی چگونه سراهابازی .72
 نمود؟ پر را کودکان شدن اجتماعی خأل توانمی سراهابازی با آیا .73

 

 ماهواره
 چیست؟ دشمن نرم جنگ از مقصود .1
 کند؟می استفاده ابزاری چه از یافتن تحق  برای نرم جنگ این .2
 چیست؟ دشمن نرم جنگ در  مدرن هایرسانه نقش .3
 کند؟ ایفا تواندمی را نقشی چه نرم جنگ این در ماهواره .4
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 .کنید صحبت ایران به آن ورود نحوه و ماهواره تاریخچه مورد در .5
 ؟است بوده چه کنون تا ابتدا از ماهواره با برخورد در اسالمی جمهوری هایسیاست .6
 دارد؟ تفاوتی چه مدرن هایرسانه سایر با و است؟ چگونه دهدمی انتقال ماهواره که پیامی نوع .7
 کند؟می استفاده فرهنگی تهاجم و فرهنگ انتقال برای هاییشیوه چه از ماهواره .8
 کرد؟ استفاده هاآن هایفرصت از و باشند؟ فایده مفید توانندمی هاماهواره آیا .9
 چیست؟ امروز جوامع در هاماهواره تهدیدات .10
 /اردد پیشرفت و تعالی  سوی به کشور سیر برای کل در منفی تبعات چه ماهواره ما کشور در .11
 باشد؟ داشته تواندمی مذهبی و سنتی هایخانواده بر تأثیری چه ایران در ماهواره .12
 شود؟ ایران جامعه در هاخانواده گسست باعث تواندمی ماهواره آیا .13
 است؟ مؤثر آن تعمی  و جنسی انحرافات گسترش در میزان چه تا ماهواره .14
 گیرد؟می بر در را سنینی چه بیشتر ما کشور در ماهواره مصرف .15
 چیست؟ اسالمی جمهوری ایرسانه هایسیاست در ماهواره نقش .16
 باشند؟ داشته دشمنان سیاسی اغراض در توانندمی نقشی چه هاماهواره .17
 کنند؟می استفاده ایماهواره هایشبکه چه از ماهواره کاربران بیشتر .18
 نه؟چگو/باشد داشته تأثیر جوامع مقدسات به حمله  در تواندمی حد چه تا ماهواره .19
 است؟ چگونه افراد آموزش در ماهواره نقش .20
 دارد؟ ما جامعه برای اجتماعی تهدیدات چه هاماهواره .21
 دهند؟می شرار خود کاربران اختیار در اجتماعی هایفرصت چه هاماهواره .22
 دارند؟ جوامع افراد برای روانی تهدیدات چه هاماهواره .23
 دهد؟می شرار مخاطبان روی پیش ا ر روانی هایفرصت چه هاماهواره .24
 شود؟می افراد ذهنی اشتغال باعث هاماهواره آیا .25
 باشند؟ توانندمی فراغت اوشات کردن پر برای ایوسیله چگونه هاماهواره .26
 کنند؟می پر را خود فراغت اوشات چگونه بیشتر مردم ایران در .27
 چگونه؟ دارد؟ منفی نقش فرزندان دینی تربیت در هاماهواره آیا .28
 دارند؟  دین به نسبت نگرشی نوع چه دارند تمایل ماهواره به که افرادی .29
 دارند؟ نظام به تنسب نگاهی چه دهندمی تشکیل را ایماهواره هایشبکه مخاطبان که افرادی .30
 اشند؟ب مؤثر خرافات و هابدعت اشاعه در توانندمی میزان چه تا  هاماهواره .31
 شود؟می  استفاده  هاییراه چه از کار این برای و چیست ماهواره استفاده با پراکنی شایعه .32
 بود؟ چه شبل سال فتنه در ایماهواره هایشبکه نقش .33
 وجود هامجموعه این ساخت زا هدفی چه و شودمی ساخته  منظور چه به زبان فارسی ایماهواره هایشبکه .34
 دارد؟
 دهد؟ کاهش را اجتماعی امنیت تواندمی چگونه ماهواره .35
 دارند؟ عهدا بر ایرسانه جنگ در را نقشی چه ایماهواره خبری هایشبکه .36
 چیست؟ ایماهواره تهدیدات با برخورد در صداوسیما وظیفه .37
 را فارسی سی بی بی و آمریکا صدای همچون ایماهواره خبری هایشبکه نقش تواندمی چگونه صداوسیما .38
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 کند؟ خنثی
 چیست؟ جامعه سازی هنجار در هاماهواره نقش .39
 باشند؟ داشته نقش توانندمی چگونه فرزندان روانی و روحی هایآسیب در هاماهواره .40
 .دهید توضیح را ماهواره فرهنگی مثبت کارکردهای .41
 باشند؟ فایده مفید فرزندان آموزش در توانندمی هاماهواره آیا .42
 چیست؟ جوانان جویی  هیجان عرصه در هاماهواره نقش .43
 تگاهدس این بستهای و شفل از توانمی و بوده کنترل شابل که است این ماهواره، از استفاده توجیهات از یکی .44
 است؟ نقد شابل چگونه توجیه این نمود، استفاده
 العاتاط و اخبار به عالشه است، شده ایماهواره خارجی هایشبکه از استفاده به منجر که توجیهاتی از یکی .45
 شود؟می داده پاسخ چگونه توجیه این است، سریع و صحیح
 دارد؟ ریتأثی چه نوجوانان و جوانان روحی و فکری های دغدغه و گرایی تخیل در هاماهواره .46
 چیست؟ ماهواره اجتماعی هایآسیب کاهش در فرهنگی ریزان برنامه و مدیران وظیفه .47
 باشند؟ اناننوجو و جوانان ی هاهیجان تخلیه برای ایعرصه توانمی هاماهواره آیا .48
 چیست؟ جوانان به پوشش نحوه و مد انتقال در هاماهواره نقش .49
 کنند؟می مشاهده را شبکه این هایبرنامه میزان چه تا کشور در ماهواره مخاطبان .50
 باشند؟ داشته افراد روابط بر منفی تأثیر توانندمی چگونه هاماهواره .51
 باشد؟ داشته افراد بر جسمی منفی آثار تواندمی ماهواره هایبرنامه مشاهده آیا .52
 .فرمایید توضیح وان فارسی زبان فارسی شبکه درباره .53
 پذیرد؟ انجام باید چگونه ماهواره بر دولت نظارت .54
 چگونه؟ کند؟ رشابت ایماهواره هایشبکه با تواندمی ملی رسانه آیا .55

 هیه شد.تنان نیز آو با در کنار این سواالت، فهرستی از اسامی کارشناسان مناسب برای دعوت به برنامه و گفتگ
 مرحله تولید و پخش

 به 1390ن تا ابتدای سال آاتمام رسید، اما تولید  به 1389در نیمه اول سال « سایه روشن»هر چند طراحی برنامه 
مله دالیل این جهای پیش بینی شده برای البالی گفتگوها از ی تهیه کننده و تغییر آیتمتأخیر افتاد. تغییر چند باره

 تأخیر بود.
بعد از شش ار گرفت و در جدول پخش برنامه های رادیو معارف شر 90فروردین  19از « سایه روشن»سرانجام نام 

ی دینی هنتن رسانآای مستقل در موضوع سواد رسانه ای مجدداً دارای برنامه« دنیای شیشه ای»سال از اتمام برنامه 
 رادیو معارف شد.

 

 فصل اول
 انبوه حجم و موضوع اهمیت اما. بود شده بینیپیش سال یک برای روشنسایه اول فصل اولیه، طرحنامه مطاب 
 دیگر سوی از برنامه روند از برنامه و طرح شورای مثبت ارزیابی و مخاطبان استقبال و سو یک از شده طراحی سؤاالت
 38 و 91 سال در آن شسمت 50 شد، پخش و تولید 90 سال در که روشنسایه شسمت 48 بر عالوه که شد موجب
 در شده، تکرار هایبرنامه احتساب بدون و مجموع در. شود مخاطبان تقدیم 92 سال اول نیمه در آن انتهایی شسمت
 این به هابرنامه این در شدهمطرح محورهای یخالصه که شد تولید رادیویی برنامه شسمت 90 روشنسایه اول فصل
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 :است شرح
 دینی تربیت در هارسانه نقش خانواده، مصرفی سبد در رسانه جایگاه و نقش 
 هایموبایل هایآسیب وتوث،بل اجتماعی آثار موبایل، علمی و فرهنگی تأثیر موبایل، خانوادگی و اجتماعی تأثیر 

 تصویری
 کنترل در والدین قشن آموزان، دانش تحصیل زندگی، سبک تغییر دینی، تربیت در ایرایانه بازیهای نقش 

 ایرایانه بازیهای
 منزل و زندگی در اینترنت و رایانه جایگاه و نقش 
 عاتاطال امنیت اینترنت، هویتی و فرهنگی هایآسیب آن، از سیاسی و نظامی سوءاستفاده و اینترنت تاریخچه 

 اینترنت در فیلترینگ اینترنت، در شخصی
 هابچه بر هاانیمیشن و اکشن هایفیلم تأثیر همسران، روابط در و فرزندان بر آن تربیتی اثرات و ماهواره 
 تاًعمد که شد استفاده رنامهب در دانشگاهی و حوزوی کارشناسان از ایگسترده طیف حضور از برنامه، 90 این طول در
 بیات، االسالمحجت به توانمی کارشناسان این جمله از. کردندمی شرکت گفتگوها در تلفنی برخی و حضوری شکل به

 میکاظ موسی مجتبی سید استاد ،(روانشناس) الستی محمدعلی دکتر وافی، االسالمحجت رضوانی، االسالمحجت
 ،(هابازی) تانیدبس مهندس ،(خانواده) زاده نیلچی خانم سرکار ،(خانواده) سروستانی شفیعی ابراهیم دکتر ،(روانشناس)

( تباطاتار) نژاد خرم هندسم و( ارتباطات) پویا دکتر ،(مجازی فضای) شائم منتظر مهندس ،(هابازی) وردی ح  مهدی
 .کرد اشاره

 

 فصل دوم
ه روشن خش برنامه سایپبا تحول در نظام جدول پخش رادیو معارف، تولید و و همزمان  1392در نیمه ی دوم سال 

رتقای ارنامه که باش پیش از آن دو بار تمدید شده بود، متوشف شد. اما از آن جا که مأموریت اصلی که طرحنامه
أمور به مامه ساز های برنامه سازی رادیو معارف شرار داشت، گروه برنای مخاطب بود همچنان در اولویتسوادرسانه

 موضوع یابی تازه و طراحی فصل دوم برنامه شدند.
. در این فصل  با طراحی شد 92شسمتی جدید برای پخش فشرده هر روزه در اسفندماه  22بدین ترتیب مجموعه 

نت( )گیم  زی سراهاو با حضور دکتر سید امیر هاشمی )روانشناس و پژوهشگر( به طور ویژه موضوع بازی های ویدیویی
 به تفصیل زیر مورد بحث و بررسی شرار گرفت:

 ایرایانه هایبازی هایویژگی و تاریخچه 
 هابازی این از ادهاستف مختلف ابعاد و هابازی این بازار در کنندگان تقاضا و کنندگان عرضه بررسی 
 پدیده این روانشناختی و شناختی جامعه آثار و نت گیم ناآشنای پدیده 
 ایرایانه هایبازی و هانت گیم نامطلوب آثار از جلوگیری چگونگی  
 آنالین هایبازی محتوایی تحلیل 
 نت گیم و نتکافی از فرزندان استفاده با مواجهه در هاخانواده وظایف 
 فرصت به هاپدیده این تهدیدهای تبدیل راههای  

 هایبازی به مداوم صورت به هک جوانان و نوجوانان از تن چند حضور با برنامه این از جذاب هاییشسمت در همچنین
 مخاطبان این نیعی تجربیات به توجه با ایرایانه هایبازی محتوایی و روانشناختی هایآسیب پرداختند،می ایرایانه
 شد. بررسی



 فصل هفتم  902

 
 

 فصل سوم
وجوانان و میان نر جتماعی دابا توجه به فراگیر شدن استفاده از رسانه های  «روشن سایه» گروه برنامه ساز برنامه

 ایتهدیده و هارصتف»جوانان و در پاسخ به درخواست مخاطبان رادیو معارف مبنی بر پرداختن به این موضوع، 
 را در دستور کار شرار داد. « همراه تلفن اجتماعی هایشبکه

 و زیمجا ضایف حوزه )پژوهشگر مرادی سیدعباس شسمت جدید برنامه با حضور مهندس 10، 1393در شهریور 
 حوزه وهشگر)پژ نعمتی و یخانم ها صابر خانواده(، و زنان مباحث )کارشناس مجد سرکار خانم امین اطالعات(، فناوری

 جوانان برای آنان اخالشی و تیتربی های آسیب همراه، تلفن اجتماعی هایشبکه تهدیدهای و هافرصت زنان( به بررسی
 همراه اختصاص تلفن یرو...  و اینستاگرام الین، وایبر، آپ، واتس افزارهای نرم تخصصی و فنی بررسی و زنان و

 یافت.
ان کارشناس گیری شد وبه طور جدی در برنامه پی« ایرانی –سبک زندگی خانوادگی اسالمی »در این فصل رویکرد 

 محترم از این زاویه به طرح مباحث خود پرداختند.
 

 فصل چهارم
 شدرت ها، اهداف پیشبرد در هارسانه نقش و اخیر هایسال در روانی جنگ کارکرد افزایش و اهمیت به توجه با

موضوع جدیدی که در فصل چهارم مورد توجه برنامه سایه روشن شرار 
 .بود «روانی عملیات هایتکنیک»گرفت 
 یفضا و رسانه حوزه در نویسنده و )پژوهشگر شدیری احمد آشای جناب
از رادیو  93که در بهمن و اسفند شسمتی  12مجموعه ی  این در مجازی(

ها و تکنیک رسانه در روانی عملیات ترفندهای بررسی معارف پخش شد، به
 دادن جلوه راست مخاطبان، برای هارسانه سازی ذهنیت .پرداخت های اشناع

 جمله از هارسانه در اطالعات هدفمند ارائه و هارسانه توسط هادروغ
 بیان بر عالوه شد. همچنین پرداخته آن بهفصل  این در که بود محورهایی
 آن برابر در مصونیت و مقابله عملی و عینی راهکارهای خبری، ترفندهای

 به و استفاده برای ابزاری نظری، های بحث از فراتر تا شد بازگو نیز
 باشد. آمده فراهم مخاطب توسط اصول کارگیری

های عملیات روانی  تکنیک»مباحث این برنامه ها بر اساس کتابی به نام 
 ی کارشناس برنامه، طراحی و انتخاب شده بود.نوشته« در حوزه رسانه و خبر
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 فصل پنجم
دیل یما و تعسصدا و  که ناشی از تحوالت مدیریتی سازمان« سایه روشن»بعد از دو سال وشفه در تولید و پخش 

اصول »االسالم کهوند و با موضوع ا حضور حجتشسمت ب 12فصل پنجم برنامه در  1395بودجه و ... بود، در تابستان 
رفت،  ه روی آنتنبتولید و پخش شد. در این فصل که با گروه اجرایی جدیدی « ای در خانواده اسالمیتربیت رسانه

 نگی تبیین و تشریح شد.رای به شکل پر ی سوادرسانهرویکردهای اسالمی در حوزه
 ی سایه روشنهایی از تجربهدرس

ای با موضوع ترویج سازی سایه روشن از پنج سال تولید و پخش برنامههای گروه برنامهای از آموختهگوشه موارد زیر
 ای دینی است:ای در رسانهسوادرسانه

 ل نبرد. در طراحی فصل او« ایسواد رسانه»ای را محق  کرد، ولی نامی از می توان اهداف سواد رسانه
جامع معنوان در  نشده است. در حقیقت در ابتدای دهه نود این« ایسواد رسانه» ای به عنوانروشن هیچ اشارهسایه

وشن است که رکامالً  د شدهدانشگاهی هم رایج و مصطلح نبود. اما با دشت در طراحی سؤاالت و مسیر برنامه های تولی
ای و آشنایی های رسانهه پیامای از جمله تعیین رژیم مصرف، ایجاد تفکر و نگرش انتقادی باهداف مختلف سواد رسانه

 ای از محورهای اصلی برنامه بوده است. های رسانهبا ساز و کارهای اجتماعی و سیاسی تولید پیام

 و موج  های نوین های مرتبط با ارتباطات و رسانه، بسیار دیر نسبت به تحوالت رسانهفضای دانشگاهی رشته
پژوهشگرانی  انشگاهی وبرنامه، یافتن اساتید د شان دادند. در فصل اولای دیجیتال واکنش نفراگیری ابزارهای رسانه

ی ربارهدهای بومی ژوهشکه حرفی برای گفتن به مردم داشته باشند بسیار دشوار بود. حتی تحقیقات منتشر شده و پ
نظران در آن احبی تمرکز اساتید و صهای نوین به ندرت در دسترس بود. عمدهکاربران ایرانی فضای مجازی و رسانه

 شد.یهای تلویزیونی خالصه مرسانه وهای سنتی مکتوب دوران روی رسانه

 ها های فراوان در دیدگاههای نوین و کارشناسان فضای مجازی هم با وجود تفاوترسانه عموم فعاالن عرصه
های مردمی با توده تمانی گفو نظرات، از یک نظر به هم شبیه بودند و آن مخاطب شرار دادن مسئوالن و عدم برشرار

ها و تهدیدهای هایی که تا آن زمان به بررسی موضوع آسیببر خالف معدود برنامه« سایه روشن»بود. در حالی که 
باالدستی،  پرداختند، به جای مخاطب شرار دادن مسئوالن اجرایی کشور و نهادهایهای جدید در جامعه میحضور رسانه

ها و عملیاتی سانهاز ر مردم شرار داده و به شکل عملی به ترویج فرهنگ عمومی استفاده روی صحبت خود را به سمت
 پرداخت.ای میسازی سوادرسانه

 اشد، بنتشر شده ای در صورتی که مبتنی بر یک پژوهش مکتوب یا کتاب متولید برنامه با موضوع سوادرسانه
وضوع ی فصل چهار سایه روشن که با مافع است. تجربهان بسیار نسازان بسیار ساده و برای مخاطببرای برنامه

دسته  ،در این شیوه دعاست.امباحث یک کتاب کاربردی و به روز را دستمایه شرار داده بود مؤید این « عملیات روانی»
طعی ض و غیرشهای متناشبندی شدن موضوعات و نظم و روال منطقی مباحث حفظ شده و مخاطب در مواجهه با گزاره

 ست.اگیرد. حضور مؤلف کتاب به عنوان کارشناس محوری برنامه از دیگر امتیازات این روش نمی شرار

 همی در ممه، نقش برنا همراهی پایگاه اینترنتی رادیو معارف و مدیریت روابط عمومی شبکه در پشتیبانی از
جاد صفحه نامه، ایش برید و پخبرشراری ارتباط مناسب با مخاطب و بازخوردگیری از آنان داشت. انتشار اخبار تول

ا مخاطب از بری تعامل های پخش شده در آن و امکان برشرااختصاصی برای برنامه در اینترنت، شرار دادن فایل برنامه
در این پایگاه برای دانلود « سایه روشن»های پخش شده شسمت از برنامه 85هاست. هم اکنون ی این فعالیتجمله

 موجود است.
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 قدردانی 
ا نگارنده بین مقاله اآوری اطالعات ارایه شده در از واحد آرشیو رادیو معارف و صداو سیمای مرکز شم که در جمع

 شود.همکاری داشتند صمیمانه تشکر می
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 (1395تا  1389برنامه سایه روشن رادیو معارف در یک نگاه )از 

 برنامه نام عوامل عنوان عوامل برنامه زمان عنوان مرحله

 پیش تولید
 طراحی و 

 برنامه ریزی

تا  1389اردیبهشت 

 1389شهریور 

 مجتبی تونه ای مدیر گروه فرهنگ و ادب

 حسین غفاری سردبیر

 گروه مطالعه و پژوهش در منابع

 سیدمحمدعلی شکیب

 محمدحسین لطفعلی زاده

 سیدمهدی دبستانی

 سیدمحمد سیدغراب

 تولید و پخش

 فصل اول

 شسمت( 90)

تا  1390فروردین 

 1392شهریور 

 مجتبی تونه ای مدیر گروه فرهنگ و ادب

 حسین غفاری / ابوالفضل سلیمانی سردبیر

 ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده

 محبوبه شیرعلی مجری

 حمیده نجاتی گزارشگر

 فصل دوم

 شسمت( 22)
 1392اسفند 

 مجتبی تونه ای مدیر گروه فرهنگ و ادب

 حسین غفاری سردبیر

 ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده

 حسین غفاری کارشناس مجری

 حمیده نجاتی گزارشگر

 فصل سوم

 شسمت( 12)
 1393شهریور 

 مجتبی تونه ای مدیر گروه فرهنگ و جامعه

 حسین غفاری سردبیر

 ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده

 حسین غفاری، نرجس فروغی مجریکارشناس 

 حمیده نجاتی گزارشگر

 فصل چهارم

 شسمت( 12)
 1393بهمن و اسفند 

 مجتبی تونه ای مدیر گروه فرهنگ و جامعه

 حسین غفاری سردبیر

 ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده

 حسین غفاری کارشناس مجری

 حمیده نجاتی گزارشگر

 فصل پنجم

 شسمت( 12)
 1395شهریور 

 جواد عزتی پور مدیر گروه فرهنگ و جامعه

 ابوالفضل سلیمانی سردبیر

 ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده

 ابراهیم خرم نژاد کارشناس مجری
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 1ای در دنیای دیجیتال های متقاعد سازی و سواد رسانهروش
 

 سیما عطایی، اکرم مددی، پویان خدابخش، 2دکتر بهرام صادشی بی غم

 

 چکیده
نها را ور وسیع آطها با حجم انبوه اطالعات درست و غلط در دنیای دیجیتال روبرو هستیم که مردم به این روز

گیرند. شایعات و برخی افکار کنند و از آنها تاثیر میهای جدید منتشر میبینند، باور میکنند، کپی کرده و در گروهمی
های هوشمند شیهای دیگر وارد زندگی و گوسیاسی گروهی به سادگی و در البالی پیاماعتقادی خاص و رویکردهای 

شوند. مثال عکس یمرای تفریح و خودنمایی ساخته باهمیت اند و توسط افرادی خاص شوند. برخی از آنها بیافراد می
های مختلف گروه روز آن را اززنند و پس از چند ترین پروفسور فالن رشته جا مییکی از دوستان را به جای جوان

ی بسیار معتبر با صد مقالهمیی علشوند، یا یک محافظ شخصی یک مقام را به عنوان نخبهدریافت کرده و شاد! می
شود. برخی دیگر با اهداف اعتقادی و تاثیرات ها بار کپی میکنند و در عرض یک روز این خبر ملیونمعرفی می

امروزی  های هوشمندوشیو به صورت هدفدار تولید و با استفاده از مخاطبین عام در گ فرهنگی و یا تجاری و فروش
 شوند. تزری  می

های متقاعد سازی های زیادی به تکنیکشود که شباهتمیدر این روش از ابزارهای متقاعد سازی استفاده زیادی 
عرفی مای )بخصوص در دنیای دیجیتال( به هح سواد رسانشود در جهت ارتقا سطسنتی دارد.در این مستند تالش می

ذهن خطور  واالتی بهشود که هنگام دریافت هر پیام، سروشهای متقاعد سازی پرداخته شود. نتیجه این تالش باعث می
 های چشم و گوش بسته کاسته شود.کند و از دنباله روی

 های اجتماعیکهی دیجیتال، شبها: سواد رسانه ای، سواد دیجیتال، متقاعد سازی، رسانهکلمات کلیدی

 

 مقدمه -1
 خواندن، یوسیله به که بوده زبانی خطی یا الفبا حروف با تنگاتنگ ارتباطی در همواره تاریخ طول در سواد مفهوم
 و توانایی به سواد، یواژه معنای امروزه اگرچه.است بوده ارتباط در چاپ شابل هایرسانه با فهمیدن و نوشتن
 .است زبان و خط از مستقل و شودمی اتالق اطالعات سازی ذخیره و برآورد تحلیل، انتخاب، یافتن، چون هاییمهارت
 توانایی به سواد، که گونه همان باشد.می آن یادگیری به شادر کس هر که است هامهارت از ایمجموعه ایرسانه سواد

 هر کردن درست و ارزیابی تحلیل، و تجزیه دسترسی، توانایی به نیز ایرسانه سواد شود،می اطالق نوشتن و خواندن
 ها،مهارت این است. دیجیتال هایرسانه مقاله این در ما تمرکز بیشترین که شودمی گفته ایرسانه هایپیام از نوع

 ها، متن از ترکیبی طری  از را خود اطالعات اکثر زیادی افراد امروزه، هستند. امروز دنیای در ضروری بسیار هایمهارت
 مفهوم و معنا بتوانیم تا باشیم پیچیده ایرسانه محیط این هدایت به شادر باید ما کنند.می دریافت هاصدا و هاعکس
 خودمان مختلف هایتکنولوژی از استفاده با و کرده درک را آورندمی هجوم ما به روز هر که بسیاری ایرسانه هایپیام
 اجتماعی هایشبکه از که ایپیچیده هایپیام توانندمی بهتر ای،رسانه سواد دارای رگساالنبز و جوانان کنیم. روز به را

                                                           
مراجع ذکر شده است و به عنوان متن سخنرانی آماده شده است. برخی از روشهای واکاوی این مقاله حاصل ترجمه، بازنگری، بازنویسی و تغییرات جدید در محتویات 1

 و برخی تحلیل ها بعنوان ایده های نویسندگان و مابقی با  استناد به مراجع است.

2b_sadeghi_b@iasbs.ac.ir 
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 ها،کتاب ها،مجله هاروزنامه رادیو، تلویزیون، حتی یا و آن مشابه و فیسبوک مثل هاییمحیط و وایبر... تلگرام، مثل رایج
 دریافت رسانه دیگر انواع و اینترنت موسیقی، ویدئویی، هایازیب بازاریابی، کاالهای ها، بندی بسته تابلوها، بیلبوردها،

 مفهوم و معنا ایجاد چگونگی و کرده، درک را هاپیام این گیری شکل ینحوه توانندمی آنها کنند. رمزگشایی را شودمی
 ایجاد را خود یرسانه انندتومی دارند، ایرسانه سواد که افرادی برند.می پی است، نامشخص و پوشیده معموال که پیام
 شوند. تبدیل ایرسانه فرهنگ در فعالی یکننده مشارکت به و کرده

 گرفته شرار وجهت مورد است مدتی که است اشتهد دنبال به ار حیاتی سیارب شکلیم یجیتالد کنولوژیت ریعس رشد
 گذاری شتراکا و چرخش یجاد،ا سبب هک کارهایی و ازس کامل فهم به هروندانش نیاز هب توانمی جمله ینا از است.

 .کرد. اشاره جوامع( ایرسانه سواد یگرد بیانی )به شوندمی ظراتن و هایدها اطالعات،
پیشرفت  ،منجر بهیزیکیفاز منظر تاریخی هر شدم از پیشرفت انسان در ارتباطات، در شالب خط، مهارت یا وسیله 

.اولین ده استو سبب به وجود آمدن سطح جدیدی از سواد شمحسوسی در کل سیستم فرهنگی و سوادآموزی شده 
ریخ بشری ر طول تادستند دستاورد گسترده در فرایند همیشه رو به جلوی سوادآموزی پیدایش حروف الفبای نوشتاری ه
ی ت نیروشود، در حقیقمیاستفاده از خط و حروف نوشتاری، همان چیزی که از آن به نام سواد خواندن و نوشتن یاد 

ر دیفی عظیم کدر واشع خط و الفبا جزئی از یک جهش .های خردمندانه و اجتماعی بوده استی پیشرفتپیش برنده
 ز دوران شدیم تااز جامعه اثر اتاریخ فرهنگی بشریت بوده و به عنوان سرآغاز مسیری ادامه دار از پیشرفت اما همیشه مت

 .گرددمیبه امروز تلقی 
جود آمدن وتدایی به ت که از دوران ابمیان بخشی از فرایند مهم پیشرفت ارتباطات انسانیسای در این سواد رسانه

آخرین  .ستاهای دیجیتال است ادامه پیدا کرده های الکترونیکی و فناوریالفبا شروع شده و تا االن که عصر رسانه
 و فیلم، رادیو های اجتماعی، تلفن،اینترنت، شبکه)های دیجیتال دستاوردهای مهم در این زمینه، پیدایش رسانه

ای بی اندازه وبا سرعت  های دیجیتال کههستند که راه را برای ارتباطات گسترده هموار کردند پیدایش رسانه( تلویزیون
ی اطالعاتی به نگرشی خردمندانه، فصیح و فرهنگی انجامیده است یابند در چارچوب جامعهمینظیر در تاریخ گسترش 

 .ئل شخصی، کاری و بهبود اجتماعی تاثیر گذار استکه بر مسا
ی دوم یمهنهای ارتباطات دسته جمعی شده است که در کل حال و هوای جدید منجر به جهشی کیفی در سیستم

سته اند ای و دیجیتال نتوانهای چند رسانهبا تمام وصفی که رفت هنوز هم سیستم.کردندمیشرن بیستم حکم فرمایی 
های نهظر ما رسای اطالعاتی مورد ناین بدین معناست که در جامعه. ای سنتی را به طور کامل بگیرندهجای رسانه

واندن و دهند، این نکته اهمیت دارد که سواد جدای از بحث خمیدیجیتال و سنتی در کنار هم به حیات خود ادامه 
ی پایه ه همچنانکد؛ چرا ادامه داده انکار نشوهاست شکل گرفته و به حیات خود نوشتن، به عنوان چارچوبی که شرن

 :ردتوان در طول تاریخ به صورت زیر دسته بندی کمیسواد را . های شخصی و اجتماعی استبخش بزرگی از فعالیت

دن های متمادی حکم فرما بوده و به فرایند خوانشرن، (درك کردن-نوشتن-خواندن)سواد کالسیك  •

 .وع سواد داشته استآموزش و مدرسه نقش اساسی در این نانجامیده و میو نوشتن 
مرکز بر های الکترونیک همچون فیلم و تلویزیون با ت، سوادی که مرتبط با رسانهسواد سمعی بصری •

ی در این ا کارهایابتد این سواد شروعی بر نیاز به آموزشی متفاوت است که در.تصاویر و تصاویر متحرک بوده است
 .ت اما سیاست خاصی برای حمایت از این کارها وجود نداشته استزمینه انجام گرف

های های دیجیتالی نشات گرفته و با شبکهاز کامپیوترها و سیستمسواد اطالعاتی، یا سواد دیجیتالی  •

این مفهوم  .های جدید را به همراه آورده استاجتماعی امروزی به اوج رسیده است و احساس نیاز برای یادگیری مهارت
های دیجیتال و توانایی های فنی کار با دستگاهنو و جدید است که اغلب هم معنی با مهارتمیتا حد زیادی مفهو
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 .شودمیهای اجتماعی و اینترنت به کار برده های دیجیتال و شبکهاستفاده و تاثیر گذاری در رسانه
سازی  ده است و حاصل همگامای به وجود آمی تقارب رسانهچیزی است که در نتیجهسواد رسانه ای،  •

افتد. میی اطالعاتی اتفاق ی جامعهی توسعههای پیشرفتههای دیجیتال است که در گامهای الکترونیکی و رسانهرسانه
ی و سمع(، های خالشانهمشتمل بر فهم تا مهارت)خواندن و نوشتن :لهای شبلی سواد مثی فرماین سواد شامل همه

 ای است.ضای جدید رسانههای مورد نیاز در فدیجیتال و مهارتبصری، 
)  ”ی انحصاریرسانه“ای در درک چگونگی فرهنگ سازی توسط رسانه و درک چگونگی تاثیرگذاری سواد رسانه

د کند. سوامیکنند.( بر سیاست و جامعه ما را یاری میهای بزرگ که بیشتر رسانه را کنترل تعداد محدودی از شرکت
ای جدید، عادالنه تر ای و ایجاد یک شبکه رسانهای جوانان و بزرگساالن را در جهت ایجاد تغییر در سیستم رسانهرسانه

 کند.میو در دسترس تر، تشوی  و تقویت 
ای سانهرشود ولی در سواد میاستفاده  "کلمات نوشته شده"به معنای  "متن"در دنیای رسانه ها، معموال از واژه 

تواند شامل میشنوید. این متن میبینید یا میمتن معنای بسیار متفاوتی دارد. متن هر رسانه چیزی است که شما 
باشد.  ین عناصرمام اتکلمات نوشته شده یا گفته شده، عکس ها، گرافیک، تصاویر متحرک، صداها و یا ترکیبی از 

ن شود. برای بیشتر ما، متن یک رسانه، همیشه یکسامینامیده  "متن ظاهری"یا  "داستان"این متن بعضی اوشات 
 است.

امیده ن "پنهان متن" زیر متن: زیر متن یا معنای تلویحی، درک شما از یک رسانه است که بعضی اوشات به نام
سازیم. با وجود میود که ما از متن در ذهن خ ن یا دیدن زیر متن سخت نیست، بلکه معنایی استشود. در واشع شنیدمی

کند، هر  سازند که زیر متن خاصی را تداعیمیاینکه سازندگان رسانه )مخصوصا تبلیغات کنندگان( معموال متنی را 
کند. میاشت د بردهای خوشخص زیرمتن)درک( خاص خود را بر اساس تجربیات شبلی، دانش، نظرات، رفتار و ارزش

 ی آن متغیر است.معنای تلویحی هر رسانه با توجه به هر شخص بیننده یا شنوندهبنابراین 
 

 زبان متقاعد سازی -2

ها در دنیای دیجیتال )و البته همواره( این است که مخاطب را متقاعد سازند تا کاری را انجام دهد و هدف اکثر رسانه
کنند که ما باور کنیم میی گران شیمت، سعی های ویژهجلوههای هالیوودی با استفاده از یا چیزی را شبول کند. فیلم

های مختلفی استفاده بینیم واشعی است. اخبار برای اینکه ما باور کنیم داستان واشعی است، از تکنیکمیچیزی که 
ی و حمایت ای با موضوعات تبلیغات، روابط اجتماعهای رسانهپیام .کنند )مثل نقل شول مستقیم از منابع مشخص(می

کننده بیشترین نگرانی در رابطه با متقاعدسازی ما را دارند. تبلیغات بازرگانی، سعی میکند که مارا متقاعد کند که یک 
هایی که یک باور، دیدگاه، سیاست یا حرکت مشخص را های حمایت کننده )گروهکاال را بخریم. سیاست مداران و گروه

کنند ما را متقاعد کنند که میها و ابزار و وسایل دیگر سعی ها، خبرنامهها، سخنرانیهیکنند( با استفاده از آگمیحمایت 
تواند میهای خاص خود را دارد که ها در دنیای دیجیتال نیز شیوهبه آنها رای داده یا از آنها پشتیبانی کنیم. این تالش

های اجتماعی خاص منجر شود. ها و یا شبکهازی کمپیناز ساخت یک استیکر و یا تصویر و پیام شروع شده و به راه اند
های مختلفی برای جلب توجه ما، ایجاد اعتبار و اعتماد سازی، و یا سیاست و انگیزه از تکنیک "متقاعد کنندگان"این 

های تکنیک"ها را کنند. این تکنیکمیدادن به ما برای خریدن، رای دادن، پول پرداخت کردن و... استفاده 
های متقاعد سازی نوشته است سال پیش در مورد تکنیک 2000نامیم که البته جدید نیستند. ارسطو می "تقاعدسازیم

ها توسط سخنرانان، نویسندگان و رسانه سازان استفاده شده اند. یادگیری زبان متقاعد و حتی شبل از آن این تکنیک
کنند میای سعی های رسانهاگر شما متوجه شوید که پیام ای است.های سواد رسانهسازی یک مهارت مهم از مهارت
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 که شمارا متقاعد به انجام کاری یا باور چیزی کنند، بهتر شادر به تصمیم گیری خواهید بود.
ند. مبتدیان اای دارند و به سادگی در دسترس ی شروع هستند. بیشتر تبلیغات ساختار سادهتبلیغات ساده ترین نقطه

ه در نظر داشت شوند تا با بررسی و تجزیه و تحلیل تبلیغات، زبان متقاعدسازی را یاد بگیرند.میی تشوی  اسواد رسانه
های بازرگانی تلویزیونی به صورت همزمان از چندین تکنیک استفاده ای مانند پیامهای رسانهباشید که بسیاری از پیام

 کنند.مییک استفاده یا دو تکنها، به صورت انتخابی از یک ی پیامکنند و بقیهمی
حساسی اسائل مشعارهای سیاسی تجزیه و تحلیل سخت تری دارند. این سختی نه فقط به خاطر این است که 

ای و شطعه شطعه، فیلتر شده و ویرایش شوند، بلکه به این دلیل که ممکن است پیام به صورت تکهمیبیشتری را شامل 
، عدالت جنگ و صلحهای اجتماعی به دلیل اثرات آن )های متقاعد سازی در سخنرانیشده، دیده شود. شناسایی تکنیک

های کند تا بحثمیک ی بهتر( بسیار چشم گیر است. یادگیری زبان متقاعدسازی به ما کمو بی عدالتی، آزادی، آینده
ای که با ه مسئلهجع بو را احساسی پیچیده را متوجه شده، مسائل کلیدی را مشخص کنیم، ذهن خود را منسجم ساخته

فته. تقسیم سط و پیشرهای متقاعد سازی را به سه سطح پایه، متوآن مواجه ایم تصمیم گیری نماییم. در ادامه تکنیک
 کرده و در مورد آنها توضیح مختصری ارایه میکنیم.

