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مقدمه
به  تنها  »ســواد«  واژه  دیگر  که  سال هاست 
نمي شود  اطالق  نوشتن«  و  »توانایي خواندن 
و انواع جدیدي از مهارت هاي عمدتا متکي بر 
ذهن را دربرمي گیرد، و گرچه این مهارت ها در 
شاخه هاي مختلف، تعریف و آموخته شده اند، 

نیست.  شکي  آن ها  بودن  »مهارت«  در  اما 
را  الفبا  ابتدا حروف  مدرسه،  در  دانش آموزان 
به شکل حروف،  یعنی نسبت  یاد می گیرند؛ 
صدای آن ها و نحوه نوشتن آن ها »دانش« پیدا 
می کنند. سپس »مهارت« کنار هم گذاشتن 
حروف و خواندن و هجی  کردن کلمات را یاد 
می گیرند و بعد از مدتی »کاربرد کلمات« در 
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 سواد رسانه ای، 
انتخاب پیام با دروازه بانی اخالق فردی    
بهزاد�توفیق��فر��

کارشناسي  ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه سوره
B.Tofighfar@Soore.ac.ir

چکید�ه
سواد، مهارتی است برای خواندن و نوشتني که تحلیل و تفسیر را به همراه دارد، 
به همین ترتیب و با توجه به تعریف پیش گفته، سواد رسانه ای هم مهارتی است 
که با یادگیری آن می توانیم انواع رسانه ها و تولیدات رسانه ای را درك، تفسیر 
و تحلیل کنیم. اما در واقعیت، این رسانه نیست که منتقل، دریافت وتفسیر 

می شود؛ بلكه پیامی که توسط آن رسانه منتقل می شود، مورد نظر است. 
از دیگر سو، برای کسب و توسعه هر مهارتی مانند سواد رسانه ای، باید موانع 
زمان، کمبود منابع انسانی، هزینه باال و عقب ماندگی از روزآمدی دانش را از 
است  انسان  درباره  این ها، چون صحبت  از  برداریم. گذشته  پای خود  پیش 
و نه ماشین، زمینه سازی و فرهنگ پروری برای پذیرش آموزش ها و کسب 
مهارت ها توسط جمعیت انسانی هدف، کاری بس پیچیده و دشوار می نماید. لذا 
پیشنهاد این مقاله، توسعه اخالق فردي و رشد آمادگي مخاطبان براي انتخاب 
پیام های رسانه ها و همچنین تمرکز بر آموزش و گسترش اخالق فردي و 
اجتماعي به عنوان واکسن موقت و در عین حال زیربناي توسعه سواد رسانه اي 
بر مبنای  را  انتخاب های خود  ناخودآگاه-  و  –خودآگاه  انسان  است. چنانچه 
آنچه اخالق یا عقیده فردی خوانده می شود، انجام می دهد، و بدیهی است 
که اگر این زمینه ها کشف، روزآمد و توسط کانال ها، ابزارها و نیروی انسانی 
موجود، پرورانده شوند، فرد را به نوعی دیواره آتش یا مهارت اولیه در »انتخاب 
درست« پیام ها مجهز می کنند و همین، جامعه را در مقابل پیام های ناخواسته یا 
مخرب رسانه ها واکسینه می نماید، و فرصتی به دست می دهد تا برای اهداف 

میان مدت و بلندمدت خود، برنامه ریزی و اقدام نماید. 
واژگان�کلید�ی

سواد رسانه اي، رسانه، انتخاب، اخالق، توسعه.
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متون  نوشتن  و  خواندن  و  جمله ها  ساختن 
مختلف را مي آموزند، و بدین ترتیب »باسواد 
در  دانش ها  از  مجموعه ای  یعني  مي شوند«. 
کنار مهارت ها به  اضافه کاربردها در کنار هم، 

دانش آموزان را باسواد مي کند.
و  می گیرد  سرچشمه   انسان   مغز  از  دانش ، 
مبتنی  بر اطالعاتی  است  که  با تجربه ، باورها 
و ارزش های  شخصی ، همراه  با تصمیم  و عمل  ، 
را  اطالعات   این   می شود.  بارور  و  دگرگون  
شخص  تعبیر می کند و آن ها را در موارد نیاز، به  
کار می بندد. دانش  همان  صورت  ذهنی  ایده ها، 
واقعیت ها، مفاهیم ، داده ها و تکنیک های  ثبت 

