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بيان مسئله
امروزه با گسترش رسانه های ارتباط جمعی هم 
د ر بعد  کمی و هم د ر بعد  کیفی، انسان ها هر 
روزه با انبوهی از اخبار و اطالعات مواجه هستند  
که به رفتار و کنش های آن ها جهت می د هد  و 
زند گی آن ها را هم د ر حوزه خصوصی و هم د ر 
حوزه عمومی تحت تأثیر خود  قرار د اد ه است. 
بسیار،  فرصت های  خلق  ضمن  وضعیت  این 
برای مخاطبان  را  متعد د ی  تبعات  و  عوارض 
شبکه های  خصوص  به  جمعی  رسانه های 
اجتماعی به وجود  آورد ه و هزینه های سنگینی 
را به لحاظ ماد ی و معنوی به آن ها تحمیل 
کرد ه است. اتالف وقت و انرژی، ند اشتن زمان 
الزم برای تفکر د ر اخبار و پیام های د ریافتی، 

غرق شد ن د ر موج های ایجاد  شد ه د ر فضای 
و  بیگانه  فرهنگ  از  تأثیرپذیری  مجازی، 
بیگانه شد ن با فرهنگ بومی و اصیل از جمله 
د یگر  سوي  از  است.  تبعات  و  عوارض  این 
اطالعات زد گي، بحران معنایي و انبوه پیام هاي 
هرزه نگاري،  خشونت،  و  یک سو  از  بي مصرف 
و  نفرت  به  تحریک  مستهجن،  صحنه هاي 
د شمني و تبعیض بخشي از تهد ید اتي است 
که از این رهگذر، حقوق مخاطبان به خصوص 
کود کان و نوجوانان را تضییع کرد ه است. به 
و  ارتباطات  علوم  حوزه  عالمان  د لیل  همین 
رسانه به یک اجماع نسبی د ر خصوص یک 
راهکار و استراتژی به منظور کنترل و مد یریت 
رسانه های ارتباط جمعی و حذف عوارض آن ها 

 بررسی جايگاه و نقش نهادها 
در توسعه سواد رسانه ای در کشور

چکیده
سواد رسانه ای حوزه گسترده ای است که نهادهای مختلفی در آن مشغول به 
فعاليت هستند. اگر نگاهی عمومی و سطحی به برخی از اين نهادها داشته 
باشيم می بينيم که آموزش وپرورش، آموزش عالی و صدا و سيما اقداماتی را در 
راستای افزايش سواد رسانه ای انجام داده اند اما توسعه امر سواد رسانه ای در 
جامعه با اقدامات جزيره ای يک يا چند نهاد اتفاق نخواهد افتاد. در اين مقاله 
ضمن بيان مسئله و اهميت موضوع و رويکردهای نظری در اين عرصه به ارائه 
مدلی نظری برای توسعه سواد رسانه ای در کشور پرداخته ايم که از سه مرحله 
پيوسته با عنوان سياستگذاری، قانون گذاری و اجرا تشکيل شده است و سپس 
به معرفی نهادهايی پرداخته ايم که می بايست در اين سه مرحله فعاليت کنند. 
در اين مقاله به بيان علل فعال نبودن برخی از نهادهای کليدی در امر توسعه 
سواد رسانه ای در کشور پرداخته ايم و در نهايت راهکارهايی را برای جبران 

عقب ماندگی ها و تقويت نقاط ضعف ارائه کرده ايم.
واژگان�کلیدی

تبليغات محيطي، استراتژی اقيانوس آبی، رشد تقاضا، بي اثر کردن رقابت
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رسید ه اند  که از آن تحت عنوان سواد  رسانه ای 
یاد  کرد ه اند .

مواجهه  برای  نرم  روش  یک  رسانه ای  سواد  
آگاهانه با رسانه ها است که به مخاطب امکان 
بهره مند ی حد اکثری از مزایای رسانه و مصون 
د ر  امروزه  می د هد .  را  آن  عوارض  از  ماند ن 
فضایی زند گی می کنیم سرشار از اطالعات و 
اخبار جد ید  که هر لحظه بر زند گی ما تأثیر 
رسانه ای  سواد   فضایی  چنین  د ر  می گذارد ، 
کمک می کند  تا چگونگی استفاد ه از رسانه ها و 
منابع اطالعاتی آن ها را یاد  بگیریم. این فرایند  
مستلزم رسید ن به سطحی از مهارت است که 
رسانه ها  با  ارتباط  د ر  فعال تری  رابطه  بتوان 
د اشت. آموزش سواد  رسانه ای آمیزه ای از فنون 
تولید ات  از  مؤثر  بهره برد اری  تکنیک های  و 
رسانه ای و نوعی کسب بینش و نگرش برای 
تشخیص این است که د ر عصر رقابت رسانه ای 
امروزه کد ام یک از این وسایل ارتباط جمعی 
می توانند  اطالعات سود مند  و ضرورت مند ی را 
برای افکار عمومی آماد ه کنند . اگر چه امروزه 
سواد  رسانه ای به عنوان یک استراتژی رسانه ای 
از مقبولیت و اجماع حد اکثری برخورد ار است 
اما اجرا و عملیاتی کرد ن آن د ر جامعه یک 
مسئولین  غفلت  مورد   که  است  مهم  بحث 
د غد غه  و  اجماع  و  قرار گرفته  اجرایی کشور 
قابل قبولی د ر این خصوص به وجود  نیامد ه 

است.
 د ر کشور ما د ر حوزه نظري از سواد  رسانه ای 
سخن بسیار گفته شد ه و د ر فضای علمی و 
نخبگی به خوبی جا افتاد ه است اما د ر عرصه 
عمل و اجرایی شد ن هم چنان با چالش هایی 
بحث  چالش ها  این  جمله  از  هستیم.  مواجه 
کشور  د ر  رسانه ای  سواد   متولیان  یا  متولی 
آموزش  وظیفه  نهاد هایی  چه  این که  است. 
برعهد ه  را  د ر کشور  ارتقای سواد  رسانه ای  و 
د ارند . تاکنون چه نهاد هایی این وظیفه را انجام 
د اد ه اند  و چه نهاد هایی از آن غفلت کرد ه اند . 
این که چه الزامات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و اقتصاد ی برای بر عهد ه گرفتن وظیفه آموزش 

نهاد ها وجود   توسط  توسعه سواد  رسانه ای  و 
د ارد ؟ د ر این مقاله سعی خواهد  شد  به این 

د غد غه ها و سئواالت پاسخ د اد ه شود .
مقد مه

معنا و مفهوم سواد  د ر عصر حاضر با گذشته 
به  د ارد .  اساسي  تفاوت هاي  د ور  چند ان  نه 
عبارتي ما با تغییر مفهوم سواد  مواجه هستیم 
که نسبت به گذشته ویژگي ها و شاخص هاي 
این  د رک  است.  اضافه شد ه  به  آن  متعد د ي 
تفاوت و شناخت شاخص هاي سواد  د ر د نیاي 
سواد   اصطالح  فهم  به  زیاد ي  کمک  امروز 

رسانه اي خواهد  کرد .
د ر عصر کتابت، سواد  به معنای توانایی خواند ن 
و نوشتن بود  و البته سطوح مختلفی از سواد  
متناسب با محتواهای عمومی و علمی مطرح 
ارتباط  رسانه های  گسترش  و  ظهور  با  بود . 
ظهور  به  آن  شد ن  صنعتی  آغاز  که  جمعی 
به  د ر سال 1439 میالد ی که  صنعت چاپ 
-انقالب گوتنبرگ- شهرت یافت، برمی گرد د ، 

»سواد  رسانه ای« معنا پید ا کرد .
د ر این د وره، شواهد ی از ظهور سطح جد ید ی 
از سواد  به نام سواد  رسانه ای آشکار شد . با نگاه 
که  بود   گوتنبرگ  انقالب  تود ه ای،  رسانه  به 
منجر به شکل گیری رسانه های ارتباط جمعی 
نوشتاری شد  و امکان تکثیر اید ه ها و اطالعات 
را د ر سطح گسترد ه فراهم کرد . د ر این د وره 
همچنان می توان گفت که با ترکیبی از سواد  

نوشتاری و سواد  رسانه ای مواجه هستیم.
»مارشال مک لوهان« اولین  بار د ر کتاب خود  
تحت عنوان »د رک رسانه: توسعه ابعاد  وجود ی 
انسان« این واژه را به کار برد ه است. مک لوهان 
معتقد  بود :  زمانی که د هکد ه جهانی فرا رسد ، 
سواد   نام  به  جد ید ی  سواد   به  انسان ها  باید  

رسانه ای د ست یابند . )صد یق بنای، 1385(.
با ظهور فضای مجازی و شکل گیری وب تعاملی 
که د ر نسل د وم تا پنجم وب ظرفیت گذاری 
شد ، شاهد  تغییر بنیاد ین د ر مفهوم سواد  شد یم 
و د ر واقع سواد  به سطح کنش فعال و آگاهانه 
کاربران کشید ه شد  و نوعی هم ترازی بین سواد  
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و کاربر به وجود  آمد  و سطح جد ید ی از سواد  
تحت عنوان »سواد  اینترنتی« که متغیر های 
گسترد ه ای د ر تحقق آن د خالت د ارند ، شکل 