ای ی شروع خوبی برهای رسانه شابل شناسایی هستند و نقطههای پایه به سادگی در بسیاری از مثالتکنیک
های های متوسط ممکن است نیازمند دید انتقادی باشد. شناسایی تکنیکباشند.شناسایی تکنیکمییادگیرندگان 

جه این سختی متو ی شضاوت بیشتری است و بعضی از یادگیرندگان ممکن است بهپیشرفته نیز نیازمند انتزاع و شوه
های متوسط یا ای ممکن است بتوانند بعضی از تکنیکد رسانهندگان سواها شوند. با این وجود، حتی آغاز کنتکنیک

گیرند، ر میفاده شرارد استکه در دنیای سنتی موپیشرفته را شناسایی کنند. بسیاری از روشهای متقاعد سازی همچنان
 وتر تر و ارزانها سادهزاراباخت توانند در دنیای دیجیتال نیز ایفای نقش کنند. با این تفاوت که در محیط دیجیتال سمی

 نیز استفاده وسیع از آنها متداول تر است.
 

 های متقاعد سازی پایه تکنیك -3

ی رد عالشهه شبال موککند که کاال، خدمات یا ایده را با چیزی تکنیک متقاعدسازی سعی می  متحد سازی: .1
ای یام رسانهد دهد. پپیون (موفقیت، ثروت و...  مخاطب هدف شرار گرفته )مثل سرگرمی، لذت، زیبایی، امنیت، صمیمیت،

کند. متحدسازی میتوانید این موارد را به دست آورید، بلکه اتحاد این مسئله را القا میکند که شما میبه وضوح ادعا 
این تواند یک پاسخ احساسی شوی تولید کرده و سپس میتواند یک تکنیک بسیار شدرتمند باشد. یک آگهی خوب می

های متقاعد شود. بسیاری از تکنیکمیاحساس را با برند متحد سازد. این فرایند به عنوان انتقال احساسی شناخته 
 های گرم راحت و نوستالژی انواع مشخصی از متحدسازی هستند.سازی مثل افراد زیبا، نشانه

کنند و این را القا میاز کاالیی استفاده دهند که میها افراد بسیاری را نشان بسیاری از آگهی ارابه )شطار(: .2
دهند.( هیچ کس دوست ندارد میرا انجام  این کار "افراد متمایز"دهند )یا حداشل میکنند که همه این کار را انجام می

 وشتی "پریم!شطار( ب)به داخل ارابه "کنند که ها مارا متقاعد میکه از جامعه کنار گذاشته شده و یا عقب بماند. این آگهی
های کنند. در شبکهمیبرند، از این تکنیک استفاده میرا به کار "خواهند...میمردم  "سیاست مداران الفاظی مانند 

 دهد.اجتماعی مانند فیس بوک استفاده از کلمه کشور پرجمعیت فیس بوک تلقین مشابهی انجام می

که ممکن است افراد معروف هم باشند( به منظور جلب : این تکنیک از افراد زیبا و خوش منظر )افراد زیبا .3
ها متداول است. این تکنیک ممکن است این مسئله را القا کند کند. این تکنیک به شدت در آگهیمیتوجه استفاده 
و امکانات های گرافیکی رسیم. ابزارمیها به نظر دهد( که اگر ما از این کاال استفاده کنیم مانند این مدلمی)ولی شول ن
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 کند.میتر وسیع آنها در کامپیوتر این روش را در اکوسیستم دیجیتال ساده

ی هدیه وپن یاککند که ما را از طری  وعده به چیزهای دیگر مثل تخفیف، این تکنیک سعی می رشوه: .4
اع مختلف ها از انوه کشیها، پیشنهادهای ویژه، مسابقات و شرعرایگان متقاعد به خرید یا پذیرش تفکری کند.حراج

ی رشوه را زینههج شده کنیم و شسمتی از شیمت حرارشوه هستند. متاسفانه در اصل ما چیزی را مجانی دریافت نمی
شود و در این پدیده امتیازات و های اجتماعی این مورد به وفور دیده میای و شبکههای رایانهکند. در بازیمیتامین 

 شود که برای کاربران جوان بسیار جذاب است.خت میای پردااعتبارات خودساخته

راد مشهور با ستند! افشهور هکنیم. به همین دلیل است که این افراد م: ما به افراد مشهورتوجه میافراد مشهور .5
اوشات  نند. بعضیکمی حاضر شدن در یک آگهی یا اجتماع و حزب بر یک محصول و عقیده صحه گذاشته و آن را تایید

دهند تا در میها به افراد مشهور پول هنگفتی دانند که شرکتمیتایید واضح و آشکار است. بسیاری از مردم این 
آیند. حضور رییس جمهور، میهای بازرگانی آنها حاضر شوند ولی این نوع از متقاعد سازی هنوز به نظر تاثیرگذار پیام

 شود.میها بکههای اجتماعی خاص باعث تایید عمکلکرد آن شهای معروف و ... در شبکهمقامات دولتی، هنر پیشه

وفسورها کنیم. دانشمندان، پزشکان، پرمی: ما در مورد موضوعاتی که از آن اطالعی نداریم اعتماد متخصصان .6
ی در ایدههای حمایتی ظاهر شده و اعتبار خود را به کاال، سرویس و یا ها و پیامای معموال در آگهیو سایر افراد حرفه

 دهند. میحال فروش 

ضی عبرای مثال ب است. : اگر چیزی مستقیماً، کامال و به صورت واضح گفته یا اثبات شود، صریحادعای صریح .7
ها ین مثالکنند. ایها شیمت یک کاال، محتویات اصلی، محل تولید، یا تعداد اشیای داخل جعبه را اعالم ماز آگهی

شابل اعتماد  رگذاری یاری در رابطه با کیفیت، تاثیگیها مشخص و شابل اندازهن این ادعاادعاهای واضح هستند. همچنی
های توانند طی آزمایشات و بررسیمیادعاهای صریح "است.  Yبرابر  Xمثال سرعت دانلود اینترنت "بودن هستند.

از اد کمیت که تعده اسگیر کنند دشی  اثبات یا رد شوند و اگر رد شوند تبلیغ کننده دچار مشکل خواهد شد. غافل
هایی که شابل اثبات یا رد نیستند کنند مارا از طری  روشمینها سعی کنند و بیشتر آمیها از ادعای صریح استفاده آگهی

 متقاعد کنند.

ترسد با دوست میکه مخاطب هدف از آن : این تکنیک متضاد تکنیک اتحاد است. این تکنیک از آیتمیترس .8
 نترنت( کند تا یک راه حل را ترویج دهد )مثل ویروس، لو رفتن اطالعات شخصی، هزینه زیاد ایمیاستفاده  ندارد

ست. ما کنند و این تکنیک یک روش شدرتمند امی: خیلی از تبلیغات از طنز برای جلب توجه ما استفاده طنز .9
را به ما  شوند و سپس لوگو یا کاالی خودی ما میخندیم احساس خوبی داریم. تبلیغ کنندگان باعث خندهمیزمانی که 
کنند این حس خوب را به کاالی خود متصل کنند. آنها امیدوارند زمانی که با صفحه اینترنتی میدهند و سعی مینشان 

 شویم آن حس خوب را به خاطر آورده و کاالی آنها را انتخاب کنیم.میآنها مواجه 

اشاره کرد:  توان به موارد زیرها میها است. از این تشدید کنندهتشدید کننده : زبان تبلیغات سرشار ازشدت .10
یش یافته، کم ده، افزاشرفت کرترین( صفات تفضیلی )بیشتر، بهتر، پیترین، ارزانصفات عالی )بزرگترین، بهترین، سریع

ر جلوه دادن برای بهت ی بسیار دیگریهاتر( اغراق )شگفت انگیز، فوق العاده، برای همیشه( مبالغه آمیز و راهکالری
 خدمات و کاالها.

شوند. مثل شاید، میهای دو پهلو دنبال : ادعاهای ثابت نشده، اغراق شده و بیدادگرانه معموال با حرفشاید .11
-ینظر موری خوب به ر شابل باتواند، بسیاری از، معموالً، تقریباً، به همان تعداد، تا حدود. اگر پیشنهادی به طرز غیمی

ی معنی شوند و همه چیز را بمیهای شدت و شاید با هم استفاده رسد، به دنبال این کلمات باشید. معموال تکنیک
 کنند.می
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ا دستمزد مشهور ب ک فرد: در برخی موارد در دنیای دیجیتال، ما حرف یک فرد عادی را بیشتر از یمردم عادی .12
شود میستفاده نگی اروش خدمات و محصوالت روزمره مثل اینترنت خاباال شبول کنیم. این تکنیک معموال برای ف

م و خودمانی توانیم به سادگی خودمان را در حال استفاده از کاال تصور کنیم. تکنیک مردم عادی تصویر گرمیچون ما 
شت زیگران به در تبلیغات در وشع باد "مردم عادی"کند. متاسفانه بیشتر میی خدمات را شوی و اعتمادسازی شده

 باشند. میای هستند که شبیه مردم عادی انتخاب شده

ده، ممکن کنند. داخل یک آگهی یا پیام حمایت کننمی: تبلیغات کنندگان از تکرار در دو روش استفاده تکرار .13
ندین بار چ مکن استمی اصلی تکرار شوند. در روش دوم خود پیام است کلمات، صداها، تصاویر و... برای تقویت نکته

های غیر رضایت بخش و آگهی تکرار شود ) یک پیام بازرگانی تلویزیونی، یک بیلبورد، یک بنر تبلیغاتی وبسایت(. حتی
 توانند موثر واشع شوندمیهای سیاسی اگر به شدر کافی تکرار شوند و پیام خود را به ذهن وارد کنند یا شعار

دهند در حال تصدی  ارزش و یا کیفیت مییش ها معموال افرادی را نماها(: رسانهها )تصدی  کنندهگواهی نامه .14
توانند متخصصان، افراد مشهور و یا افراد عادی باشند. ما این افراد را میکنند. این افراد میکاال هستند یا ایده را تایید 

های ، طراح سایتشبکه برای مثال یک متخصص)رسندمیکنیم چون یک شخص ثالث بی طرف به نظر میباور 
ها ممکن است ینامهگواه تخصصی، فارغ التحصیل سطح بالی رشته کامپیوتر و یا رشته مرتبط با هدف سایت.( بعضی از

 ه است.شویم که فرد برای تصدی  کاال پول دریافت کردمیتاثیر کمتری داشته باشند مخصوصاً وشتی که ما متوجه 

رای بیجیتال( یای در احساسی)مثل خانواده، کودکان و فضای امن در دنگرم و راحت: این تکنیک از تصاوی .15
 کند. این تکنیک ممکن است از موسیقی آرامش بخش،میشبیه سازی احساسات، رضایت، راحتی، و لذت استفاده 

ی متحدساز یگری ازاستفاده کند. تکنیک گرم و راحت فرم د "راحت"و  "دنج"صداهای متناسب، کلمات مهیج مثل 
 دهد ولی ممکن است بعضی آن را چرند بدانند.میاست. این تکنیک برای بعضی از مخاطبان جواب 

 

 های متقاعد سازی متوسط تکنیك -4
د گفت که مردم به ام، بای 21دروغ بزرگ: ضمن یادآوری آدولف هیتلر یکی از خطرناک ترین مبلغان شرن  .16
ر ازی است، دبزرگ. دروغ بزرگ چیزی ورای مبالغه یا بزرگ سهای های کوچک بیشتر مشکوک هستند تا دروغدروغ

 "روغ بزرگکشف د یالزمه واشع گفتن یک کذب کامل، با اعتماد به نفس و کاریزمایی است که مردم آن را باور کنند.
 پرسند.و پرسیدن سواالتی است که سایر مردم نمی "بیرون از چارچوب عقل سنتی فکر کردن

ی محکم، مطمئن و با شهامت جلوه دادن خود، تاثیر توانند به وسیلهمیت، متقاعدکنندگان کاریزما: بعضی اوشا .17
کنند حتی می تیک پیرویهای سیاسی و حمایت کننده صادق است. مردم از افراد کاریزماگذار باشند، این تکنیک در پیام

 دهد مواف  نباشند.می حت تاثیر شرارای که آنها را توشتی که با موشعیت این افراد در مسئله

 رند تا یکهای دیجیتال و اطالعات خبری سعی در آرام کردن مخاطب داحسن تعبیر: بعضی مواشع رسانه .18
د. بر این اساس کننه میستفاداواشعیت ناخوشآیند را دلپذیر نمایند و از واژگان انتزاعی و مالیم به جای کلمات واضح 

 شود. میستفاده ا  "یا تعدیل نیرو کاهش "از کلمات  "از کار بی کار کردن "ها به جای است که در رابطه با شرکت

تمل : متقاعد کنندگان دوست دارند که تمل  ما را بگویند. سیاست مداران و تبلیغ کنندگان گاها به طور  .19
 "، "شع کیفیت داریدشما تو" "شوید.میی بزرگی را ببینید متوجه آن شما وشتی مسئله"کنند: میمستقیم با ما صحبت 

ی نمایش . بعضی اوشات تبلیغات به وسیله"ی آن هستیدشما شایسته"، "کنیدمیشما برای زندگی، سخت کار 
کنیم باهوش تر و برتر میدهند شصد تمل  مارا دارند و با این روش ما فکر میهایی که کارهای احمقانه انجام شخصیت

دهد که ما به تعریف شدن عالشه داریم و کسانی را که دوست داریم باور میواب هستیم. تکنیک تمل  به این دلیل ج
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 کنیم. می

 ن پرستی،ادی وطمثل تمدن، دموکراسی، آز "کلمات پر فضیلت "کلیات درخشان:این تکنیک استفاده از   .20
کنند که ما میتفاده اس اتمادری، پدری، علم، سالمت، زیبایی و عش  است. متقاعد کنندگان به این امید از این کلم

 بدون بررسی شواهد اظهارات آنها را بپذیریم. 

... (  وکند. )دروغ گویی، غیبت، ترس مینامگذاری: این تکنیک یک فرد یا ایده را به یک سمبل منفی متصل  .21
که باعث شوند ما کنند میه این تکنیک مخالف کلیات درخشان است. متقاعد کنندگان از نامگذاری به این منظور استفاد

 ها و القاب منفی آن رد کنیم. ای را بر اساس نشانهبه جای توجه به شواهد موجود، فرد یا ایده

های ها و چیزههای جدید را دوست داریم چون تمایل داریم که باور کنیم که بهتر از ایدها و ایدهجدید: ما چیز .22
صادق نباشد ولی اغلب در دنیای میتی مثل کاالهای شدیهستند. این امر ممکن است در برخی موارد سنمیشدی

 رسند. میها به نظر دیجیتال کاالها و خدمات جدید بهتر از شدیمی

ورانی جوی د واست. بسیاری از تبلیغ کنندگان در جست  "جدید"نوستالژی: این تکنیک مخالف تکنیک  .23
( "کردمیذا درست ان غجوری که مام"بیشتر از بود.) هستند که زندگی در آن ساده تر بود و از شرار معلوم کیفیت

ین دلیل کنیک به اتا بازگردانند و سنت را بازیابی کنند. این ر "های خوب گذشتهروز"دهند که میسیاست مداران شول 
یای اورند. در دنمیاطر خهای خوب را به کنند و شسمتمیهای بد گذشته را فراموش کند که مردم   بخشعمل می

 دیجیتال این تکنیک هنگاهی جواب میدهد که متصل به یک کاالی سنتی و فیزیکی نیز باشد.

ی طراحی االت جورین سوسواالت بدیهی: این سواالت طراحی شده اند تا موافقت ما را با گوینده جلب کند. ا .24
 ووش راحت یا یک رآ"د؟ کنآیا سرعت پایین اینترنت شما را خسته می"مشخص باشد. ) "درست"شده اند که جواب 

 ند.( های سواالت بدیهی هستخواهید؟ اینها همه نمونهمیامن پرداخت الکترونیکی 

ای لم برشواهد علمی: این تکنیک یک کاربرد مشخص از تکنیک تخصص است این تکنیک از ضمائم ع .25
کند که می تکنیک به این علت عملکند )چارت ها، گراف ها، آمار، نتایج آزمایشگاه( این میچیزی استفاده  "اثبات"

م ههرچند آنها  جه کنیم،هد تومردم معموالً به علم و دانش اعتماد دارند. این نکته بسیار مهم است که با دشت به شوا
 توانند گمراه کننده باشند.می

ساده  آنهاحل  وارند دراه حل ساده: زندگی پیچیده است. مردم پیچیده اند. مشکالت معموال دالیل بسیاری  .26
کنند آرامش را از طری  میشود. متقاعد کنندگان پیشنهاد مینیست. این واشعیات برای خیلی از ما سبب استرس و تنش 

کنند که ایجاد یک تغییر میی یک راه حل ساده بدست آوریم. سیاستمداران ادعا ها و ارائهنادیده گرفتن پیچیده گی
 رد. تبلیغکی دولتی( مشکالت بزرگ اجتماعی را حل خواهد د، یک برنامهسیاسی)مالیات کمتر، یک شانون جدی
های بانکی باعث دهند که یک روش اینترنتی برای کارمیکنند و پیشنهاد میکنندگان، این تئوری را پیشرفته تر نیز 

 صرفه جویی در وشت و ارتباط ساده تر و در نتیجه سود و موفقیت بیشتر نیز خواهد کرد.

دهد. این میی منفی را هشدار ی مثبت، یک نتیجهلغزنده:این تکنیک، به جای پیش بینی یک آیندهشیب  .27
ه دهد که انجام کار مشخصی یک شدم در یک شیب لغزان در جهتی است کمیتکنیک این ایده را مورد بحث شرار 
ها سرعت و د کنند، بعداگر اجازه دهیم که سرعت اینترنت خانگی را محدو"مخاطب هدف مخالف آن است. )

شود میه سی استفاد( تکنیک شیب لغزان در بحثهای سیا"ها و ... نیز محدود خواهند کرد.ها را در دانشگاهدسترسی
 رسد که بیشتر مردم دوست ندارند. میای شود ادعا کرد که یک شدم کوچک به نتیجهمیچون بسیار ساده 

کنند. میها و نمادها: نشانه ها، کلمات و یا تصاویری هستند که مفاهیم بزرگتری را به ذهن متبادر نشانه .28
معموال تصاویر شامل مفاهیم احساسی شوی مثل خانه، خانواده، ملت، مذهب، جنسیت، سبک زندگی و... هستند. متقاعد 
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توانند برای افراد مختلف میها کنند. ولی نشانهمیفاده ها برای پیشبرد کار خود استکنندگان از شدرت و شدت نشانه
 معناهای متفاوتی داشته باشند. 

 

 های متقاعد سازی پیشرفتهتکنیك -5
حث سان، به بری خود مبحث از طری  حمله به پیام حمله به پیام رسان: این تکنیک به جای صحبت درباره .29
کند که اگر چیز غلط و یا شابل اعتراض در رابطه با پیام رسان وجود میر دهد. این تکنیک بر اساس این باور کامیپاسخ 

 دارد، پیام هم غلط است.

نطقی کند. یک شیاس مناسب که در آن شرایط از نظر ممیشیاس: شیاس یک شرایط را با شرایط دیگر مقایسه  .30
نکه از متقاعد کننده نباشد، مگر ایری منجر شود. یک شیاس ضعیف ممکن است تواند به تصمیم گیمیمشابه هستند، 

 تصاویر احساسی استفاده کند تا ناعادالنه و غیر منطقی بودن شیاس را پوشش دهد.

کنیم. با این میی ما بخشی از داستان را تعریف تواند تمام داستان را بگوید. همهانباشت کارت: هیچ کس نمی .31
ای بر مخاطب بگذارد. این کند تا تاثیر گمراه کنندهمیرا ایجاد وجود، انباشت کارت به صورت عامدانه یک مفهوم غلط 

 ی دلخواه برساند.کند تا مخاطب را به نتیجهمیکند و شواهد مطلوب را انتخاب میتکنیک کارتها را دسته بندی 

طری   زنندگان اکقاعد دلیل در برابر همبستگی: در حالی که درک دالیل واشعی و نتایج واشعی مهم است، مت .32
ای های رایانهزی. بعضی باها با تبلت بازی میکنندجایگزینی همبستگی با دلیل، شصد فریب ما را دارند. برای مثال: بچه

 آیند.میکنند خشن و سنگدل بار هایی که با تبلت کار میکند. بنابراین بچهکاربر را خشن و سنگدل می

شود. این یماستفاده  که غیر محبوب یا بحث برانگیز است،انکار: این تکنیک برای فرار از مسئولیت چیزی  .33
-ه نمیشکالت ازدواج رشیبم اشارممن به  "گوید:میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. سیاست مداری که میتکنیک 

مورد عدم  ردیا یک بانک  است. بدون اینکه به نظر برسد شصد انجام این کار را دارد به این موضوع اشاره کرده "کنم...
ال پیامک برای ارس خواهیم در مورد اینکه بانک رشیب ماما نمی"هایش اشاره کند که دریافت هزینه پیامک از مشتری

ا در مورد ضعف راری مطالب . درواشع او با این جمله بسی"کند صحبت کنیمای )با اجازه و یا بی اجازه( دریافت میهزینه
 رشیبش گفته است.

تری برای ی جداگانه که متقاعد کننده در آن شانس بیشکنیک با بزرگ کردن یک مسئلهانحراف: این ت .34
گفته نشده  کند. انحراف برای مخفی کردن بخشی از داستان کهمیمتقاعد کردن ما دارد، توجه ما را از موضوع منحرف 

 شود.میرود. این تکنیک به عنوان شاه ماهی شرمز هم شناخته میبه کار 

گویند میدهند و یا چیزهایی که میک گروه: ما به شدت تحت تاثیر کارهایی که افراد دیگر انجام دینامی .35
های مجازی شرار بگیریم. ها و کلوبتوانیم تحت تاثیر اتمسفر گردهم آیی مخاطب زنده و یا گروهمیهستیم. همچنین 

 است. "ابهار"و  "باور عمومی"های ی شدید از تکنیکدینامیک گروه یک نسخه

ای ئلهکند که اگر بیشتر مردم مسمیاست و با این فرض کار  "ارابه"باوری عمومی: این تکنیک شبیه تکنیک  .36
شود و میناد ردها استها و برآورا باور کنند آن مسئله حتما درست است. برای پشتیبانی یک بحث، از نتایج رای گیری

 ها متفاوت هستند.ود، جوابالبته بسته به این که سوال چگونه پرسیده ش

ات و یی، تقصیرهای سیاسی است. بهانه جوبهانه جویی: تکنیکی بسیار شدرتمند و بسیار رایج در سخنرانی .37
کنند که تحریم دلیل میداند. برای مثال بعضی از مردم ادعا میمسئله را متوجه یک شخص، گروه، نژاد، مذهب و... 

فرم  ه جویی یکی پیچیده است و عوامل گوناگونی دارد. بهانکاری یک مسئله اصلی بی کاری است، در حالیکه بی
 است. "راه حل ساده "مشخص و خطرناک از تکنیک 
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د کرده ریف( ایجاحی غیر منطقی یا آسیب پذیر را از جانب طرف مقابل )یا مرد پوشالی: این تکنیک یک ایده .38
ز پا در آوردن ی غیرمنطقی بجنگد و پیروز شود. ان ایدهمیکند با آی طرف مقابل ارائه و سعی و به عنوان سخن یا ایده

 مرد پوشالی، از رویارویی مستقیم با حریف ساده تر است.

های ت. پیامای محتوای آن نیست بلکه زمان ارایه آن اسزمان بندی: کاهی علت موفقیت یک پیام رسانه .39
ری خاص از یدادهای خبهای مختلف و همزمان با رودر مناسبت و ... های اجتماعی مثل تلگرام و وایبرموجود در شبکه
 شوند.میمل عهای زمانی به دشت انتخاب شده وارد های تبلیغات پیچیده برای جلب توجه ما، در فازاین شبیلند. شرکت

جتماعی، های ابکهشال و در این مقاله تالش شد با استفاده از مستندات موجود و نیز توجه خاص به دنیای دیجیت
جه شرار گیرد. نتی رد بررسیستند موها با استفاده از آنها به دنبال متقاعد سازی افراد ههایی که تولیدکنندگان پیامروش

کنند به دنبال که دریافت میمیس از مطالعه آن در مورد هر پیاپصورت باشد که افراد تواند به اینمیمطالعه این مقاله 
 ند. ها باشامدسازی در آن پیهای متقاعها و تالشد کننده پیام باشند و متوجه شیوهاصالت آن ئ اهداف تولی
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 *کارسا مسیر
 ودکان و نوجوانان(کآموزی رسانه ویژۀ ای برمبنای سرگرمسواد رسانههای )کارگاه آموزشی مفاهیم و مهارت

 

 4زهرا رضانیا، 3زهرا الماسی،2صدیقه رضانیا ،1نیکوآسیه حسینی

 

 

 چکیده:
ور ماه ای بخش کودکان و نوجوانان است که در شهریهای سواد رسانهگزارش حاضر مربوط به فعالیتی از کارگاه

نشانی و سازمان آتش»های محترم ای مسیر برای کارکنان و خانوادهپژوهشی، آموزشی و رسانهاز سوی مؤسسة  1395
ست. اده شده اهای این کارگاه توضیح دبرگزار شد. در این گزارش به تفصیل طرح درس« خدمات ایمنی شهر تهران

اصول و مبانی  ه اوالً بر پایةباشد کهشی مؤسسه مسیر میی علمی و پژوها حاصل همکاری تیمی هستهاین طرح درس
ی بکار گیری ایهای و ثالثاً برپهای یادگیری و  رشد در روانشناسی، ثانیاً بر مبنای آموزش مفاهیم سواد رسانهنظریه

زش سواد جایی که اهداف و انتظارات در حوزة دانش، فهم و کاربرد آموای طراحی شده است. از آنابزارهای رسانه
باشد. به عالوه؛ به ای میهای سواد رسانهاین کارگروه بود لذا اهداف اصلی این طرح بر مبنای گامای دغدغة رسانه

متعددی به  ستاوردهایدهای موجود )فضای محیطی و حرفة والدین و ...(، این کارگاه دلیل استفادة حداکثری از ظرفیت
 موارد زیر یاد کرد: توان به عنوان نمونه ازهمراه داشت که می

، آشنایی «انهرس»و « مپیا» دستاوردها بر اساس اهداف اصلی عبارت است از با آشنایی کودکان و نوجوانان با مفهوم
ی ایش تفکر انتقاد، افز«خبر»فهوم م، آشنایی کودکان و نوجوانان با ابزار/ «تبلیغات»کودکان و نوجوانان با ابزار/ مفهوم 
که در حوزة استفاده از _ای، تقویت تفکر مراشبتی های رسانهتر پیامو دشی های بهتر کودکان و نوجوانان برای تحلیل

 بود. و سرگرم آموزی از دیگر اهداف این طرح _های اجتماعی حائز اهمیت استها به خصوص رسانهرسانه
ش حس یکت، افزامشار ودستاوردها بر اساس اهداف فرعی عبارت است از تجربة کارآفرینی، تقویت روحیة همکاری 

ربة حران، تجریت بدوستی و کمک به دیگران، افزایش دشت و توجه، تقویت مهارت حل مسئله، افزایش مهارت مدی
 ره بود.ف این دواهدا مواجه با بحران، افزایش هماهنگی ذهن و بدن، طبیعت آموزی و تجربة لذت اکتشاف از دیگر

 قادی، پیامای، تفکر انترسانه، سرگرم آموزی، سوادرسانهکلید واژه: 

 

 مقدمه

اند ها در همة ابعاد وجودی خویش، زندگی روزمرة انسانی را فراگرفتهکنیم. رسانهشده زندگی میایما در دنیای رسانه
خاطر هم داشتن درک و سطحی همینها فهم ما از جهان، هستی و زندگی دچار مشکل خواهد شد. بهو بدون واسطة آن

شک گذران ای جزئی از سبک و روش زندگی در دنیای امروز است که بیو متنوع رسانه از آشنایی با ابزارهای متعدد

                                                           
 ای مسیر* مؤسسه پژوهشی، آموزشی و رسانه

 تحقیقات گاه آزاد اسالمی واحد علومتربیتی، دانشارشد روانشناسیکارشناسی .1
 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس .2

 دانشجوی کارشناسی ادبیات، دانشگاه تهران .3
 دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران .4
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کافی درست مثل خواندن و نوشتن « ایسواد رسانه»زندگی ما دچار خلل و آسیب خواهد شد. بنابراین امروزه داشتن 
 (.1393نیازی ضروری و اساسی است )رمضانی، 

ها از آن انهطور فعاالنه برای شرار گرفتن در معرض رسدانشی است که ما بهها و ای از مهارتای مجموعهسواد رسانه
 و تفسیر کنیم. دهند را بهتر، تحلیلها ارائه میهایی را که رسانهکنیم تا معنای پیاماستفاده می

ر سنین د شود. افراده میخالص« رسانه»دنیای امروز از دید بسیاری از متخصصان بیش از پیش، دنیایی است که در 
ای و برخورد با سانههای متفاوت اجتماعی، اشتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی ناگزیر از استفاده رمختلف و جایگاه

ون حیط و فضای پیراممها نیز متاثر از آنچه افراد در ها هستند. هرچند، رابطه فرد با رسانه یک سویه نبوده و رسانهرسانه
 کنند، هستند. خود تولید می

ها مطاب  با رک رسانهای معاصر و تشدید آن به مرور زمان، ضرورت کنترل و دا توجه به واشعیت احاطه رسانهب
ر خصوص دبا نقد  توأم فرهنگ بومی، ضمن توجه به اشتضائات جهانی، موضوع نحوه برخورد، کنترل، استفاده و تفکر

توان در اصطالح یابد. مجموع موارد ذکر شده را میت میای، اهمیولید پیام رسانهها، و در نگرشی بلندمدت، ترسانه
 خالصه کرد. « ایسواد رسانه»

 های ذیل باشند:به فعالیت دراست که افراد بایستی شا ای به معنای آندر دنیای کنونی، سواد رسانه
ال حو در عین  یابی کردنخواندن و ارز، رچاپیهای چاپی و غیها اعم از رسانهرمزگشایی، درک، ارزیابی و نوشتن پیام

 (.1391)طلوعی،  آفریدن متن، تصویر، صدا یا محتوایی که ترکیبی از این عناصر باشد
ای همت گماشت و تالش کرد در این به بعد، به پشتیبانی از آموزش رسانه 1960المللی یونسکو، از دهة سازمان بین
 (.1389ی، ای جهانی را اجرا کند )ابراهیمزمینه برنامه

ن گروهی از چه بیش از همه در این جریان اهمیت دارد توجه به کودکان به عنواتوان دریافت آنبا اندک تأملی می
باشد. و از طرفی مسئلة تربیت و آموزش به طور جدی ها امری بدیهی میپذیری آنها است که آسیبمخاطبان رسانه

 در این سنین مطرح است.
ای امری ضروری برای افراد  و به خصوص جوانان و سواد رسانه»گوید: یکیارا مبه نقل دی 1383کوثری، 

آموزان ما ها تأثیری شدرتمند بر زندگی دانشآموزان در جوامع معاصر است، زیرا هیچ شکی نیست که رسانهدانش
 «.دارند

وجوانی آغاز نرة کودکی و اند، این آموزش را از دوای پرداختهبسیاری از کشورهایی که به مقولة آموزش سواد رسانه
ت، و هدف آموزش و (. به باور برونر بازده اصلی رشد شناختی تفکر اس1393اند )حسینی، صلواتیان، معتضدی، کرده

. بنابراین (1393یف، )س« ردیادگیرنده را به صورت متفکری خودمختار و خودفرمان درآو»پرورش نیز باید این باشد که 
هر  ی استفاده کنیم.انی طالین دوروندانی آگاه و فعال در آینده باید از دوران مدرسه، به عنوابرای تبدیل کودکان به شهر

مند رورش دغدغهپ( دارد. بنابراین تمامی کسانی که در امر آموزش و Golden Timeآموزشی یک زمان به خصوص )
 ای داشته باشند.هستند باید به دوران کودکی توجه ویژه

تاکنون به صورت یک کارویژه به موضوع سواد  1393از سال « ای مسیرزشی و رسانهمؤسسه پژوهشی، آمو»
ای و ارتقاء سطح ای پرداخته و هدف بلند مدت مجموعه در این رابطه ایجاد یک نهضت همگانی برای سواد رسانهرسانه

واحد »ای این موسسه، انههای پژوهشی و تولیدات رساست. در این راستا و در کنار فعالیت ای جامعهسواد رسانه
ای اشدام به آموزش افراد در دو سطح تربیت مربی و آموزش فردی، نموده است. تربیت مربی هرچند مقوله« آموزش

ها است، چراکه مهمترین پردازیم، آموزش به مخاطبان عام رسانهشود اما آنچه در این نوشتار بدان میمهم شلمداد می
ای در کشور، آموزش توده مردم می باشد. در جهت نیل به هدف مذکور، سواد رسانه اشدام در زمینه ایجاد نهضت
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، همایش و انتشار طرح درس، ای مختلف، در کنار دایر نمودن کالسمؤسسه مسیر با پیشینه پژوهشی و تولیدات رسانه
است. این مؤسسه موف  شده است،  ای برای اششار متفاوت و عموم مردم نمودههای سواد رسانهاشدام به برگزاری کارگاه

های مختلف کشور از جمله تهران، شزوین، مشهد، لرستان و با همکاری کارگاه در شهرها و استان 100تاکنون، حدود 
های عمومی کشور، سازمان تبلیغات اسالمی، جهاد دانشگاهی، ارتش جمهوری اسالمی، نهادهایی نظیر نهاد کتابخانه

 اسالمی و مدارس گوناگون را برگزار نماید.سپاه پاسداران انقالب 
« نینشانی و خدمات ایمسازمان آتش»های محترم های برای کارکنان و خانوادهای سواد رسانهبرگزاری کارگاه

الیت دیگری از انان، فعنوجو کشور، در دو سطح والدین )به تفکیک مادر، پدر و کارگاه مشترک پدر و مادر( و کودکان و
 تعریف و به اجرا در آمد.« های تابستانیکارگاه»است که در شالب مجموعه سوی مؤسسه 

آموزی، برای دو گروه سنی کودک و شود، در سه مرحله و در شالب سرگرمنامیده می« 1کارسا»این کارگاه که 
 ، برگزار شد.95ای مؤسسه، طراحی شده و در تابستان نوجوان، توسط کارگروه سواد رسانه

ای آن در رخی مزایبت که ای کودکان و نوجوانان اسژه مؤسسه، در زمینه ارتقای مهارت و دانش رسانهبخشی از پرو
 د شد.ها در کنار مزایایی است که به طور مجزا و ذیل هر مرحله ذکر خواهآید. این ویژگیپی می

 