  شده  در حافظه  انسان  است . 
را  مهارت   و  دانش   میان   اختالف   بنابراین  
مهارت ،  داد.  نسبت   دانش   عمق   به   می توان  
دانش  عمیق تری  در یک  رشته  معین  است  که  
با تجربه ، آموزش  و تربیت  در بلندمدت  بارور 
می شود و باید از همان  ابتدا و به  تدریج  در فرد 

شکل  بگیرد. )سویبي، 1997(
پس مهارت، در تعریفي ساده، توانایي استفاده 
از دانش و به کاربري آن است، متکي بر دانش و 
تجربه است و در هر صورت عملي است، و باید 
با تمرین و تکرار آموخته شود. همچنین یادآور 
و  به مهارت خواندن  تنها  شدیم که »سواد« 
که  است  سال ها  و  نمي شود؛  اطالق  نوشتن 
دامنه وسیع تري از مهارت ها را دربرگرفته است 
و با توجه به سرعت و گستره رشد و توسعه 
دانش و دایره علوم بشر –که همزمان، آموختن 
الزامي مي کند–  را  نو  و کاربست مهارت هاي 
هرروز نیز دامنه آن گسترده تر مي شود. یکي 
از این انواع، سواد رسانه است، که به نوعي بر 
پایه هاي سواد اطالعات نمود یافته است. سواد 
مورد  که  است  قرن  نیم  از  بیش  اطالعات، 
توجه برنامه ریزان آموزش و پرورش کشورهاي 
توسعه یافته قرارگرفته است. براي مثال آموزش 
و پرورش ژاپن، در سال 1992 میالدي، مهارت 
را  اطالعات(  اطالعات )سواد  از  مؤثر  استفاده 
براي پنجمین  بار بازبیني و اصالح کرده و آن 
را به چهار گروه در راهنمای آموزش اطالعات 

طبقه بندی نمود:
توانایی قضاوت، انتخاب، سازماندهی، خلق و . 1

ارتباط با اطالعات؛
تأثیر . 2 درک ویژگی های جامعه اطالعاتی و 

اطالعاتی شدن بر فرد و جامعه؛
درک اهمیت اطالعات و حس مسئولیت در . 3

قبال آن؛
درک اساس علم اطالعات و ویژگی های آن . 4

برای کار کردن با اطالعات )به خصوص رایانه(؛
کسب مهارت های عملی مقدماتی. )سویبي، . 5

)2005
اطالعات،  ســواد  به  توجه  از  اصلي  هدف 
کسب  و  اطالعات«  »آلودگي  از  پیشگیري 
و  عظیم  اقیانوس  این  از  استفاده  مهارت 
روزافزون، بدون غرق  شدن در آن بود. یونسکو 
دسته؛  در شش  را  سواد  انواع  قرن 21  برای 
مالی،  سواد  ارتباطی،  سواد  عاطفی،  سواد 
سواد رسانه ای، سواد تربیتی و سواد رایانه ای 
تقسیم بندی کرده است. )شکل 1(؛ هر فردی 
به فراخور شرایطش نیازمند ارتقاي توان خود 
در یک حوزه از این دسته بندی است، اما شاید 
شدن  همه گیر  به  توجه  با  بسیاری  نظر  در 
استفاده اینترنت و شبکه های اجتماعی، ارتقاي 
سواد رسانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. 

)باشگاه خبرنگاران جوان، 1395(
عنوان  به  انسان  تمايز  وجه  انتخاب، 

مخاطب فعال
خداوند در آیاتی چند، بدفرجامی انسان ها در دنیا 
و آخرت را ناشی از سوء انتخاب آنان می شمارد 
و کسانی را که خداوند را مسئول مشکالت و 
که  می کند،  سرزنش  می شمارند،  گرفتاری ها 
خود را به دلیل انتخاب هاي اشتباهشان سرزنش 
کنند. در حقیقت گمراهی و انحراف انسان و 
جامعه و بلکه نسل های آینده و خوشبختی و 
رقم  انتخاب ها  این گونه  در  همگانی  بدبختی 
به شکل  را  معنا  این  بسیاری  آیات  می خورد. 
نمونه های  نیز  و  اقوام گذشته  از  گزارش هایی 
عینی، تبیین کرده است. از جمله می توان به آیه 
108 سوره آل عمران و 21 و 22 سوره ابراهیم 
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انتخاب او  انسان را برخاسته از سوء اختیار و 
برمی شمارد. )رحمت  زاده، 1391(