گرفت.
از لحاظ نظری، افراد  باسواد  رسانه ای، د ر برابر 
اطالعات رسانه ای، آسیب پذیری کم تری د ارند . 
زیرا پیام هایی را که به منظور تأثیرگذاری بر 
سطوح  )د ر  می شود   ارسال   و  طراحی  آنها 

مختلف( مورد  شناسایی قرار می د هند .
با آگاهی یافتن نسبت به چگونگی ایجاد  اطالعات 
اینترنت، حتی  به خصوص  و  رسانه ها  توسط 
کود کان نیز قاد ر خواهند  بود ، د ر د نیای خویش 
خود مختاری بیشتری د اشته باشند . به عالوه 
معلمان و استاد انی که مهارت های سواد  رسانه ای 
را کسب می کنند ، می توانند  به اشاعه د هند گان 
اطالعاتی تأثیرگذارتری تبد یل شوند  و فاصله 
میان برنامه های آموزشی و برنامه های اجتماعی 
را از میان برد ارند  و د ر نهایت به مصرف کنند گان 
و مخاطبان منتقد  و تیزبین تری نیز تبد یل شوند  

.)4 :2005 .Angell(
هم اکنون انقالب اطالعات و ارتباطات، مرزهاي 
د ر  را  شگرفي  تحوالت  و  د رنورد ید ه  را  ملي 
از این  عرصه جهاني شد ن خلق کرد ه است. 
تازه،  د انش هاي  و  اطالعات  باالي  حجم  رو 
د ر  اطالعاتي  شبکه هاي  طریق  از  راحتي  به 

د سترس همگان قرار مي گیرد .
موضوعی که د اراي اهمیت است، نحوه برخورد  
و  پرشتاب  پیشرفت هاي  از  ما  استفاد ه  و 
خیره کنند ه تکنولوژي اطالعات و ارتباطات د ر 
شئون مختلف زند گي است. د اشتن اطالعات 
از  بهره مند ي  زمینه  د ر  الزم  آگاهي هاي  و 
از  را  ما  استفاد ه  مي تواند   رسانه اي  پیام هاي 
رسانه ها مؤثرتر و پویاتر و لذت بخش تر نماید ، تا 
به راحتي تحت تأثیر ارزش ها و اید ئولوژي هاي 
رسانه اي  سواد   نگیریم.  قرار  رسانه اي  خاص 
یکي از مباحث جذاب د ر حوزه ارتباطات و به 
عنوان یک اند یشه کلید ي مطرح است. افراد  
با د اشتن سواد  رسانه اي مي توانند  رسانه ها و 
تولید ات رسانه اي را از یک د یگر تفکیک کرد ه 

قرار  د ر حال حاضر  زیرا  نمایند ؛  و شناسایي 
گرفتن افراد  د ر انتهاي مسیر رسانه ها به عنوان 
د ریافت کنند گان پیام پایان یافته و آنها باید  د ر 

فرایند  ارتباط، شریک های فعالي باشند .
هم زمان با ورود  به قرن 21، نظام های اطالعاتی 
و ارتباطی به طور فزایند ه ای د چار پیچید گی 
پیچید گی ها  این  شد ه اند .  همه جانبه گرایی  و 
موجب شد ه اند  تا پیام های تولید  شد ه توسط 
کنار  و  گوشه  د ر  را  مخاطبان خود   رسانه ها، 
د ر  ترد ید   و  سرد رگمی  نوعی  د چار  جهان 
انتخاب پیام ها نمایند . )اکرمی، فیاض، بیچرانلو، 

.)90 :1390
و  جوامع  د ر  رسانه ها  نفوذ  د رجــه  ــروزه  ام
که  است  به حد ی  آنها  د ر  روابط  شکل د هی 
سواد  رسانه ای را به امری اجتناب ناپذیر تبد یل 
کرد ه است از این رو د ر برخی از کشورها سواد  
به  را  آن  که  د اشت  اهمیت  آنقد ر  رسانه ای 
عنوان یک ماد ه د رسی د ر میان مواد  د رسی 
د وره های تحصیلی راهنمایی تا مقطع د یپلم به 
رسمیت شناختند  و حتی آن را برای سنین 
بزرگسال و مقاطع تحصیلی باالتر نیز طراحی 
کرد ند . به عبارتي لزوم فراگیری سواد  رسانه ای 
د ر د نیایی که رسانه ها از جهت های مختلف آن 
را شکل د اد ه  است و د ر آن نفوذ کرد ه  است 
امر ضروری به نظر می رسد . بنا بر این ضرورت 
د رک  برای  رسانه ای  سواد   مهارت  شناخت 
تولید  های رسانه جمعی بسیار ضرورت د ارد . 
به نظر »باری د ونکان« مهم ترین ضرورت های 
جمعی  رسانه های  سوی  از  رسانه ای  سواد  

عبارت  هستند  از:
ما  سیاسی  و  فرهنگی  حیات  بر  رسانه ها   .1

سلطه د ارند .
2. تقریباً همه اطالعات، جز موارد ی که آن ها 
را به طور مستقیم تجربه می کنند ، رسانه ای 

شد ه اند .
3. رسانه ها قاد رند  مد ل های ارزشی و رفتاری 

پرقد رتی خلق کنند .
4. سواد  رسانه ای می تواند  مصرف رسانه ای ما را 
لذت بخش تر کند  و یک رابطه انفعالی را به یک 
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حفظ استقالل،  �
اجتناب از انفعال، 

بهره مندی از تفکری 
منتقدانه و افزایش 

مهارت ها و توانایی ها 
در برخورد با این 

امواج فراگیر است 
که تنها از طریق 

تکامل سواد رسانه ای 
میسر است و سواد 
رسانه ای نه تنها به 
بزرگساالن بلکه به 

کودکان مهارت های 
الزم برای برقراری 
ارتباطی آگاهانه و 

متفکرانه با رسانه را 
می آموزد و در عین 
حال نگاهی دقیق و 

تحلیلی به رسانه های 
مکتوب و دیداری و 
شنیداری را فراهم 

می آورد.

رابطه فعال تبد یل نماید .
5. رسانه ها بد ون فعال کرد ن خود آگاه، بر ما اثر 

می گذارند  )کرباسیان، 1389: 3(.

سواد  رسانه اي مبحث جذابي د ر حوزه ارتباطات 
است که مي کوشد  خواند ن سطرهاي نانوشته 
به  پالن های  تماشاي  و  نوشتاري  رسانه هاي 
پخش  صد اهاي  شنید ن  یا  د رنیامد ه  نمایش 
نشد ه از رسانه هاي الکترونیک را به مخاطبین 
بیاموزد . سواد  رسانه اي قد رت د رک نحوه کار 
رسانه ها و معني سازي د ر آن ها است؛ این که 
چگونه سازماند هي و چگونه از آن ها استفاد ه 

مي شود .

می گوییم  که  است  مسئله  این  به  توجه  با 
و  نوجوانان  به ویژه  مخاطبان عصر اطالعات، 
جوانان ما، نیازمند  آموختن مهارت های سواد  
د ر  نهفته  اهد اف  بتوانند   تا  هستند   رسانه اي 
سبک زند گي القا شد ه د ر هر پیام را شناسایي 
کنند  و برخورد  فعاالنه تری با محتوا پیام های 

رسانه ای د اشته باشند .
حفظ استقالل، اجتناب از انفعال، بهره مند ي از 
تفکري منتقد انه و افزایش مهارت ها و توانایي ها 
د ر برخورد  با این امواج فراگیر است که تنها از 
طریق تکامل سواد  رسانه اي میسر است و سواد  
رسانه اي نه تنها به بزرگساالن بلکه به کود کان 
مهارت هاي الزم براي برقراري ارتباطي آگاهانه 
و متفکرانه با رسانه را مي آموزد  و د ر عین حال 
نگاهي د قیق و تحلیلي به رسانه هاي مکتوب و 
د ید اري و شنید اري را فراهم مي آورد  )ببران، 

.)1382
این هد ف هنگامی محقق می شود  که نهاد های 
آموزشی بتوانند  افراد  را طوری پرورش د هند  
رمزگشایی  توانایی  و  تشخیص  قد رت  که 

محتوای پیام های رسانه ای را د اشته باشند .
با تحول های  باید  آن ها را برای روبه رو شد ن 
مهارت های  به  بیست و یکم  قرن  شگفت انگیز 
تفکر، جهت تصمیم گیری مناسب و حل مسائل 
پیچید ه جامعه، مجهز نمایند . د ر د نیای فعلی 
پاراد ایم تعلیم و تربیت د ر حال تغییر از آموزش 
برای اشتغال و استخد ام به آموزش برای قابلیت 
حسن زاد ه،   ،2002 )اینگرید   است.  استخد ام 

.)1382
اهمیت سواد  رسانه اي د ر د نیاي امروز کمتر از 
سواد  خواند ن و نوشتن نیست. به همان اند ازه 
ضروریت های  از  نوشتن  و  خواند ن  سواد   که 
مي آید   حساب  به  افــراد   اجتماعي  زند گي 
سواد  رسانه اي نیز د ر عصر پر تالطم اطالعات 
رسانه هاي  با  مواجهه  د ر  را  خود   روز  هر  که 
نوشتاري  و  ــد اري  د ی شنید اري،  گوناگون 
مي یابیم از اهمیت د وچند ان برخورد ار است، 
چرا که بد ون این سواد  نمي توان گزینش هاي 
صحیح از پیام هاي رسانه اي د اشت و خود  را 
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سواد رسانه ای  �
مجموعه ای از 

رویکردها است 
که مخاطبان به 

طور فعاالنه برای 
مواجهه گزینشی با 

رسانه ها و تحلیل 
و ارزیابی نقادانه 

محتوای رسانه ای 
برمی گیرند تا معنای 

پیام هایی را که با 
آنها مواجه می شوند 

تفسیرکنند. 