 های کارساویژگی
ک اجرا تفکی وجوان، طراحی و بههای سنی، کارگاه در دو سطح کودک و نبندی: متناسب با ویژگیسطح .1
 شود.  می
 رمفهوم/ ابزا ،«رسانه»و « پیام»ای: آشنایی کودکان و نوجوانان با مفهوم آموزش غیرمستقیم مفاهیم رسانه .2
پذیرد و این می گران و ناظران کارگاه به کودکان و نوجوانان انجاماین مفاهیم توسط تسهیل«. خبر»و « تبلیغات»

ا این بهای طراحی شده، ها و فعالیتای غیرمستقیم خواهد بود. بدین صورت که در ضمن بازیگونهبهانتقال مفهوم 
 شوند.مفاهیم آشنا می

مفصالً  هر بخش، هایی که ذیلآموزی: در کارسا، هم به ارتقای دانش و هم مهارتافزایی توأم با مهارتدانش .3
 پردازیم، توجه خواهیم کرد. ها میبه ذکر آن

کند. می ان فراهموجوانندگیری مشارکتی/ تعاملی: کارسا فضای یادگیری از خالل تعامل را برای کودکان و یا .4
ت نیل به تولید و در جه تقادیای با رویکرد تفکر انهای اصلی سواد رسانهاز این طری ، سعی در انتقال مفاهیم و آموزه

 خواهد داشت.  رّح راوسیلة بازی و سرگرمی در محیطی مفی، بهارسانه
های کودک و گر و ناظر فعالیتشود تا نقش مربی، به تسهیلگری: تعاملی بودن کارسا، سبب میتسهیل .5

 آورد.هم میها را فرای آننوجوان، مبدل شود و این امر موجبات یادگیری فعال و بروز خالشیت و کشف استعدادهای نو
شغل  های مرتبط باکودک سعی بر آن است که از المان بخشی به شغل والدین: در این کارگاه در بخشارزش .6

بخشی دهی و ارزشایگاهجنشانی( در انتقال مباحث عنوان شده، استفاده شود. این مهم در جهت والدین کودکان )آتش
تیجه نشان و در الدینعالوه، آشنایی مضاعف آنان با مختصات شغلی وبیش از پیش شغل والدین برای کودکان و به 

ن، ویژگی با والدی عالوه، کسب تجربه مشترکعامالت اعضای خانواده، طراحی شده است. بهبخشی به روابط و تنسجاما
 های این چنین است. دیگر فعالیت

 و تجربه کاوش، یبرا ییهافرصت جادیا  یطر از کودکان یشناخت تکامل با یعیطب یهاطیمحآموزی: طبیعت .7
های برگزاری بخش .شودیمو نوجوانان  کودکان در تمرکز و یپردازبرهان ،یدارید یهامهارت تکامل موجب یباز

                                                           
 . مخفف کارگاه رسانه1
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گیری از طبیعت سرسبز شمال کشور، و بهره« آبادگردشگری عباس -مجتمع تفریحی»اصلی کارگاه در فضای طبیعی 
 که است داده نشان یادیز قاتیتحقای، از جمله مزایای دیگر کارسا بود. در راستای انتقال دانش و مهارت سواد رسانه

 و مشارکت نحوه یریادگی  یطر از یرفتار و یاجتماع یهامهارت پرورش در یمثبت ریثأت یعیطب یهاطیمح در یباز
 ساختمان، داخل یهاطیمح به نسبت ،یعیطب یبسترها بودن پربار و تنوعبه عالوه،  .دارد گرانید با شدن میسه

 خالق، یجو و پرس منتقدانه، تفکر با مرتبط یشناخت یهامهارت کسب و یاحساس ،یکیزیف ،یشناخت تکامل موجبات
که در برخی « مدرسه طبیعت» .کندیم فراهم را و درگیری همه حواس تیخالش تکامل، اطالعات یادآوری ،همسئل حل

 شود با توجه به اهمیت مسائل عنوان شده، است. کشورها نیز یافت می
 اعتماد ه تبع آنیافته و ب ی فرد، رشدکیزیف یهامهارت های فیزیکی،افزایش فعالیتتقویت اعتماد به نفس: با  .8
ورزند نیز در بادرت میمنوجوانان بدان  ای که کودکان وعالوه، تولید رسانهیابد. بهکودک و نوجوان، افزایش می نفس به

 نماید.همین راستا عمل می
از کنندگان آغرکتنوجوان با بیان روایتی جذاب برای ش گونه: کارگاه در هر دو بخش کودک وسیر روایت .9
 کند.دامه پیدا میاشود و در مراحل مختلف، این روایت می

ا، لحاظ راحل کارسمای، در تمامی های اصلی سواد رسانهتفکر انتقادی: تفکر انتقادی به عنوان یکی از پایه .10
 شده است.
یراد شده ت کالم اسئولیپذیری و مستدل نمودن کالم، پذیرفتن متفکر مراشبتی: تفکر مراشبتی که به مسئولیت .11

ان و دنظر طراحمباشد، همواره ترین اهداف کارسا است، مطرح میمربوط و در یادگیری مشارکتی که از جمله اصلی
 گران این دوره است.تسهیل
این مهم در  و ستا یگروه کار در شرکت ییتوانا کودکان شدن بزرگ و یریادگی از یشسمت: کار گروهی .12

 برد. می ی به پیشجتماعاتمامی  مراحل کارسای مدنظر لحاظ شده و نهایتاً کودکان و نوجوانان را در مسیر تکامل 
رگیر توأمان د اس کودک و نوجوان راای طراحی شده است که تمامی حوگونهگانه: کارسا بهتقویت حواس پنج .13

-و دیداری  -محور بودنهای گروهی و مشارکتبه سبب بحث -داریهای شنیالخصوص به تقویت مهارتکرده و علی
 نجر خواهد شد. م -های اکتشافی در طبیعتبه سبب فعالیت

 اح کارسایم طروگذار در طبیعت، جستجو و کشف رازگونه، از جمله مواردی است که تلذت اکتشاف: گشت .14
 کند.و نوجوان دوچندان میبدان اهتمام داشته و جذابیت این کارگاه را برای مخاطب کودک 

تقویت  جر بهجای کارسای مدنظر گنجانده شده است، منهای کالمی: گفتگو و مشورت که در جایمهارت .15
 های کالمی و به عالوه شدرت بیان کودک و نوجوان خواهد شد.مهارت

 

 اهداف کلی:
 «رسانه»و « پیام»آشنایی کودکان و نوجوانان با مفهوم 

 «تبلیغات»نوجوانان با ابزار/ مفهوم آشنایی کودکان و 
 «خبر»آشنایی کودکان و نوجوانان با ابزار/ مفهوم 

 

 انتظارات:
 در حوزة دانشی )بدانند(: 

 کودکان و نوجوانان با رسانه آشنا شوند. -



 919 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

 کودکان و نوجوانان با پیام آشنا شوند. -

 آشنا شوند.« خبرگزاری»و « خبر»کودکان و نوجوانان با  -
 در حوزة تفهمی )درک کنند(: 

 ایند.ها را در انتقال پیام مطلوبشان درک نمکودکان و نوجوانان بتوانند توانایی رسانه -

 ند.کودکان و نوجوانان تبلیغات و خبر را به عنوان ابزار/ مفهوم انتقال پیام درک کن -
 در حوزه مهارتی )بتوانند(:

 ای( را کسب نمایند.امل پیام رسانهکودکان و نوجوانان توانایی تولید تبلیغات )ح -

 ای( را کسب نمایند.کودکان و نوجوانان توانایی تولید خبر )حامل پیام رسانه -
یحاتی که در پی پردازیم. توضیدر ادامه به تفصیل به آنچه در این کارگاه کودک، نوجوان و والدین آنان تجربه شد، م

های پیش از عالیتفات، محل برگزاری، کلیات، مراحل هر جلسه، ای از طرح درس و شامل تعداد جلسآید خالصهمی
 باشد.حل، میسازی فضای آموزشی( و دستاوردها )و اهداف( هر یک از مراکارسا )شامل تهیه ملزومات و آماده

 

 جلس  اول کارسای کودکان )رسانه/ پیام(
 زمان:

 (20 -18اولین روز حضور در مجتمع )ساعت 
 نژادجنگلی اردوگاه شهید هاشمیمحل برگزاری: فضای 

 اهداف این بخش:
 کودک با مفهوم پیام آشنا شود. .1

 کودک با مفهوم رسانه آشنا شود. .2

 های شدیمی تمیز دهد.ز رسانههای امروزی را اکودک بتواند رسانه هد

 نشانی استفاده شود.های آتشبرای انتقال بهتر مفاهیم از المان .4
 کنند.وجود آمده را مدیریت ریزی، همکاری و ... بحران بهکودکان از طری  اکتشاف، برنامه .5

 مراحل این بخش:
 گران با کودکان انجام شد.. آشنایی و معارفه توسط تسهیل1

 ودند از:بارت ب. شوانینی برای کارگاه وضع شد و کودکان ملزم به رعایت شوانین شدند. این شوانین ع2
 درختان و محیط زیست باشیم. )به دلیل حضور در جنگل(مراشب  -
 مربی جایی نرویم. )به دلیل حضور در محیط باز و بزرگ جنگل( بدون اجازة -
 کنیم. )به دلیل نقش فعال کودکان در کارگاه(بدون اجازه صحبت ن -
 سال در کارگاه( 11تا  7انمان باشیم. )به دلیل حضور کودکان مراشب دوست -
 تفکیک کودکان به دو گروه، کاورهایی در دو رنگ به کودکان داده شد.. برای 3
 . در این مرحله داستان برای کودکان روایت شد. 4

و  1های رساکوههای شدیم دو شهر به نامشود: در زمانگر آغاز میداستان و بازی کودکان با این مقدمة تسهیل
 نهاکوه وجود داشته است ... 

 گرانتوسط تسهیل . تعیین مرز دو شهر5
                                                           

1 ا )+ کوه(گرفته شده است. بدین صورت: رسا )+ کوه( و نِه« هارسانه»ها از کلمة و نام آن. رساکوه و نهاکوه: این دو شهر کامالً ساختگی هستند   
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 گرانتوسط تسهیل« نِهاکوه»و « رساکوه». تعیین ساکنان 6
 . آغاز فعالیت کودکان:7

 فکری وسایل را پیدا کردند.ها با کمک نقشه شروع به گشتن وسایل کردند و با همکاری و هم. بچه7-1
 شده، مخابره کردند.ای کشف های رسانه. گروه رساکوه به گروه نهاکوه پیام را از طری  ابزار7-2
 وه به کمک گروه رساکوه رفتند و مشکل را حل کردند )آتش را خاموش کردند(.. گروه نهاک7-3
 گیری(بندی و نتیجه. شسمت پایانی کارگاه )جمع8

 های انجام شده را مرور کنند.گران از کودکان خواستند تا اتفاشات و فعالیت. تسهیل8-1
 ضیح داده شد.برد آن توهای انجام شده و کمک خود کودکان پیام و رسانه تعریف شد و کار. با استفاده از فعالیت8-2
ای امروز را های رسانهن شدن مفاهیم پایه از کودکان خواسته شد تا با دشت در پیرامون خود، ابزار. پس از روش8-3

 ها را بیان کنند.نام ببرند و اهداف آن
 دستاوردهای این مرحله:

 مفهوم پیام و رسانه و نشانهانتقال  .1

 تقویت حس همکاری و دوستی .2

 مسئلهتقویت مهارت حل .3

 ارتقای ارزش و جایگاه بزرگتر از طری  ارجاع به وی .4

 سازیافزایش حس اعتماد به گفتار بزرگتر/ مرجعیت .5

 نشانیآشنایی با ابزارهای آتش .6

 افزایش حس همدلی و کمک به دیگران .7

 افزایش سرعت عمل .8

 ظر گروهیبحث و تبادل ن .9

 افزایش مهارت مدیریت بحران .10

 تجربة لذت اکتشاف .11

 فکرینظر و همتمرین تبادل .12

 افزایش مهارت هماهنگی ذهن و بدن .13

 یابی و نشانه شناسیها و ایجاد مهارت جهتآشنایی با جهت .14

 ی(گانه )مخصوصاً دیداری و شنیدارتقویت حواس پنج .15

 افزایش دشت و تمرکز .16

 

 )ابزار/ مفهوم تبلی (جلس  دوم کارسای کودکان 
 10 -8دومین روز حضور در مجتمع/ ساعت 

 محل برگزاری: 
 نژاداردوگاه شهید هاشمی« شهدای غواص»مجتمع کالسی 
 اهداف این بخش:

 کودک با ابزار مفهوم تبلیغ آشنا شود. .1

 د.های تبلیغ محصول( آشنا شوکودک با انواع تبلیغ )راه .2
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 کردن غذا )الویه( استفاده شود.برای انتقال بهتر مفاهیم از درست  .3

 کودک بتواند تبلیغ تولید کند. .4

 مراحل این بخش:
 کنند.ها روز شبل و اتفاشاتش را روایت می. بچه1-1
 شود.. ادامه داستان توسط تسهیلگر روایت می1-2
 کنند.شوند و شروع به درست کردن غذا می. کودکان در محل تعیین شده مستقر می3
ن را در شود غذاهایماکند که چگونه میچالش را مطرح می گر/ ناظر اینم مرحله تهیه غذا، تسهیل. بعد از اتما4

 شوند.هدایت می« تبلیغ»ها به سمت پاسخ جشنوارة غذا بفروشیم؟ بچه
صول، شعار بندی مح ، بستههای آن، برند، برندسازی. توضیحاتی درباره راهکارهای فروش بیشتر مثل تبلیغ و شیوه5
ی به رت یادگیری تعامل( و نکاتی که در تبلیغ یک محصول باید عنوان کرد، به صوPresentبلیغاتی، نحوة ارائه )ت

 کودکان داده شد.
 دستاوردهای این مرحله:

 شناخت مفهوم/ ابزار تبلیغ .1

 آشنایی با مفهوم برند، فرایند برندسازی، شعار تبلیغاتی .2
 بحث و تبادل نظر گروهی .3
 دوستی تقویت حس همکاری و .4

 آموزیسرگرم .5
 تقویت حرکات ظریف انگشتان دست .6
 آفرینیبازی نقش/ نقش .7

 

 جلس  سوم کارسای کودکان )فروش و برند برتر(

 زمان:
 (12 -10دومین روز حضور در مجتمع )ساعت 

 محل برگزاری:
 های والدین(کالس شهدای غواص و حسینیة اردوگاه )محل تشکیل کالس

 اهداف این بخش:
 برای محصول خود تبلیغ تولید کند. کودک بتواند .1

 کودک بتواند تبلیغ خود را عرضه کند. .2

 کودک بتواند محصول خود را بفروشد. .3

 رد.(ها بتوان برند برتر را معرفی کهای برند برتر آشنا شود. )از طری  ارزیابی گروهکودک با ویژگی .4

 مراحل این بخش:
دوستی،  فاهیم مثلفاشات روز شبل و بیان هدف مرحله سوم )فروش محصول(/ اشاره گذرا به برخی ممرور کلی ات -1

 همکاری، رشابت و .../ توضیح ادامه فرایند 
 ها در محل تعیین شده ر اختیار شراردادن لوازم و استقرار گروهد -2
 بندی غذا تزئین غذا و بسته -2
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 دکان ساخت تبلیغ توسط کو -3
 سیرکوه(رگترها )متبلیغ به  شهر بز کردن ملزومات و چیدن محصوالت تولید شده به همراه تبلیغ و ارائهجمع -4
 وزیع کارت خرید/ پول مسیر )واحد پول؛ مسیریال( ت -6
 ت به والدین فروش عملی محصوال -7
 ج و شمارش تعداد فروش داوری نتای -8
 کنندگانروه برنده و اهدای یادبود به همة شرکتنشان به اعضای گ اهدای جایزه و -9

 دستاوردهای این مرحله:
 تجربة تبلیغ و فروش محصول -
 وکارتجربة کسب -
 تجربة کسب درآمد -
 تمرین فن بیان برای تبلیغ -
 تمرین حس رشابت و رفاشت در کار -
 تجربة شکست و توفی  اشتصادی -
 تقویت تفکر مراشبتی -
 فکری تمرین بحث گروهی و هم -
 افزایش دشت در انجام کارهای ظریف -

 

 جلس  اول کارسای نوجوانان

 :زمان

 (20 -18 ساعت) مجتمع در حضور روز نیاول

 : یبرگزار محل

 سالن شهید آوینی

 اهداف این بخش:
 نوجوانان با ابزار/مفهوم خبر آشنا شوند. .1

 .کنندتیریمد را آمده بوجود بحران...  و یهمکار ،یزیر برنامه اکتشاف،  یطر از نوجوانان  .2
 نوجوانان با مراحل تهیة خبر آشنا شوند. .3

 مراحل این بخش:
 شوند.بندی میگروه «رمزنامه» و «رسانامه» گروه دو درنوجوانان وشود داده می کارگاه نیشوان مورد در اتیحیتوض. 1
 شود.ان روایت میگرلیتسه توسط داستان .2

گران شبل از شروع به کار ای طراحی شده است؛ تسهیلجایی که این داستان/بازی شبیه یک بازی رایانهآن* از 
 دهند.ای و ارتباط آن با بازی این جلسه میتوضیحات بیشتری در مورد بازی رایانه

 . روایت داستان عبارت است از:3
 .است شده فعال فضا در بمب: شودیم آغاز جمله نیا با داستان -
 .است شده پنهان طیمح در پسورد گرید بخش و است وتریکامپ در ییهالیفا در بمب یسازیخنث پسورد از یبخش -
 .باشدیم ریرگد آن در «رمزنامه» گروه که است ییهاتیفعال از یخبرنگار مسئول «رسانامه» گروه -
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 .شودیم یخنث بمب« رمزنامه»با تالش گروه  -
 .شودیم انجام ییهامصاحبه یخبرنگار ادامة جهت در بمب یسازیخنث از بعد -
 .شودیم داده حیتوض( یخبرساز) فردا برنامة بخش نیا یانتها در -
 .کنندیم پنهان طیمح در را هابچه یهاداده گرانلیتسه کنند،یم ترک را طیمح نوجوانان نکهیا از بعد -

 

 جلس  دوم کارسای نوجوانان

 :زمان

 (12 -9 ساعت) مجتمع در حضور روز دومین

 محل برگزاری:
 نژادفضای جنگلی اردوگاه شهید هاشمی

 اهداف این بخش:
 نوجوانان با چگونگی نوشتن خبر آشنا شوند. .1

 نوجوانان شادر به تولید خبر شوند. .2

 نوجوانان شادر به فروش محصول خود شوند. .3

 مراحل این بخش:
 .شد مرورگران توسط تسهیل گذشته اتفاشات ابتدا. 1
 .شد داده یحاتیتوض روزنامه  یطر از خبر ةیته ژهیو به یخبرساز دربارة. 2
 .شد بیترک هم با «رمزنامه» و «رسانامه» گروه. 3
 .شد ساخته گرید یمجزا گروه دو. 4
 .شد داده هاآن به هاداده نقشة و شده؛ پنهان شانیهاداده نددش متوجه . نوجوانان5
 .ندردک دایپ را خود یهاداده ،نقشه  یطر از . نوجوانان6
 کنند میتنظ را خود یهاداده بتوانند تا شد داده نشان خبر از ییهانمونه هاآن به و نشستند نوجوانان مرحله نیا در. 7
 .ندینما خبر دیتول و

 .ندشد خبر ساخت مشغول. نوجوانان 8
 .شد گرفته یکپ هاآن روزنامة و خبر از. 9
 .پردازندیم خود فروش و ارائه یبرا خود غیتبل یطراح به هاآن مرحله نیا در. 10
 .کنندیم عرضه فروش یبرا را خود محصول مرحله نیآخر در. 11

 دستاوردهای کارسای نوجوانان
 تجربة تهیة خبر -
 آموزیسرگرم -
 افزایش حس مشارکت و کار گروهی -
 فکریتمرین بحث گروهی و هم -
 مدیریت بحرانتقویت مهارت  -
 تجربة لذت اکتشاف -
 ریزیتقویت مهارت برنامه -
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 تقویت مهارت مدیریت زمان -
 تقویت مهارت حل مسئله -
 افزایش دشت و تمرکز -
 یدوست و یهمکارافزایش حس  -
 گرانید به کمکافزایش حس همدلی و  -

 عمل سرعتافزایش  -

 

 منابع
 ن )فهم(تهران: مؤسسه فرهنگ و هدایت میزاای. (. سواد رسانه1393رمضانی، اسماعیل ) -
ی، شاد اسالمای درآمدی بر شیوة یادگیری و سنجش. تهران: وزارت فرهنگ و ار(. سواد رسانه1391طلوعی، علی ) -

 هاریزی رسانهدفتر مطالعات و برنامه
 . تهران: رواق اندیشهای خالصه مقاالتبای سواد رسانه(. الف1394رضانیا، زهرا ) -
 (9) 8ای و زندگی در عرصة عمومی. نشریه نامة پژوهش فرهنگی (. سواد رسانه1383کوثری، مسعود ) -
ای رتقای سواد رسانها(. پیشنهاد الگوی بومی 1393حسینی، سید بشیر؛ صلواتیان، سیاوش؛ معتضدی، سینا ) -

 د. دانشگاه صدا و سیمانامة کارشناسی ارشنوجوانان در ایران. پایان
 وانشناسی پرورشی نوین. تهران: نشر دورانر(. 1393اکبر )علیسیف،  -
تهران:  (.1391مقدم، مسعود. نجاریان، افسانه )تا(. آموزش تفکر به کودکان. ترجمة صفاییفیشر، رابرت )بی -

 انتشارات گوزن
فرهنگی و -تماعیهای روانی، اجنامه طبیعت( پژوهشتا(. کودک و طبیعت )درسکان، پیتر؛ کلرت، استیفن )بی -

 (. مشهد: جهاد دانشگاهی1394زاده، عبدالحسین )تکاملی. ترجمة وهاب
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  ایتفکر و سواد رسانهآسیب شناسی ارایه و تدریس واحد درسی 

 دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش  در سال اول )دهم(
 
 بهنام الماسی، میکائیل رسولزاده، سعیده رحمان پور

 

 چکیده
های زندگی است که در سال تحصیل های جدید خوشه دروس انسان و مهارتای یکی از کتابسوادرسانهتفکر و 
آموز درونی کند و تا فهم بهتر رسانه و مخاطب را در دانش.در برنامه درسی دوره دوم متوسطه شرار گرفته است 96-95

تر به این وسیعد با فهمیمت جلو سوق دهد تا بتوانهای متعدد است به سآنها را متناسب با دنیای جدید که پر از رسانه
ه شناسی، رسانه، سبک زندگی و... پرداختای، مخاطبدر این کتاب به فنون خل  پیام رسانه .دنیای بزرگ شدم بگذارد

و آن  خوبی است کتاب بسیاررسد هرچند به نظر میشده که تدریس و ارائه پیام این درس به تخصصی جدی نیاز دارد 
له ضمن این مقا یکن درلرفتاری نباشد و ونه که برخی دوستان نسبت به آن واکنش منفی نشان دادند شایسته چنین گ

ف یا مول -1: کندمطرح میی را انتقاد سوال 2نویسنده در این فقط ای نقدی آسیب شناسانه بر کتاب تفکر و سوادرسانه
 همین کتاب شرار است توسط چه کسانی تدریس شود؟ -2 مولفان کتاب چه کسانی هستند؟

کشوری  ی است. درها و اطالعات مقوله ی متفاوتریزی آموزشی با موضوع ارتباطات و رسانهواضح است که برنامه
هانی در سطح ج ها و ارتباطات حتیو دانشمندان و محققان بزرگی در عرصه رسانه ی رسانه داریمسال سابقه 100 که

شاره شده است ن مقاله امجمل به آنها در ای از بزرگانی که به طور کتاب در تالیف که نبود شایسته دارند آیالمیفعالیت ع
 علمانم توسط تابک این در خوش بینانه ترین وضیعتاستفاده شود. ودر پی پاسخ دوم این چالش ایجاد شده است که؛ 

 رسانه یلمسا با اندازه چه تا اجتماعی علوم معلمان که است نای پرسش تدریس شود، اما انسانی علوم یا اجتماعی علوم
 هستند.  آشنا مطبوعات دنیای و

ای از ههای سوادرساندر سند تحول بنیادین به مولفه. طرح شده استای اخیرا در آموزش و پرورش محث سوادرسانه
وان و مولفه مهارت درک انتقادی تحت عن« هاگیری هوشمندانه از رسانهبهره»شبیل مهارت استفاده تحت عنوان 

ای تحت عنوان سی رسانهه دسترو مولف« آموزش و ارتقای مدیریت خانواده در استفاده از ابزار رسانه در محیط خانواده»
جرایی ا زمینه اآیست. اشارات واضح و روشنی شده ا« توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات و ارتباطات در مدارس»

 ؟این مهم در ساختار آموزش و پرورش دیده شده است و یا در تدارک تجهیز این مولفه هستیم

 لمانای، مولفان، معآسیب شناسی، نقد، تفکر وسوادرسانه: کلمات کلیدی

 

 مقدمه
های زندگی است که در سال تحصیل های جدید خوشه دروس انسان و مهارتای یکی از کتابفکر و سوادرسانهت

 .در برنامه درسی دوره دوم متوسطه شرار گرفته است 96-95
ای در نظر گرفته آموزان، درسی با عنوان تفکر و سواد رسانهای دانشامسال در پایه دهم برای باالبردن درک رسانه

های متعدد ز رسانهد که پر اآموز درونی کند و آنها را متناسب با دنیای جدیتا فهم بهتر رسانه و مخاطب را در دانش شده
 .تر به این دنیای بزرگ شدم بگذاردوسیع است به سمت جلو سوق دهد تا بتواند با فهمی

ی و... پرداخته شده که تدریس و ارائه شناسی، رسانه، سبک زندگای، مخاطبدر این کتاب به فنون خل  پیام رسانه
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نامه وزارتی به عهده معلمان پیام این درس به تخصصی جدی نیاز دارد و برای همین، تدریس این درس براساس بخش
 .شناسی گذاشته شده استجامعه

ای که گونههب، آن توجه کنند، تأکید بر اهمیت این درس استریزان از همین ابتدا باید بهآنچه فرادستان و برنامه
اربران خود کآموز باشد. در دنیای کنونی که فضای مجازی وشت زیادی از ای دانشپیامد تدریس آن ارتقای سواد رسانه

خوبی بشناسد و از هآموز ما رسانه را بگرفته و به طرق مختلف آنها را سرگرم خویش کرده، ضروری است حداشل دانش
ن که نیای مدردا در تجدی و منطقی از آن را در برنامه کاری خود شرار دهد  کم و کیف آن آگاه شود و استفاده

 .هره ببردریزی آن بیشتر حول محور رسانه است، هم حرفی برای گفتن داشته باشد و هم درست از آن بپایه

 رگرمسسی ست و درگشای او به سمت درک صحیح رسانه ااهآموز ایجاد شود که این درس راین باور در دانش باید
 هدف نیست! کننده و بی

اند هنتوانست ند کههمه آنچه گفته شد برای این است که بر این واشعیت تأکید کنیم که هنوز هم دروسی هست
ته رعی نگریسفشان دهند و همچنان به آنها با عنوان دروس نو اولیای ایشان آموز بودن خودشان را به دانشجدی
آورد و معلمان آنها نیز آن کنند و بود و نبودشان مشکلی به وجود نمیآموز رفع نمیشود که هیچ مشکلی از دانشمی

ی به این درس رسد، نگاه جدآن ضروری به نظر می شده ندارند؛ بنابراین آنچه توجه بهکاریزمای الزم را به دالیل ذکر
ند. ع کشرون است که ممکمتولدشده است که از همین ابتدا از سوی عوامل سازماندهی اداری راهی انحرافی را تازه
 توان پیامدی منطقی برای آن انتظار داشت.نمی
این رفت از ای جدی برای برونتوان برنامهمانده تا شروع سال تحصیلی میاز دید نگارنده در همین فرصت باشی 

وپرورش حرفی برای ای جدی ببرد و هم سیستم آموزشآموز از آن بهرهحالت، برای این درس اندیشید تا هم دانش
براساس ضوابط نقد  در راستای این اهداف ضمن بیان پیشینه موضوع .دادن این درس در برنامه درسی داشته باشدجای

ر کتاب پردازیم و پس از آن نقدی آسیب شناسانه بای میانهو کتاب تفکر و سوادرسای مزیت سوادرسانهمنصفانه به 
ا مولفان یمولف  -1: کندمطرح میانتقادی را  السو 2نویسنده در این مقاله فقط ای خواهیم پرداخت تفکر و سوادرسانه

و د ن و تحلیل اینکه ضمن تبی همین کتاب شرار است توسط چه کسانی تدریس شود؟ -2 کتاب چه کسانی هستند؟
 .خواهد شد های عملی در این ارتباط ارایهسوال پس از بحث مفصل در ارتباط با موضوعات مطروحه، پیشنهاد

 

 بیان مسئله
ان نسبتًا زم در واشع شما در خرید،کاال را می25روید و کاال می 3000زمانی که شما برای خرید به سوپرمارکت با  
 .ایی که نخریدتصمیم درباره چیزه 2975اینکه چه کاالهایی بخرید و تصمیم برای  25گیرید؛ تصمیم می 3000کمی
رهنگ امروز تاثیر رسانه بر ف ست،ای تشکیل شده اهای رسانهنیز مانند یک سوپرمارکت بزرگ از پیام فرهنگ 

وان کتاب عن 970,000حدود  در جهان 2003جامعه بیش از تاثیر خانواده، دانشگاه و مدرسه است. به طور مثال در سال 
میلیون  48یون ها حدود میلیون ساعت و تلویز 65,5های رادیویی حدود منتشر شد و یا اینکه هر ساله در دنیا ایستگاه
شویم، های شخصی وشتی به اینترنت وصل میکنند، همچنین ما با رایانهساعت برنامه اصلی و بدون تکرار پخش می

بیلیون مستندات 3رسی به حدود در تارنمای جهان گستر )اینترنت( شابلیت دستروزنامه دسترسی داریم و  3000تقریباً به 
  .کنیمرا پیدا می

پا  هچگونگی پا ب روری،ضدر دنیای امروز چالش اطالعاتی درباره چگونگی دسترسی به آن نیست، بلکه مشکل بسیار 
 .رفتن و حفظ رابطه آگاهانه با اطالعات است

های جدید منتشر شده در شهر کوچک خود درطول سال تالش کنید، اندن تنها کتاببه طور مثال اگر شما برای خو
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ساعت شبانه روز، بدون هیچ گونه استراحت در طول سال، یک کتاب بخوانید.  24شما بایستی در هر هشت دشیقه از 
! ه در طول یک سال استدید منتشر شدهای جتمام این تالش ها تنها برای پا به پا پیش رفتن با یک پانزدهم از عنوان

 55های تلویزیونی پخش شده یک سال را تماشا کنید، شما باید حدود برنامههمچنین اگر خواهان این باشید که تمامی
 !شرن را بدون استراحت به تماشای این برنامه ها اختصاص دهید

ر شدم، هیطی که با کرده اند. محکنیم که بسیار متفاوت از شرایطی است که اجدادمان طی ما در محیطی زندگی می
ل ها و تردد عداد کاناتکند و بنا بر نسل شتابنده اطالعات و تقسیم آن اطالعات از طری  افزایش تغییرات بسیاری می

 .شوندع میعات اشباای، پیام ها توسط همه کس، همه جا به طور مداوم منتقل، و همه با اطالسنگین ابزارهای رسانه
توانیم خریدن، ؟ آیا میها حفظ کنیمتوانیم خودمان را در مقابل تاثیرات منفی و یا ناخواسته رسانهحال چطور ما می

ه و اجزای آن ها به جامعها را متوشف کنیم؟! یا اینکه باید آنچه رسانهخواندن، تماشا کردن، گوش دادن انواع رسانه
 .درک کنیم ، بهتر و درست تر دریافت،تفسیر ویی و آگاهی شهروندانکنند را با باال بردن تواناتزری  می

رهای ای و ارتباطی که در نیم شرن اخیر توسط کشوهای رسانهگذاریهای مهم در سیاستیکی از مهمترین مولفه
 ،کار رفته ها بر روی اششار مختلف جامعه بهمختلف جهت تحقی ، تحلیل، آموزش و آگاهی از تاثیرات رسانه

 .است «ایسوادرسانه»
کدیگر تمیز ها را از یتوان بر اساس آن انواع رسانهاست که می درک متکی بر مهارت ای در واشع یک نوعسوادرسانه

 ی در آنها را درکها و معنی سازای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد و نحوه کارکرد رسانهداد، انواع تولیدات رسانه
های جمعی را هدهد که توانایی گزینش دارند و شکل و محتوای رسانیای بینندگانی را پرورش مسوادرسانه. نمود
 .نگرندمی نگاهی انتقادی با

دوم دوره زان وارد متون درسی شده و شرار است برای دانش آمو 95ای از مهر تفکر و سوادرسانه کتابحال که 

 تا دهش ایجادای سانهارتقای سوادرو پرورش برای  آموزشدبیرستان تدریس شود. البته این فرصت خوبی است که در 

ای دانش سوادرسانه بر آشنایی نای و شده ها آشنارسانه کارکرد و ماهیت و ساختار به رسانه عصر در آموزان دانش
 .باشد گذار اثر آموزان
 .دباش مناسب عوامل و شرایط برای تحق  آموزش شود کهمی میسر زمانی مهم این اما 

 

 پیشینه موضوع
 داراست: فردی است که تمام پارامترهای زیر را در خود «باسواد » تعریف یونسکو، شخص  بر اساس

 .حسنا نحو به دوستان و همسر، خانواده با عاطفی روابط برشراری توانایی :عاطفی سواد -1
 اعی.وابط اجتمعنی آداب معاشرت و ری جامعه، اعضایتمامی با تعامل و ارتباط برشراری توانایی : سواد ارتباطی -2
 .خرج مدیریت و یگذار سرمایه انداز، پس چگونگی یعنی درآمد، اشتصادی مدیریت توانایی سواد مالی: -3
های پیام ردیگ و اخبار وثوق تشخیص توانایی. است نامعتبر کدام و ها معتبررسانه کدام بدانیم سواد رسانه: -4
 .ایرسانه
 .احسن نحو به فرزندان تربیت توانایی پرورش: سواد آموزش و -5
 و اطالعات آوری فن یهپای مفاهیم ICDLرایانه  یگانههفت های مهارت از استفاده توانایی سواد رایانه: -6

رایه ی ، اAccess ، صفحه گسترWORD پرداز واژه ها،فایل مدیریت و رایانه از استفاده ارتباطات،
 .اینترنت و PowerPoint مطالب

توانیم خریدن، ها حفظ کنیم؟ آیا میتوانیم خودمان را در مقابل تاثیرات منفی و یا ناخواسته رسانهچطور ما می
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ها به جامعه و اجزای آن ها را متوشف کنیم؟! یا اینکه باید آنچه رسانهخواندن، تماشا کردن، گوش دادن انواع رسانه
 تفسیر و درک کنیم. یی و آگاهی شهروندان، بهتر و درست تر دریافت،کنند را با باال بردن تواناتزری  می

ای و ارتباطی که در نیم شرن اخیر توسط کشورهای های رسانههای مهم در سیاست گذارییکی از مهمترین مولفه
 ،کار رفته ها بر روی اششار مختلف جامعه بهمختلف جهت تحقی ، تحلیل، آموزش و آگاهی از تاثیرات رسانه

 است.« ای سوادرسانه»
 تمیز یکدیگر از ها رارسانه انواع آن اساس بر توانمی که است مهارت بر متکی درک ای در واشع یک نوعسوادرسانه

 درک را آنها در سازی معنی ها وسانهر کارکرد نحوه و کرد شناسایی و تفکیک یکدیگر از ای رارسانه تولیدات انواع داد،
با  را جمعیهای رسانه حتوایم و شکل و دارند گزینش توانایی که دهدمی پرورش را بینندگانی ایسوادرسانهود. نم

 .نگرندمی انتقادی نگاهی
تحلیل و ارزش  در انگلیس آغازشد و دولت از معلمان خواست تا مهارت خاص 1929ای از سال آموزش سوادرسانه

 به معلمان آموزش 1990ا از سال و در آمریکا و کاناد 1992از سال گذاری فیلم ها را به دانش آموزان بیاموزند، در ژاپن
 شود تا به دانش آموزان منتقل کنند.ای داده میرسانه