یعني انسان همواره، براي دستیابي به تکامل 
و هدف خلقت، بر سر دو راهی انتخاب حق 
یا باطل، بهشت یا دوزخ، راه یا بیراهه است و 

ارزش انسان نیز به همین »انتخاب« او است. 
ا َکُفوًرا«  ا َشاِکًرا َو إِمَّ ِبیَل إِمَّ َّا َهَدیَْناُه السَّ »إِن

)انسان، 3(
ما راه را بر انسان نمودیم، حال اوست که 
انتخابگر است که به راه درست رفته و شکر 

کند یا آن را ندیده بگیرد.
در سال هاي اخیر نیز، با تئوري انتخاب، این دو 
نکته اصلي –همه افعال ما رفتار است و همه 
رفتارهایمان را انتخاب مي کنیم– بیان شده و 
مبناي تجزیه و تحلیل هاي بعدي دانشمندان 
علوم مدیریت قرارگرفته است. در یک تعریف 
و  انتخاب ها  مورد  در  انتخاب  تئوری  ساده، 
چگونگی و چرائی انجام آن ها است. »تئوری 
انتخاب« تبیین می کند که ما به عنوان یک 
انسان برای دست یافتن به آنچه می خواهیم، 

چگونه رفتارمان را انتخاب می کنیم.

انجام  ما  آنچه  تمامی  تئوری  این  اساس  بر 
می دهیم یک »رفتار« است و نیز این که همه 
برانگیخته  ما  از درون  و  بوده  رفتارها عمدی 
از  بیش تر  هدفمند  رفتارهای  این  می شوند. 
انگیزه هاي دروني ریشه می گیرند، تا عوامل و 
محرک هاي بیرونی. این دیدگاه در بردارنده این 
مضمون است، که رفتار ما در هر زمان بهترین 
تالش ما برای کنترل دنیاي پیرامونمان و نیز 
است.  دنیا  این  از  بخشي  عنوان  به  خودمان 

)گالسر، 1382( 
شاید بتوان گفت که این »انتخاب« و انتخابگري 
انسان، در برابر پیام هایي که هر ساعت و هر 
لحظه به سویش ارسال مي شود، بیش از هر 
جاي دیگري نمود و کاربرد دارد. زیرا »حدود 
30 درصد از زمان بیداري انسان با رسانه ها به 
عنوان فعالیتي انحصاري صرف مي شود و در 
39 درصد مواقع دیگر نیز استفاده از رسانه ها 
در کنار سایر فعالیت ها قرار دارد. این محاسبه 
حدود  افراد  میانگین  طور  به  مي دهد،  نشان 
70 درصد زمان یک روزشان را به استفاده از 
رسانه مشغول هستند. در مقابل، کمتر از 31 
درصد از زمان، وقف کارهاي دیگر مي شود.« 

شکل 1. انواع سواد رسانه اي در قرن بیست و يکم، از ديدگاه يونسکو )نسیم آنالين، 1395(
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طریق  از  تنها  نه  پیام ها  این  )پورتر، 2008( 
رسانه هاي تکنولوژیک مانند رادیو، تلویزیون، 
بلکه  مي شوند،  منتقل   ،... و  تبلیغات  عکس، 
تمام فضاي  و  رنگ ها  انسان ها،  پوشش  سایر 
هستي، مملو از پیام هایي است که ما در آن ها 
غوطه وریم و دریافتشان مي کنیم. )حسیني و 
حق  پناه، 1398( پس بعید نیست که بتوانیم 
صد در صد اوقات انسان را در تزاحم و تعامل با 