این  و  کرد   بیمه  رسانه ها  پیام هاي  برابر  د ر 
خود  زمینه سازي براي آموزش این نوع سواد  
را د ر کنار سواد  خواند ن و نوشتن د رسیستم 

آموزشي کشور ایجاب مي کند .
بد یهی است که سواد  رسانه ای، سطح جد ید  
از سواد  عمومی، حرفه ای و تخصصی محسوب 
می شود  که ضرورتی الزامی برای انتقال به د وره 
جد ید  زند گی یعنی زند گی د وفضایی هم د ر 
سطوح  همه  د ر  هم  و  روزمره  زند گی  قلمرو 
آموزش و یاد گیری و هم د ر عرصه توسعه و 
پیشرفت و باز تعریف استاند ارد ها و »مسئولیت 

اجتماعی کارهای جمعی« است.
تعريف سواد  رسانه ای

کتاب  د ر  بار  اولین  لوهان«  مک  »مارشال 
خود  تحت عنوان د رک رسانه، گسترش ابعاد  
وجود ي انسان این واژه را به کاربرد ه است. مک 
لوهان معتقد  است: »زماني که د هکد ه جهاني 
تحقق یابد  الزم است انسان ها به سواد  جد ید ي 
)صد یق  یابند «  د ست  رسانه اي  سواد   نام  به 

بنای، 1385(.
سواد  رسانه ای مجموعه ای از رویکرد ها است که 
مخاطبان به طور فعاالنه برای مواجهه گزینشی 
با رسانه ها و تحلیل و ارزیابی نقاد انه محتوای 
رسانه ای برمی گیرند  تا معنای پیام هایی را که با 

آنها مواجه می شوند  تفسیرکنند . 
سواد  رسانه ای مجموعه ای از چشم اند ازها است 
که ما به طور فعاالنه برای قرارگرفتن د ر معرض 
رسانه از آن ها بهره برد اری می کنیم تا معنای 
پیام هایی را که با آن ها مواجه می شویم تفسیر 

کنیم )پاتر، 17:1385(.
سواد  رسانه ای به نوعی د رک کرد ن و شناخت 
رسانه  کاربرد های  و  کارکرد ها  به  نسبت 
نوعی  رسانه ای  سواد   مهارت  است.  جمعی 
توانایی د سترسی، استفاد ه، تحلیل و ارتباط  با 

تولید  های مختلف رسانه های جمعی است.
هد ف اصلی سواد  رسانه ای می تواند  این باشد  
آیا بین محتوای  بتوان د ید   بر اساس آن  که 
یک رسانهـ  به مثابه محصول نهاییـ  با عد الت 
اجتماعی رابطه ای وجود  د ارد  یا خیر. به عبارت 

بهتر، خوانند ه یا بینند ه یا شنوند ه  یک مضمون 
محتوای  نسبت  و  رابطه  است  بهتر  رسانه ای 
یک رسانه با عد الت را د ر نظر گرفته و نزد یکی 
یا د وری محتوا یک رسانه  از عد الت را مورد  
توجه قرار د هد  تا همیشه د ر ارتباط با رسانه  
به جای تسلیم بود ن و یا تسلیم شد ن به رابطه  
یک سویه و انفعالی، رابطه  ای فعال تر و تعاملی تر 

د اشته باشد  )شکرخواه، 1385(.

و  خواند ن  توانایی  بر  عالوه  رسانه ای  سواد  
نوشتن، توانایی تحلیل پیام ، قد رت تولید  و 
اثرات  برابر  را د ر  انسان  پیام است که  انتقال 
د یگر  طرف  از  و  می سازد   مقاوم  رسانه ها 
می کوشد  تا با خواند ن سطرهای نانوشته د ر 
رسانه ها به اثر های متفاوتی که رسانه می تواند  

بر جای گذارد ، آگاهی پید ا کند .
د سترسی،  توانایی  معنای  به  رسانه ای  سواد  
د ر  اطالعات  انتقال  و  ارزیابی  تجزیه و تحلیل، 
شکل های مختلف شامل مکتوب یا غیرمکتوب 
شامل  سنتی  ســواد   که  همان طور  اســت. 
سواد   است،  نوشتن  و  خواند ن  مهارت های 
مهارت های  و  توانایی ها  شامل  نیز  رسانه ای 
هم چنین  و  )د رک(  رمزگشایی  یا  خواند ن 
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تولید (  و  طرح  )خلق،  رمزگذاری  یا  نوشتن 
است. )حید ری زهراپور، 157:1383(.

 )CML( مطابق با تعریف مرکز سواد  رسانه اي
د سترسي،  براي  چارچوبي  رسانه اي  سواد  
تحلیل، ارزش یابي و به کارگیري رسانه است. د ر 
واقع گسترش تفکر انتقاد ي و مهارت هاي تولید  
پیام که براي رشد  فرهنگ رسانه اي قرن 21 
مورد  نیاز است. سواد  رسانه اي از راه یک فرایند  
چهار مرحله اي پرسش گري، ارزیابي، واکنش و 
رفتار، به افراد  کمک مي کند  تا به توانمند ي 
د ر د سترسي، تحلیل، ارزش یابي و تولید  پیام 

رسانه اي د ست یابند .
اد بيات نظری

»ومییر« )Wehmeyer( د ر سال 2000 به نیاز 
جهت هم ترازی میان جنبش سواد  رسانه ای 
با  مرتبط  د انشگاهی  فعالیت های  و  تود ه گرا 
او  کرد .  اشاره  انتقاد ی،  رسانه ای  مطالعه های 
نظری  »توجه های  که  ساخت  نشان  خاطر 
رشته های  عرصه   د ر  جد ید   کنکاشی  عمد ه، 
اطالعاتی روانشناسانه و زیست شناسانه  نظریه  
و موجب  است  آورد ه  پد ید   ارتباطات جمعی 
و  شناخت د انشگاهی د رباره رسانه ها، جامعه 
فرهنگ د ر میانه  قرن 19  د ر ایاالت متحد ه 

.)94 :2000 .Wehmeyer( ».شد ه است
د ر   2001 سال  د ر  »گیروکس«  و  »پییت« 
پژوهش خود  چنین نتیجه گیری کرد ند  که اگر 
آموزش رسانه ای به عنوان یک رشته  آموزشی 
صراحت  به  باید   است،  شد ه  مطرح  خبره 
 Piette &( کند .  ارائه  را  نظری اش  بنیان های 
Giroux. 2001: 89( و آن آموزش نیز وابستگی 

شد ید ی به نظریه  پاید ار رسانه ای د اشته باشد . 
د ر  گسترد ه  تفاوت های  نویسند گان  این 
رویکرد های نظری جاری با ارتباط های جمعی 
را یاد آور شد ند  و تاکید کرد ند  که؛ »د و رویکرد  
یکی،  د ارد .  وجود   زمینه  این  د ر  مثمرثمر 
شیوه ای که د ر آن نظریه های رسانه ای تأثیر 
رسانه ها را برآورد  می  کند  و د یگری، شیوه ای 
که د ر آن نظریه ها، ماهیت مخاطب را مورد  
 .Piette & Giroux( می د هند .«  قرار  بررسی 

این  پژوهش  د ر  حال  هر  به   .)97  :2001
نسبتاً  پژوهش های  که  است  شد ه  تاکید   د و 
آموزش  نظری  پایه  های  بر  تاکید   با  ناچیزی 

رسانه ای صورت پذیرفته است.
نظريه استفاد ه و رضامند ی1 

یا  خشنود سازي«  و  »کاربرد ها  رویکرد  
از مشهورترین  »استفاد ه و رضامند ي«، یکي 
نظریه های ارتباط جمعي است. این نظریه که 
به عنوان نظریه »روابط مخاطب رسانه ها« نیز 
مشهور است به جاي پیام، بر مخاطب تأکید  
مي کند  و بر خالف نظر تأثیر های شد ید  رسانه، 
مصرف کنند ه رسانه را به جاي بیان رسانه، به 
رویکرد   این  فرض مي کند .  آغاز  نقطه  عنوان 
مخاطبان را افراد ي فعال مي د اند  که از مفهوم 
و محتواي رسانه ها استفاد ه مي کنند ؛ نه افراد ی 
که منفعل و تحت تأثیر رسانه هستند ؛ بنابراین 
پیام هاي  بین  رضامند ی،  و  استفاد ه  رویکرد  
رسانه و تأثیر های آن، رابطه  مستقیمی فرض 
نکرد ه و معتقد  است مخاطب از میان مجاری 
ارتباطی و محتواهایی که به او عرضه می شود ، 
بر اساس نوعی مالک، د ست به انتخابی آگاهانه 

و انگیزه د ار می زند . )استیفن، 763:1384(.
الزم به ذکر است فعال انگاشته  شد ن مخاطب، 
د ر د رجه اول بستگی به این د ارد  که مخاطب 
تا چه حد  آگاهانه و با انگیزه د ست به انتخاب 
می زند ؛ البته به موضوع هایی مثل تأمل آگاهانه 
د ر رسانه و بهره برد اری از آن چه رسانه به او 
نیز مرتبط می باشد . )مک  عرضه کرد ه است 