 در اشخاص به کمک ای راسوادرسانه آموزش هدف (AMLA) ای آمریکاانجمن ملی آموزش سوادرسانه
یاز افراد ن است معتقد و داندمیها اجه با رسانههای موهای تحقی  و مهارتتوسعه وضعیت جهت سنیهای گروهتمامی

 .باشند فعال شهروندانی و موثر گرانی ارتباط دارند در دنیای امروز متفکرانی منتقد،
نگی، تعمیم ها است که هدف آنها تامین هژمونی فرهای در دنیای امروز به دنبال نقد کارکردهای رسانهسوادرسانه

 ها محصول آنها هستند. است که خود این رسانه فلسفه سیاسی و حفظ شدرت هایی
 

 ایو کتاب تفکر و سواد رسانهای مزیت سوادرسانه

کند و باعث ی را ترویج میفرهنگ دهد، چندای را کاهش میدستکاری رسانه کند،را نفی می ای پوپولیسمسوادرسانه
 .گرددگر و کنجکاو میتربیت نسل پرسش

شود ها منفعل میانهکند و در مقابل رسدریافت کنندگان اطالعات و تقلید بسنده می شهروند اگر آموزش نبیند به
 .نمایدرکود در تمرکز فکری بر او غلبه می و

ن مناسب شود برای دانش آموزاای که از سال تحصیلی جدید در پایه دهم آموزش داده میکتاب تفکر و سوادرسانه
 .پردازدای میه تقویت مهارت سوادرسانهای ببه جای آموزش سوادرسانه است زیرا

وزی فتم که رطالبی را یا( اذعان دارد؛ با تورق کتاب در همین چند روز پس از انتشار، م1395) محمدصادق باطنی
ای، م رسانهافنون خل  پی ه ها،آرزویم بود حتی تیترشان در مدارس شابلیت یک بار عنوان شدن را داشته باشد: ما و رسان

 ، مخاطب فعال یااطب شناسیهای رسانه، دروازه بانی خبر، مهندسان پیام، مخمایی تا کلیشه، فنون اشناع، نادیدهاز بازن
 …ای وای، اخالق رسانهمنفعل، رسانه و سبک زندگی، رژیم مصرف رسانه

ط گرفته اید. ما فقاد نید، یای بدانید، بخواهید و بتوانبا گذراندن این درس همه آنچه را که باید درباره سوادرسانه» 
، رست نویسندگان کتابداین نقل از مقدمه کتاب، نشانیست از رویکرد  «سعی کرده ایم در شما حساسیت ایجاد کنیم

ت، آن کرده اس ر مهمکتابی که مستقل از کیفیت مطالبش )که در نگاه نخست کیفیتی شابل ستایش است( کاری بسیا
 .را باال برده است« حساسیتمان»ما با رسانه،  هم اینکه در این انفعال مطل  مواجهه

   کردیم و در مدرسه آینه برایش پژوهشای برگزار میهای پیش کالس سوادرسانهزمانی که برای اولین بار در سال
کردیم همیشه آرزوی مان بود که مدارس کردیم و برای این موضوع معلم تربیت میکردیم و طرح درس طراحی میمی
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ای اما میدانی که این کتاب برای فعالیت در مدارس در موضوع سوادرسانه خورد کنند! « تره»برای این موضوع مهم، 
 .استایجاد کرده است بسیار بسیار مورد توجه و شابل ستایش 

شایان دانشور، ها و آمم، خانتقدیر و تشکر میکنم از اساتید محتر ای، به نوبه خودمبه عنوان یک معلم سواد رسانه
ست و رگ را شکدی بزکه همت بلندشان س موذن، حسینی، امیر واشفی، ح  پناه، سلیمی، شریف، نیکخواه و دانشگر

 (1395، باطنی) .رها وسعت بخشیدمیدان را برای فعال کردن مخاطبان رسانه تا کیلومت
 …باشد که به یاد آوردنِ شب هنگام، حضور موثر خورشید را به گوش همگان برساند

 ز جمله اینکه:ا( دارای عمده مزایای است 1395)یدرضا آیت الهیای کالس دهم از دیدگاه حمکتاب سواد رسانه

سته چنین ان دادند شایآن واکنش منفی نش کتاب بسیار خوبی است و آن گونه که برخی دوستان نسبت به -1
 .دانممینقدهایی ن

-ن میهای آمرینای پرداخته است و تای به تقویت مهارت سواد رسانهکتاب به خوبی بجای آموزش سواد رسانه -2

 .تواند این درس را برای دانش آموزان جذاب کند
ن قب است ایعبه پنجاه سال  برخی کشورها نزدیکای نسبت به در شرایطی که کشور ما در موضوع سواد رسانه -3

لیت در جهت گونه فعاعلی هرتواند با شتاب برخی از این عقب افتادگی را جبران کند. در شرایط فکتاب بسیار خوب می
ه دار کرد. رک را خدشای مغتنم است و نباید بخاطر برخی اختالف سلیقه ها از اول این حرکت مباارتقاء سواد رسانه

زه در کشور ق و انگیاد شوهش موکد دارم که بیایید بجای ایجاد مانع برای رشد سواد رسانه ای، همه در جهت ایجخوا
 .مینه را بکاهددر این ز ای تالش کنیم. اگر هم نقد داریم نقدهای ما نباید شور و نشاط تالشبرای ارتقاء سواد رسانه

ی تالش دارس دولتجای توجه به مشکالت این درس خواهد بود. بای واشعا از مموضوع تربیت مربیان سواد رسانه -4
ارس دولتی بع آن مدتا به کنیم که ابتدا در مدارس غیر انتفاعی زمینه تربیت مربی در این زمینه را فراهم کنیم ت

 .کنند فکر آن به تر جدی نیز
 سطح با سبمتنا بخوبی که زشمندار اثر این آوردن بوجود برای کتاب مولفان نوبه خود از تالش ارزشمنده من ب -5
خوبی ه ای آن نیز بهای چند رسانهیوستپگویم. امید است برای میهنی دانش آموزان است تبریک ذ توشعات و فکر

 .برنامه ریزی شود
ور ی برای کشت که خود خطردر شرایطی که جو واکنش نسبت به رسانه در جامعه ما در جهت رسانه هراسی اس -6

 .کردن آن بسیار مهم بوده و هستمیای با این کتاب و عمونهضت سواد رسانهاست آغاز 
 

 اینقدی آسیب شناسانه بر کتاب تفکر و سواد رسانه
 : کندمطرح میانتقادی را  سوال 2نویسنده در این مقاله فقط 

 

 مولف یا مولفان کتاب چه کسانی هستند؟ -1
کنیم باید هم ت میبه دروس دبیرستان صحب« ایتفکر و سواد رسانه»اسم شدن کتابی به وشتی امروز داریم از اضافه

التحصیالن ارتباطات رغترین استادان حوزه رسانه برای تدوین این کتاب استفاده کنیم و هم از فااز بهترین و متخصص
ا است؛ ام طرناکای از این درس بکند و این خصورت هرکسی ممکن است هر استفاده این برای تدریس آن. در غیر

های داخلی و بعد در آموزان که آنها را اول در برابر رسانهای در میان دروس دانشنفس وجود درسی با اسم سواد رسانه
 .های خارجی مصون نگه دارد، مفید استبرابر رسانه

ه رسانه است پس ای اصطالحی تخصصی و جهانی در حوزاگر سواد رسانه امیدوارم این اتفاق بیفتد؛ اما یک سؤال؛
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 در ابتدای عنوان کتابی که شرار است در این حوزه تدوین شود، چه شأن نزولی دارد؟« تفکر»کلمه 
 چون؛ آثاری باشدمی ای ویهای زیر از آثار ارزشمند رسانهنکات فوق از دکتر محسنیان راد است که کتاب

 ( 1353 )تحلیل محتوای رادیو ایران
 (1356 )ارتباطات انسانی
 ( میان فردی، گروهی و جمعی1393اپ چهاردهم چ - 1369ارتباط شناسی 

 ( 1373روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری در ایران )
 (1375ارتباط جمعی و توسعه روستائی)

 1375و مشروطیت( )الب اسالمیها )مقایسه انقانقالب، مطبوعات و ارزش

 (1377نامه نگاری )تحلیل محتوای چهل سال متون آموزش روز
 (.1392)ویرایش سوم. چاپ دهم 1372اول  های مصاحبه خبری چاپروش

 1384جلد.  ز. سهایران در چهار کهکشان ارتباطی: سیر تحول تاریخ ارتباطات در ایران از آغاز تا امرو

 های فرهنگی ارتباط در ایرانریشه 

 (1392ارتباطات انسانی. ) 
 ()تورات، انجیل و شرآنهنجارها در سه کتاب مقدس.  
 .سال پژوهش ارتباطی در ایران 42در حسرت فهم درست: روایت  
 

 همین کتاب قرار است توسط چه کسانی تدریس شود؟ سوال دوم؛ 
 این پرسش شود،اما تدریس انسانی علوم یا اجتماعی علوم معلمان توسط کتاب این در خوش بینانه ترین وضیعت

 . هستند آشنا مطبوعات دنیای و رسانه مسایل با اندازه چه تا اجتماعی علوم معلمان که است

 !واحد درسی در دوران تحصیلی گذرانده اند 2معلمانی که فقط 

 ! ده استای برگزار نشاز سوی دیگر، هنوز آموزش ضمن خدمتی هم برای معلمان در راستای آشنایی با سوادرسانه

 د؟باشن ای اثرگذارسوادرسانه و تفکر کتاب تدریس توانند درآیا معلمان موجود درآموزش و پرورش می

 ؟س شودآیا بهتر نیست این کتاب توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران حرفه ای و صاحب نظر تدری
 .ای به مصلحت نیستدر شرایط موجود تدریس کتاب سوادرسانه نگارنده معقد است که

 شد؟در آموزش و پرورش به این مهم اشدام می آیا بهتر نبود پس از تحق  شرایط و امکانات

 .در آموزش و پرورش بضاعتی در حوزه رسانه وجود ندارد واشعیت این است که

 

 بحث و نتیجه گیری
ای از انههای سوادرسادین به مولفهدر سند تحول بنی. در آموزش و پرورش مطرح شده است ای اخیراًبحث سوادرسانه

ان و مولفه مهارت درک انتقادی تحت عنو« هاگیری هوشمندانه از رسانهبهره»عنوان شبیل مهارت استفاده تحت 
ای تحت عنوان سی رسانهه دسترو مولف« آموزش و ارتقای مدیریت خانواده در استفاده از ابزار رسانه در محیط خانواده»
 ت .نی شده اساشارات واضح و روش« توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات و ارتباطات در مدارس»

ها و بهر سواد جنشد اما در حال حاضها سواد در خواندن و نوشتن خالصه میسالهمانطوری که شبال هم اشاره شد 
 .ای استیکی از این انواع سواد، سوادرسانه ابعاد مختلفی پیدا کرده است؛ 

 .ها بسیار متنوع شده اندامروزه رسانه. کنددر دنیای امروز نقش مهم و راهبردی در روابط و معادالت ایفا می "رسانه"
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 . رسد.. به ما میاب ها و.ت، کتبسیاری از اطالعات و داده ها از طری  روزنامه ها، اینترنت، تلویزیون، رادیو، مجال
 . شویم "رسانه  "یک بتوانیم ام خودها و اطالعات را دریافت، آنالیز و ارزیابی کرده و سرانجما باید بتوانیم این داده

درکشورهای توسعه یافته در مدارس به دانش  "ایسواد رسانه" شود. می گفته "ای سواد رسانه "به این فرآیند 
 .شودآموزش داده می "مهارت"آموزان و فراگیران به صورت یک 

 . ودشتدریس  ایه دهماز سال تحصیلی جاری در پ "ایتفکر و سواد رسانه"برای نخستین بار شرار است تا درس 

 . اسندن را بشنآارکرد کآموزش این درس باید توسط کسانی صورت گیرد که رسانه؛ ماهیت و  اشاره شدهمان گونه که 
 "سانه ر "ی از درست در حال حاضر، نه مدیران وزارت آموزش و پرورش و به تبع آن معلمان شناخت چندان و یا

 . ندارند

ها از  انتظار آن.است "روابط عمومی "همه سطوح به رسانه به مثابه نگاه غالب مدیران وزارت آموزش و پرورش در 
ن ها با آاز نظر  "انه خوب رس"در واشع ،. ها و اشدامات آنان باشنداین است که پرینتر یا چاپگر ایده "رسانه "یک 

شود این گونه می. گراستای، تفکر انتقادی و واتوان گفت برآیند سوادرسانهمی. تعریف واشعی آن تفاوهای بسیاری دارد
ز رسانه و منطقی ا رست وداستنتاج کرد که یکی از دالیل مهم فقدان تفکر نقاد در مدیران نتیجه فقدان فهم و درک 

 . کارکرد واشعی آن است

 باعث و کندمی ویجتر را فرهنگی چند دهد،می کاهش ای رارسانه کند، دستکاریمی نفی را پوپولیسمای سوادرسانه
 (1395، پورسلیمان ) گردد.می کنجکاو و گر پرسش نسل یتترب

شود ها منفعل میانهکند و در مقابل رسشهروند اگر آموزش نبیند به دریافت کنندگان اطالعات و تقلید بسنده می
بردی راه و مهمای در مواد درسی گامیاگر چه گنجاندن درس سوادرسانه .نمایدرکود در تمرکز فکری بر او غلبه می و

زاره ها بعضا منطقی گ رست واست اما نباید از نظر دور داشت در نظام متمرکز و بوروکراتیک آموزشی ما پیاده کردن د
 است.  دسترس از دور بعضا عملی سخت و

 ز دارند .در آموزش و پرورش وضعیتی تراژیک و غم انگی« هنر و انشا » مانند در حال حاضر دروس مهمی
دن ساعات رای پر کرشود و یا بعضا بس از افراد غیرمتخصص برای آموزش این دروس استفاده میدر بسیاری از مدار

دروس  موزش اینست که برای آاالبته وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده . گیرندخالی دروس مورد استفاده شرار می
 های آموزش ضمن خدمت آموزشدورههنوز  که است این مهماما  های ضمن خدمتی برگزار خواهد کردبه معلمان دوره

 .گیردنمی صورت«  نیازسنجی» و پرورش به معنای درست حرفه ای نشده اند و محتوای دوره ها اکثرا بر اساس 
متخصص در  وسط افرادای به دانش آموزان مهم است اما مهم آن است که این کار باید تآموزش و انتقال سوادرسانه
 (1395، پورسلیمان )گیرد. علم ارتباطات و رسانه صورت 

ر بان در این زمینه انش آموزدوارد مبسیاری از معلمان ما با ابزار رسانه و کارکرد آن آشنایی ندارند و چه بسا در برخی 
ن با ن که معلماای نیست جز آچارهبرای طرح موضوع آموزش در افکار عمومی رسدبه نظر می. گیرندمعلمان پیش می

 جدید یکردرو یک مندرتباطات نیازدیده شدن در جامعه و در عصر ا. ا شده و اهمیت آن را درک کنندای آشنسوادرسانه
» ، «ی رهنگ شفاهف» رفتن از گالزام منطقی این گزاره فاصله . استبه موضوع رسانه و افکار عمومی نگاه اشتضائی و

د رسانه ی  کارکرات از طربرای طرح منطقی مطالبو استفاده هوشمندانه، مستمر و فراگیر « فرهنگ نالیدن و ن  زدن 
 است .

ست چ چیزی شکهمه چیز است، با آن هیدر این عصر، در این کشور، افکار عمومی " به شول آبراهام لینکلن :
 تواند موف  شود .مینخورد، در مقابل آن؛  هیچ چیز نمی

یاستمداری است که بدون توجه به افکار دهد، مهم تر از سرا به شکل میدر نتیجه کسی که افکار عمومی
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 ". کندشوانینی را تصویب میعمومی
از همان گونه که  متاسفانه .دبو این بر هم شرار گویا شود و فاعدتا این درس باید توسط دبیران علوم اجتماعی تدریس

نر و... ه، انشا، ت بدنیگویا این درس هم شرار است به سرنوشت سایر دروس مانند تربی پیش بینی بودهم شابل  شبل
 مبتال شود

 ریستد.... و مدارس عاونینم و مدیران، مازاد دبیران، تربیتی وسیله مربیان به "ای سوادرسانه و تفکر "درس 
 .شودمی

 واشعا منظور و هدف مسئوالن وزارت آموزش و پرورش از این گونه اشدامات چیست؟
 و تفکر "ریس تد .با رسانه سروکار داشته باشند شود که حداشلای باید توسط کسانی تدریس تفکر و سوادرسانه

 نامه)  لمی ای، خوانندنمی رونامه، کندنمی مطالعه کتاب یک سالی بعضا که افرادی وسیله به "ای سوادرسانه
 حرفه موزشآ معیارهای کدامین با ند،ا نکرده منتشر مقاله یا و یادداشت یک حتی و تاکنون شناسندنمی را(  الکترونیکی

 ؟ است سازگار و متناسب ،ای
 رد که روسیدچنین  اگر واشعا شرایط برای تدریس. اجرای ناشص یا صوری یک طرح بدتر از عدم اجرای آن است

 نشد فراهم تا ارآن  ، آیا بهتر نیستنیست امکانات فراهم کمبود دلیل به است، زندگیهای مهارت آموزش جهت
  .اجرای ناشص یک طرح بدتر از عدم اجرای آن طرح استازید؟ بیند تعوی  به مناسب شرایط

 

 پیشنهادها:
ز نان ش ارش وپروبرای آموزو دانش آموزان ازی به معلمان های نو و فضای مجآموزش پدیده پژوهشگرانبه اعتقاد 

 شب هم واجب تر است. 
. اگر زش ببیندی آموهر گونه تخصیص اعتبار برای این کار سرمایه گذاری است نه هزینه. معلم باید حرفه ا 
ول بنیادین خواهیم آموزش وپرورش را استوار کنیم، سند تحخواهیم نظام تعلیم و تربیت را استوار کنیم، اگر میمی

 آشنا شود. و..  وهای جدید مثل نانو، بایازی، فناوریضای مجهای نو مثل اینترنت، فمحق  بشود، باید معلم ها با پدیده
 ه کسی اینچهای جدید به دانش آموزان ما منتقل شود. بواسطه مرز دانش بسته نیست و باید این دانش 

 گیرد؟انتقال صورت می
 یل رد ذر موادانش آموزان را د علمان وم یای برامزایای آموزش دانش رسانهکنیم یکبار دیگر تاکید می
 توان خالصه کرد:می
 رات آنهاها و تاثیشناسایی تفاوت بین اشکال مختلف رسانه و آگاهی و شناخت کافی از انواع رسانه 

 استفاده کنندگانی متفکر در برخورد با رسانه ها 

 یم ها برویم وتسله سراغ رسانهمان ب های اطالعاتیکسب مهارت مدیریت اطالعات و اینکه بر اساس نیاز
 ای جهانی نشویم.ای شدرتمند فرهنگ رسانهابزارهای چندرسانه

 را مطرح سازیم. شنویم سؤاالت اساسیبینیم و میمیخوانیم، بدانیم که چطور درباره آنچه که می 

 ها داشته باشیم.های تفکر انتقادی و برخورد منتقدانه با محتوای رسانهگسترش مهارت 

  رین آنهاتکه عمده  عمومیت دارد ایران دربرای معلمان چون سایرین ای توسعه دانش رسانه موانعهر چند 
 عبارتند از:

 فقدان ادبیات موضوع در این حوزه 

 ایعدم وجود متولی در زمینه توسعه و گسترش بحث آموزش دانش رسانه 
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 ایهکم توجهی سیاستگزاران و برنامه ریزان در اختصاص ردیف بودجه به آموزش دانش رسان 

  دانش اطالعاتی و ارتباطی والدین نسبت به فرزندانفقر 

 ایموزگاران و کارگزاران رسانهای در میان آپایین بودن دانش رسانه 

 ایعدم آماده سازی و ایجاد محیطی برای بکارگیری دانش رسانه 

 ما، مذهب ا،م فرهنگ جمله زا ها حوزه همه نماییم تعلل این از بیش اگر و است راه ای دررسانه امواج طوفان
 برای و رسید امن ساحل به تر سریع هرچه بایستمی پس. گرددمی تخریب... و ما زندگی سبک ما، دینیهای آموزه
 رهدربا را مخاطبان فکریهای زیرساخت ما تا دارد ضرورت مهم این امان ایدئولوژی و فرهنگمان مرزهایمان، حفظ
 .دهیم ها شکلرسانه

 اف  پرورش در مخاطبان به که است( ایرسانه جراحی)ای رسانه شکافی کالبد آموزش نوعیای دانش رسانه آموزش
. ایرسانه محتوای با آنان منفعالنه برخورد از پرهیز و درآوردن غفلت واز کردن حساس ها ورسانه به نسبت دیدشان

 (1391، یزدیان و حاجی حیدری)
 باشیم غربیهای دستورالعمل سازی پیاده دنبال به نباید ما ایران ای دردانش رسانه بحث گسترش و توسعه جهت
 میان شکاف کردن پر جهت ایرانی جامعه با متناسب وای بومیرسانه دانش آموزش محتوای ارائه بدنبال باید بلکه

  و عباسی). باشیم دنیا ای دررسانه دانش آموزش مطلوب وضعیت و ای درایراندانش رسانه آموزش موجود وضعیت
 (1391 ،سیدخوندی
 عبارتند از:  لیمعلمان به صورت عم نیبای در توسعه دانش رسانه یراهکارها

قوق ای در حمایت از حموضوع و اهمیت جایگاه دانش رسانه با توجه به فقر ادبیاتوضوع: تولید ادبیات م -1
ر این زمینه دی توجهی ونه بمخاطبان در گام نخست ضرورت دارد تا به تولید محتوا در این زمینه پرداخت. چرا که هرگ

 .تواند تاوان سنگینی به دنبال داشته باشدمی
 کشورای در نظام آموزش رسمیرسانهبحث دانش درست وارد کردن  -2

 ای مدارسکارگیری مشاورین خبره و متخصص در امور دانش رسانهب -3

 ایجهیز معلمان به دانش رسانهاز تحمایت نهادهای آکادمیک  -4
  ملی همکاری و مساعدت رسانه -5
 های غیر دولتیموزش خانواده ها از طری  تشکیل و راه اندازی تشکلآ -6 

 ایم نمودن بستری برای نهضت و جنبش دانش رسانهفراه -7

دانشجو  برایومیعم دروس با ترکیبی صورت محتوایی به یا و مجزا درسی واحد شالب ای دردر مورد دانش رسانه -8
غول تدریس به صورت از آن و برای معلمان در حال اشتغال و مش پیش مقاطع در حتی و کارشناسی مقطع در معلمان

 جامع و حرفه ای تعریف و اجرایی و عملیاتی شود.برنامه ای 
 رویکرد از استفاده .نیست کافى کالسى( یادگیرى لى)انفعا رویکرد با اى یادگیرىرسانه دانش به دستیابى براى -9

 فعال فعلى، اجتماعى یستمس واسطة به اما .است مهم بسیار فرد آموزش در فعاالنه یادگیرى و کردن فکر وسیلة به فعال

 کنندمی تدریس کالس در عالىانف رویکرد با که معلمانى این فرایند در البته. ندارد شرار اولویت در شدن مستقل و سازى

 در فعال یادگیرى رویکرد با ابطهر در نتیجه در. داد سوق فعال یادگیرى سوى به نیز آنهارا باید لذا و نیستند تأثیر بى نیز

های تر بازبینیرچه سریعکه بایستی ه.است نگرفته صورت زیادى اشدامات درس، های کالس اى درآموزش سوادرسانه
 الزم عملی شود.

 های شیوه با ارتباط در مندنظام آموزش براى کافى فرصت و مجال کشور ما نیز مانند سایر کشورها فاشد -10
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 افزایش که براى است این دارد ضرورت و است نیاز مورد آنچه. است تصویرى های رسانه خصوص رسانه به آموزش

 مؤسسات اى وچندرسانه آموزش ملى مؤسسه آنها آموزش اى ورسانه های مهارت ارتقاى مدرسان،علمی سطح

 آورند. فراهم العمر مادام ودائمی مطالعه محیطى براى همچنین. بگیرند عهده بر تخصصى را هایىپژوهش
 درسى واحد شدن کشورو اجبارى پرورش و آموزش سوى وزارت اى ازسوادرسانه آموزش برنامه رسیدن تأیید به -11

 اى درمناط  آموزش وپرورشسوادرسانه

 اى .سوادرسانه آموزش تحصیلى های از برنامه مدارس معلمان و مدیران مناسب اطالع و آگاهى -12
 و کتب استان انتشار هر اى درسوادرسانه آموزش زمینه در اى فعالرسانه های سایت ها و به وجود آوردن شبکه -13
 س.مدار و دانشگاهى مراکز میان کافى اى با همکارىرسانه آموزش راهنماى منابع
 یک حد در و باشد شده برنامه ریزى و هدفمند صورت به ورکش اى به معلمان درسوادرسانه آموزش برنامه -14

 نباشد. توصیه سخنرانى و
 درنظر مدت بلند برنامه یک صورت به و مستمر افته،ی سازمان اىبرنامه کشور اى درسوادرسانه آموزش برنامه -15

 اى داراىسوادرسانه زشآمو کشور شده در گنجانده کشور درسى برنامه در اىسوادرسانه آموزش مقوله است. شده گرفته

 باشد.که از معلمان شروع کرده به سایرین تسری دهد. متولى یک
 شرایط با متناسب و معتبر شده، شناخته های ژوهشپ بر مبتنى اى به معلمان کشورسوادرسانه آموزش برنامه -16

آزمودنى ها شابل آزمون و ارزشیابی  از استفاده با زمان طول اى درسوادرسانه آموزش باشد.و نتایج جامعه مکانى زمانى و
 باشد.
کایى در خور غرب به خصوص کانادا یکی از اهداف فرهنگ آمری نفوذ با مقابله مثابه اى بهسوادرسانه آموزش -17

ایالت  هر اى درسوادرسانه آموزش زمینه در فعال اىرسانه های شبکه ای مورد تصریح است و وجودآموزش دانش رسانه
ازآموزش و  وصبه خص شه ایبا تاکید بر این مقابله به مثل، ما را به تهاجم فرهنگی رهنمون ساخته و لزوم حرکت ری

 دهد.پرورش و متولیان اصلی آن یعنی معلمان را مورد تاکید شرار می
 انتقادى درک و خواندن انایىتوسعة تو اطالعات، مدیریت توانایى تحولِ  و توسعه دیدگاه از اىمدرسه آموزش در-18

 و تهیه شود. طراحى هایىمهبرنا فرد، خالشیت و افزایش آن با ارتباط برشرارى و رسانه به کارگیرى به منظور اطالعات،
 دیدگاه از اما کند.مى اى ایجادسوادرسانه به دستیابى روند درمهمی بسیار رسانه نقش با مرتبط محتواى و مضمون تولید

 کامل به اىنش رسانهدا آموزش برنامة یک شامل مدارس در آموزش اى،رسانه جامعة در زندگى شهروندان برای آموزش

 معلمان باید باشد. براى ارتباطات و اطالعات فناورى هاىت مها ارتقاى عالوه
 و ده سازىپیا براى جدى هاىش تال ای،اکثر کشورهای اشدام کننده به افزایش دانش رسانه در حاضر، حال در -19
 نتیجه در دارد، شرار خطا و آزمون مرحله در غربى، کشورهاى از الگوبردارى و مدلهاى واشعى اساس بر برنامه ها، اجراى

 وضعیت کنونى در موزشىآ ابزارهاى دیگر و ویدیویى های فیلم ساختن و عملى رویکرد یک ایجاد اطالعات و تبادل

براى معلمان و  مناسب زشىآمو منابع تولید و تهیه است. ضرورىکشور ما به صورت بومی در اىدانش رسانه آموزش
 .رسدمی نظر به ضرورىدرسی و علمی ههاى گروتمامی در معلمان گرفتن نظر در با مدارس
 و رسانه، مطالعات تدریس در توانا و معلمان عالشمند به است سبزى چراغ واشع اى دردانش رسانه آموزش بحث -20
 اخیر، هایسال طى بار اولین براى گرددمی اى محسوبآموزش سوادرسانه از دفاع جهت در عاملى و کننده تقویت

درس  کالس اى بهرسانه آموزش انتقال براى جوان معلمان این هستند آموزشى سیستم به حال ورود در جدیدى معلمان
و به  هستند ترند عامه نزدیک فرهنگ و آموزان دانش به آنها که چرا هستند. مناسب و کارآمد بسیار آن، سازى پیاده و

 آموزش و به نسبت رویکردشان بر آن تأثیرات و تکنولوژى تسخیر تحت کمتر عنوان نسل دیجتال یا نزدیک به آن
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 ها آشنایی بیشتری دارند.های اغواگری رسانهباشند. و در واشع با جلوهمی موضوع انتخاب
 کل دیرم پیش چندی که ودب هشداری این "فضای مجازی برای دانش آموزان خطرناک تر از اعتیاد است." -21
 آن بر آموزشی و ربیتیت کارشناسان بارها که هشداری. کرد اعالم پرورش و آموزش پرورشی معاونت مشاوره و تربیتی
دید ما را ته ن از خانه فرزندانی که در بیروخطرات از اینترنت یا مجازی فضای کنونی خطر که معتقدند و اند کرده تاکید
وزان در های اجتماعی ویژه دانش آمشبکهی از این خطرات بود که طرح راه اندازی برای پیشگیر کند بیشتر است.می

ای آن از سوی اید محتوای ب معاونت پرورشی مطرح شد، اما باز هم کارشناسان معتقدند که برای راه اندازی چنین شبکه
 حی گستردههای اجتماعی در سطمسووالن آموزش و پرورش تدوین شود و از سوی دیگر فرهنگ استفاده از شبکه

 ای معلمان است.نهش رسا. که این امر مستلزم افزایش دانش آموزان و والدین آموزش داده شودبه دان توسط معلمان
شناسی گذاشته شده جامعهعلوم اجتماعی و  عهده معلمان نامه وزارتی بهاساس بخش تدریس این درس بر -22

معاونان و  ن مدیران،این درس بیشود، تقسیم است؛ اما آنچه متأسفانه در سازماندهی نیروها در این شضیه رعایت نمی
اهمیت رسی بیرا به د ن درسمعلمانی است که برنامه درسی آنها با مشکل مواجه شده است؛ عاملی که از همان ابتدا ای

 .همانند درس پرورشی و... در انتظارش خواهد بود بدل کرده که سرانجامی
ه ها نیز بنجانده شود و در دانشگاهسی مدارس گهای درای درکتابانهدرس سوادرسارتباط طولی و عرضی  -23

 . آن تداوم داشته باشد تدریسعنوان یک واحد دروس عمومی
این  به آموزش و تعمی  "ایانهانجمن سوادرس "فارغ التحصیالن مدیریت رسانه و روزنامه نگاران باتشکیل  -24

 ای استقبال نمایند.سوادرسانههای و از درخواست برای حضور در کالس .حرفه در جامعه کمک کنند
 .شودبرگزاری سمینارها و کنگره ها باعث تحکیم باورها به این مقوله می -25
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و بر اساس  یانتقاد تفکر ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی برآموزش سواد رسانه

 حلقه کندو کاو

 (95-94تهران، سال تحصیلی  12)مدرسه شاهد برهان مجرد، منطقه 

    
 ادی حسینیه ،بهاره نصیری                

 

 چکیده
 ای ورسانه سواد بر تسلط ای،رسانه فرهنگ و ارتباطیهای فناوری گسترش به توجه با یکم، و بیست شرن در

 این توانایی را ش آموزان، به دانادعا وجود دارد که فرایند تحلیل انتقادی آموزش سواد رسانه ایاست. این  مهم انتقادی،
ها را دارد، رهایی بخشند.. این تحلیل به ها و طرز تفکری که رسانه شصد تحمیل آندهد که خود را از دست ارزشمی

قهور لذایذ به جای م ووشیار بودن، به آگاه بودن توانند به جای ناهدهد که آنها میدانش آموزان توانمندی هایی می
هاپیش روند و به جای غیر های احساسی بودن به سمت عقالنی و شکاک بودن در تعامالت خود با رسانهو پاسخجسمی

 عامالت خود باتدهد که در می منتقد بودن، منتقدی هوشمند شوند. این نوع شیوه تحلیلی، به دانش آموزان این امکان را
نتقادی ا، مواجهه ها احساس شدرت کنند. به گفته لن مسترمن معیار و محک هر برنامه آموزش سواد رسانه ایرسانه

 ار مختلفهای رسانه زا دریافتی اطالعات بتوانند دانش آموزان در استفاده و فهم شخص خودشان از رسانه است،تا
  .بخشند ارتقاء راها رسانه محتوای درباره خود مستقل داوری توانایی و کرده رمزگشایی

م ابتدایی ن مقطع ششای در بین دانش آموزامقاله حاضر گزارشی از نحوه و چگونگی پیاده سازی آموزش سواد رسانه
های مختلف)روزنامه، مقاله، ای از رسانههای سواد رسانهجلسه ای، جهت آموزش آموزه 15است. در دوره آموزشی 
ای مذکور برگزاری هرسان وادس آموزش دوره اصلی کاتور، فیلم تبلیغاتی( استفاده شده است. ویژگیکتاب، انیمیشن، کاری

 تحتهای موضوع در تنوع فردی، اکتشاف و کاوش جلسات به صورت حلقه کندو کاو بوده است که در نهایت منجر به
های قویت مهارتبیشتر بر ت زشیآمو دورههای نگرش. دانش آموزان گردیده است فعال مشارکت با همراه پوشش،
 رمز را شنیداری مکتوب، دیداری وهای رسانه انش آموزان بتوانندای بوده است تا درسانه متون از انتقادی استفاده
  نمایند. ارزیابی و تحلیل، گشایی

 موزانآانش د: سواد رسانه ای، آموزش سواد رسانه ای، تفکر انتقادی، حلقه کندو کاو، هاکلید واژه

 

 مقدمه
 جانبه همه و یدگیچیپ اردچ    ایندهیفزا طور به یارتباطات و یاطالعاتهای ستمیس، 21 شرن به ورود با همزمان

 کنار و هگوش در را خود مخاطبان ها،رسانه توسط شده دیتولهای امیپ تا اند شده موجبها یدگیچیپ نیا. اند شده ییگرا
 ( .187: 2004 نسون،یمارگ) کنندها امیپ انتخاب در دیترد وسردرگمی ینوع دچار جهان
 و ایمزا ممکن،های دهسوءاستفا وها استفاده درباره افتنی یارتباطات،آگاه عرصه به دیجدهای یفناور ورود با

 سطوح در که ادیافر" .رساند ارییای رسانههای امیپ ریتأث نییتع در مخاطبان به تواندمی ها،رسانه به مربوط مشکالت
 و ریبتعا درباره آنها دهند؛می شرار نظر دم را ینکاتها برنامه شینما طول در همواره کنند،یم تیای فعالسوادرسانه باالی
 کهمییمفاه با مدام ند،یفرآ نیا. هستند دیترد و شک دچار رند،یگمی شرار پردازش مورد که ییهاامیپ و شده ارائه ریتفاس
 ( .7: 1998 پاتر،) ابدیمی تداوم شود،یم ساخته آنها خود توسط
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 نفوذ و ریتاث تحت افتی توانمی را یکس کمتر که است نیا باشدمی تیاهم یدارا حاضر عصر در که یموضوع
 راه نیمخاطب گرا که گرفته سرعت چنان یجمعهای رسانه اطالعات یآسا لیس هجوم .باشد نگرفته شرارها رسانه
: 1391 ،پاتر. ) گذاشت خواهد جامعه بر که آنها روان و ذهن بر تنها نه یمخرب آثار اموزندین را امیپ اداراک و نشیگز
27.) 

 ای که ستین جعبه کی مثل مقوله کیای رسانه سواد که است نیا رسدمی نظر به ای مهمرسانه سواد مورد در آنچه
 اشغال را ییای جارسانه ادسو وستاریپ در ما همه. است وستاریپ کی ایرسانه سواد بلکه نگنجد ای بگنجد آن در دیبا
 چیه و ای نداردرسانه سواد اصالً یکس گفت بتوان آن اتکای به که ندارد وجود وستاریپ نیا بر ای نقطه چیه. میکنمی
 برای ییجا شهیهم. باشد یکس ای کاملرسانه سواد دیمؤ که ستین وستاریپ نیا سطح نیباالتر در زین ای نقطه
 . شودمی نییتع رسانه اب ارتباط در شانیاندازها چشم کل تعداد براساس افراد جای وستاریپ نیا روی. هست شرفتیپ

 یمبتن دانش ارهایساخت تیفیک و وی، دانش ساختارهای تیفیک و تعداد بر است یمبتن کس هر انداز چشم شدرت
 یساختارها تیفیک و عدادت است، متفاوت اریبس افراد تجارب و هامهارت که آنجا از. شخص تجارب وها مهارت بر است
  .است متفاوت اریبس زین آنان دانش
 از را ما استفاده تواندای میرسانههای امیپ از یمند بهره نهیزم در الزمهای یآگاه و اطالعات داشتن نیبنابرا
 ای شراررسانه خاصهای یدئولوژیا وها ارزش ریتاث تحت یراحت به تا، دینما تر بخشلذت و اتریپو، تر موثرها رسانه
 وها روزنه همه به لیوسا نیا مواجا و ساخته متأثر را یانسان ابعاد و جهاتتمامی یجمع ارتباط لیوسا امروزه. میرینگ
 بهاره)  شود لیتبد دراک و منفعل یتماشاچ به متفکر و فعال انسان که شده باعث و است کرده رسوخ امنهای میحر
 ( .1384، یرینص

 جدید چالشی عات،اطال انتقال جدیدهای محمل درمقابل جامعه برای الزم شناختیهای زمینه شرایطی چنین در
 و واکنش شالب در و دکنمی ایجاب راها عملکردرسانه و محتوا ذات، به نسبت جامعه آگاهانة توجه ضرورت که است
 و اندیشه جتروی و شناختیهای مینهز این ایجاد برای بنابراین. یابدمی تحق  ایرسانههای پیام درمقابل انتقادی تفکر
 کل در و انتقادی تفکر جتروی از بایستای،می رسانه محتوای به نسبت آموزشی مراکز و مدارس در ورزی اندیشه
 ( .120-119 ص، 1386 فر، سلطانی) جست بهره اطالعاتی جامعة در افراد ای بهرسانه سواد آموزش

 

 بیان مسئله
 و عاتاطال از سرشار پیرامونی یفضا. اند کرده احاطه سو هر از را ماها رسانه که کنیممی زندگی جهانی در امروزه

 نیازمند فضایی چنین ای شرارداریم،هرسان اشباع درشرایط و گذارندمی تاثیر ما زندگی بر لحظه هر که است جدیدی اخبار
 اینترنت و ،رایانه نشریات، رادیو، نتلویزیو، منازل اکثر در حاضر حال در. ای استرسانه مصرف رژیم یک تجویز و تعیین
 رگزه ولی کاست حدی تاها رسانه معرض در نوجوانان و کودکان حضور میزان از بتوان شاید بهتر عبارت به. دارد حضور
 آشنا انتقادی تفکر ای ورسانه صرفم رژیم با راها آن که است بهتر اینرو از، کرد جداها رسانه از را کودکان تواننمی
 وها هروزنام با را آن از چقدر و کنندمی تماشا تلویزیون میزان چه به کودکان که بپردازیم مقوله این به و کنیم
 .گذرانندمی دیگرهای رسانه

 نوجوانان و کودکان خصوص به مردم تمام ای بهرسانه سواد آموزش نیازمند مصرفی رژیم این به دستیابی برای
 توسعه با اساساً و شده بیان آموزان دانش نقادیهای توانایی توسعه جهت در ای غالباًرسانه سواد آموزش. هستیم

 بیان آموزان دانش نقادیهای توانایی توسعه جهت در ای غالباًرسانه سواد آموزش. است ارتباط در "انتقادی آگاهی"
 سواد آموزش انتقادی تحلیل فرایند که دارد وجود ادعا این. است ارتباط در " انتقادی آگاهی" توسعه با اساساً و شده



 939 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

 تحمیل شصد رسانه که تفکری طرز وها ارزش دست از را خود که دهدمی را توانایی این آموزان دانش ای، بهرسانه
 ناهوشیار جای به توانندمی آنها که دهدمی هایی توانمندی آموزان دانش به تحلیل این. بخشند رهایی، دارد راها آن

 در بودن شکاک و عقالنی سمت به بودن احساسیهای پاسخ وجسمی لذایذ مقهور جای به و بودن آگاه به، بودن
 دانش به تحلیلی، شیوه نوع این. شوند هوشمند منتقدی، بودن منتقدی غیر جای به و روند هاپیشرسانه با خود تعامالت
 هر محک و معیار مسترمن لن گفته به. کنند شدرت احساسها رسانه با خود تعامالت در که دهدمی را امکان این آموزان
 عبارتی به. است رسانه از خودشان شخص فهم و استفاده در آموزان دانش انتقادی مواجهه میان، رسانه آموزش برنامه
های رسانه از دریافتی اطالعات بتوانند آموزان دانش که است ای گونه بهها رسانه با برخورد در انتقادی تفکر استفاده
 1389، کینگهام با) بخشند ارتقاء راها رسانه محتوای درباره خود مستقل داوری توانایی و کرده رمزگشایی را مختلف

:191. ) 
 این است نوجوانان و کودکان تربیت و تعلیم امر اصلی متولی پرورش و آموزش نظام کشوری هر در که آنجایی از
 نوجوانان و ودکانک را کشورمان جمعیت از ای عمده بخش که زمانی خصوصا نیست مستثنی نیز ما کشور در شاعده
 دانشعلمی پرورش ضمن یدبا نهاد منظوراین همین به بود ترخواهد سخت پرورش و آموزش نظام کار دهندمی تشکیل
 وجوانانن و کودکان تا دهد، شرار وجهت مورد را نوجوان و ای کودکانرسانه سواد آموزش دشی  ریزی برنامه با آموزان
های رسانههای پیام تحلیل و تجزیه شدرت و نموده پیدا گذردای میرسانه فضاهای در که آنچه از عمیقی شناخت
 .آورند دست به را آنها محتوای به انتقادی نگاه با همراه مختلف
ای هرسان سواد ارتقای جهت در دانش آموزان را یادگیری و آموزش برنامه بایستمی، موضوع اهمیت دلیل به لذا
 حرکت یسواد بی با مبارزه ههجب در که همانطور یعنی. اندیشد زمینه این در جدیدی تدابیر و داد شرار اولویت درها آن
 سواد زشآمو اصلی اهداف از یکی که راچ، کرد آغاز را مدارس در ویژه به جامعه ای دررسانه سواد آموزش باید کنیممی

 کاهش آن بموج به و و گر تحلیل هینگا با متفکرانه، آگاهانه ارتباط برشراری برای الزمهای مهارت ای ایجادرسانه
 هایپیام انواع با هارسانه عصر در موضوع این به پرداختن این بنابر. است نوجوانان و کودکان روی برها رسانه منفی آثار

 .است برخوردار ایالعاده فوق ضرورت و اهمیت از رسدنظرمی به دسترس، شابل تولیدی

 

 سواالت تحقیق
 پسر موزانآ دانش بین در قادیانت تفکر ایجاد برفرایندها رسانه از استفاده نحوه در شخصی ریزی برنامه اهمیت .آیا1
 است؟ موثر ابتدائی ششم پایه
 بتدائیا ششم پایه پسر آموزان شدان بین در انتقادی تفکر ایجاد ای بررسانه ترنامحسوسهای جنبه به توجه .آیا2
 است؟ موثر
 ؟است موثر ابتدائی ششم یهپا پسر آموزان دانش بین در انتقادی تفکر ایجاد ای بررسانههای پیام درک .آیا3
 است؟ موثر بتدائیا ششم پایه پسر آموزان دانش بین در انتقادی تفکر ایجاد بر الزمهای مهارت کسب .آیا4

 

 های تحقیقفرضیه
 دانش بین در انتقادی فکرت ایجاد برها رسانه از استفاده نحوه در شخصی ریزی برنامه اهمیت رسدمی نظر .به1
 .است موثر ابتدائی ششم پایه پسر آموزان
 ایهپ پسر آموزان دانش بین در دیانتقا تفکر ایجاد ای بررسانه تر نامحسوسهای جنبه به توجه رسدمی نظر .به2
 .است موثر ابتدائی ششم
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 موثر ابتدائی ششم پایه پسر موزانآ دانش بین در انتقادی تفکر ایجاد ای بررسانههای پیام درک رسدمی نظر .به3
 .است
 رموث ابتدائی ششم پایه سرپ آموزان دانش بین در انتقادی تفکر ایجاد بر الزمهای مهارت کسب رسدمی نظر .به4
 .است

 

 آموزان دانش ای برایرسانه سواد
 جدیدهای مهارت فراگیری به نیاز شوند،میها رسانه توسط شده اشباع فرهنگ عصر وارد آموزان دانش که همانطور

 باید آموزان نشدا همچنین. رادارند جامعه در مسائل به نسبت پرسشگر نگاهی و مستقل صورت به زندگی برای
های امپی تحلیل و تجزیه و انتقادی تفکر از استفاده ها،رسانه با هوشیارانه رابطه، تفکر برای ضروریهای مهارت
های فعالیت ای دررسانه سوادهای مهارت باترکیب توانندمی مربیان. بگیرند فرا را بصری و سمعی ای نوشتاری،رسانه
 معطوفها رسانه عملکرد چگونگی و انصاف و عدالت به را آموزان دانش توجه توانندمی آنها کنند، شروع روزمره کالسی
 توانیممی ام. دارند جامعه زدرآمی خشونت اعمال و آمیز فریب تبلیغات به نسبت باالیی انگیزه آموزان دانش زیرا سازند؛
 با نهاآ به توانمی چنین هم .ببریم باال متمرکز،های رسانه مالیکت اثرات رسانه، یک تولیدهای روش از را آنان آگاهی
 را اثراتش و رسانه از عمی  درک و کنیم کمک شنوندمی یا خوانندمی بینند،می آنها که آنچه پیرامون سؤاالتی پرسیدن
 شود هماهنگ اصول همه با تواندمی راحتی به زیرا ای نیست؛ضدرسانه جنبش یک ای، رسانه سواد. دهیم توسعه
 ،خواندن مثل سنتیهای سواد توسعه ای، سوادرسانه. باشد کننده سرگرم حتی و آموزانمان دانش زندگی با ومناسب
 .کنندمی اتأکیده پیام مصرف و تولید تفسیر، روی بر موارد این همة که است دادن وگوش کردن صحبت نوشتن،
 موفقیت امر در رسانه، مشتاق کنندگان مصرف عنوان به آموزان دانش درعمومیهای رسانه به نسبت معلم رفتار
 روی ای بیشتررسانههای تجربه به مختلفهای زمنیه در آموزان دانش. کندمی کمک ای بسیاررسانه سواد برنامه
 دانش تجربه و خالشیت به امر این. کندپیدا می اهمیت معلیمن آموزانبرای دانش راهنمایی و هدایت ضرورت و آورندمی

 برانر جی توسط که است«  ای حلقه آموزش »ای رسانه مطالعات اصلی روش. افزایدای میرسانه زمینه در آموزان
 به خاصی شکل به تواندمی اصل، هر کلیدی مفاهیم که گویدمی ما به روش این ساختار برنامه. است یافته گسترش
 وها ترکیب مورد در توانندمی ابتدایی مقطع آموزان دانش مثال عنوان به. شود داده آموزش سطحی هر در آموزان دانش
های تفاوت و نمایند گفتگو و بحث خود معلمانهای راهنمایی با تجاری تبلیغات و تلویزیونهای برنامه ضمنی معانی
. نمایند بیان خودرا ارزیابی و العمل عکس و دهند تشخیص را کدام هر تجاری متفاوت اهداف و برنامه موضوعات بین
 تأثیرات سوی به رو سپس و کنند تحلیل و تجزیه را تبلیغاتهای تکنیک توانندمی آموزان دانش باالتر، مقاطع در

 که آن دلیل به. نمایند درک ای رارسانه کنترل و مالکیت تأثیر نظیر مسائلی و بیاورندها برنامه مشاهده شابل اشتصادی
 کردن وخل  الگوها درک در آنها به و سازند هوشیار را آنها که است معلمان شوند،وظیفهمی غرق رسانه در کودکان

 تشوی  خود خاص فرهنگیهای برنامه مورد در وبررسی تحقی  به را آموزان دانش. نمایند ای کمکرسانه محصوالت
 فراوان گوناگونی و تنوع دلیل به. نمایند تحمیل آموزان دانش به کالس در را اموری وجه، هیچ به نباید مربیان و کرده
 این بر بنا. برسند نظر به کننده گیج و ای گنگرسانه اطالعات است ممکن آن، نشیب و فراز پر کیفیت ای ورسانه
 روزنامه مطالب مورد در تواندمی امر این. دهند اشاعه کالس در را آنها و نمایند گلچین ای رارسانههای پیام باید معلمان
 خالشیت شدرت توسط امر این صورت هر در. باشد جامعه درمردمی منابع یا شده ضبطهای وآلبوم نوارها مجالت، ها،
 بصری –سمعی موضوعات وها فعالیت شدن تکرار دوباره از جلوگیری برای. شودمی پذیر امکان موزگاران آ گروه

 جامعه ای ورسانه سواد حالت و شکل به امر این. کنند طرحای رسانه مرتبط برنامه یک توانندمی معلمان سال، درطول
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 ای ورسانه سواد دریادگیری سعی باید ندارند، آشنایی برنامه این ضروری لوازم با که آموزگارانی. کندمی ای کمکرسانه
 مفاهیم برای تواننمی و است وسیع ای بسیاررسانه ابعاد گفت توانمی. نمایند آموزان دانش میان در آن گسترش
 رجبی.) شود گرفته نادیده ای نبایدرسانه ومطالعه رسانه مورد در انتقادی امور چنین هم داد، شرار پایانی آن کلیدی

،1387 ،70 ) 

 

 ای رسانه سواد اصول
 اصول این. کندمی ناپذیر اجتناب ار آنها بازشناسی و فهم که است استوارمفاهیمی و اصول پایه بر ایرسانه سواد
 حتی. گیردمی شرار کشور ره ریزان برنامه و گذارانسیاست، سازان راهبرد التفات مورد که هستند کلیدی مفاهیم همان
 التفات وردم اصول این. کنندمی ای بنارسانه سواد از مفایم این براساس را خود ای، آموزشرسانه دهندگانآموزش

 : از عبارتند اصول این همترینم از برخی. گیردمی شرار ای جامعه هرهای رسانه گذارانسیاست و راهبردسازان
  یگزینش و شده طراحی وشایع کننده عرضه هارسانه -الف 
 نعکاسا را معینی عوامل که پردازندمی هاییبرداشت ارائه به ایماهرانه دشت باها رسانه دهدمی نشان مفهوم این
 گفت توانمی که ایگونه به. کندمی ارائه را بیرونی حقای  از ای پیچده صورتای رسانه بازنمایی میان این در. دهند

، گویدنمی دروغ هرگز دوربینشدیمی  سخن. )) است دشوار بلکه ممکن غیر نه مجاز و واشعیت میان مرز تشخیص
 هشب و مجازی واشعیت روزگار در. هاسترسانه توسط واشعیت میان رابطه پذیرش برای ما شدن شرطی شیوه از حاکی
 طراحی و نتخابا، تدوین، گردآوری، دشت باها رسانه همه. نیست کردن باور عین دیدن، کامپیوتری هایسازی
 که است شده گزینش نگاه یک از اما، رسدمی نظر به حقیقی چه اگر که دهندمی نشان ما به را دنیایی آنها. شوندمی

 یس کان) است مستتر وممفه همین در واشعیت بازتاب از واشعیت تشخیص یادگیری. ندارد خارجی ازای به ما معموالً
 ( . 10: 1379، داین

 هارسانه سوی از واقعیت بازسازی -ب
 طعیش رابطه یک رسانه، کنندگانمصرف سوی از عالم این درک شیوه و هارسانه بوسیله عالم وشایع ارائه شیوه میان

 کنندگانمصرف و است اشعیو دنیای برابر چندین تلویزیون در جنایت میزان آمریکا در مثالً. دارد وجود معناداری و
 شدناسطهو یعنی امر؛ این. پندارندمی تهدید از آکنده و خشن هارسانه ساخته دنیای اندازه به را خود دنیای آمریکایی
 و نمادین مرحلة به آن رهگذر از جامعه است معتقد "بودیار" که است چیزی همان واشعیت، درک برای هارسانه

. ) شودمی حاکم است، ایهرسان نمودهای پرداخته و ساخته که ایرسانه نوین نظم یک آن بر و رسدمی وانمودگی
 (10: همان

 مخاطبان سوی ازها رسانه از نظر مورد مفهوم کسب -ج

 و محتوا و دهدمی انجام انگیزه براساس آورد،می عمل به مختلف هایپیام و هارسانه میان از که را انتخابی مخاطب 
 طاب م واشع در.کندمی االیشپ خودش، نیازهای و ماهیت از متشکل پیچیده شبکه یک طری  از را ایرسانه هایپیام

 ( .11: همان)  نیست ایرسانه هایپیام منفعل کنندهدریافت و دارد تعامل رسانه با فردی فاکتورهای

 ایرسانه محصوالت تجاری اهداف -د

 صنعت محرک مالیهای رورتض و اشتصادی زمینه از تواننمی راها رسانه محتوای از واشعیت درک نوع هر امروزه
ها رسانه صنعت، کنندمی شکوه سرگرمی خبر نام به ایپدیده افزایش از مردم از بسیاری که آن با. کرد جداها رسانه
 که دهندمی را چیزی نآ مردم به آنها اساس این بر. کندمی توجیه خریدار و طرفدار مبنای بر را روندی چنین
 ( . 12: همان. )دارد مصداق نیز کننده ای سرگرمرسانه مورد در نکته همین. خواهندمی



 فصل هفتم  942

 هارسانه ارزشی و ایدئولوژیکیهای پیام -ح
. دهندمی    نشان را زندگی هایوشر و هاارزش زیرا آنها. هستند تبلیغاتی زیادی اندازه ای تارسانه تولیدات تمام
 روح، خوب یزندگ نحوه شبیل از موضوعاتی همچون ایدئولوپیکی هایپیام انتقال تلویحاً یا تصریحاً  ،هارسانه روندکلی
 ایدئولوژی هایپیام نای بودیار بیان به. چراست و چونبی پرستی وطن و مسئولیت پذیرش، زنان نقش، گرایی مصرف

 .شودمی مستولی جامعه افراد زندگی بر کاذب آگاهی، پویه این در

  هارسانه اجتماعی و سیاسی بار -خ
، شقهروندیهای واسقتهخ تحول و تغیر از نظر صرف. دارند زیادی تاثیر اجتماعی تغیرات و سیاسی مسائل برها رسانه
ها رسقانه، شوندمی تربیش یاسی ثبات و نظارت به منجر که دولتیهای ویژه کار در تغییرات نیز و تعدیل و بخشی شتاب
 ( 18: 1377، ) شیلر. کندمی تامین را سلطه صاحبهای دولت اجتماعی – سیاسی منافع گرایی آزادی نقاب پس در

 ها رسانه خاص زیباشناختی شکل -چ

 ترتیب این به. کندمی رسانه هر فرد به منحصر مشخصات و هاویژگی درک به شادر را ما ایرسانه سواد اصل
 بیان و تنگف نحوة رسانه، پیاممفهومی درک برعالوه و کرده درک و جستجو را محتوا و شکل ارتباط نحوه توانیممی

 (90-93: 1385،شاسمی« ) .دریابیم نیز را رسانه
 یدتول خود مخاطبان برای را هاییپیام دنیا و زندگی مسائل از خواهندمی که آن طور جمعیهای رسانه واشع در
 که هایی پیام به توجه با مخاطب واشع در. سازندمی را خود دنیای مخاطبان تولیدات وها پیام این اساس بر کنند،می

 شپاالی به جمعیهای رسانه امر نای اساس بر و کنند،می انتخاب را خودهای برنامه کنند،می تولید جمعی رسانه
 اکمح رسانه ساختار بر که است نگرشی و بینش بردارنده درها پیام و تولیدات این همچنین. پردازندمی خود مخاطب
 فرایند این نوعی به و دهد،می آموزش مخاطب به خاصهای برنامه وها پیام طری  از انداز چشم و نگرش این و است،
 ختارسا بین تنگاتنگی پیوند توانمی اصولی چنین به توجه با. است همراه جمعیهای رسانه ترغیب و اشناع کارکرد با

ای سانهر سواد تولیدات برای اکمح بینش این ای ازرسانه کارگزاران و رهبران که کرد؛ برشرار حاکمیت و جمعی رسانه
 رسانه تارساخ بر که کند،می ءالقا مخاطبان به را معناداری شناختی زیبا شکل نگرش و بینش این کنند،می استفاده
 . است حاکم

 کاو کندو حلقه اساس بر کودکان انتقادی تفکر و پرسشگری
 ن،آموزا دانش تفکرهای مهارت شدرت تقویت و رشد منظور به کودکان، برای آموزش برنامة و لیپمن نظریة براساس

 بر یمبتن جدیدی الگوی لیپمن. یابندمی نقش تغییر گر تسهیل به معلمان، کندوکاو حلقة سبک به داری کالس شیوة با
 و(  فردی ویژگی) عقولیتم یا خردمندی آن بخش انسجام و محوری مفاهیم که است داده ارائه تربیت و تعلیم در تفکر

 از یا نحوه را فلسفه و داندمی پژوهش هایش پیچیدگی همة با را تربیت و تعلیم او. است( اجتماعی ویژگی) دموکراسی
 خویشتن، شناخت خود، برای تفکر به طری  این از فقط آموزان دانش که است آن بر لیپمن. بیندمی آن درون پژوهش

 نتقادیا خود و انتقاد شابلیت که مانیز تا و است برانگیز تفکر که داندمی روشی را این و شوندمی ترغیب خوداصالحی و
 ( 40: الف 1387، ناجی. ) دهدمی سوق خوداصالحی به را آنها امر این و گیردنمی آرام، نیاورد پدید را

 بار نخستین برای را آن پیرس سندرز چارلز که است کودکان برای آموزشی برنامه اصلیهای مؤلفه از کندوکاو حلقة
 به دهند،می فرا گوش یکدیگر سخنان به( احترام یا) مخصوص توجهی با آموزان دانش، کندوکاو حلقة در. کرد ابداع
 بی و نشده تأیید عقاید سایر برای دالیلی تا برندمی سؤال زیر را یکدیگرهای کنند،حرفمی اضافه چیزی یکدیگر آرای

 پی در نیز و کنند استخراج را شده گفته مطالب لوازم و نتایج تا کنندمی کمک همدیگر به آورند؛ فراهم پشتوانه
 به که دهد ادامه جایی تا را کندوکاو کندمی تالش کندوکاو حلقة یک. یکدیگرندهای فرض کردن روشن و تشخیص
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 مطابقت سوی به که گیردمی شکل وگویی گفت آن در. کندمی انشا درسی مرزمقررات خط که جایی تا برسد،نه نتیجه
 این به شد،آنها منتقل آنها به ناخودآگاه شد،یا درونی کنندگان شرکت در روند این وشتی درنتیجه، .رودمی پیش منط  با

. ببرند بهره اند، گرفته یاد که چیزهایی از جدید، و واشعی اتفاشات با مواجهه در زندگی، امور سایر در که افتاد فکرخواهند
 (63: 1387ب ناجی،)

 حقیقت برای وسیع ربسیا وجویی جست و کردن پرسش برگیرندة در کندوکاوی اش، ویژگی دلیل به کندوکاو، حلقة
 بندی صورت شم،چ در چشم رابطة: است کندوکاو حلقةهای ویژگی دیگر از. معناست برای تروسیع وجویی جست و

 نتقادهایا پذیرش دیگران،های اندیشه از بردن بهره دارند، که ادعاهایی برای دیگران از خواستن شاهد و دلیل ها،سؤال
 عقاید از پشتیبانی و، حمایت بودن، مبهم مفاهیمِ سازی روشن درپی شخص، یک درمقام دیگری شمردن محترم موجه،

 (.65: همان) متقاعدکننده دالیل با
. ستا بررسی نیازمند کند،می کمک انتقادی تفکر و پرسشگری توانایی رشد به چگونه کندوکاو حلقة اینکه به توجه
 . معناست چه به پرسشگر بودن که شود مشخص بایستمی درابتدا منظور بدین

 ازطری  معقول انانس پرورش انتقادی تفکر هدف و است بیگانه درنیامده پرسش به جهان در پرسشگری: انسان
   گمشدگی، از را او گیرد؛می دربر نیز را پرسشگر اساس، در راستینی، پرسش هر. است پرسش و پژوهش فرایند

 . دهدمی سوق یافتن هویت سمت به و رهاند می پناهی  بی و بیگانگی
 همین بازتولید تولید و و شودمی یگانه خود جهان با دهدمی خود پرسش به که پاسخی و گری پرسش با انسان
-سشپر البته و کندمی وی تش تفکر به را کودکان و کندمی درگیر خود با را ذهن پرسش. است شناخت تاریخ یگانگی

 انآموز دانش ذهنی فعالیت مانع برند،می کار به پرورش و آموزش سنتی الگوی در درسیهای کتاب و معلمان که هایی
 و کشدمی چالش به را تفکر خوب پرسش فیشر، نظر به. دهدمی نجات کردن فکر زحمت از را آموزان دانش و شودمی

-بی خپاس خواستار و گیرندنمی سرچشمه شطعی چیزی از معموالً دشوارند،ها پرسش اینگونه. است فهمیدن برای تالشی

 را عالشه و چالش عنصر دو هرها رسشپ بهترین کنند،می تولید جدیدی چیز زیرا هستند، زایا آنها. اند متفکرانه و انتها
 (.  38: 1385 فیشر،) کنندمی ایجاد

 تسؤاال جمع در او و شودمی آموز دانش کنجکاوی حس برانگیزانندة محرک پرسش کندوکاو، حلقة در ترتیب بدین
 سطوح ترینپایین از التسؤا سطح معلم کمک با و گیردمی فرا را سؤاالت بندی صورت و کندمی مطرح را خود

 و شآموز در را جدید الگویی کودکان یبرا فلسفه آموزش برنامة ارائة بنابراین،. یابدمی ارتقا سطوح باالترین به شناختی
 . کنندمی کسب را سؤال حطر مهارت و پرسشگری رشد توانایی کندوکاو حلقة در کودکان و آوردمی وجود به پرورش
 آنان ندارند، دیگران و خود از پرسشی هیچ و اند بیگانه درس کالس محیط با مدرسه سنتی سیستم در آموزان دانش
های مهارت رنتیجهد و ندارند معتبر،های مالک براساس را، دیگران و خود افکار ارزیابی و شضاوت فرصت هرگز

 وکندوکا لقةح که ازاین رو است. گیرندنمی فرا مدرسه در دارند، نیاز بزرگتر ایجامعه به ورود برای که را، الزم اجتماعی
 شاگردان ،کندوکاو حلقة فیشر، نظر به. کندمی تقویت را پژوهش بر مبتنی تفکر ها، توانمندی این بهبود هدف با فلسفی،

 دیشهان به بیگانگی و اعتنایی یب از و اندیشمندانه حالت به عادی حالت از تا داردمی وا فلسفیدن و کنجکاوی به را
 تعادلم دیدگاه پرورش اناییتو را انتقادی تفکر فیشر. کنند حرکت انتقادی تفکر به معمولی تفکر از و یگانگی و ورزی
 را کودکان توانیممیها آن طری  از که دارد وجود گوناگونیهای روش او دیدگاه از. کندمی تعریف اندیشی فراخ با توأم

 توانمی نهاآ دربارة بحث و ها،مهنمایشنا ها،داستان با مثال برای؛ کنند تجربه و درک نیز را دیگران نظر تا کنیم تشوی 
 (  44 :1385 فیشر،. )کند تصور دیگر کسی جای به را خود تخیل عالم در تا کرد درخواست کودک از

 : دهدمی آموزش آن اصلی ویژگی سه به توجه با آموزان دانش به را انتقادی تفکر، کندوکاو حلقة تشکیل 
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 دارد؛ تکیه معیارهایی و ضوابط بر زیرا شود،می شضاوت تسهیل سبب. 1
  شودمی خوداصالحی  به منجر. 2 
 ( 212: 2003، لیپمن. ) است بین باریک و حساس زمینه به نسبت. 3 
 و خود نظر اصالح یا و خویش نظر اثبات برای محکمهای استدالل ،آوردن کندوکاو حلقة در کودکان اساس، بر

 فرا، انجامدمی اصالح به هک را، صحیح شضاوت و اندیشی فراخ و انتقاد پذیرفتن همچنین و آموزندمی را دیگران
 .گیرندمی

 ایرسانه سواد آموزش در موجود شناختی فرایندهای
 آن یرندةبرگ در آن، تأثیرات و هاتکنیک رسانه، از انتقاد و اطالعاتی شناخت از عبارتست که ایرسانه سواد آموزش

 عبارتند دهافراین این از برخی. گیرندمی شرار استفاده مورد انتقادی هایاندیشه در که است شناختی هایفرایند از دسته
 :از

 یابد؛می اشاعه هارسانه در که مصرفی زندگی هایسبک نقد و فهم. 1
 ها؛رسانه محتوای در پنهان ایدئولوژیک و سیاسی اغراض و اختالف نقد و فهم. 2
 ها؛رسانه محتوای فرهنگی و اجتماعی اخالشی، پیامدهای و آثار نقد و فهم. 3
 منافع تأمین جهت در که تجاری هایآگهی مثل ایرسانه محتوای تولید مادی مناسبات و شرایط نقد و فهم. 4

 .است سرمایه صاحبان مادی سود کسب و اشتصادی
. ) هارسانه در نژادی و جنسیتی شومی، فرهنگی، هایاشلیت منفی هایسازیکلیشه و هابازنمایی نقد و فهم. 5

 ( 114: 1385 ،شاسمی
 (ای رسانه سواد آموزش کلیدی مفاهیم و سئواالت) انتقادی ایرسانه سواد سطحی پنج الگوی

 یجمع ارتباط وسایل کنیم لسوا خود از اینکه جای به چرا که است مطرح سوال این پیوسته: سفلد الزار پل شول به  
 ندارتباطفرای بر تاثیری چه مخاطبان و کنندمی چه جمعی ارتباط وسایل با مردم که بپرسیم خود از کنند،می چه مردم با

 از بسیاری نگاشت، ای رارسانه آموزش بار اولین برای( 2001) مسترمن لن که زمانی و تاکنون 1980 دهه از دارند.
 ام سی ایسانهر سواد مرکز. اندهداشت اختیار در را اساسی مفاهیم از ایمجموعه دنیا سراسر در رسانه عرصه دانشجویان

 نجشس برای که چارچوبی در و برگرفته را ایرسانه سواد دربارهی اساسی نظرات این از بسیاری متحده ایاالت در ال
 عرصهی در مهم جایگاهی که یاصل مفهوم پنج مرکز، این. است کرده سازیساده است، ترکاربردی و تردسترس در

 ( 2001، شر جف. )است کرده معرفی را دارد ایرسانه سواد
 
 مفهوم       عنوان  ردیف

 شوندتمام اطالعات به لحاظ اجتماعی نیز ساخته می   اصل عدم شفافیت    1

 کنندیمفاده و شواعد ویژه است رمزهاهایی با ها از زبانرسانه     و شواعد( رمزهازبان )   2

 ای داشته باشندهای رسانهی مشابه یا متفاوت از پیامدرکتوانند ها میافراد و گروه    رمزگشایی مخاطب    3

 دهندی را انتقال میراتبملسله روابط شدرت س کههایی هستند ها و دیدگاهها ،گفتمانیدئولوژیاها دربردارنده رسانه  بازنمایی )محتوا و پیام(    4

 شوندصادی انگیخته شده و ساماندهی میها از لحاظ اشترسانه اکثر     انگیزه     5

 ای انتقادیرسانه سواد آموزش کلیدیهای پرسش و مفاهیم. 1 شماره جدول
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 (خالق)است؟ کرده خلق را پیام این کسی چه(کسی چه: )1 کلیدی سوال
 شوندمی ساخته ایرسانه هایپیام تمام: شفافیت عدم اصل: 1 کلیدی مفهوم
 به را فشفا و مشخص عنوان با پیام ارائه در هارسانه شدرت و دهدمی تشکیل را ایرسانه سواد بنیان مفهوم، این   
 تاریساخ روابط طری  از معانی ماعیاجت تولید چگونگی تحلیل و هانشانه علم عنوان به شناسینشانه. کشدمی چالش
 (. 386: 2005 شر، و کلنر) است رسانده ایرسانه سواد به شایانی کمک ای،نشانه نظام در
 مسترمن. بکشد چالش به را یامپ بودن طبیعی است تالش در شناسینشانه که دهدمی توضیح( 1998) بارت روالن 
 اخت،س فرآیند جریان در هاانهرس که آنجا از. دهدمی تشکیل را ایرسانه آموزش بنیان شفافیت عدم اصل است معتقد
 واشعیت و جهان از ساده انعکاسی یا و شفاف ایپنجره هارسانه شد مدعی تواننمی یابند،می جایگاه و شکل شده، خل 
 شامل را واشعیت ارائه گونگیچ و موضوعات دربرگیری یا حذف درباره بسیاری تصمیمات فرآیند این. دهندمی ارائه را
 زنماییبا را آن بلکه دهندنمی شانن را واشعیت هارسانه": دهدمی توضیح گونهاین را شفافیت عدم این. شودمی
 (33: 1994، مسترمن.) کنندمی
 و غیرواشعی ادعاهای با حتوام نظر از تاریخی محصولی عنوان به باید شودمی داده نمایش طبیعی عنوان با آنچه  
 انجام با ایرسانه هایپیام زا رمزگشایی.شود آشکار و رمزگشایی آن، حالت و شکل سازنده عناصر و انحرافی هایپیام

 (80 – 79: 1997، گیروکس. )است ایرسانه سواد به رسیدن برای مهم و نخست گام انتقادی تحقیقی

 

 است؟ شده استفاده من توجه جلب برای هایی تکنیك چه از( شکل) چگونه؟: 2 کلیدی سوال
 شوندمی ساخته خاص واعدیش و خالق زبانی از استفاده با ایرسانه هایپیام: شواعد و رمزها: 2 اصلی مفهوم
 به شدت به کنند،می عمل چگونه نمادها و هانشانه که مهم این ترسیم برای نیز اساسی مفهوم دومین   
 :کنندمی تحلیل هانشانه در را رزی دوگانه معانی وجود شناسینشانه وسیله به مخاطبان. است متکی شناسینشانه
 ؛(محتوا برای اللفظیتحت مرجع) دال و لغوی معنای •
 (ایدئولوژیک و فرهنگی رمزهای اساس بر پیام از تراشتراکی و ترذهنی داللتی) مدلول و ضمنی معنای •
 نامرئی را اریخیت و اجتماعی ساخت و کرده جلوه طبیعی بازنمایی، شوند، یکی ضمنی و لغوی معنای وشتی   
 بارتیع به و ضمنی و لغوی عنایم میان تمیز برای مخاطبان به کمک ایرسانه سواد ارتقای از هدف بنابراین،. کندمی
 بینندمی آنچه جداسازی با اصطالحات این توضیح ترسال و سن کم مخاطبان برای(. 1990 فیسک،) است مدلول و دال
 یبرا شدرتمند است ابزاری رسانه اختس نیز حالت این در. شودمی ساده کنند،می احساس و تصور آنچه از شوندمی و

 . عقاید این واکاوی منظور به مخاطبان هدایت

 

 کنند؟می درك من از متفاوت را پیام این مختلف افراد چطور( کسی؟ چه برای:)3 کلیدی سوال
 دارند واحد ایرسانه پیام یک از متفاوت ایتجربه مختلف افراد: مخاطب رمزگشایی:3 کلیدی مفهوم
 فهومم که جایی است؛ گرفته لشک بریتانیا در بیرمنگام معاصر فرهنگی مطالعات مرکز هایفعالیت در سوم مفهوم   

 چالش به پنداشت،می ربانیش اغلب و منفعل افرادی را ایرسانه مخاطبان که را پیشینی هاینظریه فعال، مخاطب
 میان باید که کندمی بحث چنین کوا امبرتو و بارت شناختینشانه مفاهیم بر تکیه با( 1980) هال استوارت. است کشیده