کوایل،331:1385(.
پژوهش هاي  بیشتر  برخالف  رویکرد ،  این  د ر 
ارتباطي پیش از خود  که معطوف به آثار رسانه 
این سئوال که  بر  بود ه اند ،  بر روي مخاطبان 
تمرکز  مي کنند ،  رسانه ها  با  کاري  چه  مرد م 
و  اجتماعي  پویایي  و  خاستگاه  بر  و  شد ه 
روان شناختي نیازهاي فرد ي تأکید  می شود  )به 

نقل از اسولیوان تام و د یگران،1385(.
این نظریه با فاصله گرفتن از د ید گاه منفعل 

1. Uses and gratifications
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تأثیر های  خصوص  د ر  زیرجلد ي  ایستاي  و 
مي کند .  تأکید   فعال  مخاطب  بر  رسانه ها، 
است  افــراد ي  از  متشکل  فعال  مخاطب 
از  مجموعه هایي  جستجوي  د ر  فعاالنه  که 
رضامند ي ها، از میان طیف برون د اد  رسانه اي 

گزینش شد ه و استفاد ه  شد ه هستند .
نظریه،  همین  چارچوب  د ر  »مک کوایل« 
نیازهاي مخاطب را که رسانه ها به شیوه هاي 
برای  آن ها  کرد ن  فراهم  د ر  سعي  گوناگون 
رضامند ي مخاطب د ارند  را از این قرار مي د اند :

1. سرگرمي. 
2. هویت شخصي.

3. نظارت.
4. روابط شخصي. 

نقش حاكميت د ر توسعه و ترويج سواد  
رسانه ای

استراتژی، پس  به عنوان یک  سواد  رسانه ای 
به عنوان یک ضرورت جهت ترویج  از آن که 
د ر کشور به منظور بهره مند ی مفید  و مؤثر از 
رسانه ها و کاهش عوارض مخرب آن شناخته 
شد  و پشتوانه یک اجماع علمی را کسب نمود  

می بایست د ر کشور اجرایی گرد د . ماند ن طرح 
را  د رد ی  مرحله هیچ  این  د ر  رسانه ای  سواد  
اساس  همین  بر  کرد .  نخواهد   د وا  جامعه  از 
می بایست نسبت به عملیاتی کرد ن آن اقد ام 
کرد . برخی از د ولت ها د ر د نیا این موضوع را 
د ر مباحث مختلف خود  گنجاند ه و این مهم 
را پذیرفته اند  که مرد م و شهروند ان نیاز د ارند  
کسب  اطالعات  یک سری  رسانه ها  به  نسبت 
استفاد ه  برای  را  آگاهی الزم  و  و سواد   کرد ه 
از آن ها کسب و سپس به آن ها رجوع کنند . 
و  انتقاد ی  تفکر  ایجاد   با  و  انگیزه  همین  به 
حوزه  د ر  برانگیز  شک  فضاهای  شکل گیری 
رسانه بود  که به این مقوله نگاه خاصی بخشید ه 
شد . به این معنا که د ولت ها و د ولت مرد ان به 
آحاد  افراد  این اجازه را د اد ند  تا از د ریچه ای 
د یگر به این مقوله نگاه کنند . اما، متاسفانه د ر 
کشور ما هنوز این باور نهاد ینه نشد ه است که 
باید  با نگاهی خاص و د ید ی منتقد انه به این 

موضوع بنگریم.
د ر این مقاله یک فرایند  سه مرحله ای را برای 
پیشنها  رسانه ای  سواد   طرح  شد ن  اجرایی 
ارائه  ذیل  شرح  به  آن  نمود ار  که  ــم  د اد ه ای

می گرد د :
نمود ار1- اجرايی شد ن طرح سواد  رسانه

اولین سؤالی که می بایست به آن پاسخ د اد  این 
است که چه نهاد ی متولی تحقق این فرایند  

سه مرحله ای است؟
توجه  مورد   و  مهم  مسئله  د یگر  عبارت  به 
د یگری که د ر این زمینه باید  به آن توجه شود ، 
حاکمیت  نقش  و  د خالت  مرز  و  حد   تعیین 
د ر  لیبرالیستی  نگاه  است.  زمینه  این  د ر 

سواد رسانه ای  �
به عنوان یک 

استراتژی، پس از 
آن که به عنوان یک 

ضرورت جهت ترویج 
در کشور به منظور 
بهره مندی مفید و 
مؤثر از رسانه ها و 

کاهش عوارض مخرب 
آن شناخته شد و 

پشتوانه یک اجماع 
علمی را کسب نمود 
می بایست در کشور 

اجرایی گردد. 
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زمینه فرهنگ از د ولت )به معنای عام( سلب 
مسئولیت می کند  که د ر نگاه کالن منجر به 
فرهنگی  متفاوت  مبانی  با  ارزش هایی  تکثر 
می شود . د ر حالی که د ر نگاه د ینی، د ولت به 
عنوان وسیله ای د ر اختیار اهد اف د ینی، نقش 
هد ایت گری و مبارزه با عوامل ضد  فرهنگی را 

به عهد ه د ارد .
و  متولی می خواهد   فرهنگ هر جامعه  قطعا 
ورود  کرد ن د ستگاه د ولت به مسئله فرهنگ 
هیچ  فرهنگی  مزاحم های  با  آنها  معارضه  و 
منافاتی با رشد  د اد ن و آزاد  گذاشتن و پرورش 
د اد ن مطلوبات فرهنگی ند ارد  و به معنای سلب 

فعالیت مرد م نیست.
د ر خصوص این که د ولت چه وظایفي نسبت به 
فرهنگ د ارد ، باید  پیش از هر چیز به کنفرانس 
جهاني سیاست گذاري فرهنگي که د ر تابستان 
اشاره  شد   برگزار  مکزیکوسیتي  د ر   1982
عنوان  تحت  سند ي  کنفرانس  این  د ر  کرد . 
»مشکالت و چشم اند ازها« منتشر شد  که د ر 

ماد ه 112 آن آمد ه است: 
با توجه به اختالف های موجود  د ر د ید گاه هاي 
میان نظام هاي سیاسي و اجتماعي گوناگون، 
مسئولیت مقام هاي عمومي د ر تد وین و اجراي 
سیاست هاي فرهنگي امروزه توسط تمام د ول 
عضو به رسمیت شناخته شد ه است. از آن جا 
که د سترسي به فرهنگ و مشارکت د ر آن به  
عنوان حق ذاتي هر عضو یک جامعه شناخته 
مي شود  این مسئولیت برعهد ه تمام د ولت ها 
گذارد ه شد ه تا شرایطي فراهم آورند  که همگان 
قاد ر به اعمال این حق باشند . پس همان طور 
که د ولت ها براي اقتصاد ، علم، آموزش و پرورش 
و رفاه سیاست گذاري مي کنند  د ر مورد  فرهنگ 
)یونسکو،  مي شود   طراحي  سیاست هایي  نیز 

1982 و اجاللي، :1376 50-51(.
یکي د یگر از موضوع هایی که ضرورت حضور 
مي کند ،  ایجاب  را  فرهنگ  عرصه  د ر  د ولت 
نماد   فرهنگي  توسعه  است.  فرهنگي  توسعه 
زند گي  د ر  شد ن  د گرگون  نشانه  و  تحول 
شکل هاي  سایر  با  آن  ــط  رواب و  فرهنگي 

توسعه است. توسعه فرهنگي فرایند ي است 
که طي آن با ایجاد  تغییر هایي د ر حوزه هاي 
اد راکي، شناختي، ارزشي و گرایشي انسان ها، 
قابلیت ها و باورهاي او شخصیت ویژه اي را از 
آن ها به وجود  مي آورد  که حاصل این باورها 
و قابلیت ها، رفتارها و کنش هاي خاصي است 
که مناسب توسعه است. از سوي د یگر توسعه 
فرایند ي است که د ر آن سنت ها و تجربه های 
گذشته از نو و بر اساس نیازها و شرایط تازه 
)یونسکو ،  مي شوند   بازسازي  و  بازاند یشي 

.)4 1379:
د یگر  بین  د ر  جایگاه  مهم ترین  د اراي  د ولت 
که  همان گونه  اما  است  جامعه  قد رت هاي 
»فوکو« نیز بیان مي د ارد ، د ولت به رغم قد رت 
روابط  تمام  نمي تواند   خود   د ستگاه هاي  زیاد  
د رآورد .  خود   کنترل  تحت  را  موجود   قد رت 
ازاین رو مي توان گفت که نقش د ولت د ر عرصه 
اجتماع و به  خصوص د ر عرصه فرهنگ با توّجه 
به  گستره اي  د اراي  فرهنگ  مفهوم  آن که  به 
وسعت تمام نهاد ها و افراد  جامعه است، د اراي 
محد ود یت است. با این حال چنان که ذکر شد  
نقش اصلي را ایفا مي کند . این نقش بسته به 
رویکرد  فرهنگي موجود  د ر د ستگاه هاي د ولتي 

مي تواند  متفاوت باشد .
یکی از چالش ها و ضروریت هایی که مسئولین 
سواد   بحث  ماند ه اند   مغفول  آن  به  نسبت 
رسانه ای و آموزش آن است. نهاد های د ولتی 
آکاد میک و  نظیر آموزش و پرورش، حوزه های 
حتی رسانه ملی فعالیت خاصی د ر حوزه سواد  
رسانه ای انجام ند اد ه است. به طوری که رسانه 
ملی برنامه ها و مسائل سطحی را به اسم سواد  
رسانه ای مطرح می سازد  که ارتباطی با سواد  

رسانه ای ند ارد .
پیشرفته  کشورهاي  که  است  حالي  د ر  این 
براي باال برد ن سواد  رسانه اي د ر جامعه اهمیت 
ویژه اي براي نسل جوان قائل مي شوند  و آن ها 
را از سنین پایین آموزش مي د هند . البته سواد  
خاصي  طبقه  یا  گروه  به  اختصاص  رسانه اي 
ند ارد  و همه افراد  جامعه را د ر بر مي گیرد  اما به 
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د لیل اینکه د ر سنین نوجواني ظرفیت پذیرش 
باالتري وجود  د ارد  سواد  رسانه اي بیشتر براي 

کود کان و نوجوانان مطرح است.
د روس  عنوان  به  رسانه اي  سواد   انگلیس  د ر 
مي شود .  تد ریس  کشور  این  مد ارس  د ر  پایه 
هد ف از تد ریس این د رس استفاد ه د رست از 
رسانه است. د ر کشورهایی نظیر ژاپن و کاناد ا 
نیز موضوع سواد  رسانه اي به طور مشخص از 
حد ود  سه د هه پیش بررسي مي شود . د ر این 
د اشت  اهمیت  آنقد ر  رسانه اي  سواد   کشورها 
که آن را به عنوان یک ماد ه د رسي د ر میان 
تا  راهنمایي  تحصیلي  د وره هاي  د رسي  مواد  
مقطع د یپلم به رسمیت شناختند  و حتي آن را 
براي سنین بزرگسال و مقاطع تحصیلي باالتر 
نیز طراحي کرد ند . آن ها این هد ف را د نبال 
مي کرد ند  که به افراد  بیاموزند  رسانه چیست 

و تفاوت آن با د نیاي اطراف آن چگونه است.
آموزشي  ـ  اجتماعي  نهاد هاي  بین  این  د ر 
مراکز  و  د انشگاه ها  آموزش و پرورش،  هم چون 
آموزشي به عنوان متولیان امر آموزش و تربیت 
نهاد   د ارنــد .  عهد ه  بر  عمد ه اي  نقش  انسان 
آموزش و پرورش به عنوان اولین نهاد  آموزشي 
که فرد  به عنوان عضوي از جامعه با آن آشنا 
مي شود   نقش اصلي را بر عهد ه د ارد . د ر این 
نهاد  مي توان با گنجاند ن واحد هاي د رسي د ر 
د وره هاي تحصیلي زمینه را براي طرح موضوع 

سواد  رسانه اي ایجاد  کرد .
د ر امر آموزش سواد  رسانه اي، نه د ولت نه صنعت 
رسانه و نه هیچ مد رسه و انجمني به تنهایي 
رسانه ای  سواد   توسعه  و  رشد   به  نمي توانند  
کمک کنند . اگر هر یک از این سازمان ها به 
طور مجرد ، مستقل و جزیره ای بخواهند  به کار 
خود  اد امه د هند  حل کرد ن ابهام د ر مفاهیم 
نخواهد   امکان پذیر  به سواد  رسانه اي،  مربوط 
نیازمند   رسانه ای  سواد   آموزش  بنابراین  بود . 
همکاري همه جانبه و نظام مند  د ولت، مد ارس، 
صنایع رسانه ای و مؤسسه های مرد م نهاد  است 

)نصیری و عقیلی،157:1391(.
با فرض پذیرش نقش د ولت )به معنای عام( 

می توان نهاد های نقش آفرین د ر هر یک از 3 
مرحله ذکر شد ه را معرفی کرد .

 سياست
گذاری

شورای عالی
فضای مجازی

نمود ار 2

مرحله اول از فرایند  توسعه سواد  رسانه ای د ر 
کشور سیاست گذاری است.

یکی از مهم ترین مؤلفه ها د ر سیاست گذاری های 
رسانه ای و ارتباطی که د ر نیم قرن اخیر توسط 
تحلیل،  تحقیق،  جهت  مختلف  کشورهای 
بر  رسانه ها  تأثیر های  از  آگاهی  و  آمــوزش 
روی اقشار مختلف جامعه به کار رفته، سواد  
پرورش  را  مخاطبانی  که  است  رسانه ای 
شکل،  و  د ارند   گزینش  توانایی  که  می د هد  
قالب و محتوا د ر رسانه های جمعی را با نگاهی 
تأثیر  تحت  نمی خواهند   و  می نگرند   انتقاد ی 
و  سیاسی  فلسفه  تعمیم  فرهنگی،  هژمونی 
حفظ قد رت هایی باشند  که رسانه های بزرگ 
برای بقای آن ها ایجاد  شد ه اند . سواد  رسانه ای 
مفهومی است که مهارت ها و قابلیت های مورد  
نیاز برای پیشرفت را همراه با استقالل و آگاهی، 
د رفضای ارتباطی جد ید  د یجیتال و رسانه های 
چند منظوره جامعه اطالعاتی تشریح می کنند . 

)پاپ، 134:2010(.
ترویج  حوزه  د ر  می بایست  که  نهاد ی  اولین 
و توسعه سواد  رسانه ای د ر کشور فعال شود  
شورای عالی فضای مجازی است که متاسفانه 
بر خالف مسئولیت ها و وظایف خطیری که د ر 
این زمینه بر عهد ه د ارد ، نتوانسته عملکرد  قابل 
قبولی را از خود  برجا بگذارد . علت این که د ر 
فضای  عالی  شورای  از  سیاست گذاری  حوزه 
مجازی نام برد یم این است که امروزه عمد ه 
ارتباطی د ر فضای مجازی تعریف  رسانه های 
می شوند  و فعالیت می کنند  و بیشترین اقبال 
و  است  اجتماعی  شبکه های  سوی  به  مرد م 
بخشی مهم از نیازهای خبری آن ها از طریق 
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شبکه های مجازی تامین می شود . لذا با ورود  
می توانیم  رسانه ای  سواد   عرصه  به  شورا  این 
را  کشور  رسانه ای  نظام  از  عمد ه ای  بخش 
پوشش د هیم. از سوی د یگر بیشتر مشکل ها و 
معضل ها از ناحیه شبکه های اجتماعی و فضای 
با فقر سواد   این حوزه  مجازی است و ما د ر 

رسانه ای مواجه هستیم.
مهم ترین وظیفه این شورا سیاست گذاری د ر 
حوزه سواد  رسانه ای است. سیاست گذاری اولین 
گام د ر زمینه اجرایی کرد ن طرح سواد  رسانه ای 
و توسعه آن د ر جامعه است که د ر چارچوب 
مجازی  فضای  عالی  شــورای  اصلی  وظایف 
از وظایفی  به عبارت د یگر یکی  قرار می گیرد . 
که شورای عالی فضای مجازی بر عهد ه د ارد  
سازماند هی ساز و کارهای سیاست گذاری کشوری 
د ر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است. این 
شورا د ر حقیقت حوزه های مختلف IT و فضای 
مجازی را شناسایی و د ر هر حوزه ای متناسب با 
حضور د ستگاه های اجرایی سیاست های الزم را 

ابالغ و تقسیم کار ملی می کند .
آمد ه  مجازی  عالی  شورای  تشکیل  د ر حکم 
است، گسترش فزایند ه  فناوري هاي اطالعاتي 
و ارتباطاتي به ویژه شبکه  جهاني اینترنت و آثار 
چشمگیر آن د ر ابعاد  زند گي فرد ي و اجتماعي 
د ر  هد فمند   و  وسیع  سرمایه گذاري  لزوم  و 
فرصت هاي  از  حد اکثري  بهره گیري  جهت 
جانبه  همه  پیشرفت  جهت  د ر  آن  از  ناشي 
کشور و ارائه خد مات گسترد ه و مفید  به اقشار 
گوناگون مرد م و همچنین ضرورت برنامه ریزي 
از  صیانت  منظور  به  مستمر  هماهنگي  و 
که  مي کند   اقتضا  آن  از  ناشي  آسیب هاي 
نقطه  کانوني متمرکزي براي سیاست گذاري، 
مجازي  فضاي  د ر  و هماهنگي  تصمیم گیري 
کشور به وجود  آید  )حکم تشکیل شورای عالی 

مجازی 90/12/17(.
اما با گذشت چند  سال از عمر شورای عالی 
این  از  توجهی  قابل  خروجی  مجازی  فضای 
شورا د ید ه نشد ، به گفته اعضای شورا این قد ر 
اختالف نظر و فاصله مفاهیم بین اعضای شورا 

زیاد  است که نمی شود  خروجی قابل توجهی 
از این شورا انتظار د اشت. اما د ر پاسخ به این 
به  است  نتوانسته  شورا  این  چرا  که  سئوال 
ترویج  و  توسعه  زمینه  د ر  ذاتی خود   وظایف 
می توان  کند   عمل  کشور  د ر  رسانه ای  سواد  

عوامل ذیل را برشمرد :
1.تاخیر د ر تشکیل این شورا و بی نظمی د ر 

برگزاری جلسات.
2.وجود  نهاد های موازی.

د ر  عالی  مسئولین  رویکرد های  3.تفاوت 
خصوص رسانه و ماهیت آن.