 /رمزگذاری» مطالعه در کنندهمصرف توسط آن رمزگشایی و کنندگانتهیه سوی از ایرسانه متون رمزگذاری
 یموضع با متون زگشاییرم و خود معانی و خوانش تولید برای مخاطب توان تمایزی چنین. شد شائل تمایز «رمزگشایی
 ( 387: 2005 شر، و کلنر). است ساخته برجسته را مسلط ایدئولوژی با هماهنگ و پسند مورد موضعی اتخاذ یا و مخالف
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 ضیحتو( 2000) آنگ آین که چنان آورد؛می فراهم سواد درک برایمهمی و مساعد زمینه فرهنگی مطالعات دیدگاه   
 هب بسته باشد داشته بر در تیمتفاو معانی خاص، متنی است ممکن :ندارند جای متون خود در متنی معانی" :دهدمی

 (. 380: 2005 شر، و کلنر) "پردازدمی متن تفسیر به آن در بیننده که بستری
 در ایرسانه سواد رفیتظ با زیادی ارتباط هستند شوی یا ضعیف مخاطبان که مفهوم این رسانه، مطالعه زمینه در
 امری ،مخاطبان برای نتقادیا تفکر طری  از مخاطب تجهیز. دارد معنا مبادله فرآیند در مخاطبان به عمل آزادی اعطای
 مخاطب، نظریه. کنند خل  را دلخواه هایخوانش و کشیده چالش به را هارسانه شدرت وسیله بدین تا است ضروری
 انتقادی، تفکر هایمهارت بستر، این در که گیردمی نظر در فرهنگی نظر از برانگیزچالش بستری را دریافت لحظه
 مخاطبان توان. دهدمی ارائه خاطبم به مسلط هایگفتمان با آزادانه چالشی و متفاوت هایخوانش برای بالقوه نیرویی
 تلقی مهم فرهنگی، چند آموزش در دارند واحدپیامی از متفاوت تفسیری چگونه مختلف افراد که امر این مشاهده برای
 . است آنها برابر در صرف مقاومت از بیش چیزی هاتفاوت درک که چرا شود؛می

 فرهنگی چند آموزش که چنان بخشد؛می ارتقا را دموکراسی مخاطبان، مختلف تفاسیر و هاخوانش درک فرآیند   
 تجارب، طبیعی نتیجه انعنو به را چندگانه هایدیدگاه که است شهروندانی نیازمند تکثرگرا دموکراسی یک برای
 شناسیمعرفت.باشند پذیرفته اند،گرفته شکل ایحاشیه و مسلط ساختارهای درون که گوناگونی هایفرهنگ و هاتاریخ

 آن در که ایحاشیه جایگاهی از هاتحلیل تمام آغاز جستجو؛ و تحقی  نوع این برای است آغازی نقطه فمینیستی،
 هایراه درک. گردندمی آشکار و شده گون دیگر پیام، درک هایراه از یکی عنوان به تنها مدنظر هژمونیک هایخوانش
 (.  388: 2005 شر، و کلنر) است ضروری بازنمایی هایسیاست فهم برای مشاهده متفاوت
 

 دهش ارائه پیام این در نظراتی نقطه وها ارزش زندگی، سبك چه( محتوا)چه؟: 4 کلیدی سوال

 است؟ شده حذف ازآن ویا
  هستند ودخ پنهانی عقاید و هاارزش دارنده بر در هارسانه: پیام و محتوا: 4 کلیدی مفهوم
 بر بازنمایی، در نهانپ و پیدا ضمنی معانی و تعصب ایدئولوژی، کشیدن چالش به جای به چهارم، اساسی مفهوم   

 ینا برای قی تح از ایزّرادخانه انتقادی، آموزش و فرهنگی، فمینیسم مطالعات. دارد تمرکز ایرسانه پیام واشعی محتوای
 این. وندش کشیده چالش به غیره و یتجنس طبقه، نژاد، به مربوط موضوعات ایرسانه بازنمایی تا آورندمی فراهم منظور
 . بشناسند را ارتباطات ذهنی ماهیت تا کندمی کمک مخاطبان به ای،رسانه تعصب صرف تعیین از فراتر مفهوم
 باشند شده گرفته شرار دهاستفا مورد و شده مشخص طرفانهبی است ممکن پرسش و حقای  نظریه، که مفهوم این
  .هستند مبهم و کارانهمحافظه سیاسی نظر از که است هاییارزش مجموعه گرفتار

 

 است؟ شده فرستاده پیام این چرا( خالق انگیزه و نیت)چرا؟: 5 کلیدی سوال
 . اندشده ساماندهی شدرت، یا و سود کسب برای هارسانه: انگیزه: 5 اصلی مفهوم
 اغلب. است شده رسالا کجا از و چرا پیام که کندمی ترغیب پرسش این طرح به را مخاطبان پنجم، مفهوم   

 یاسرگرمی ایجاد تنها هارسانه نقش معتقدند ها،رسانهحامی اشتصادی ساختارهای درباره اندک دانشی با مخاطبان
 رایب تا بودند تالش در شهرها از اریبسی در متعدد ایرسانه هایخروجی کهوشتی شبل، سال چند. است رسانیاطالع
 بن. داشتند سلطه جهانی بازار رب که داشت وجود المللیبین کمپانی ده از کمتر کنند، جمع خواننده و بیننده خود،

 دارد وجود کمپانی پنج تنها که شودمی مدعی جدید ایرسانه انحصار نام با خود کتاب از جدیدی ویرایش در باجیکیان
 . دارند اختیار در را متحده ایاالت ایرسانه بازار که
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 تا سپرده چندملیتی هایشرکت از یاندک تعداد به راعمومی رادیویی امواج کنترل جمعی، هایرسانه مالکیت ادغام   
 و هکرد تهدید را طالعاتا تنوع و استقالل مالکیت تمرکز این. شود بازنمایی چگونه و چیزی چه کسی، کنندچه تعیین
 شده ادغام مالکیت که دارد اصرار کنزی مک رابرت. کندمی ایجاد فرصت دانش و فرهنگ جهانی استعمار برای
 (2004 کنزی، مک. )است غیررشابتی اساسا و دموکراتیک غیر شدت به ایرسانه هایغول

 
 (ایرسانه سواد آموزش کلیدی مفاهیم) انتقادی ایرسانه سواد سطحی پنج الگوی مدل: 1 شکل

 

 آموزان دانش ای برایرسانه سواد
 جدیدهای مهارت فراگیری به نیاز شوند،میها رسانه توسط شده اشباع فرهنگ عصر وارد آموزان دانش که همانطور

 باید آموزان نشدا همچنین. رادارند جامعه در مسائل به نسبت پرسشگر نگاهی و مستقل صورت به زندگی برای
های امپی تحلیل و تجزیه و انتقادی تفکر از استفاده ها،رسانه با هوشیارانه رابطه، تفکر برای ضروریهای مهارت
های فعالیت ای دررسانه سوادهای مهارت باترکیب توانندمی مربیان. بگیرند فرا را بصری و سمعی ای نوشتاری،رسانه
 معطوفها رسانه عملکرد چگونگی و انصاف و عدالت به را آموزان دانش توجه توانندمی آنها کنند، شروع روزمره کالسی
 توانیممی ام. دارند جامعه زدرآمی خشونت اعمال و آمیز فریب تبلیغات به نسبت باالیی انگیزه آموزان دانش زیرا سازند؛
 با نهاآ به توانمی چنین هم .ببریم باال متمرکز،های رسانه مالیکت اثرات رسانه، یک تولیدهای روش از را آنان آگاهی
 را اثراتش و رسانه از عمی  درک و کنیم کمک شنوندمی یا خوانندمی بینند،می آنها که آنچه پیرامون سؤاالتی پرسیدن
 شود هماهنگ اصول همه با تواندمی راحتی به زیرا ای نیست؛ضدرسانه جنبش یک ای، رسانه سواد. دهیم توسعه
 ،خواندن مثل سنتیهای سواد توسعه ای،سوادرسانه. باشد کننده سرگرم حتی و آموزانمان دانش زندگی با ومناسب
 .کنندمی اتأکیده پیام مصرف و تولید تفسیر، روی بر موارد این همة که است دادن وگوش کردن صحبت نوشتن،
 موفقیت امر در رسانه، مشتاق کنندگان مصرف عنوان به آموزان دانش درعمومیهای رسانه به نسبت معلم رفتار
 روی ای بیشتررسانههای تجربه به مختلفهای زمنیه در آموزان دانش. کندمی کمک ای بسیاررسانه سواد برنامه
 دانش تجربه و خالشیت به امر این. کندمی پیدا اهمیت معلیمن آموزانبرای دانش راهنمایی و هدایت ضرورت و آورندمی

 برانر جی توسط که است«  ای حلقه آموزش »ای رسانه مطالعات اصلی روش. افزایدای میرسانه زمینه در آموزان
 به خاصی شکل به تواندمی اصل، هر کلیدی مفاهیم که گویدمی ما به روش این ساختار برنامه. است یافته گسترش
 وها ترکیب مورد در توانندمی ابتدایی مقطع آموزان دانش مثال عنوان به. شود داده آموزش سطحی هر در آموزان دانش
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های تفاوت و نمایند گفتگو و بحث خود معلمانهای راهنمایی با تجاری تبلیغات و تلویزیونهای برنامه ضمنی معانی
. نمایند بیان خودرا ارزیابی و العمل عکس و دهند تشخیص را کدام هر تجاری متفاوت اهداف و برنامه موضوعات بین
 تأثیرات سوی به رو سپس و کنند تحلیل و تجزیه را تبلیغاتهای تکنیک توانندمی آموزان دانش باالتر، مقاطع در

 که آن دلیل به. نمایند درک ای رارسانه کنترل و مالکیت تأثیر نظیر مسائلی و بیاورندها برنامه مشاهده شابل اشتصادی
 کردن وخل  الگوها درک در آنها به و سازند هوشیار را آنها که است معلمان شوند،وظیفهمی غرق رسانه در کودکان

 تشوی  خود خاص فرهنگیهای برنامه مورد در وبررسی تحقی  به را آموزان دانش. نمایند ای کمکرسانه محصوالت
 فراوان گوناگونی و تنوع دلیل به. نمایند تحمیل آموزان دانش به کالس در را اموری وجه، هیچ به نباید مربیان و کرده
 این بر بنا. برسند نظر به کننده گیج و ای گنگرسانه اطالعات است ممکن آن، نشیب و فراز پر کیفیت ای ورسانه
 مطالب مورد در تواندمی امر این. دهند اشاعه کالس در را آنها و نمایند گلچین ای رارسانههای پیام باید معلمان
 شدرت توسط امر این صورت هر در. باشد جامعه درمردمی منابع یا شده ضبطهای وآلبوم نوارها مجالت، ها،روزنامه
 –سمعی موضوعات وها فعالیت شدن تکرار دوباره از جلوگیری برای. شودمی پذیر امکان آموزگاران گروه خالشیت
 ای ورسانه سواد حالت و شکل به امر این. کنند ای طرحرسانه مرتبط برنامه یک توانندمی معلمان سال، درطول بصری
 سواد دریادگیری سعی باید ندارند، آشنایی برنامه این ضروری لوازم با که آموزگارانی. کندمی ای کمکرسانه جامعه
 برای تواننمی و است وسیع ای بسیاررسانه ابعاد گفت توانمی. نمایند آموزان دانش میان در آن گسترش ای ورسانه
.) شود گرفته نادیده ای نبایدرسانه ومطالعه رسانه مورد در انتقادی امور چنین هم داد، شرار پایانی آن کلیدی مفاهیم
 ( 70، 1387، رجبی

 

 چارچوب نظری
 همه و دشی  نگاهی بتوان آن مبنای بر که دهیممی شرار اصل را نظری ای چارچوبرسانه سواد آموزش بررسی در
 برای اتارتباط حوزه دانشمندان از بسیاری. باشیم داشته آموزان دانش بین ای دررسانه سواد آموزش تاثیر به جانبه
 سواد به توانمی آنها میان از که اند داده ارائه را مختلفیهای ای دیدگاهرسانه سواد ی دهنده تشکیل اجزا و فعالیت
 زابتالی دیدگاه ای ازرسانه سواد و پاتر دیدگاه ای ازرسانه سواد، السول دیگاه ای ازرسانه سواد، هابز نظر ای ازرسانه
ای رسانه دسوا درنظریه انتقادی تفکر ای ورسانه مصرف رژیم اهمیت به توجه با تحقیقی پروژه این در. نمود اشاره تامن
 نظر ساسا بر. است گرفته شرار استفاده مورد و شده انتخاب تحقی  نظری چارچوب عنوان به نظریه این تامن، الیزابت
 از، پیام زا متراکم جهان که چنان؛ کندمی عمل کننده داوری فیلتری همانندای رسانه سواد، همکارانش و تامن الیزابت
 . ودش معنادار پیام با مواجهه شکل تا کندمی ای عبوررسانه سواد فیلترهای الیه
 جهان که چنان؛ کندمی عمل کننده داوری فیلتری ای همانندرسانه سواد، همکارانش و تامن الیزابت نظر اساس بر
 سه ای دررسانه پیام شود. معنادار پیام با همواجه شکل تا کندمی ای عبوررسانه سواد فیلترهای الیه از، پیام از متراکم
 کند:می عمل الیه

 نتخابا به بیشتری توجه طبمخا که معنا این بهها؛ رسانه از استفاده نحوه در شخصی ریزی برنامه اهمیت: اول الیه
ها فیلم، الکترنیکیهای بازی ،ویدئو، از تلویزیون استفاده به مشخصی صورت به و داردها برنامه مختلف انواع تماشای و
 . دهدمی کاهش را مصرف میزان و پردازدمیها رسانه دیگر و

های موضوع وها پرسش به و کندمی ای توجهرسانه ترمحسوس ناهای جنبه به مخاطب، سطح این در: دوم الیه
 پیام الارس از کسی چه ؟ میشود بالدن پیام فرستادن با هدفی چه ؟ سازدمی ای رارسانههای پیام کسی چه مانند عمیقی
 . پردازدمی...  و ؟ کندمی ضرر کسی چه و بردمی سود
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 و تجزیه به مخاطبها، رتمها این با. هاسترسانه انتقادی تماشای برای الزمهای مهارت الیه این: سوم الیه
 . پردازدمی آن در افتاده جاهای جنبه و پیام ساخت چارچوب درباره پرسش و تحلیل
 فهم، دیگر عبارت به. است شده حذف که است پیام از هاییجنبه و حقای  شناخت، دارد اهمیت الیه این در آنچه
 (  79: 1391، طلوعی.)  است پیام افتاده جا ابعاد شناسایی گرو در، مخاطب سوی از متن

 نظر از. میکند یاد«  باالتر سطح همف»  عنوان با آن از هابز که دارد اهمیت ای اندازه ای بهرسانه سواد از بعد این
 اهمفر مخاطبان انتظارات و نیازها شناسایی برای ای شوی کننده بینی پیش توان، ای رسانه سواد از جنبه این، هابز
 (    340: 2003، فراست و هابز. )آوردمی
 در که رتیبت این به؛ شودمی بیشتر ای مخاطبانرسانه سواد میزانها، الیه شدن تر عمی  با، تامن تعریف به بنا 
 هب توجه با، دوم الیه در و باشد داشته مصرف جیره، رسانه از استفاده در کندمی ملزم را خود مخاطب، اول الیه

 الیه در. شودمی گرفته نادیدهها پیام بقیه و برگزیده، است مخاطب مطلوب که پیام از برخی دهنده پیامهای ویژگی
 را پیام که سازدمی فراهم را امکان ای اینرسانه سواد نتیجه در. شودمی ای پرداختهرسانههای پیام نقد به نیز سوم

 ینا به. برسد بیانگر ودخ و پرسشگر، فعال وضعیتی به انفعالی حالت از، مخاطب و شود روبرو چالش با، شده دریافت
 برابر در و شنیداری یا یدارید، نوشتاری) متن هر برابر در را خواننده که است خاصی توانمندی، ایرسانه سواد، ترتیب
، بولز. ) کندیم تبدیل فعال ودیموج به مانند شئ حالت از...(  و تلویزیون،ماهواره رادیو،، بیلبورد، مجله، کتاب انواع
2002 :3 ) 
 و فهم)  نآ عمی  سطح به رسیدن و ( متن نقد ای تارسانه ساده انتخاب از)  رسانه سواد از برخورداری با نتیجه در
، ایرسانههای پیام القای ورآ سرسام هجوم برابر در که شودمی فراهم مخاطب برای امکان این(  متنهای زمینه تفسیر
های یامپ جویانه سلطه نظام دهندنمی اجازه، ای رسانه سواد با مخاطبان از دسته این رو این از. کند حفظ را خود هویت
 این بر. گیرندنمی نظر ای درانهرس تفسیرهای با همسان را واشعی جهان همچنین آنان. کند کنترل را ای آنانرسانه
 با ار فرد مواجهه که است اخالشی و ذهنیهای داوری از متاثر ترجیحی، و تفسیریای نظامیرسانه سواد اساس،
 انتخاب و استفاده مخاطبان، در شودمی موجب و دهدمی شکل( گرانه جستجو چه و دسترس در چه)ای رسانههای پیام
 (6: 2001، لیوینگستن و تومین. )کنند احساس بیشتری مسئولیتها پیام
 
 نظریه های تحقیقفرضیه ردیف

 الیه اول یشخص یزیر برنامه تیاهم 1

 الیزابت تامن

 ای (رسانه) سواد 

 الیه دوم امیپ نامحسوسهای جنبه به توجه 2

 الیه سوم امیپ درک 3

 الیه سوم الزم مهارت کسب 4

 

 روش تحقیق 
 این در. است بوده( آزمایشی نیمه)آزمایشی شبهها داده آوری گرد روش نظر از کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 به توجه با. است داده شرار گیری اندازه و سنجش مورد و انتخاب را کنترل و آزمایش گروه دو گرپژوهش روش
ای رسانه سواد در شده مطرح سؤاالت ای وسوادرسانه اصلی مؤلفه ای، پنجرسانه سواد در شده مطرح دانش ساختارهای
 طی و شد نگارش درسی طرح ارتباطی، نظریات از برگرفته های کوتاه وای انیمیشنرسانه محتوای بر تأکید با انتقادی،

 دبستان ششم ابتدایی پایه دانش آموزان از تن 30 برای و کندوکاو و گفت وگو بر های مبتنیروش یک ترم تحصیلی با
 معلم عنوان به پژوهشگر دانش آموزان و حضور با کالس. آمد در اجرا به 1394 سال در، شاهد برهان مجرد پسرانه
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 پیش یک محق  بگیرند، شرار بررسی مورد نمونههای گروه که این از شبل است ذکر شابل .برگزارشد )تسهیل کننده (
 طول در آزمایش گروه که صورت این به. است داده شرار تحلیل مورد آزمون از پس نتایج با را نتایج و داده انجام آزمون
 سواد آموزش کاو تحتبه صورت حلقه کند و  گر پژوهش سوی دشی  از 90و هرهفته به مدت  تحصیلی ترم یک
 .نشد ای دادهرسانه سواد با رابطه در آموزشی کنترل، گروه به که حالی در گرفتند ای شراررسانه
، فیلم نمایش، بهمصاح ابزارهای از اطالعات آوری جمع و هدف گروه آموزش جهت تحقی  روش نوع به توجه با

 به مراجعه با اسنادی و ای کتابخانه روش از موضوع نظری ادبیات بررسی در و نویسی فیش و فیلمبرداری و پرسشنامه
 تمقاال و اینترنتیهای سایت و...(  و نامه پایان، مقاالت، نشریات، کتبها ) کتابخانه در موجود پژوهشی –علمی منابع
 آماری عهجام اینکه با توجه اب لذا. است بوده هدفمند نوع از و احتمالی صورت غیر به گیری نمونه و شده استفاده خارجی

 صورت به نمونه حجم، بوده دائیابت ششم پایه نفردر 60 ،حدود باشدمی مجرد برهان شاهد پسرانه دبستان به محدود ما
 گردد.می شخصم و گردیده تقسیم بوده آزمایش و کنترل گروه دو صورت به که کالس دو در نفری 30های گروه

 آن یاییپا داد ضریب اننش نتایج که استفاده شد کردن نیمه دو روش از گیری پایایی پرسشنامه اندازه به منظور
 این در.ت .مورد تجزیه و حلیل شرار گرف SPSS زاریاف نرم های جمع اوری شده به بستهاست. داده بوده 0,89 معادل
 و میانه میانگین،)مرکزیهای کننده مشخص از تحقی های فرضیه و اهداف متغیرها، سنجش سطح به توجه با مطالعه
 برای)اسمیرنف-کلموگروفهای آزمون از ابتدا تحقی های فرضیه آزمون برای و نیز(معیار انحراف)پراکندگی و( مد

 تفادهاس(  TWO-WAY ANOVA) طرفه دو واریانس تجزیه آزمون از سپس ،(ها داده توزیع بودن نرمال بررسی
 .گردید

 

 های پژوهش یافته
 روابط بین متغیرها با ازمون تجزیه واریانس دوطرفه بررسی شد .در آمار استنباطی 

 رژیم مصرف گروه ها
های نامحسوس تر رسانه جنیه

 ای

های رسانه درک پیام

 ای
 تفکر انتقادی سواد رسانه ای های الزمکسب مهارت

 آزمایش

 4.424 3.9767 4.1000 4.2467 3.8733 3.0467 میانگین 

 30 30 30 30 30 30 عدادت 

 
انحراف 

 معیار
.22087 .68377 .30027 .55086 .36736 .41584 

 4.824 4.0000 4.0000 4.4000 4.0000 3.0000 میانه 

 4.911 4.0000 4.0000 4.4000 4.0000 3.0000 مد 

 کنترل

 2.7067 2.1133 1.9000 2.5267 2.1267 2.7933 میانگین 

 30 30 30 30 30 30 تعداد 

 
انحراف 

 معیار
.40847 .57472 .56929 .66436 .54818 .54007 

 2.8000 2.0000 2.0000 2.4000 2.0000 2.7000 میانه 

 2.8000 2.0000 2.0000 2.5100 2.0000 2.7900 مد 

های گروه تفکیك به انتقادی تفکر متغیر و آن ابعاد ای ورسانه متغیرسواد معیار انحراف و مرکزیهای کننده مشخص زیعتو. 2 جدول

 بررسی ) پس آزمون ( مورد

 
 بین در انتقادی تفکر چنین هم و آن ابعاد ای ورسانه سواد متغیرهای بین در مد و میانه، میانگین مقادیر به توجه با
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 بین در مد و میانه و میانگین مقادیر زیرا. است بوده نرمالها داده توزیع نمود، بیان توانمی کنترل و آزمایشهای گروه
 نتایج گردید، بیان در جدول شبل که طور همان چنین هم. است بوده هم به نزدیک یا و یکسان الذکر فوق متغیرهای
ای سوادرسانه مورد در آنها بین داری معنی تفاوت که بود داده نشان بررسی موردهای گروه بین آزمون پیش در مطالعه

 ای ورسانه سواد میانگین است، داده نشان جدول نتایج آزمون پس مرحله در است. اما نشده مشاهده انتقادی تفکر و
 . است آمده بدست کنترل گروه از بیش آزمایش گروه بین در انتقادی تفکر

دی در بین فکر انتقاتها بر ایجاد اهمیت برنامه ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانهرسد فرضیه اول: به نظر می
 دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدائی موثر است.

 
 

فکر ها و ایجاد ت: نتایج آزمون تجزیه واریانس دوطرفه مقایسه بین اهمیت برنامه ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانه3جدول 

 بتداییاهای کنترل و آزمایش دانش آموزان پایه ششم گروهانتقادی در بین 

Source درجه آزادی مجموع مجذورات 
میانگین 

 مجذورات
F سطح معنی داری Partial Eta 

Squared 

Corrected Model a98.606 12 8.217 33.176 .000 .894 
Intercept 602.985 1 602.985 2434.466 .000 .981 

 817. 000. 209.275 51.834 1 51.834 گروه ها

 101. 049. 753. 187. 7 1.306 رژیم مصرف

رژیم  *ها گروه

 مصرف
.790 4 .198 .798 .035 .064 

    248. 47 11.641 خطا

     60 1059.080 کل

Corrected 59 110.247 کل     

a. R Squared = .894 (Adjusted R Squared = .867) 

 
 تفکر ایجاد وها رسانه زا استفاده نحوه در شخصی ریزی برنامه اهمیت بین داد، نشان نتایج اول فرضیه بررسی در
 با و 0,798برابر شده بهمحاس F که طوری به. دارد وجود معناداری تفاوت آزمایش و کنترلهای گروه بین در انتقادی
 در شخصی ریزی رنامهب اهمیت بین آماری لحاظ از داری معنی تفاوت گفت، توانمی است 0,035 داری معنی سطح
 نشان تایجن دیگر، سخن به. اردد وجود آزمایش و کنترلهای گروه بین در انتقادی تفکر ایجاد وها رسانه از استفاده نحوه
 نگینمیا) آزمایش گروه رد انتقادی تفکر ایجاد وها رسانه از استفاده نحوه در شخصی ریزی برنامه اهمیت است، داده
، پژوهش نظری ارچوبچ به رجوع با. است بوده بیشتر( 2,7933برابر میانگین) کنترل گروه به نسبت( 3,0467معادل
 شایتما و انتخاب به بیشتر توجه با مخاطبین، اول الیه به توجه تامن،با الیزابت دیدگاه طب  بردکه پی توانمی

 . دهدمی کاهش را مصرف میزان و پرداخته رسانه مختلفهای برنامه
ای بر ایجاد تفکر انتقادی در بین دانش آموزان های نامحسوس تر رسانهرسد توجه به جنبهبه نظر می: دوم هیفرض

 پسر پایه ششم ابتدائی موثر است.
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ای و ایجاد تفکر انتقادی در بین تر رسانههای نامحسوسنتایج آزمون تجزیه واریانس دو طرفه مقایسه توجه به جنبه. 4جدول 

 های کنترل و آزمایش دانش آموزان پایه ششم ابتداییگروه

Source 
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادی
میانگین 
 مجذورات

F 
سطح معنی 
 داری

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model a101.106 14 7.222 35.550 .000 .917 

Intercept 400.091 1 400.091 
1969.47

3 
.000 .978 

 574. 000. 60.617 12.314 1 12.314 گروه ها

 312. 039. 1.699 345. 12 4.143 های نامحسوس تر رسانه ایجنبه

های نامحسوس تر رسانه جنبه *ها گروه
 ای

.395 1 .395 1.946 .040 .041 

    203. 45 9.142 خطا

     60 1059.080 کل

Corrected 59 110.247 کل     

a. R Squared = .917 (Adjusted R Squared = .891) 

 

 بین رد انتقادی تفکر ایجاد ای ورسانه تر نامحسوسهای جنبه به توجه بین داد، نشان نتایج دوم فرضیه بررسی در
 سبهمحا F که طوری به. دارد وجود داری معنی تفاوت ابتدائی ششم پایه پسر آموزان دانش آزمایش و کنترلهای گروه
 به توجه بین آماری حاژظل از داری معنی تفاوت گفت، توانمی است 0,040 داری معنی سطح با و 1,946برابر شده
 یگر،د سخن به. دارد وجود شآزمای و کنترلهای گروه بین در انتقادی تفکر ایجاد ای ورسانه ترنامحسوسهای جنبه
 گینمیان) آزمایش گروه در انتقادی تفکر ایجاد ای ورسانه تر نامحسوسهای جنبه به توجه است، داده نشان نتایج
، پژوهش نظری ارچوبچ به رجوع با. است بوده بیشتر( 2,1267برابر میانگین) کنترل گروه به نسبت( 3,8733معادل
 موضوعات وها پرسش به بیشتر توجه با مخاطبین، دوم الیه به توجه تامن،با الیزابت دیدگاه طب  بردکه پی توانمی

 سود پیام این ارسال از کسی ؟چه سازدمی دفیه چه با ؟ سازدمی راها پیام این کسی چه اینکه پردازد مانندعمیقی می
  ؟ کندمی ضرر یا و بردمی

ای بر ایجاد تفکر انتقادی در بین دانش آموزان پسر پایه ششقم های رسانهرسد درک پیامبه نظر میفرضیه سوم: 

 .ابتدائی موثر است
های کنترل و آزمایش دانش ای و ایجاد تفکر انتقادی در بین گروههای رسانهواریانس دو طرفه مقایسه درك پیام. نتایج آزمون تجزیه 5جدول 

 آموزان پایه ششم ابتدایی

Source 
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادی
میانگین 
 مجذورات

F 
سطح معنی 

 داری
Partial Eta 

Squared 

Corrected Model a101.876 17 5.993 30.064 .000 .924 

Intercept 564.032 1 564.032 2829.65
3 .000 .985 

 452. 000. 34.676 6.912 1 6.912 گروه ها

 374. 035. 1.672 333. 15 5.000 های رسانه ایدرك پیام

های درك پیام *ها گروه
 رسانه ای

.085 1 .085 .428 .026 .010 

    199. 42 8.372 خطا

     60 1059.080 کل

Corrected 59 110.247 کل     

a. R Squared = .924 (Adjusted R Squared = .893) 

 و کنترلهای گروه بین در انتقادی تفکر ایجاد ای ورسانههای پیام درک بین داد، نشان نتایج سوم فرضیه دربررسی
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 و 0,428برابر شده محاسبه F که طوری به. دارد وجود داری معنی تفاوت ابتدائی ششم پایه پسر آموزان دانش آزمایش
 ایجاد ای ورسانههای پیام درک بین آماری لحاظ از داری معنی تفاوت گفت، توانمی است 0,026 داری معنی سطح با

های پیام درک است، داده نشان نتایج دیگر، سخن به. دارد وجود آزمایش و کنترلهای گروه بین در انتقادی تفکر
 برابر میانگین) کنترل گروه به نسبت( 4,2467 معادل میانگین) آزمایش گروه در انتقادی تفکر ایجاد ای ورسانه

 توجه با تامن، الیزابت دیدگاه طب  که برد پی توانمی، پژوهش نظری چارچوب به رجوع با. است بوده بیشتر( 2,5267
 به. است شده حذف که است پیام از هایی جنبه و حقای  شناخت کندمی پیدا اهمیت الیه این در آنچه، سوم الیه به

 پیش ای توانرسانه سواد از جنبه این. است پیام افتاده جا ابعاد شناسایی درگرو مخاطب سوی از متن فهم دیگر عبارت
 . آوردمی فراهم را مخاطبان انتظارات و نیازها شناسایی برای شوی کننده بینی
ایه ششم پهای الزم بر ایجاد تفکر انتقادی در بین دانش آموزان پسر رسد کسب مهارتفرضیه چهارم: به نظر می 

 ابتدائی موثر است.
 

های کنترل و های الزم و ایجاد تفکر انتقادی در بین گروهنتایج آزمون تجزیه واریانس دو طرفه مقایسه بین کسب مهارت .6جدول 

 پایه ششم ابتداییآزمایش دانش آموزان 
Source میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات F  سطح معنی

 داری

Partial Eta Squared 

Corrected Model a100.034 5 20.007 105.784 .000 .907 

Intercept 660.003 1 660.003 3489.684 .000 .985 

 215. 000. 14.822 2.803 1 2.803 گروه ها

 242. 004. 4.310 815. 4 3.260 الزم هایکسب مهارت

کسب *ها گروه
 های الزممهارت

0.083 1 0.083 0.427 0.025 .010 

    189. 54 10.213 خطا

     60 1059.080 کل

Corrected 59 110.247 کل     

a. R Squared = .907 (Adjusted R Squared = .899) 

 
 کرتف ایجاد وها سانهر انتقادی تماشای برای الزمهای مهارت کسب بین داد، نشان نتایج چهارم فرضیه بررسی در
 طوری هب. دارد وجود داری معنی تفاوت ابتدائی ششم پایه پسر آموزان دانش آزمایش و کنترلهای گروه بین در انتقادی

 بین آماری لحاظ از داری یمعن تفاوت گفت، توانمی است0,025 داری معنی سطح با و 0,427برابر شده محاسبه F که
 جودو آزمایش و کنترلهای گروه بین در انتقادی تفکر ایجاد وها رسانه انتقادی تماشای برای الزمهای مهارت کسب
 نتقادیا تفکر ایجاد وها نهرسا انتقادی تماشای برای الزمهای مهارت کسب است، داده نشان نتایج دیگر، سخن به. دارد
 چارچوب به رجوع با. است ودهب بیشتر( 1,9 برابر میانگین) کنترل گروه به نسبت( 4,1 معادل میانگین) آزمایش گروه در

 اطبمخ، انتقادی تماشای برای الزمهای مهارت کسب با تامن الیزابت دیدگاه طب  بردکه پی توانمی، پژوهش نظری
ها مهارت این با واشع در و پردازدمی آن در افتاده جاهای جنبه و پیام چارچوب درباره پرسش و تحلیل و تجزیه به

 زا فردی و کامالً شخصی عناییم و کند کشف است بوده فرستنده نظر مورد را آنچه از فراتر معنایی تواندمی مخاطب
 . بسازد پیام

 

 

 نتیجه گیری 
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 التتحو با شدن روبرو برای و کنند فکر درست بتوانند که است هایی- انسان تربیت، اساسی موضوع فعلی دنیای در
 پیچیده مسائل حل و مناسب گیری تصمیم برای را تفکرهای مهارت فزایند بطور یکم و بیست شرن انگیز شگفت
های انسان تربیت و. باشد متفکرهای انسان تربیت باید تربیت و تعلیم اساسی اهداف از یکی و نمایند کسب، جامعه
 ( . 1992، پل)  باشد تربیت و تعلیم نهایی محصول و هدف نخستین باید کاوشگر ذهن و اندیشه صاحب
 و خالق آزاد،های اندیش وعلمی بینش ایجاد مدارس، در کاوشگر ذهن و اندیشه صاحبهای انسان تربیت نتیجه

 آموختن، جای به نآموزا دانش که کنند متمرکز هایی روش بر را خود تأکید باید مدارسهای برنامه. است نقاد
 و یابدمی رشد معرفت که ستا منظم اندیشه فرآیند در زیرا بیاموزند، فکری نظم طری  از را آموختن چگونههای شابلیت
 چنان آن باید و ارندد اساسی نقش اهدافی چنین تحق  برای آموزشیهای محیط. کندمی بودن مفید احساس انسان

 اشعیو بازندگی که سائلیم. کنند مسأله درگیر علمی، حقای  سازی ذخیره جای به را آموزان دانش که شوند سازماندهی
 دانش شتال و رغبت و تر جذاب را آموزشیهای موشعیت بازندگی، منطب  ابتکاریهای روش زیرا. باشند ارتباط در آنها

 داشته یادگیری امر در الییبا رغبت و انگیزه که آموزانی دانش گاه آن. ساخت خواهد بیشتر یادگیری درامر را آموزان
 درعلمی حقای  انباشت جای به و کنندمی توجهعلمی حقای  کسب روش به صرف،علمی حقای  کسب جای به باشند،
 نیزتنظیمی خود به و کنند اوتشض مختلف امور دربارة و بگیرند تصمیم کنند، فکر شخصاً چگونه که آموزندمی ذهن،
 با را خود زهاینیا آنها و دهیممی ادی آنها به را ماهیگیری آنها، به ماهی، دادن جای به: دیگر عبارت به یابندمی دست
 (1981، پک مک. )کرد خواهند برآورده ریزی برنامه و تفکر

 داد، نشان آزمون از پس رحلهم در کنترل و آزمایشهای گروه بین در انتقادی تفکر ای ورسانه سواد نتایج مقایسه
 نآموزا دانش که طوری به.است داشته وجود بررسی مورد متغیرهای با رابطه در گروه دو این بین داری معنی تفاوت
 و تجزیه ها،رسانه از استفادههای مهارت در اطمینان درصد99 با کنترل، گروه آموزان دانش به نسبت آزمایش گروه
 هک طور همانها رسانه از ستفادها در انتقادی تفکر ای، رسانههای پیام ارسال و تولید توانایی ای، رسانههای پیام تحلیل
 در( ونآزم پیش)آموزان ای دانشرسانههای پیام پردازش توانایی. گرفتند شرار باالتری سطح در گردید، بیان تر پیش
 خوب و باالتر سطح رد دیده آموزش آموزان دانش در پیام پردازش توانایی آموزش، از پس که است بوده ضعیف سطح
 با یشآزما گروه آموزان نشدا. ماند باشی شبلی ضعیف سطح همان در کنترل گروه آموزان دانش توانایی اما گرفت، شرار