با توجه به تعاریفي که از پیش یکسان نشد ه 
و این تعاریف هم افق نشد ه اند  د ر شورا سخت 
مي شود  مصوبه اي را تصویب کرد . چون فاصله 
فکري د ر شورا بسیار زیاد  است. د رک اعضاي 
شورا هم از مباحث فضای مجازی متعد د  است.

قانون گذاری

مجلس شورای اسالمی

كمسيون فرهنگی

نمود ار 3

سواد   ترویج  و  توسعه  فرایند   از  د وم  مرحله 
از  است.  قانون گذاری  کشور  د ر  رسانه ای 
کشور  د ر  قانون گذار  نهاد   تنها  که  آن جــا 
توجه های  باید   است  اسالمی  مجلس شورای 
را به سمت این نهاد  معطوف کرد . کمیسیون 
عنوان  به  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی 
کمیسیون تخصصی و مرتبط با سواد  رسانه ای 
می بایست د ر این زمینه قوانین الزم را تد وین 
و تصویب  کرد ه و مسیر را برای حرکت قطار 
عمل  د ر  اما  کند   ریل گذاری  رسانه ای  سواد  
شاهد  چنین اقد امی نبود ه ایم. طی د وره های 
اخیر صرفا شاهد  مصاحبه ها و بیان د غد غه های 
فرد ی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس د ر 
این زمینه بود یم و کمتر به صورت جد ی وارد  
این موضوع شد ه اند . این کمیسیون به عنوان 
کمیسیون تخصصی مجلس د ر زمینه مباحث 
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فرهنگی می بایست یا از مسئولین مربوطه د ر 
سایر قوا د رخواست ارائه الیحه می کرد  یا این که 

خود  اقد ام به تد وین طرح می نمود .
قانون مد ون د ر  ارائه یک  ما شاهد   متاسفانه 
قانون گذاری  که  حالی  د ر  نبود یم  زمینه  این 
صرفا د ر اختیار مجلس شورای اسالمی است. 
د ر شرایط فعلی صرفا با اتکا به قوانین پیشی 
می بایست به اجرایی کرد ن طرح سواد  رسانه ای 

د ر کشور بسند ه و اکتفا کرد .
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، د ولت 
را موظف کرد ه برای رسید ن به اهد اف واالی 
به  جمعی  رسانه های  از  اسالمی،  و  انسانی 
صورت مطلوبی استفاد ه کند . د ر بند  2 اصل 3 
قانون اساسی نیز بر باال برد ن سطح آگاهی های 
عمومی د ر همه زمینه ها با استفاد ه صحیح از 
مطبوعات و رسانه های جمعی و وسایل د یگر 
د ر  اهد اف  و  تاکید ات  این  است،  تاکید  شد ه 
قانون اساسی نشانگر اهمیت و ضرورت سواد  
رسانه ای را بیان می کند  که رسانه های جمعی 
و د ولت باید  تالش مضاعفی د ر راستای تقویت 
آگاهی مد اری و اطالع رسانی به شهروند ان ایران 
را مورد  اهتمام و ضرورت قرار د هند . همچنین 
»ماد ه 44 قانون خط مشی، اصول و برنامه های 
ایران«  اسالمی  سازمان صد ا و سیما جمهوری 
از  یکی  هم   ،1361 شهریور   17 مصوب 
رسالت های صد ا و سیما را آموزش عمومی جهت 
آشنایی مرد م با حقوق فرد ی و اجتماعی، قانون 
اساسی و قوانین مد نی و جزایی کشور، اعالم 

کرد ه است.
د ر حال حاضر کشور از نبود  یک قانون مستقل و 
جامع که به طور مشخص به امر سواد  رسانه ای 
د لیل  به همین  و  رنج می برد   باشد   پرد اخته 
است که شاهد  نوعی بی نظمی و ناهنجاری د ر 

این زمینه هستیم. نبود  قانون مستقل و شفاف 
د ر این زمینه به اعمال سلیقه ها د امن زد ه و به 
انجام برخی اقد ام های جزیره ای و فاقد  خروجی 
مناسب منتهی شد ه است. د ر حالی که سواد  
و  مهم  بسیار  مقوله  یک  عنوان  به  رسانه ای 
حیاتی نیازمند  قانون مجزا و مترقی است که 
بتوان به پشتوانه آن جامعه را به سطح باالیی از 

سواد  و د انش رسانه ای رساند .
و  مسئولین  نتوان  تا  شد ه  باعث  قانون  نبود  
د اد .  قرار  نقد   و  ارزیابی  مورد   را  امر  متولیان 
به عبارتی کوتاهی مسئولین امر آموزش سواد  
رسانه ای د ر جامعه به د لیل نبود  قانون و الزام 
قانونی قابلیت انتقاد  و پیگیری ند ارد . نکته د یگر 
که ضرورت تد وین قانونی مستقل د ر این عرصه 
را می رساند  ورود  رسانه های نوین ارتباطی به 
جامعه و نفوذ باالی آنها د ر بین اقشار مختلف 
مرد م است و قوانین گذشته قابلیت پاسخگویی 

به نیازهای جد ید  را ند ارد .
د ر خصوص علل ضعف مجلس د ر قانون گذاری 
جهت  بسترسازی  و  زمینه سازی  منظور  به 
توسعه سواد  رسانه ای د ر کشور می توان به علل 

ذیل اشاره کرد :
1. مشغله های فراوان کمیسیون فرهنگی

2. عد م مطالبه جد ی از سوی نهاد های بیرون 
از مجلس

سواد   نبود ن  مسئله  و  ند اشتن  اولویت   .3
رسانه ای برای اعضای کمیسیون

4. کافی د انستن قوانین گذشته
اجرای  به  مربوط  فرایند   این  از  سوم  مرحله 
قوانین  به هر حال  است.  شد ه  تد وین  قوانین 
تصویب شد ه می بایست توسط عوامل اجرایی 
آن  نتایج  از  جامعه  و  برسد   عمل  مرحله  به 
از  مختلفی  نهاد های  تاکنون  گرد د .  بهره مند  

اجرای 
قوانين نهاد رسانه نهاد دولت نهاد بسيج

نمودار 4
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جمله آموزش و پرورش، صد ا و سیما و د انشگاه ها 
زمینه  این  د ر  اقد ام هایی  پراکند ه  صورت  به 
به  چند انی  امید   نمی توان  که  د اد ه اند   انجام 
ورود   البته  د اشت.  د ر جامعه  آن ها  اثربخشی 
این نهاد ها به این عرصه مهم قابل تقد یر است 
و باید  د ر جهت تقویت و رفع نقاط ضعف این 
نهاد های پیشرو اقد ام کرد . اما سؤال این است 
که به جز نهاد های فوق چه نهاد های د یگری 
می توانند  د ر این عرصه نقش آفرین باشند  و به 

توسعه سواد  رسانه ای د ر کشور کمک نمایند .
یکی از نهاد هایی که می تواند  د ر عرصه آموزش 
و توسعه سواد  رسانه ای اثرگذار باشد  خود  نهاد  
رسانه است. امروز رسانه ها از جمله خبرگزاری ها 
سواد   ضعف  ناحیه  از  شد ت  به  مطبوعات  و 
رسانه ای مخاطبان رنج می برند . گرایش مخاطب 
به اخبار و گزارش های شبکه های اجتماعی و 
مجازی باعث شد ه تا سایر رسانه ها معموال د ر 
بمانند  و  به مخاطب عقب  انتقال سریع خبر 
پیش از رسید ن خبر، شبکه های اجتماعی ذهن 
مخاطب را تسخیر می کنند . از سوی د یگر ضعف 
سواد  رسانه ای باعث می شود  تا مخاطب رسانه 
معتبر و حرفه ای را از رسانه نامعتبر و مبتد ی 
تشخیص ند هد  و این برای رسانه های حرفه ای 
گران تمام می شود . این قبیل الزامات برای واد ار 
کرد ن رسانه های حرفه ای به عرصه آموزش سواد  

رسانه ای کافی به نظر می رسد .
رسانه ها باید  معیارها و شاخص های یک رسانه 
معتبر و قابل اتکا را به مخاطبان خود  آموزش 
بیاموزند  که چگونه  آنان  به  د هند . هم چنین 
تحت  یا  و  برند   بیشتری  بهره  رسانه  از  باید  
تأثیر القائات آن ها قرار نگیرند  و چگونه با نگاه 
انتقاد ی به رسانه بنگرند . این قبیل آموزش ها 
قطعا توقع مخاطب را از رسانه باال خواهد   برد  و 

رسانه برای ماند ن د ر مید ان مجبور خواهد  شد  
قابلیت های حرفه ای خود  را افزایش د هد .

تولید ی  پیام های  و  مصاحبه ها  گزارش  ها، 
تعالی،  از  باالیی  د رجه  یک  از  باید   رسانه ها 
حرفه گرایی و سود مند ی به نفع جامعه باشد . 
بنابراین اگر خود  رسانه ها سطح سواد  رسانه ای 
مرد م را باال ببرند ، د ر تولید  خود شان و پذیرش 
خود شان از طرف مرد م مسئولیت بیشتری پید ا 

می کنند .
رسانه ای  سواد   رشد   با  می توانند   رسانه ها 
جامعه،کمک کنند  تا مرد م د ر سراسر کشور به 
پیچید گی های این شبکه ارتباطی پی ببرند  و 
نسبت به آن ها آگاهی د اشته باشند . به نحوی که 
هد ف واقعی پیام را بفهمند  و بتوانند  به د رستی 
آن را تحلیل و تفسیر کنند . این بد ان معناست 
سازمان  پیام  تولید کنند گان  باید   مرد م  که  
مختلف  اشکال  و  مالکیت  و  مد یریت  رسانه، 
تولید  و انتشار پیام را بشناسند  و نگاهی نقاد انه 
به آن د اشته باشند . البته نگاه نقاد انه به معنای 
نگاه الزاما منفی و بد بینانه نیست، بلکه نگاهی 
واقع بینانه است که هم ظاهر پیام را می بیند  و 
هم خود  پیام را می فهمد  و تحلیل می کند . د ر 
صورت تحقق این امر به یقین تأثیر مثبت آن 
بر روی رسانه ها آشکار خواهد  شد  و خواهیم 
د ید  که این نگاه چگونه رسانه های کشورمان 
را از حالت تک پسی و یک سویه بود ن بیرون 
آورد ه و قطعا شاهد  این موضوع خواهیم بود  که 
رسانه های کشورمان از حالت تک گویی و شکل 
بلند گویی خود  خارج شد ه و مجبور خواهند  شد  

حرف مرد م را انعکاس د هند .
و  آموزش  عرصه  به  رسانه ها  ورود   بنابراین 
د ستاورد های  و  فواید   رسانه ای  سواد   توسعه 
د وطرفه خواهد  د اشت. اما این که چرا تاکنون 

نهاد رسانه خبرگزاری ها مطبوعات شبکه های 
اجتماعی

نمودار 5
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رسانه ها خود  وارد  این عرصه نشد ه اند  می توان 
به موارد  ذیل اشاره کرد :

1. وابسته بود ن عمد ه رسانه ها به بود جه های 
د ولتی و عد م احساس رقابت.
2. ضعف تخصص و د انش الزم.

نظام های  جد ی  فعالیت  و  پیگیری  عد م   .3
صنفی رسانه ها.

4. کمبود  بود جه و یا ند اشتن بود جه آموزشی.
5.ذینفع بود ن برخی رسانه ها از ضعف سواد  

رسانه ای مخاطبان خود .
به  رسانه ای  سواد   آموزش  تعریف  عد م   .6

مخاطبان، د ر شرح وظایف رسانه ها.
نهاد  د یگر سازمان های د ولتی هستند  که د ر 
کشور ما از نهاد های فراگیر محسوب می شوند . 
نهاد  د ولت از قابلیت ها و پتانسیل های خوبی 
ـ  فرهنگی  برنامه های  اشاعه  و  ترویج  برای 
نظر  به  که  است.آن چه  برخورد ار  آموزشی 
می آید  و با تجربه ای که د ر چند  کشور د نیا 
عمومیت  هم  خیلی  متاسفانه  و  د ارد   وجود  
هلند ،  مثل  پیشرفته ای  د ر کشورهای  ند ارد ، 
کاناد ا، ژاپن و چند  کشور معد ود  د یگر، مسئول 
آموزش سواد  رسانه ای د ولت و حکومت است. 
آموزش و پرورش،  مثل  وزارت خانه ای  یعنی 
عمومی  امور  به  مربوط  که  وزارت خانه هایی 

مرد م هستند  و وزارت آموزش عالی.
به  مکلف  را  خود   د ولت،  نهاد   که  همان طور 
آموزش ضمن خد مت کارکنان خود  می د اند  
آنها  حرفه ای  د انش  سطح  ارتقا  منظور  به  و 
برگزار  را  خد مت  ضمن  آموزش  د وره هــای 
عنوان  به  رسانه ای  سواد   از  می تواند   می کند  
یکی از مواد  د رسی آموزشی د ر قالب د وره های 
ضمن خد مت استفاد ه نماید  و کارکنان خود  
را که به نوعی شهروند ان این جامعه هستند  و 

د ر قالب د ولت سازماند هی شد ه اند  را آموزش 
از  نیز  د ولت  نشان می د هد  که  د هد . شواهد  
اجرای این برنامه یعنی آموزش سواد  رسانه ای 
کارکنان خود  طفره رفته و خود  را موظف به 

انجام این کار ند انسته است.
د ر این بخش به طور نمونه به وظایف وزارت 
این  د ر  مي پرد ازیم.  اسالمي  فرهنگ و ارشاد  
سواد   حوزه  د ر  سازمان  چهار   وزارت خانه 

رسانه اي فعال هستند  که عبارت اند  از:
1. مرکز توسعه فناوري اطالعات و رسانه هاي 

د یجیتال.
2. بنیاد  ملي بازي هاي رایانه اي.

3. معاونت مطبوعاتي و معاونت سینمایي.
اما با توجه به این که د ر این د و معاونت و د و 
جهت  د ر  خاصي  سیاست  و  برنامه  سازمان 
توسعه سواد  رسانه اي مخاطبان وجود  ند ارد  به  
نقد  آن مي پرد ازیم. این نهاد  هاي متولي توسعه 
نتوانسته اند   تاکنون  د ر کشور  رسانه اي  سواد  
این عرصه  د ر  را  قبولي  قابل  و  مد ون  برنامه 
ارائه د هند  و از مقوله مهم ارتقا سطح د انش 
حالي  کرد ه اند .د ر  غفلت  مخاطبان  رسانه اي 
که وزارت ارشاد  یکي از وظایف ذاتي اش رشد  
فرهنگ و د انش رسانه اي مخاطبان است اما 
نتوانسته است آن گونه که باید  و شاید  به آن 
بپرد ازد  که الزم است فعالیت هاي بیشتري د ر 

این زمینه د اشته باشد .
د ر خصوص علل ضعف عملکرد  د ولت د ر این 

عرصه می توان به موارد  ذیل اشاره کرد :
1. عد م تعریف وظیفه آموزش سواد  رسانه ای 

د ر حیطه وظایف د ولت.
2. عد م باورمند ی به اهمیت سواد  رسانه ای.

سواد   مستقیم  رابطه  به  باورمند ی  عد م   .3
رسانه ای و بهره وری.

نهاد دولت وزارت علوم
وزارت 
آموزش و 
پرورش

وزارت ارشاد

نمودار 6
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4. تفاوت د ید گاه ها بین مد یران تصمیم گیر.
5. کمبود  بود جه یا نبود  بود جه اختصاصی برای 

امر آموزش.
هماهنگ کنند ه  و  مشخص  متولی  نبود    .6

فعالیت ها د ر د ولت.

بسيج
پايگاه ها، حوزه ها 
و نواحي اقشار 
مختلف بسيج

نمود ار 7

نهاد  د یگري که د ر این مقاله به آن اشاره خواهیم 
کرد  نهاد  بسیج است. بسیج به عنوان یکی از 
فراگیرترین نهاد های مرد می د ر کشور قابلیت و 
پتانسیل ویژه و فوق العاد ه ای د ر اجرای برنامه های 
آموزشی و توسعه ای د ارد . نفوذ و گستره کم نظیر 
فرصت  جامعه  مختلف  اقشار  میان  د ر  بسیج 
بسیار خوبی برای ترویج و اشاعه سواد  رسانه ای 
د ر جامعه است. تمرکز بسیج د ر سال های اخیر 
بر مقوله های فرهنگی و سوق د اد ن پتانسیل ها و 
امکانات خود  د ر راستای فعالیت های فرهنگی و 
بهره مند ی از شبکه گسترد ه و سازماند هی شد ه 
د ر کشور می تواند  بستری کم نظیر را برای توسعه 
سواد  رسانه ای د ر کشور فراهم کند . بسیج باید  
متقاعد  گرد د  که آموزش سواد  رسانه ای یکی 
از نیازهای ضروری کشور است و باید  اهتمام 

ویژه ای د ر این خصوص د اشته باشد .
همه  علی رغم  اخیر  سال های  طی  متاسفانه 
شد ه  رسانه ای  سواد   توسعه  بر  که  تاکید اتی 
است نهاد  بسیج نتوانسته است از پتانسیل های 
خود  به خوبی بهره گیرد . اگر بخواهیم به علل 
این وضعیت بپرد ازیم می توانیم به یک مورد  
نبود   از  است  عبارت  آن  و  کنیم  اشاره  مهم 
با  مواجهه  نحوه  خصوص  د ر  نظری  اجماع 

رسانه های نوین.
د ر  رسانه اي  سواد   توسعه  اساسي  موانع 

كشور
با توجه به ضعف ها و کاستی های ذکر شد ه د ر 
هر یک از مراحل سه گانه ای که برای توسعه 
سواد  رسانه ای ارائه کرد یم می توانیم به برخی 

از مهم ترین و اساسی ترین موانع توسعه سواد  
رسانه ای اشاره کنیم. این موانع عبارت اند  از:

1. عد م باورمند ي به ارتقا سطح سواد  رسانه اي 
د ر میان مد یران.

2. عد م توجه به رویکرد هاي نوین آموزشي د ر 
آموزش سواد  رسانه اي.

رویکرد هاي  و  نگاه ها  د وره اي  حاکمیت   .3
افراطي خوش بینانه و بد بینانه بر نهاد هاي 

تصمیم گیر و مجري.
4. د اشتن نگاه سخت افزارانه به رسانه د ر سطح 

مد یران.
5. وجود  تفکر مقاومتي د ر برابر پد ید ه هاي نوین.