 تواناییهای شاخص عنوان ای بهرسانههای پیام معناسازی و معنایابی گری،گزینشهای شاخص در دوره، اجرای
. گرفتند شرار باالتر سطح در اطمینان صد در99 با کنترل، گروه آموزاندانش به ای نسبترسانههای پیام پردازش
 دانش ای دررسانههای پیام پردازش سطح که است این بیانگر نیز کیفی بخش در آموزان دانش با مصاحبههای یافته
 موزانآ دانش که حالی در. کنندمی توجه نیز پیام عمقی و درونیهای الیه به آنها و است باالتر آزمایش گروه آموزان
 در چگونگی و چرایی به زمایشآ گروه و اندیشند،می که و چه زمینه در هاییپرسش و پیام ظاهر به کنترل، گروه
 .اندیشندای میرسانههای پیام با برخورد
 مزایای به توجه ای بارسانه ادسو. است کشور مدارس ای بهسوادرسانههای آموزش ورود اهمیت گربیان باال نتایج 

 و یابند ای تسلطرسانههای یامپ پردازش توانایی به آنها کندمی کمک، دارد همراه به آموزان دانش برای که فراوانی
 .گردد فراهم اتیاطالع جامعه و شدن جهانی فضای درها رسانه از آنها بخردانه و هوشمندانه استفاده زمینه
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 ای مرتبط با ارتقای سواد رسانه در مقطع دبیرستانتجربه
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 1منصوره حجاری

 

 چکیده
ها را به مخاطبان فعال در حوزه رسانه تبدیل کند. در این تواند آنآموزان میآموزش مهارت تفکر انتقادی به دانش

وزشی در طی آموزان، تجربه آمانتقادی در میان دانشهای تفکر ای و آموزش مهارترابطه به منظور ارتقای سواد رسانه
معلمان  پیش روی ممه ردرویک دو سال در مقطع دبیرستان با تمرکز بر روی این تعریف، طراحی شد. در این زمینه دو
طه با راب کید داشت. درپیام تا نتقالراهنما شرار داشت. رویکرد اول که بر روی مولفه پیام و رویکرد دوم که بر روی ابزار ا

های موازی، تشخیص ها، بررسی گزینههای پایه تفکر شامل خوانش متن، شناسایی پیش فرضمولفه پیام، مهارت
صول ها، انسجام فکری، تجزیه و تحلیل و مصداق یابی و سنجش محتوای پیام شامل یادگیری اها و شباهتتفاوت

ه با ای در دستور کار شرار گرفت و در رابطنهی رساهای مختلف و به خصوص محتوامنط  و کشف مغالطات در متن
یره تعریف ماده و غ وهایی با محوریت فلسفه تکنولوژی و چالش تفکیک پذیری صورت مولفه ابزار انتقال پیام، پژوهش

العات، ع آوری اطهای پایه پژوهشی شامل انتخاب موضوع، مشاهده و گوش دادن فعال، جمشد. در این رابطه، مهارت
گیری؛ آموزش داده یجهو نت ته بندی اطالعات، برنامه ریزی و تقسیم منابع، فرضیه سازی، پیش بینی، بررسی میدانیدس

قای ی ارتشد. مجموعه این دو طرح درس شامل طی کردن فرآیند پژوهش و یادگیری اصول منط  در راستا
 های تفکر انتقادی انجام شد. مهارت

آموزان پایه اول و دوم دبیرستان، به همراه یک معلم نفره از دانش 4های ب گروهیادگیری به صورت فعال و در شال
گاه و های مختلف در حضور اساتید دانششد. در طول سال نیز دو مرحله ارزیابی به صورت نشستراهنما انجام می
 آموزان انجام شد. والدین دانش

 

 مقدمه:
گر به نتایجی نار یکدیکت در تواند تفکر کند و با شرار دادن مقدماانسان موجودی است که دارای شوه عاشله است؛ می

کنند. چالشی که انسان امروز با آن های بسیاری از محیط پیرامون دریافت میها دادهبرسد. در عصر اطالعات، انسان
یافتی العات درها فرصت تجزیه و تحلیل اطرسد و به آنروبروست، حجم انبوه اطالعات سطحی است که به افراد می

 دهد. را نمی
متون مورد استفاده در گذشته توسط افراد، به علت اینکه بیشتر شامل متون کتبی بودند فرصت بیشتری به افراد 

ای از طری  متون های رسانه( معتقد است، پیام1994) 2دادند. ورس نوپبرای مطالعه عمی  و دریافت آگاهی می
شود مانند یک چیزی که شابلیت برشراری ارتباط با مخاطب را داشته باشد، متن گفته می شوند. به هرای منتقل میرسانه

 صدای ضبط شده، تبلیغات تلویزیونی، یک مقاله روزنامه و یا یک وب سایت. 
های بیانی آموزان کمک کرد تا عادت پرس و جو و مهارتباید به دانش3طب  تعریف انجمن ملی آموزش سواد رسانه

 قویت کنند تا بتوانند در دنیای امروز متفکران منتقد، ارتباط گیران موثر و شهروندان فعالی باشند. خود را ت
آموزان آموخته شود. از طرف دیگر بیان اندیشیدن بر پایه اصول منطقی یک مهارت است که باید به دانش

ر این زمینه راهگشا باشد. از این رو سعی تواند دهای مختلف میهای فکری مختلف و اجازه اندیشیدن در حوزهپارادایم

                                                           
 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه تهران1

2Worsnop 

3National Association for Media Literacy Education  (NAMLE) 
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 آموزان آموزش داده شود. ها به دانششده است تا در مقطع دبیرستان در مجتمع فرهنگی و آموزشی تزکیه، این مهارت
هل ت پاسخ، اآموزان پرسشگر، متعهد به دریافبا هدف تربیت و پرورش دانش«. ضربان فکر»این طرح با عنوان 

احی گروهی طر وهای نظری و عملی و توانایی حل مسآله به صورت فردی مطالعه و دارای مهارت تحلیل و تحقی  و
 شد. 

ر این طرح توانند باعث تقویت یکدیگر شوند. هر چند دای به صورت تعاملی میتفکر انتقادی و داشتن سواد رسانه
های دیگری که حمنط  است، اما در طر ی است که شامل دو کالس پژوهش وهای تفکر انتقادتاکید بر آموزش مهارت

 در حال اجراست کالس سواد رسانه نیز به صورت تکمیلی به این دو کالس اضافه شده است. 

 

 هدف از اجرای طرح ضربان فکر
ول، آموزش . محور اام شددر جهت آموزش تفکر انتقادی در مقطع دبیرستان برنامه ریزی بر روی دو محور اصلی انج

 و محور دوم آموزش منط  و استدالل.  فرآیند پژوهش
 ها شامل:چندین مهارت مورد نظر بود. این مهارتهای علمیدر زمینه مهارت افزایی و ارتقای مهارت

 های علمیالف: ارتقای مهارت
 گری هدفمندو پرسشکنجکاوی علمی  .1

موارس، تشخیص  هایها، بررسی گزینههای پایه تفکر شامل خوانش متن، شناسایی پیش فرضمهارت .2
های کلی، ها، انسجام فکری، یافتن ارتباط میان متون مطالعه شده، تجزیه و تحلیل، تعیین مالکها و شباهتتفاوت

 مصداق یابی، خود ارزیابی و استدالل منطقی

طالعات، اهای پایه پژوهشی: شامل مشاهده و گوش دادن فعال، جمع آوری اطالعات، دسته بندی مهارت .3
 گیریو کیفی و نتیجه های کمیزی و تقسیم منابع، فرضیه سازی، پیش بینی، استفاده از روشبرنامه ری

 اهیهای ارائه مطلب به صورت مکتوب و شفمهارت .4

 های نقد سازنده و نقدپذیریمهارت .5

 های اخالشیب: ارتقای مهارت
ی، لی و فکرم عم، دشت، نظشامل انصاف علمی، خوب شنیدن، خوب گفتن، تحمل مخالف و احترام به او، صبوری

شت و پذیری، آینده نگری، اعتماد به نفس، گذهای ذهنی، ح  طلبی، وظیفه شناسی، مسئولیتاحترام به چهارچوب
 ایثار، مثبت اندیشی و ... .

 

 پیشینه تحقیق
ت و کتاب ها پیش در مراکز آموزشی مد نظر بوده اسدر کشورهای دیگر آموزش تفکر انتقادی و سواد رسانه از سال

 . 1کار نیز برای آن تدوین شده است
های به اصطالح با تعلیم سواد رسانه در مدارس با محوریت حفاظت در مقابل رسانه 1970در ایاالت متحده از سال 

های تولید و تفکر انتقادی ، آغاز شد. از آن زمان به بعد تغییراتی در محتواهای آموزشی به سمت مهارت2محتوای بد
د )در میان کشورهای پیشرو در این امر، کانادا از جمله کشورهایی است که برنامه مدونی در این رابطه تهیه انجام ش

 کرده است. 

                                                           
 نوشته شده است. 1994برای مثال کتاب کار دانش آموز که توسط ورس نوپ در سال 1

2so-called “bad” media content 
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و، سه ای کانادا به همراه دانشکده آموزش دانشگاه تورنتانجمن سواد رسانه 1987تا سال  1933رای مثال از سالب
ها نه رسانهگوچیعنی اینکه  -معرفی کلیدی رسانه شامل ول ای برگزار کرد: شسمت ادوره تابستانی را برای دبیران رسانه
یت منتقدانه و یی از آموزش و تربهاپرداخت. مدلمی ؟سازندها را میای واشعیتبا استفاده از شوانین و اصول رسانه
ی و با آموزان به صورت گروههای درس معرفی شده بود، که طی این فرایندها، دانشهمچنین نحوه سازماندهی کالس
ها را ز رسانهاهای متفاوتی های ویرایش، با یکدیگر کار کرده و گونهبرداری و بسته کمک ابزارهایی چون، دوربین فیلم

ر جزء اول چه که دبه تقویت آن -یا . شسمت دوم مد. دادندمی و منابع جاری را مورد بحث و بررسی شرارتجزیه و تحلیل 
ن آموزان به ایجاد و معرفی یک پروژه تحقیقاتی که مبنای آشسمت سوم دانش شد و درمی آورده شده بود پرداخته

پرداختند. با های درس بود، میای که در کالسانهمه درسی سواد رسآموزان نسبت به برناارزیابی نحوه پاسخگویی دانش
ای، مباحثه ها و آموزش و پرورش منتقدانه و تجزیه و تحلیلهای بدست آمده از نظر رسانهتصحیح و بهنیه سازی ایده

ر رسانه دهای مختلف ضمنی سازی محتوای شابل آموزش آموزان نحوه صحیح اجرای تحقی  را فرا گرفته و با راهدانش
 شوند. آشنا می

رسد که تجربه سواد یاما به نظر م؛ ای دنبال نشده استدر ایران به طور سیستماتیک الگویی در خصوص سواد رسانه
 سایت همشهری آنالین( . شد )مناسب برای ایران با یای در کانادا بتواند الگویرسانه
شتم آموزان پایه ههای تفکر انتقادی دانشرتمها ای بربررسی تاثیر اموزش سوادرسانه»ی با عنوان امقالهدر 

وه راه با گرزمون همةس زمون و پةزمایشی با پیش آنوع  روش تحقی  ازبا استفاده از « شهرستان ارومیه متوسطه در
نشان داد  نتایج، یهشهرستان اروم آموزان دختر شاخه پایه هشتم متوسطه درماری نیز شامل کلیه دانشآشاهد و جامعه 

آموزان ربین دانشستقرا و شیاس داپنج مهارت تفکر انتقادی تحلیل استنباط ارزشیابی  هر ای بررسانه وزش سوادمةکه 
 ( . 1394علیزاده و عبدلی سلطان احمدی، ) موثر بوده است
حقی  با تها از اینترنت بررسی شده است. این ای جوانان و میزان استفاده آنوضعیت سواد رسانهدیگری در تحقی  

ام رسیده ن به انجکرما شهر دراستفاده از روش پیمایشی و با مشارکت جوانان شاغل به تحصیل سال چهارم دبیرستان 
د ط بین سواطحی است و ارتباسر چه ای جوانان داست. مهمترین مساله تحقی  این است که: میزان سواد رسانه

 های اجتماعی چگونه است؟ای و آسیبرسانه
، و از سویی ه تعاملین رسانبا توجه به زندگی در عصر اینترنت و استفاده روزافزون جوانان از اینتایج نشان داد 

ری در کاهش تواند نقش موثای میهای اجتماعی اینترنت محور، و با عنایت به نتایج تحقی ، سواد رسانهافزایش آسیب
 ( . 1391اده، د )تقی زاده و تقی زقادانه و هوشمندانه از اینترنت داشته باشها و استفاده ناین نوع آسیب
یسه با آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران در مقاتحلیل وضعیت سواد اینترنتی دانش»ای با عنوان در مقاله

ان و والدین آموزان نسبت به مربییان دانشوانایی و میزان استفاده از اینترنت ممشخص شد ت« هامربیان و والدین آن
 ( . 1387سلطانی، )ها به طور معناداری باالتر است آن

، آزادی، 1389، ایران پور، 1391، چابکی، 1390های مختلفی در این حوزه انجام شده است )محمودی، پایان نامه
آموزان های تدریس تفکر انتقادی به دانشکه تا به حال در ایران انجام شده است به شیوهو. . .(؛ اما در تحقیقاتی  1389

به صورت جامع پرداخته نشده است و بیشتر اصول تفکر انتقادی بیان شده است و یا میزان و سنجش بهره برداری 
مطالعه »ای با عنوان ور در مقاله، دال1394های اجتماعی و اینترنت مد نظر بوده است. در سال آموزان از شبکهدانش

ها از روش برای نگارش اولیه درس« آموزان پایه چهارم ابتداییای برای دانشموردی اجرای طرح درس سواد رسانه
ها انجام شده ای و اسنادی استفاده شده و با استفاده از مشاهده مشارکتی که در روند اجرای طرح درسمطالعه کتابخانه

ای در رویکرد شناختی و آموزان پس از گذراندن این دوره به اهداف آموزش سواد رسانهکه دانشاست، مشخص شد 
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 ( . 1394دیدگاه انتقادی نزدیک شدند )دالور و همکاران، 
ن ده است ایهای اخیر آموزش و پرورش به آموزش تفکر انتقادی توجه شده و سعی شهر چند در برنامه ریزی

وحیه باشند، ر یت پژوهشگری نداشتهنجانده شود؛ اما تا زمانی که معلمان خودشان ذهنها گدرسموضوع در تمامی
وخته شده ت باید آمآموزان انتقال نخواهد یافت، زیرا از آن جا که تفکر انتقادی یک مهارت اسپژوهشگری به دانش

های ر دورهددایت گر ه معلمان ههای اجرای طرح ضربان فکر این است کباشد تا بتواند اثر گذار باشد. یکی از ویژگی
 ته لحاظ شده است. ها نیز این نکاند و در انتخاب آنتفکر انتقادی شرکت کرده

 

 بخش نظری
 ( . 12، 2008ای است )روزنبان، های اصلی سواد رسانه( معتقد است دیدگاه انتقادی یکی از مولفه2008) 1روزنبان
مدلی است که از طرف مرکز بین المللی سواد رسانه معرفی شده است. این مدل یک چشم انداز  2«سی ام ال»مدل 

موف  و یک روش سیستماتیک ساخت یک برنامه درسی انعطاف پذیر و در عین حال با شابلیت ارزیابی و اندازه گیری 
رویکرد مبتنی بر پژوهش، این ابزار است که توانایی پاسخ به نیازهای این عصر را دارد. بر اساس مبانی نظری و یک 

کند )سایت مرکز بین های کلیدی سواد رسانه را فراهم مییک شابلیت توانمند سازی از طری  آموزش و بیان مولفه
 المللی سواد رسانه( . 

را با آموزان ان دانشتومی در واشع با استفاده از پنج مفهوم کلیدی سواد رسانه و همین طور پنج سوال کلیدی آن،
ای با بصیرت برخورد های رسانهها آموزش داد تا دارای تفکر انتقادی باشند و نسبت به پیامچالش مواجه کرد و به آن

های صحیحی داشته آموزند که به قهان کمک میکند تا بتوانند همیشه و هر جایی انتخابها دانشی را میکنند. آن
امعه خود توانند شهروندان فعالی در جآموزان میری است که آن دانشباشند؛ این یک راه سرگرم کننده برای یادگی
 باشند )سایت مرکز بین المللی سواد رسانه( . 

 سوال اساسی سواد رسانه شامل 5 
 چه کسی این پیام را خل  کرده است؟ .1

 هایی برای جلب توجه مخاطبان در پیام به کار گرفته شده است؟چه تکنیک .2

 اشته باشند؟های مختلفی داز یک پیام، برداشتچگونه ممکن است افراد  .3

 شود؟ای بازنمایی میهای رسانهها، نقطه نظرات و چه نوع سبک زندگی در پیامچه ارزش .4

 شود؟به چه دلیل این پیام فرستاده می .5
کند یمآموزان بیان آموز خود چارچوبی را برای انتقال تفکر انتقادی به دانش( در کتاب کار دانش2004ورس نوپ )
 نشان داده شده است.  1که در شکل 

 
 
 
 

 ای دارای اهداف و مخاطبان هدفمند هستندمتون رسانه

 

                                                           
1Rosenbugn 

2CML 
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 های پیچیده پیام هستندها دارای بستههمه رسانه
 سازندای از واشعیت را میها نسخهرسانه
 کنند. ای را تفسیر فردی میهای رسانهافراد پیان
 گیرند. های مالی شرار میها مورد کمکرسانه

 ها محرک هستندرسانه

 
 

 
 
 

 فرآیند نهایی
 مرحله اول: جستجو و انتخاب
 مرحله دوم: جمع آوری اطالعات

 های ارائهمرحله سوم: توسعه مهارت
 مرحله چهارم: پیش ارائه و ویرایش

 پنجم: ارائه نهاییمرحله 
 

 ( 2، ص 1994، )ورس نپ، 1شکل 

 
تفکر یعنی دست کاری و انتقال اطالعات موجود در حافظه. این فرآیند به منظور مفهوم سازی، استدالل، تفکر 

توانند درباره موضوعات عینی گیرد. یادگیرندگان میانتقادی، تصمیم گیری، اندیشیدن خالشانه و حل مساله انجام می
ها هم چنین چگونه برنده شدن در یک مسابقه و موضوعات انتزاعی از شبیل آزادی و هویت، فکر کنند. آن مثل
کنند و ها زمانی که مشغول مطالعه هستند، متفکرانه مطالعه نمیتوانند در مورد گذشته و آینده فکر کنند. آنمی

های متفاوتی استفاده ها و دیدگاهیرندگان از واژهکنند. یاد گنویسند نیز مثل یک نویسنده فکر نمیکه میهنگامی
ها دروس متفاوتی را ها را در اساس و معنا ندارند. آنکنند؛ اما توان تفکر درباره ارتباط اساسی و کلی این اندیشهمی
، به نقل 0022، 1گذرانند؛ اما توان درک ارتباط منطقی بین این دروس و اهمیت آن در زندگی را ندارند )پاول و الدرمی

 ( . 1391از عسگری، 

 

 راهکارهای تفکر انتقادی

نظر تجربه ثابت  از کهتفکرانتقادی مانند هر مهارت زندگی دیگر، مهارتی است که از طری  روشهای خاص و علمی
شی  د، صحت داشتن، آشکارسازید: شو( نقل می2007منظر جردن ) از کارهرا شانزده آید. در اینجاشده است بدست می

، مشخص بودن هدف، شناسایی فرضیات، بررسی احساسات، همدلی، آزاد منش بودن، به طور مربوط بودن، بودن

                                                           
1Paoul& Elder 
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ها، به تعوی  انداختن شضاوت، در نظر گرفتن تضاد، شناسایی فرضیات فرهنگی، تلویحی تفکر کردن، شناخت گرایش
 ( . 1385)ایران نژاد،  منصف بودن و خودخواه نبودن، شناخت نادانی خود

سطح های ها را از مهارتتا آن گیرنددر نظر میعالی  سطحهای شناختی های تفکر انتقادی را اغلب مهارتمهارت
تفکر هستند. شضاوت، تحلیقل و ترکیقب  ، نیازمندعالی نسبتاً پیچیدهسطح های مهارتمتمایز کنند.  ساده تقرپایین تر و 

درگیرند که  هم با مسایلی پیچیده و درحساس است. زمانی که افراد در زندگی واشعی خود وا عالی نسبت به محتق سطح
کنند ها برای تصمیم گیری کمک میهای تفکر انتقادی هستند که به آنندارند، این مهارتها تعریف شفافی از آن

 . ( 451، ص 1998، 1)هالپرن

 

 نحوه اجرای طرح
ل آموزشی سه ور کلی مدطه بآموزان مهارت تفکر را یاد بگیرند. به منظور ارتقای تفکر نقادانه باید در ابتدا دانش

در بعد  ه هستند.ت مورد توجاین مدل متن، مخاطب و تولیدا در این زمینه مطلوب است. در ایوجهی برای سواد رسانه
 هایی مثل تفکیک یاهایی را مطرح کنیم؛ شاخصها پرسشیم که باید برای آنهست متون با هفت مفهوم مواجه
)سایت  ها، نوع، جنس و روابط ِبینامَتنینامه، ارزشهای ضمنی متن، رمزگان یا نظامتشخیص شایل شدن، داللت

 همشهری آنالین( . 
ثمر ماند بتو ود کهشبه منظور دست یابی به این مهارت، سعی شده تا فرآیندی در مدت یک سال تحصیلی تعربف 
ین فیلم، تواند جایگزمیثمر واشع شود. مطالعه متون کتبی و به خصوص کتاب به عنوان یک رسانه مکتوب، هیچ گاه ن

خیال  و غیره شود، به این دلیل که خاصیت متنی مانند کتاب این است که در عین حال که شوههای تلگرامیپیام
 کند که ابتدا و انتهای آن مشخص است.ین به هدفش طی مبخشد، مسیری را در رسیدمخاطب خود را تعالی می

یسندگان آموزان به نوشود. هم چنین توجه دادن دانشعالوه بر این مطالعه کتاب سبب افزایش تمرکز در مخاطب می
مه و ات دیگر ههای مختلف، مراجعه به بخش کتابنامه، مطلع شدن از ناشر کتاب، سال انتشار کتاب و مشخصکتاب
 حاکی از توجه دادن به تشخیص منبع معتبر از سایر منابع است. همه 

آموزان ست. دانشهای مختلف کتاب از ارکان دیگر این طرح امباحثات گروهی و تضارب آراء بعد از مطالعه بخش
. کنندباحثه میمهایی از کتاب و فیش برداری از آن، با یکدیگر در مورد موضوع مورد بحث، بعد از مطالعه بخش

کنند پاسخ دهند. معلم راهنما در تمام این مراحل، تنها نقش هدایت گر را شنوند و سعی میهای یکدیگر را میاستدالل
های آموزان را با چالشنشکند که البته نقشی به مراتب سخت تر از تدریس است؛ زیرا معلم باید تالش کند تا داایفا می

ستدل که در ن دالیل متوانند نتیجه را با بیابرسند و آن زمان است که می بیشتری مواجه کنند تا خودشان به نتیجه
 اند، بیان کننند. بخش دوم طرح آموزش دیده

های مولفه مهم است. آموزان نیز در این فرآیندعالوه بر برشراری یک مباحثه علمی، بیان احساسات و رفتار دانش
ها شوند و آنمی آموزان توضیح دادهلی توسط معلمان برای دانشارزیابی طراحی شده است که در ابتدای سال تحصی

پذیری، خوب شنیدن، رعایت هایی از جمله مسئولیتها را رعایت کنند. مولفهموظف هستند از نظر اخالشی نیز این مولفه
ما به ن راهنهای مختلف توسط معلمیشود در زمانادب در برخورد با نظر مخالف، مدیریت زمان و غیره که سعی می

 آموزان یاد آوری شود. دانش
آموزان برای طی کردن نکته دیگری که در این طرح به آن توجه شده است این است که موضوعاتی که توسط دانش

شود، موضوعی باشد که در مجموعه مطالعات جامعه شناختی و ارتباطات و رسانه شرار بگیرد. فرآیند پژوهش انتخاب می

                                                           
1Halpern 
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آموزان در عین گیرد تا دانششود، انجام میتدابیری که در تابستان و شبل از شروع سال تحصیلی اجرا میاین کار نیز با 
هایی از کنند در مجموعه چشم انداز تیم طراح نیز لحاظ شده باشد. نمونهحال که با عالشه خود موضوعات را انتخاب می

 آمده است.  1. 1اند در جدولهها پژوهش انجام دادآموزان بر روی آنموضوعاتی که دانش
های مرتبط با اهداف آموزی را بر عهده دارند، معلمانی هستند که در رشتههای دانشتیم معلمانی که هدایت گروه
 ن تیم زیر نظر یکهایی مانند علوم ارتباطات، سینما، فلسفه، علوم تربیتی و. . . ایاند. رشتهآموزشی طرح، تحصیل کرده

تان برگزار ه در تابسدهد. در اردوهایی کو یک استاد دانشگاه فعالیت خود را در طول سال انجام می پژوهشگر رسانه
شوند. هر گروه زیر نظر یک یا دو معلم راهنما، فعالیت پژوهشی های چهار نفره تقسیم میآموزان به گروهشود، دانشمی

 کند. خود را آغاز می
شود با جهت کنند سعی میعنوان عناوین پژوهشی خود انتخاب می آموزان بهدر خصوص موضوعاتی که دانش

آموزان با توجه به عالی  خود و نیز با توجه های جذاب در اردوها، دانشهای کلی از طرف معلمان راهنما و فعالیتگیری
ی فلسفه د. مبانننکهای کلی که از طرف تیم معلمین راهنما طراحی شده است، این موضوعات را انتخاب به جهت گیری

بانی فلسفی رالیسم، مهای تمدن غربی مانند اومانیسم، سکوالریسم و لیبغرب از جمله مباحث مربوط به هویت و مولفه
ز جمله اه و. . . از جمله چالش تفکیک پذیری صورت و مادمربوط به چیستی و چرایی تکنولوژی، رویکردهای اسالمی

 شود. آموزان لحاظ میهای منابع مطالعاتی دانشهستند که در جهت گیریموضوعات مهمی
 دهد. آموزان را نشان میعناوین پژوهشی دانش 1جدول 

 

 ، موضوعات پژوهشی طرح ضربان فکر1جدول 

 سواالت موضوعات ردیف

 هاای روز دنیابررسی میزان تاثیر گذاری شهرمان 1
عتقادات اهای نویسندگان این آثار و دیدگاهیادی دارند؟ و میان های غربی، مخاطبان زچرا رمان

 ها چه ارتباطی وجود دارد؟حاکم بر جوامع آن

2 
 نماد شناسی

 کارکردهای مختلف نماد چیست؟
 هایی با یکدیگر دارند؟چه تفاوتنمادهای غربی و نمادهای اسالمی

 شبهات اصلی وهابیت چه شبهاتی است؟ اصول مورد اعتقاد وهابیت
 ندگی دارند؟ها چه تاثیراتی بر سبک زتکنولوژی تکنولوژی بر سبک زندگی نوجوانانتاثیر  3
 های اجتماعی از جمله فیس بوک چه مزایا و چه معایبی دارد؟تاثیر شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک های شبکهچالش 4
 ؟کنند دارد، پیرویچرا نوجوانان عالشه دارند از مدهایی که در سطح جامعه وجود  مد و پوشش 5
 کنند؟یمتخاب چرا بسیاری از نوجوانان، بازیگران و افراد مشهور را به عنوان الگو ان علل گرایش نسل جوان به الگوهای نادرست 6
 دارد؟ای وجود آیا میان ارتباط در جوامع انسانی و تکامل انسان رابطه اهداف متعالی جوامع انسانینقش ارتباطات در رسیدن به  7
 رابطه میان غرب و شکل گیری گروهک داعش چیست؟ ناخت فرهنگ غرب نظربه ش ای گروهک داعش باشناخت ریشه 8

 هایی است؟ستهالیوود، چه سیاهای کلی حاکم بر سینمایسیاست هالیوودهایناخت اهداف و سیاستش 9

 ارد؟های اجتماعی و هویت افراد وجود دای میان شبکههویت به چه معناست و چه رابطهاساسا  های مجازی بر شکل گیری و بازنمایی هویت شبکهتاثیر  10
 هند؟شرار د های جمعی چه میزان توانستند، سبک زندگی در جامعه ایران را تحت تاثیررسانه ایرانجامعه های جمعی بر تغییر سبک زندگی در تاثیر رسانه 11
 خانواده و جامعه در تعامل با هم دارای چه کارکردهایی هستند؟ جامعه( در نقش خانواده )کارکرد خانواده 12
 توانند مقدمات رسیدن به جامعه مهدوی را فراهم کنند؟نوجوانان چگونه می نقش نوجوانان در دوران پیش از ظهور حضرت حجت )عج(  13
 بررسی جایگاه زن  غرب های مختلف زن درخانواده و مقایسه از دیدگاه اسالم ونقش 14
 هایی است؟هایی که سبب برتری دین اسالم نسبت به سایر ادیان شده است چه ویژگیویژگی حقانیت اسالم 15
 رند. شوانین در جامعه ایران و در غرب از نظر اجرایی در چه جایگاهی شرار دا مقایسه خطوط شرمز در جامعه ایران و غرب 16
 شود. هایی که در معماری سنتی و در معماری مدرن به کار گرفته میمقایسه مولفه معماری مدرنمقایسه معماری سنتی و  17

18 
ی های ارزش گذاری زن در جامعه غربفمینیسم با محوریت مالک

 و اسالمی
 شناخت جایگاه زن

 ؟ه چیستمعضالت فرهنگی وجود دارد و نظر اسالم در این رابطچرا در جامعه ایران  مر اسالفرهنگی با استفاده از نظبرای معضالت ارائه ی راهکار  19
 هایی با سایر کشورها دارد؟تعلیم و تربیت در مدارس ایران چه تفاوت  قی(تعلیم و تربیت در ایران در مقطع دبستان )مطالعه تطبی 20
 گذارند؟سبک زندگی چیست و چه عواملی بر تغییر آن تاثیر  سبک زندگی و عوامل موثر برآن  21
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اهنما و رآموزان، طی چند جلسه سواالت اصلی پژوهش به کمک معلمان بعد از تعیین موضوعات توسط دانش
توانند مسئله خود را بیان آموزان در جلسات ابتدایی مهر ماه، میشود و دانشمشاهده منابع در کتابخانه، مشخص می

ن جلسات حصیلی ایتی سال طشمارند؛ در ادامه و در کنند، اهداف خود را ذکر کنند و سواالت اصلی پژوهش خود را بر 
بع را آموزان با کمک معلمان راهنما مطالعه مناشود و دانشپژوهشی به صورت منظم یک جلسه در هفته تشکیل می

 کنند. آغاز می
 شود:آموزان در یک طرح پژوهشی به این صورت تعریف میهای دانشدر یک نمای کلی فعالیت

  اطالعاتجمع آوری 
 های بنیادی و واژه هی کلیدیتبیین پرسش .1

 جمع آوری فهرستی از منابع شامل کتاب، مقاله و. . .  .2

ست که در های مختلفی اتاکید مهم و ضروری تیم راهنما در این مرحله تمرکز بر مطالعه منابع دست اول و کتاب
 دارد.  ها وجود دارد در اولویت بعدی فرارحوزههایی که در این ارند. مطالعه مقالهدهای مورد پژوهش وجود حوزه

 ارزیابی منابع احصا شده 

 بررسی از حیث سندیت .1

 بررسی از حیث ارتباط مفهومی .2

 
 مطالعه و دریافت اطالعات از منابع 

 مطالعه و فیش برداری .1
یفیت مطالعه وجه کیچ هت به در مطالعه منابع توجه به چند نکته اهمیت دارد. اولین نکته این است که کمیت مطالعا

خوانند با سه ا که میآموزان موظف هستند هر پاراگراف از منبع مورد مطالعه ررا کاهش ندهد. به این معنی که دانش
 سوال اساسی مواجه شوند:

 پیام این متن چیست؟ .1

 های موجود در متن چیست؟استدالل .2

 هایی است؟های انتقال این پیام چه روشروش .3

 عاتمباخثه و تبادل اطال .2

 دسته بندی و جمع بندی مطالب .3

 
 ارائه نتایج 

 بررسی مخاطب و تصمیم گیری در مورد اطالعات شابل ارائه .1

 تهیه چارچوب مناسب برای ارائه .2

 پیش ارائه .3

 
 های فکریمواجهه با چالش 

 خود ارزیابی مراحل کار و ارائه نتایج آموخته شده .1

 مواجهه با نقدهای خارجی و اصالح موارد شابل پذیرش .2

 دفاع مستدل از مواردی که مورد شبول نیست.  .3
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شرکت « )منط  و استدالل(  2ضربان فکر »های دیگری با عنوان آموزان در کالسها، دانشبه موازات انجام پروژه
 کنند. می

شود، طرح درس مجزایی در نظر آموزان تدریس میهای پژوهشی دانشدر بخش آموزش منط  که در کنار فعالیت
هم این شوند و نکته مآموزان با اصول و شواعد علم منط  آشنا میه است. در این بخش از آموزش، دانشگرفته شد

شود. های پژوهشی مرتبط با موضوع هر گروه، طراحی میهای این بخش توسط معلمان راهنمای گروهاست که تمرین
 شود. م میصورت گروهی انجا ها بهل تمرینشود و در ادامه حدر این بخش در ابتدا تدریس انجام می
 نشان داده شده است.  2مباحث اصلی در این بخش در جدول 

مواردی  وآموزان شرار بگیرد شود متون مختلف از جمله متون کتبی و شفاهی در اختیار دانشدر این بخش سعی می
بوعات، ن کتبی نیز شامل مطآموزان شناسایی شود. متوشود در این متون توسط دانشکه در کالس آموزشی تدریس می

 است. ...  ها ومقاله
ها از ردی کلیپگیرد شامل فیلم و کلیپ است که در موامتون شفاهی که در این مرحله مورد استفاده شرار می

 شود. های اجتماعی انتخاب میهای پر بازدید در شبکهکلیپ
 

 : طرح درس آموزش منطق و استدالل2جدول 

 هدف عنوان

 شناخت تعریف استدالل  استداللچیستی  1

 ها با استداللها و تفاوت آنآشنایی با شبه استدالل تعریف شبه استدالل 2

 ها در متنای و موازی و نحوه کاربرد آنهای زنجیرهآشنایی یا استدالل ای و موازیهای زنجیرهاستدالل 3

 شوندنمی کامل در متن بیانهایی که به صورت آشنایی با استدالل حذف ارکان استدالل 4

 های فکری مختلف آشنایی با پارادایم اصول موضوعه 5

 هایی که نادرست هستندچگونگی تشخیص استدالل مغالطه: اشکال شالبی یا محتوایی در استدالل 6

 آموزش انواع مختلف مغالطات انواع مغالطات 7

 آشنایی با انواع نقد نقد ناظر به روش 8

 آشنایی با انواع نقد به ادبیات نگارش نقد ناظر 9

 آشنایی با انواع نقد قل شولن -نقد ناظر به اعتبار استناد 10

 آشنایی با انواع نقد ستناد آماریا -نقد ناظر به اعتبار استناد 11

 آشنایی با موارد نقض مثال نقض 12

 های نقد آشنایی با کاربرد قض استدالل، تخریب یا تضعیف ادعان -اثر نقد 13

 آشنایی با نحوه پاسخگویی به انواع نقد پاسخ به نقد 14

 آشنایی با اخالق نقد اخالق نقد 15

 اهیهای ارائه به صورت شفآشنایی با اصول و مولفه اصول ارائه شفاهی 16

 اهیهای ارائه به صورت شفآشنایی با اصول و مولفه اصول ارائه کتبی 17

 

 گیرینتیجه
اینکه بتوانند  فراد برایهای مختلفی که نیازمند مطالعه و تجزیه و تحلیل هستند، اجهان اطراف ما پر است از پدیده

ی از این ستند. یکههای مختلفی تصمیمات درستی در زندگی فردی و اجتماعی خود اتخاذ کنند نیازمند یادگیری مهارت
آموزان در این نشرزیابی دااهمیشه و همه جا به کمک ما بیاید.  ع تفکر باید بتواندها، تفکر انتقادی است. این نومهارت

آموزان در میدان های دانششود آموختهشود و تالش میطرح، به هیچ وجه به شکل پرسش و پاسخ امتحانی برگزار نمی
 عمل خود را نشان دهد. 