برخي  اید ئولوژیک  و  جانبد ارانه  عملکرد    .6
و  آموزش  زمینه  د ر  امر  متولي  نهاد هاي 

توسعه سواد  رسانه اي
پيشنهاد  ها

برنامه سواد  رسانه ای د ر صورتی معنی د ارتر و 
مؤثرتر خواهد  بود  که:

تجربه  )یک  باشد   مستمر  و  سازمان یافته   .1
کوتاه و مختصر نباشد  بلکه برنامه ای باشد  
که د ر طول زمان و توسط تعد اد ی از افراد  
و نهاد ها و د ر صورت امکان د ر بیش از یک 

منطقه به کار برد ه شد ه باشد .(
2. مبتنی بر پژوهش های شناخته شد ه ای باشد  

که معتبر و متناسب هستند .
از  استفاد ه  با  زمــان  طی  د ر  آن  نتایج   .3
قرار  ارزشیابی  و  آزمون  مورد   آزمود نی ها 

گرفته باشد .
4. قابلیت الگوبرد اری د ر نقاط د یگر را به د لیل 
وسعت و د ید گاه وسیع نسبت به ارزش ها 
و اشکال متکثر د اشته باشد . 5. مواد  چاپی 
و سمعی و بصری مفصلی جهت پشتیبانی 
از توسعه مفهومی فراهم کرد ه باشد  )براون، 

.)67 :1368
5. انجام تحقیق ها و مطالعه های تطبیقي به 

منظور ارائه الگوي مطلوب.
سیستم  د ر  رسانه اي  سواد   کرد ن  وارد    .6

آموزشي رسمي کشور.
امر  متولیان  و  نهاد ها  عملکرد   بر  نظارت   .7
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توسعه سواد  رسانه اي و سنجش اثربخشي ها.
نقاط قوت د ر عرصه  و  نقاط ضعف  8. احصا 

سواد  رسانه اي.
9. قانونمند  کرد ن اصل سواد  رسانه اي.

10. اختصاص رد یف هاي بود جه اي به آموزش 
سواد  رسانه اي د ر قوانین ساالنه.

11. تهیه و تنظیم کتب د رسي مناسب.
12. به کارگیري متخصصان و مد رسان توانمند  د ر 

امور سواد  رسانه اي توسط نهاد هاي مختلف.
و  د ولتي  بخش هاي  د ر  واحد ي  تشکیل   .13
غیر د ولتي به منظور پرد اختن به امور مربوط 

به سواد  رسانه اي.
و  مشاغل  به  د اد ن  تنوع  و  گسترش   .14

مهارت هاي مورد  نیاز جامعه.
15. توسعه ضریب نفوذ شبکه ملي اطالعات و 

ارتباطات )اینترنت( د ر کشور.
نیز  پژوهش هایی  می  شود   پیشنهاد    .16
و  نهاد ها  هم پوشانی  چگونگی  زمینه  د ر 
سواد   ارتقا  زمینه  د ر  مختلف  ارگان های 

رسانه ای صورت گیرد .
17. برگزاری کارگاه های آموزشی با د عوت از 
صاحب نظران  و  کارشناسان  اند یشمند ان، 
اثرگذاری  و  بررسی  هد ف  با  آی تی  حوزه 
و  رسانه ای  تکنیک های  مجازی،  فضای 
شبکه های  بررسی  ــا،  آن ه ــی  روان جنگ 
مختلف  همایش های  برگزاری  اجتماعی، 
علمی و ارائه مباحث محتوایی و کاربرد ی با 
هد ف آگاهی بخشی خانواد ه ها و بیان شفاف 
واقعیت های مباحث د ر خصوص فرصت ها 
و تهد ید های فضاهای مجازی به خصوص 
جهت  د ر  مهم  راه کارهایی  جوان  نسل 
به  نسبت  شهروند ان  سواد   سطح  افزایش 

شبکه ها و فضاهای مجازی خواهد  بود .
د ر  کشور.  د ر  آموزشی  شکاف  کرد ن  پر   .18
از  رسانه اي  آموزش  پیشرفته،  کشورهاي 
د بیرستان آغاز مي شود ؛ د ر این جوامع سواد  
رسانه اي جزیي از آموزش هاي اجباري است 
تا شهروند ان از جامعه  جد ید  عقب نمانند ، 
شکاف  با  ما  جامعه   د ر  رسانه اي  سواد   اما 

د ولت  بنابراین  است.  مواجه  بزرگي  بسیار 
باید  برنامه هاي توانمند سازي شهروند ان را د ر 
اولویت قرار د هد ، یعني همان طور که د ر جبهه  
مبارزه با بي سواد ي حرکت مي کند  باید  سواد  
رسانه اي را نیز د ر جامعه، به ویژه د ر مد ارس 
آغاز کند . بسیاری از آموزه های 20 تا 30 سال 
گذشته بر این موضوع تاکید  د ارند  که موضوع 
سواد  رسانه ای به صورت ماد ام العمر بود ه و این 
آموزش ها باید  از سنین کود کی آغاز و تا پایان 

عمر فرد  اد امه یابند .
نتيجه گيری

امروزه سواد  تنها به معنای خواند ن و نوشتن 
و توانایی د رک مطلب نیست. د ر د نیای امروز 
بد انیم.  سواد   نمی توانیم  را  مسئله  این  لزوما 
»الوین تافلر« آیند ه شناس آمریکایي د ر د هه 
را  فرد ا  بود  که عصر  1980 پیش بیني کرد ه 
گستره فرستند ه ها، رسانه ها و پیام گیران شکل 
اطالعات، محور  تباد ل  و شیوه هاي  مي د هند  
آیند ه را شکل خواهند  د اد .  مانورهاي قد رت 
بخشي از این پیش بیني تحقق یافته و بخش 
د یگري د ر راه است. به بیان د یگر جهان فرد ا به 
صورت فزایند ه اي د ر قلمرو رسانه هاي جمعي و 

فناوري هاي ارتباطي قرار مي گیرند .
این شبکه  د ر  بقا  منظور  به  نظر مي رسد   به 
اطالعاتي که د ر سراسر محیط فرهنگي انسان 
ریشه د وانید ه، حفظ استقالل فکري و اند یشه، 
اجتناب از انفعال، بهره مند ي از تفکر انتقاد ي، 
افزایش توانایي گزینش و انتخاب، رویارویي با 
این فرایند  پیچید ه و فراگیر، از طریق تکوین 
تلقي  حصول  قابل  رسانه اي  سواد   تکامل  و 
مي گرد د . )حسین زاد ه و محمد ي، 72:1389(.

امروز بحث سواد  رسانه ای مبحثی جهانی است و 
تنها به کشور ما تعلق ند ارد  زیرا شبکه رسانه ای 
جهانی روز به روز گسترد ه تر و پیچید ه تر می شود  
و عملکرد  آن نیز به همان ترتیب پیچید گی 
بیشتری پید ا می کند . د ر نتیجه احتمال فریب 
مخاطب و بستن راه فهم و د رک د رست او از 
پیام، بیش از پیش مطرح می شود . مخصوصا 
از  متنوعی  و  جد ید   اشکال  ــروزه  ام این که 
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ارتباطات وجود  د ارد  که پیچید گی های آنها فهم 
و د رک مخاطب را د شوار کرد ه است.

ما  راهی که  بر  اثر مهمی  ما  تجربه  رسانه ای 
تفسیر  می اند یشیم،  اطرافمان  د نیای  د رباره 
می کنیم و عمل می کنیم د ارد . سواد  رسانه ای 
با کمک به ما برای فهمید ن این نفوذ می تواند  
به ما کمک کند  از وابستگی خود  به رسانه ها و 

تصویرسازی آنها بکاهیم.
د سترسي،  توانایي  که  کسي  حاضر  عصر  د ر 
ارزیابي و تحلیل انتقاد ي پیام هاي ارتباطي را 
د اشته باشد  بهتر مي تواند  به این د رک برسد . 
د رکي که تنها از رهگذر تکامل سواد  رسانه اي 
ابزاری  هر  که  آن جایی  از  مي پذیرد .  تحقق 
برای خود  مزیت ها و معایبی د ارد  و با توجه 
به اینکه امروزه ارتباطات رسانه ای تعامل افراد  
را با جامعه و با خانواد ه تغییر د اد ه است، یکی 
از راه های باال برد ن آگاهی مرد م افزایش سواد  
رسانه ای افراد  د ر این خصوص است و د ر این 
صورت است که می توان از این ابزار به صورت 

مد یریت شد ه استفاد ه نمود .
آموزش مستمر مهارت اجتماعی سواد  رسانه اي 
از  استفاد ه  گسترش  موازات  به  آن  تکرار  و 
تکنولوژي هاي تعاملي و خلق فضاي ناشي از 
گروه های  به  جمعی،  رسانه های  سوی  از  آن 
اجتماعی جامعه، فرهیختگان، رهبران فکري 
سیاست های  تد وین  و  رسانه ها  مخاطبان  و 
و  اشاعه  برای  و رسانه ای  فرهنگی  اجتماعی، 
انتقال این مهارت اجتماعی همراه با گنجاند ن 
روش هاي تفکر انتقاد ي د ر منابع آموزشي د ر 
سطوح مختلف مي تواند  آسیب هاي منفي ناشي 
از رسانه ها به خصوص رسانه های نوین را به 
حد اقل رساند ه و مخاطب را برای بهره برد اری 
مفید  و سود مند انه از مسائل زند گی و حیات 
مصرف  نظام  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 

رسانه ای آماد ه کند .
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