که نشست اول با عنوان پیش ارائه در اواسط سال شود در این خصوص دو نشست در طول سال تحصیلی برگزار می
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ها، مهمانانی از اساتید دانشگاه و همین شود. در این نشستو نشست دوم با عنوان ارائه نهایی در انتهای سال برگزار می
مل شوند که هر گروه خود شاهایی تقسیم بندی میآموزان به صورت گروهآموزان حضور دارند. دانشطور والدین دانش

آموزان بعد از معرفی و ارائه اند. دانشسه یا چهار گروه کوچک تر است که در طول سال با موضوعات مشابه کار کرده
کار گروه خودشان باید به سواالت مهمانان نشست پاسخ دهند و تا جایی که امکان دارد از اصول منطقی که در 

 اند، استفاده کنند. های آموزشی فرا گرفتهکارگاه
آموزان با شرار شود که دانشگیرد به این شکل است که موشعیتی طراحی میحوه دیگری که ارزیابی صورت مین

ها را ه آنبشوند که تا به حال اعتقاد های به ظاهر درستی در موضوعات مواجه میگرفتن در این موشعیت با استدالل
ها اند، به آنموختهآاند و هم چنین مغالطاتی که که مطالعه کردهتفاده از متونی کردند و باید بتوانند با اسبدیهی فرض می

ها معرفی شده است. آموزان در نظرسنجیهای جذاب این طرح از نظر دانشپاسخ دهند. این بخش از جمله بخش
ی های پژوهشهای باالتر و ادامه فعالیتآموزان از طرح و عالشمندی آنان به اجرای طرح در سالاستقبال دانش

آموزان در جلساتی نشآموزان بعد از پایان سال تحصیلی نشان دهنده موفقیت طرح است. عالوه بر این والدین دادانش
کنند که نشان هایی از مباحثات و گفت و گوهای فرزندانشان در محیط خانواده را مطرح میشوند نمونهکه برگزار می

 باشد. آموزان میهای مختلف توسط دانشتدهنده به کارگیری مهارت تفکر انتقادی در موشعی
رسد باید سطوح و عناوین درسی وجود داشته باشد؛ اما به نظر میهای تفکر باید در تمامیهر چند آموزش مهارت

نان که آموزان در فرآیندی طوالنی مدت همچهای یادگیری این مهارت نیز همانند هر مهارت دیگری به دانشمولفه
ار ط  و ساختشود، آموزش داده شود. تا زمانی که افراد با اصول منیک سال تحصیلی اجرا میاین طرح در طول 

  های دانشی مختلف به درستی بیندیشند.استدالل و غیره آشنا نباشند، نخواهند توانست در حوزه
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 اي بومی شدهآموزشی دوران ما با هدف آموزش سواد رسانهمعرفی بسته 
 دکتر عليرضا مؤذّن

 

 

 جایگاه و هدف کلی

 عنوان کامل این بسته آموزشی عبارت است از:

 
 این عنوان هویداست، این بسته آموزشی از دو منظر شابل بررسی است:همان طور که از

 های عصر جدیدشناخت ویژگی .1

 ایآموزش سواد رسانه .2

هقای های بسیار هستند. شناخت ویژگیپوشانیادامه روشن خواهد شد که این دو جنبه در بسیاری از موارد، دارای هم در
ای، ش سقواد رسقانهمنجر خواهد شقد و از سقوی دیگقر، آمقوز« ایسواد رسانه»عصر جدید، به ارتقای دانش و مهارت 

 فراهم خواهد آورد. « دوران ما»آگاهی، بینش و بصیرت شابل توجهی را در شناخت 
بیقدارباش و »اسقت کقه تحقت عنقوان کلقی َ خود یک بسته از هفت بسته آموزشی عملیاتی« دوران ما»بسته آموزشی 

باشد. هدف از این مجموعقه، است که در حال تولید، تکمیل و عرضه می« بیش از پانزده سال»طراحی شده و « هدایت
 در تصویر زیر مشخص شده است:

 
هقدایت بهتقر و »دهد که این مجموعه و از جمله بسته آموزشی دوران ما، به دنبال ذاری به وضوح نشان میگاین هدف
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ای نیقز در ایقن شود کقه آمقوزش سقواد رسقانهاست و به همین ترتیب مشخص می« مؤثرتر نسل جدید در عصر جدید
 نماید.مجموعه، همین هدف متعالی را تعقیب می

 پیشینه اجرایی
شی، بقه ویقژه ختلف آموزبسته آموزشی دوران ما بیش از پانزده سال است که هم زمان با تولید و تکمیل آن در مراکز م

ه همقراه داشقته باشد که خوشبختانه آثار و نتایج ارزشمندی نیز بقچند دبیرستان نمونه به شکل پایلوت در حال اجرا می
لمقی، عهای کوتاه مقدت بقرای مراکقز مختلقف ز آن، به صورت دورههایی ااست. عالوه بر این، به طور گسترده، بخش

درسقی  1395ل لتالیف سقادانشگاهی، نهادها و مراکز دولتی ارائه گردیده است. بخشی از آن نیز در تدوین کتاب جدید ا
 ست. به کار گرفته شده ا« ایتفکر و سواد رسانه»سال دهم با عنوان 

 
ار شقد اد اسالمی شقربا وزرای محترم فناوری اطالعات و ارتباطات و فرهنگ و ارشبا دعوت و هماهنگی  1389در سال 

. بقر همقین به عرضه و استفاده عمومی درآیقد LMSدرس در شالب یک  100این بسته به صورت یک دوره آموزشی 
منظقور  ایقنبقرای  اساس با محوریت وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات و با کمک شرکت ایزایران تعقدادی از دروس

   ها و... این موضوع متوشف شد.ای ناشی از تحریمآماده گردید که در ادامه به دلیل مشکالت بودجه

 
باشقد. ایقن ر و... میاسالید آموزشی و هزاران تصقوی 50000در حال حاضر، این مجموعه به عنوان نمونه، دارای حدود 

سقازی نهقایی ی و آمادهبازخوردهای پانزده سال گذشته، در حقال بازنویسقبسته با توجه به مطالعات جدید و تجربیات و 
چاپ چند کتاب از این مباحث، در شالقب یقک دوره آموزشقی نیقز آمقاده عرضقه باشد که در همین جهت، نسخ پیشمی

 باشد.عمومی می
 

 ایبسته آموزشی مبتنی بر چیستی سواد رسانه
کند، ناگزیر است بیش از هر کار به تعریف دشی  این دانش ای اشدام میانههر بسته آموزشی که به امر آموزش سواد رس
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یا مهارت بپردازد. این تعریف در مقاله دیگری که نگارنده برای همایش ارسال نموده، بقا تفصقیل بیشقتر ارائقه گردیقده 
 شود.است. اینک به اجمال نتیجه و ماحصل آن تعریف تقدیم می

رسقد و می مقا ها بقهرسانه طری  از که است هاییگذاری پیامو ارزش مهارتِ تحلیلدانش و  ای،رسانه سواد
دهی باورهای آنهقا، اعقم از ها، در اشناع مخاطبان و شکلآورد تا شدرت و کارکرد رسانهاین توان را فراهم می

  ها را کشف و بازشناسی کنیم.بینیدهی به جهانباورهای فردی یا افکار عمومی یا شکل

سقتفاده از اای و درک بهتر و خطای کمتر در هنگام متون رسانه از هوشمندانه بردارینتیجه چنین دانش و مهارتی، بهره
 آنها خواهد بود.

 ای خواهد بود.روح اصلی سواد رسانه« توانایی نقد و تحلیل هوشمندانه پیام»روشن است که در این تعریف 
توان شاهد بود که بقه عنقوان نمونقه، ای و ارتباطات نیز میبزرگان حوزه علوم رسانهاین مضمون را در کالم بسیاری از 

 :است معتقد این چنین ایرسانه اشاره کرد که در مورد سواد پاتر، توان به جیمزمی
 برداریبهره آنها از رسانه معرض در رفتنگ شرار برای فعّاالنه طور به ما که ها استدیدگاه از ایمجموعه ای،رسانه سواد

 ََ.کنیم تفسیر شویم،می مواجه آنها با که را هاییپیام معنای تا کنیممی

 :نویسدمی دانش این از لوبشعناصر مط تعریف و ای انتقادیرسانه سواد به مبرم نیاز نیز در کلنر دکتر داگالس
 یقاد است ضروری و الزم رو، نای از و هستیم ورغوطه مصقرفی و ایرسانه جامعه یک در مرگ، لحظه تا تولّد بدو از ما

 .یمده شرار نقد مورد و کنیم تفسیر و درک را ایرسانه هایپیام و معانی چگونه که بگیریم

 فایقده» ا،آنهق مقاومقتها و در نتیجه باال بقردن شقدرت در مخاطبان رسانه حسّاسیّتتأیید روند ایجاد  در کلنر، داگالس
 :داندمی چنین را «ایرسانه سواد بزرگ
 یقک بقا چگونقه که بگیرند دیا تا است شهروندان و افراد برای مهم منبعی انتقادی، ایرسانه سواد تحصیل نتیجه، ...در

 فرهنگقی کقاریفریب رابقرب در مقاومت و نقد خوانش، چگونگی یادگیری. شوند.. روروبه کنندهگمراه فرهنگی محیط

 ایرسقانه سقواد. سقازد شدرتمنقد و کنقد تقویت فرهنگی و ایرسانه مسلّط اشکال با رابطه در را فرد تواندمی اجتماعی،
 َ ََ.سازد شوی ایرسانه فرهنگ مقابل در را فرد استقالل و اشتدار تواندمی انتقادی،

ای به ویقژه  در بنقد سقوّم آن چنقین ( در مورد کارکردهای سواد رسانه1999یونسکو نیز در شالب بیانیه کنفرانس وین )
 تأکید دارد:

3- Interpret the messages and values offered by the media; 

 هارسانه توسط شدهارائه هایارزش و هاو تحلیل پیام تفسیر – 3

اهبقردی ا به مهقارت رما ر« تفسیر و تحلیل پیام»، «نقد هوشمندانه»یا « نقد و مقاومت»از سوی دیگر، مفاهیمی چون 
 عبارت مشهور شده باراک اوباما تجلی یافته است:کند که در دیگری نزدیک می

Critical thinking is a 21st-century skill. 

 ََاست. مهارتِ قرنِ بیست و یکمتفکّر انتقادی یک 

ای را ایقن سقواد رسقانه هام،دیوید باکینگبه میزانی است که حتّی « تفکّر انتقادی»و « ایسواد رسانه»در هم آمیختگی 
 ای از تفکّر انتقادی برشمرده است:چنین، گونه

اندیشقی . کقه شقامل تحلیقل، ارزیقابی و باریکای از سواد انتقادی اساتای گونهسواد رسانهعبارت گویاتر، 

ساختارهای مربوط به الگوهای متفقاوت ها و ابزار توصیف گونه - باشد. سواد انتقادی مستلزم بهره از فرازبانانتقادی می
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باشد. پقس های اجتماعی، اشتصادی و نهادی ارتباط و تاثیر ایشان بر افراد میتری از بافتارتباطی است و درک گسترده
هاست، بلکه فهم و درک تحلیلقی ای نه تنها در برگیرنده توانایی استفاده و تفسیر رسانهشود که سواد رسانهمشخص می

 َشود.تری را نیز شامل میگسترده

که کقه پقای  ر، هر کجاصد البته روشن است تحلیل و نقد و بررسی، نیازمند شاخص و میزان و ترازو است. به بیان دیگ
نیز بدون تواف  بقر  گذاریارزشواهد آمد. گذاری نیز به میان خکش ارزشبه میان آید، پای شاخص و خط گذاریارزش

 پذیر نخواهد بود.ن، امکاارزشمعنا و مصداق 

 

 «دوران ما شناسی»و « ایسواد رسانه»
َتامَنالیزابت   اساسقی مرحلقه چهار به این دانش، کسب ( نیز برایCMLدر آمریکا )« ایمرکز سواد رسانه»گذار بنیان َ،
 :دارد زیر اشاره

  هارسانه از استفاده خصوص در کامل آگاهی داشتن .1

  هارسانه محتوای به منتقدانه نگاه .2

  هارسانه در سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی هایجنبه تحلیل .3

 اجتماعی تغییرات برای رسانه از استفاده .4

ها، بقه نههای فرهنگی اجتماعی، اشتصادی و سیاسی در رسامورد سوّم، شاهد بحث فعلی است. بدیهی است تحلیل جنبه
 ست.ها نیازمند اپیامها و ظاهر چیزی فراتر از شناخت فیزیک رسانه

 سقواد پردازنظریقه تأثیرگقذارترین» عنقوان بقه کلنر نیقز، های داگالسدر دیدگاه ایرسانه سواد آموزش در رویکرد این
 ای این چنین بر این مهم تأکید کرده است:او در مقاله. برجسته است «انتقادی ایرسانه

های اخیقر، ر سقالدخقواهم کقرد.  ای تأکیقددر سقواد و نققد رسقانه مطالعات فرهنگایسهم  در این بخش، من بر

معه را مقورد مطالعقه شقرار کردها شکل گرفته است که فرهنگ و جاای از رویعنوان مجموعه به مطالعات فرهنگی

 َََای ناممکن خواهد بود.، شناخت و نقد رسانهمطالعات فرهنگیدهد. بدون می

 :نگریست ایرسانه پدیده یک به باید منظر، سه از کلنر، نظر مورد ایرسانه سواد در اساس، این بر

 شقبکه ای،رایانقه بقازی سقینما، تلویزیقون، ثالمق شده، گرفته کار به ایرسانه شالب یعنی پیام، ابزار -( ابزارشناسی) .1

  ...رادیوئی،

 پیام  انتقال در شده گرفته کار به ها و ترفندهایتکنیک و پیام انتقال نحوه -( شناسیتکنیك) .2

 شده ارائه پیام مضمون و محتوا - (شناسیمضمون) .3
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چقه فضقای بقاز و « ایشناسی رسقانهمضمون»نشان دهیم در حوزه اینها فقط دو نمونه و استشهاد بود که نشان دهیم 
 و تأثیرگذاری را در پیش رو داریم.  گسترده

 سقواد زیرسقاختاتی محقدود ارسقال شقوند. اند کقه صقرفاً در موضقوعای شسم یاد نکردههای رسانهبه بیان دیگر، پیام
ای با انواع موضوعات مواجه خقواهیم بقود. بقه های رسانهدر نتیجه، ما در تحلیل پیام است، فرهنگ نیز مقوله ای،رسانه

ه به پیقروی باید شناخت. از این روست که امروز« ایدانشی بین رشته»ای را به عنوان همین دلیل است که سواد رسانه
ی، یطهاست که دارای ح« چند بعدی»ای دانشی از جیمز پاتر، بسیاری معتقدند سواد رسانه های شقناختی ادراکقی، حسقّ

اهقد خو شناسی است و حتّی رویکردهای اجتماعی و فرهنگی، سیاسقی و اشتصقادی جقدّی و فراگیقریاخالشی و زیبایی
 ََََداشت.

 سقانه و کسقب سقواددر هم تنیده است. شقناخت ر ایآموزش سواد رسانهبا بحث  ما دوران از همین روست که شناخت
نیز  ان مادوری آن ممکن نیست و شناخت و ابعاد اشتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاس دوران ماای، بدون شناخت رسانه

وری و بهره هدایت» تواند که بهبدون شناخت رسانه، به عنوان بازیگر بزرگ آن، ناممکن است. جمع این دو رویکرد می
ای بقا توجقه بقه شقرایط و تواند هدف اصلی آموزش سقواد رسقانهمنجر شود که می «سوم هزاره در جدید نسل مؤثّرتر

 یمز پاتر نیز مرور نماییم:همین معنا را در کالم ج نیازهای جامعه ما باشد.
واشقع، هقدف نهقایی سقواد  ه شقرار دهقد. درای را مقورد توجّقهای رسانهیدی انتقادی پیامای باید با دسوادآموز رسانه ...

ه بقه ایقن است. با توجّق نتقادیاستقالل اها نیست؛ بلکه هدف، هی و فهم بهتر از رسانهای تنها کسب یک آگارسانه

شود تا مردم از سلطه که در آن کوشش می بخش و تواناسازرهاییمنزله فرایند ای را بهتوان سواد رسانهمسائل می

های دیادگاهای بایقد بقا تکیقه بقر ای رها شوند، تحلیل کقرد. بنقابراین، آموزگقاران سقواد رسقانهبرخی اعمال رسانه

های ی رسانهتشخیص مواضع ایدئولوژیکین مخاطبان شادر بقه ل ایجاد کنند که ا، مخاطبان فعاّبخشرهایی

 ََباشند.متفاوت 

 ایساختار مفهومی بسته دوران ما از منظر آموزش سواد رسانه
در « مقا دوران»های کلی زیقر در با رویکردی که بیان شد، ساختار و اجزا و سیالبس« ایآموزش سواد رسانه»از منظر 

 نظر گرفته شده است:

 ای چرایی و چیستی سواد رسانه .1

 بدیل رسانه در آن. ای از طری  شناخت دشی  دوران ما و نقش بیشده سواد رسانهرسیدن به تعریف مطلوب و بومی

 شناسی و مهندسی هویت رسانه –قدرت و کارکرد رسانه در دوران ما  .2

 ، مواردی چون صنعتی شدن رسانه و ایجاد صنعت پرشدرت اشناع در دوران ما

 نقش کم نظیر الگودهی و تاثیرگذاری رسانه

 ای در دوران مامصقرف باالی رسانه

 راز استقبال گسترده از رسانه و کارکردهای مثبت و مفید آن

 های نگران و دلواپس از شدرت رسانههایی از جریانمعرفی نمونه

 ایهای رسانهزرادخانهجنگ نرم و رسانه و تغییر معادالت شدرت با در نظر گرفته شدن 

 سازی کارکردهای مختلف رسانه در دوران ماشفاف
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 ایمعرفی اصول بنیادین و عناصر کلیدی سواد رسانه .3

 ایسوال هوشمندانه، کلید ورود به دنیای سواد رسانه

 دیدگاه داگالس کلنر  ای و چهار بخش آن ازپنج سوال کلیدی سواد رسانه

 –بندی و ماساژ پیاام باا هادف القاای بهتار و ماؤثرتر آن ستهسازی و بهای آمادهشناخت روش .4

 شناسی پیامتکنیك

 و.... همدلی –تکرار و تعمیم  –سازی کلیشه –یی بازنما –بانی خبر ای چون دروازهآشنایی با مفاهیم پایه

های تبلیغ و های اشناعی و الگوهای اطالع رسانی و ترفندهای جنگ نرم و مهندسی خبر و دیگر روشآشنایی با تکنیک
 اشناع 

 های مهندسی پیام آشنایی با ابرتکنیک

 های اشناعیها و ایجاد تلفیقی منطقی بین دانش مغالطات و تکنیکآشنایی با مغالطات رایج در تبادل روزمره پیام

  شناسی پیاممضمون –و تحلیل مضمون و محتوای پیام  شناخت .5

ای و نقطه اتصقال جقدی آن بقا شقناخت ترین نقطه برای ورود مطالعات فرهنگی به مباحث سواد رسانهاین نقطه جدی
 عمی  دوران ما است.

ور گسترده و انبقوه نیقز اند و به طای در دوران ما یافتهشناسایی و تحلیل موضوعات و مضامینی که تولید گسترده رسانه
 اند. در دوران ما مخاطب جلب نموده

 مضامین و آموزش نقد و تحلیل محتوایی آنها. های حاکم بر اینشناخت پروتکل

 بزارشناسی پیاما -شناخت ابزارهای ارسال پیام از منظر آثار تربیتی و هویتی  .6

های های پرکقاربرد چقون کتقاب، رسقانهرسقانه اشقی از بقه کقارگیرینهای انحصاری تربیتی و هویتی شناخت ویژگی
 ای و....های رایانهتصویری به ویژه تلویزیون و سینما،  بازی

 شناسی پیامهدف –م و کشف اهداف وی شناسایی فرستنده پیا .7

گذشقته و هقدف وی از ارسقال و ای اسقت: کشقف آن چقه در ذهقن فرسقتنده پیقام میاین غایت آموزش سواد رسانه
 پیامش بوده است.بندی بسته

 ها و موضوع انحصار رسانهمعرفی صاحبان بزرگ رسانه

 «  گوید.گوید، ببین چه مینبین که می»جمع این مفهوم با عبارت 

 ای و مشکالت ناشی از آنهها و آثار تربیت رسانآشنایی با برخی جلوه  ز

های مثبت آن و پیشگیری از آثار منفی و نوعاً مخفی آن است. مندی از توانمندیای بهرهبخشی از اهداف آموزش رسانه
 ،ید سقطحافقرا تیقترباموری چون کم رنگ شدن تفکر و تمرکز و تحق  عصقر گسیختگی، ایجاد هویت چهل تکقه، 

م، او عدم اشد یختل جادیاثر با ایمنفعل و ب تیشخصی، الیخیو ب یخواهیفرهنگ سرگرم دیرشد شد، و کم عم  یعام
 مشکالت از دست رفتن حریم خصوصی و دیگر موارد مهم دیگر.
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 را با تفکیک موضوعی به نمایش گذاشته است:« دوران ما»تصویر زیر، ساختار مباحث 

 
 

 شناسی پیام  نگاهی به مضمون
دهد. نقد پیام بخش مهمی از توانایی نقد و تحلیل پیام را شکل میشناسی پیام، تر بیان شد، مضمونطور که پیشهمان

تقوان یقک جسقم و بدون توجه به مضمون و محتوای پیام به مانند نقد یک جسد بدون روح است. روشن است کقه می
جسد یک فرد را هم مورد تجزیه و تحلیل شرار داد، ولی برای شناخت آن فرد و کشف شخصیت و هویت وی، شقناخت 

کند. بسنده کردن نققد و تحلیقل یقک پیقام بقه حیات و اعتقادات و بررسی رفتار، این میزان به هیچ وجه کفایت نمیرو
های اشناعی به کار گرفته شده در آن بدون توجه به ماهیت و محتوای آن، مقا را شناخت ابزار ارسالی آن و احیانا تکنیک

گقذاری و انتخقاب آگاهانقه پیقام اسقت، رسال کننقده پیقام و ارزشای که شناخت اهداف ابه هدف نهایی از سواد رسانه
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اسقت، شقدرت نققد و « صیانت فرهنگقی»و « انتخاب آگاهانه»ای که به دنبال آن رساند. بخش کلیدی سواد رسانهنمی
ای نیقز همقین بخقش ای است. دشیقاً شسمت مشکل آموزش سقواد رسقانههای رسانهبررسی مضامین و محتواهای پیام

باشند و هیچ انسان عادی نیست که اند که صرفاً در موضوعات خاصی وارد شده ای شسم یاد نکردههای رسانه. پیاماست
 های ممکن را داشته باشد. توانایی نقد و تحلیل تمامی پیام

پر مصقرف، ای ات رسانهصورت گرفت، تولید« دوران ما»بر اساس استقراء و مطالعاتی که در هنگام تولید بسته آموزشی 
تقوانیم در حقوزه نققد ب« 20 – 80»به ویژه در میان نسل جوان، شناسایی شدند. هدف این بود که با اسقتفاده از شقانون 

مضامین پر طرفقدار و  یابیم. در ادامه، برخی موضوعات ومضامین، با بیست درصد تالش، به هشتاد درصد راندمان دست
ل محتوا در رود با شناخت و تحلیل این موارد، شدرت ماهیگیری تحلید میپر مصرف فهرست و پیشنهاد شده است و  امی

اشد. اما بهای مختلف ممکن است متفاوت فراگیران این دوره فراهم شود. روشن است که این فهرست در فضاها و زمان
 فهرست پیشنهادی:

 و اصالت لذت سمی: اومانمیسوپر پارا .1

 غفلت سی+ تقد تیرضا ی+ عش  و شهوت + مهندس یلذت و سرگرم .2

 و اطالعات زرد یاضافه بار اطالعات .3

 !دیه شدشما فروخت -و مد ییو مصرف گرا غیو تبل یسازیجهان .4
 سمینی+ فم تیخانواده + جنس ییبازنما .5

 گرایانه دنیوی به دین نگاه کارکرد .6

 (ی)الگوساز یسازشهرمان .7
 ی(عموم یپلماسید) – ییکایفرهنگ آمراز  بایزتصویری  شینما .8

 اسلحه و خشونت یریبه کارگ جیترو .9

 و فقط نگاه کن! تو آسوده باش .10
ا، مقای امقروز دنیقای برای روشن شدن اهمیت این فهرست به عنوان نمونه باید گفت بخش عظیمی از مصرف رسقانه

بقاالیی از  حجقم اطالعات زرداست.  عش  و دلدادگیای، های رسانهناست. محور و موضوع بسیاری از داستا سرگرمی
های انههقدف عمقده ابررسق مصرف بیشقتر و بیشقترای را شکل داده است. تبلیغ برای ها و مصرف رسانهتولیدات رسانه

 توان ادعا کرد ارتشزند. به عنوان مثال میموج می تفکرات فمینیستیدنیاست. در بسیاری از محصوالت رسانه ای 

یکقل مقور بقه ندسقاز، ماه کرده است. فیلم اسکاری بولینگ برای کلمباین مستفمینیسم در ایران، در سینمای ایران الن
ای، انجمن ملی اسلحه در آمریکا شرار دارد های رایانهها و بازیدر فیلم خشونتدهد در پس پرده ترویج خوبی نشان می

  و...
 

 نگاهی به برخی تولیدات و جایگاه آن در بسته آموزشی
ه و به عنقوان . در ادامی دوران ما به دنبال برآورده نمودن اهدافی است که پیشتر ذکر شدهر یک از دروس بسته آموزش

 نمونه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
 

شقدرت »موضوعاتی چون  مستقیما به« ماساژ بیشتر پیام»و « ماساژ پیام»و « مهندس تازه به دوران )ما( رسیده»دروس  .1
هقای تکنیک»و از جملقه « شناسقی پیقامتکنیک»و « تیقهو یو مهندسق شناسیرسانه –و کارکرد رسانه در دوران ما 

 پردازند. می« ...ها وموضوع انحصار رسانه» و« اشناعی
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و « خواهی افراطیسرگرمی»و نقد مضمون « مهندسی غفلت در حین غفلت»و « مهندسی رضایت»در موضوع  .2

ولید تطراحی و « دسرگرمی به رنگ زر»و « مهندسی روح زمان»و « دنیای ششنگ نو»مباحثی چون « اطالعات زرد»
  .شده است

 تحلیل شده است.« فرهنگ بدون مرز»در درس « اومانیسم و اصالت لذت» .3

 
 

دیده شده  «Buy Buy Baby»و « اشتصاد بدون مرز»و تبلیغات مرتبط با آن در مباحثی چون « مصرف بدون مرز» .4
 است

 

 ای فوتبال، آینه»ای، در بحث ترین پدیده رسانهترین پدیده دوران ما، یعنی پر بییندهایرسانهفوتبال به عنوان  .5
 اسالید دارد. 1700ز امورد کالبدشکافی عمی  شرار گرفته است. به عنوان نمونه، این بحث بیش « برای دوران ما
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شده و  باحث متعددی ترسیممدر مجموعه « علوم تجربیهای جایگزینی دین با آورده»و « نگاه کارگرد گرایانه به دین» .6
 ای آنها به عنوان شواهد مثال تدارک دیده شده است.های رسانهنمونه

 
 ای در طی چند بحث آموزش داده شده است.در محصوالت رسانه« سمینی+ فم تیخانواده + جنس ییبازنما» .7

ه ویقژه در باحث مختلف این مجموعقه، بقدر م« از آن یو مشکالت ناش یارسانه تیها و آثار تربجلوه یبا برخ ییآشنا» .8
 دیده شده است.« ایتربیت شبکه»درس 

 
 

 اکاوی شرارومورد « شاهدخت خوشبخت»به عنوان تمرین عروسک باربی به عنوان یک رسانه دارای پیام، در بحث  .9

 ببه همین ترتیه است.تمرین و آموزش داده شدگرفته شده است. روشن است که در این میان ابزارشناسی پیام نیز  .10
« ونتخش»موضوع  وبه ابزارشناسی پیام پرداخته است. به ویژه مضمون « ل جدیدای مربیان نسهای رایانهبازی»درس 

 ها مورد تحلیل شرار گرفته است.به بهانه این بازی

 



 977 2جلد-مقاالت منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

 
گه داره برادر بزر»مشابه مهم دیگر در بحث  و موارد« یحریم خصوص»ها و ابزارهای الکترونیک و مضمون بحث رسانه . 1

 به بحث گذاشته شده است.« کنهنگات می

 
تا تمرینی  های معروف آموزش زبان انگلیسی را موضوع تحلیل خود شرار دادهکتاب« زبان بدون مرز، زندگی بدون مرز» .12

 ای و شناخت دوران ما باشد.برای آموزش سواد رسانه

ستر مصقرف شقراب و مقواد مخقدر بدر « صنعت سرگرمی»ای دیگر، به موضوع ز جنبها« شلیک درست وسط پیشانی» .13
 فراهم آورد. «دوران ما»و « صنعت سرگرمی»تری نسبت به پرداخته تا از این طری ، نگاه عمی 

 

 
به « ایرسانهواد سآموزش »تواند به جای دروس و...همان طور که در ابتدای این مقاله بیان گردید این مجموعه می .14

از  لوه مهمیجضوعات، نیز مورد توجه شرار گیرند؛ چون هر یک از این دروس و مو« دروان ما شناسی»عنوان دروس 
 اند. تحلیل این دیدگاه، موضوع این مقاله نیست.دنیای امروز ما را به تصویر و تحلیل کشیده



 فصل هفتم  978

 پانوشت: 

 این هفت بسته عبارتند از: - 1
 و مقاومقت زشیقانگ جقادیا با هدف یابر آموزش سواد رسانه هیبا تکهای عصر جدید شناخت ویژگی) مادوران  یبسته آموزش .1

 (یعقالن

مقاومت  جادیو ا یدارنشتیو خو یبر خداباور یمبتن یزندگ یهابر آموزش اخالق و مهارت هی)با تک یعلم زندگ یبسته آموزش .2

 (یشلب

 و آمقوزش اعتققادات یاداعتقق یو مرزبقان ینقید یهایشناسقانیو جر ییزدا)با هدف شقبهه یاعتقاد یمرزبان یبسته آموزش .3

 (حیصح

 (عتی)با هدف آموزش احکام شر یرفتار یمرزها یبسته آموزش .4

اعمقال  یهقاوشو ر یزندگ یفضا یاز شاداب ساز ییها)ارائه نمونه یشاد تیریهوشمندانه و مد انتیص یاتیبسته عمل .5

 هوشمندانه( انتیص

 (میستقآموزش م  یطر ریاز غ تیتربهدایت و  یهااز روش ییها)ارائه نمونه خاموش تیهدا یاتیبسته عمل .6

 (دیر عصر جدد یختگیمختلف فره یهامهارت یریفراگ یکارها)ارائه راه یختگیفره یهامهارت یبسته آموزش .7

 
 17صفحه 4شماره 17 سال رسانه فصلنامه - 2
 رسانه. و فرهنگی طالعاتم با آنالین، مقاله آشنایی اندیشه و همشهریبه نقل از سایت باشگاه  - 3

 قاله را مطالعه نمایید:از جمله این م -4
http://europe.newsweek.com/youre-100-percent-wrong-about-critical-thinking-

331570?rm=eu 
 سرافراز نیحس :ترجمه، نگهامیباک دیوی: دسندهینو« و فرهنگ معاصر یا، سواد رسانه یریادگی» یاآموزش رسانه - 5

ش رسقانه در آمقوز یخیتقار یکه سه الگقومعتقد است  تفکّر انتقادیای و لن مسترمن نیز در مورد در هم آمیختگی سواد رسانه
 :وجود داشته است( یا)سواد رسانه

بقه  ازیقها، نهبچّ ژهیکه مردم و به و شدیو استدالل م شدیم ستهینگر یماریب کیها همچون الگو به رسانه نیدر ا الگو: نیلوّا

 یبقرا یدر پق یپق یهازبقان و خواسقته یکژرو ،یماریب نیدارند. ا هارسانه گررانیو راتیشدن در برابر تأث نهیواکس

به شمار  یدیتهد د،یانجامیرتر مدرست که به رفتار ب یهافرهنگ برتر و با ارزش یبرا نیاپا افتاده بود که  شیات پبه لذّ دنیرس
 داشتند. ازین یجمع یها. مردم به محافظت در برابر رسانهرفتیم

هدف آمقوزش  نی. بنابراستندیها بد نکه همه رسانه افتی شیسو گرا نی، باورها به ا1960 یهاپس از آن در سال الگو: نیمدوّ

 ییهقااند و آنلکه خوب و کام ییمحتوا نیب ایخوب و بد و  لمیف نیب یعنی؛ خوب بود نشیگز یآموزش مردم برارسانه، 

 تفاوت بگذارند. ند،یسودجو یکه تجار

 یمخاطبان به مطالعه انتقادد. گردانده ش ریبا تمرکز بر تفس یرمزشناس یها به سو، نگاه1970 یهادر سال الگو: نیمسوّ

 ،یالعقات انتققادمط نیقد. هقدف ارتر شده بوو مؤثّ تردهیچیپ یارسانه یبود، چرا که ترفندها یالگو منطق نیا کردند. دایپ ازین

 هاست.با رسانه یانتقاد ییارویرو یمردم برا یهاآموزش توده
آمقوزش »هقمّ ممقدیر مرکقز (، مؤسّس و Tessa Jollesبه همراه تسا جولز )( Elizabeth Thoman) الیزابت تامَن - 6

ت. برای توضیحات شناخته شده اس CMLای، به ( که در بین اصحاب رسانه و سواد رسانه1989ت )در آمریکاس« ایسواد رسانه
 ( مراجعه نمود.http://www.medialit.orgبه آدرس ) CMLتوان به سایت بیشتر می

-http://www.hamshahritraining.ir/newsبققه نقققل از سققایت همشققهری آنالیققن یققا مدرسققه همشققهری، ) - 7

3210.aspxرسانه. و فرهنگی مطالعات با ( مقاله آشنایی 
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بقه تفصقیل،  34تقا  30نوشته آشای علی طلوعی، صفحات « ای، درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجشسواد رسانه»ر کتاب د - 8
 دیدگاه پاتر و مشابه آن آورده شده است.

 :، همین مضمون را چنین تفصیل داده استجیمز پاتر« ایرسانه نظریه سواد»سایت گرداب به نقل از کتاب  - 9
شقخص  تیّظرف وتوان  نیاشد اما ابوجود داشته  یندارند، ممکن است صدها اثر منف یمنف راتیها تأثرسانه میبگو خواهمی....نم

تك افراد تك کهاسقت  نیمن بر آن استوار است، ا دگاهیکه د اصل نیتریاساس نیاست. بنابرا رگریمخاطب است که تفس

 شقانیهاو انتخاب رهایدارند، تفس یاکه سواد رسانه یافراد خود توانمند باشند. یرهایو تفس هانهیدر انتخاب گز دیبا

 تهافیو پرورش  ینش فردآنگاه از دا دهند؛یگوناگون انجام م یهانهیکار را ابتدا از راه شناخت گز نی. آنان ادهندیرا خود انجام م
 سقوادی. اما افقراد بکند نیل تأمشک نیکه اهدافشان را به بهتر نندیرگزرا ب یزیگوناگون چ یهانهیگز انیبهره گرفته تا از م ،خود
ط هقم توسق اراتیاخت نیهمداشته و  یاندک رایبس اراتیاخت رایکنند، ز نشیگز شانیبرا دهندیها اجازه مندارند و به رسانه یانتخاب
 ها به آنان داده رسانه
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