پیام ها و بالتبع، با رسانه ها بدانیم. 
سواد رسانه اي، ابزاري براي انتخاب 

امام جعفر صادق )ع( در اهمیت آگاهي در انتخاب 
رفتار و نکوهش عملي که همراه با علم و بصیرت 
نباشد، مي فرمایند: »کسي که بدون بصیرت و 
بینش عمل کند، هم چون کسي است که در راه 
درست پیش نمي رود، از این رو، هر چه بر تندي 
و هدف دورتر  از مقصد  بیفزاید،  حرکت خود 
بصیرت،  این   )362 العقول،  )تحف  مي شود.« 
معنا  درست،  انتخاب  مهارت  و  توانایي  همان 
مي شود. انسان امروز که تمام روزش را مخاطب 
پیام هاي گوناگون است، باید از سطح دانش و 
فهمیدن، به سطوح باالتر حرکت کند، بتوانند 
روابط حاکم میان اجزا و عناصر را درک نمایند 
و عمیق فکر کردن و عمیق دانستن را بیاموزند 
و از تفکر سطحي اجتناب نمایند؛ زیرا دریافت 
پیام مهم نیست، بلکه انتخاب پیام درست، یعني 
ارزشیابي،  تحلیل،  و  تجزیه  استدالل،  قدرت 

خالقیت و پویـایي است که مهـم است.
پیام هاي  با  مواجه  در  مخاطب  که  آن  براي 
و  آثار  درک  با  و  کرده  عمل  فعال  رسانه اي 
پیامدهاي مثبت و منفي پیام هاي رسانه اي به 
گزینش آن ها بپردازد، باید در کشف پیام هاي 
تأثیرگذاري و  برنامه ها، سـازوکارهاي  ضمني 
...، مهارت کافي پیدا کند. )صالحي  امیري و 
این مهارت »سواد رسانه اي«  رجبي، 1387( 
نامیده مي شود. سواد رسانه ای1 در یک تعریف 
بسیار کلی عبارت است از: یک نوع درک متکی 
بر مهارت که بر اساس آن می توان انواع رسانه ها 

1.  Media Literacy

و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر 
تفکیک و شناسایی کرد. )شکرخواه، 1368(

موضوع سواد رسانه ای می تواند به مهارت های 
شبیه  ماهر  ملوان  یک  یا  تازه کار  ملوان  یک 
اما  می رود؛  دریا  به  هم  تازه کار  ملوان  باشد. 
نبیند.  را  ساحل  رنگ  دیگر  است  ممکن 
برخالف ملوان تازه کار، ملوان ماهر ممکن است 
حتی در شرایطی که دریا طوفانی است، اصال 
عزم آب نکند و اگر هم برود به خوبی می داند 
تا چه عمقی باید پیش برود و چگونه با امواج 
مقابله و از آن ها عبور کند و به ساحل بازگردد. 

سه جنبه سواد رسانه ای عبارت هستند از:
 ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه ای . 1

یا به عبارت بهتر تعیین میزان و نحوه مصرف 
غذای رسانه ای از منابع رسانه ای گوناگون که 

در یک کالم همان محتوای رسانه ها است.
آموزش مهارت های مطالعه یا تماشای انتقادی.. 2
و . 3 سیاسی  اجتماعی،  تحلیل  و  تجزیه 

قابل  اول  نگاه  در  که  رسانه ها  اقتصادی 
مشاهده نیست. )شکرخواه، 1385(

از  است،  رسانه اي  سواد  داراي  که  مخاطبي 
و  داشته  خبر  رسانه ها  میثاق هاي  و  اهداف 
مي کند.  استفاده  آگاهانه  طرزي  به  آن ها  از 
چنین مخاطبي از نقش صدا، موسیقي و سایر 
در  معنی  و  فضا  القاي  براي  ویژه  جلوه هاي 
تلویزیون و سینما با خبر است و مي داند چرا 
و چگونه یک پیام واحد در تلویزیون، سینما، 
بزرگ  تابلوهاي  رادیو،  مجالت،  روزنامه ها، 
تبلیغاتي یا بازي هاي رایانه اي مي تواند، اثرات 
متفاوتي از خود به جا گذارد. )صبري، 1381( 
سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم انداز ها )نوع 
برای قرار  نگاه، دیدگاه( است، که ما فعاالنه، 
گرفتن در معرض رسانه، از آن ها بهره برداری 
می کنیم تا معنای پیام هایی را که با آن ها مواجه 
می شویم، تفسیر کنیم. ما چشم اندازهای خود را 
با استفاده از ساختارهای دانش خود می سازیم. 
برای ساختن ساختارهای دانش، به ابزار و مواد 
اولیه نیاز داریم. ابزار، مهارت های ما در حوزه 
سواد رسانه ای و ماده اولیه اطالعات به دست 
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آمده از محتوای پیام ها و دنیای رسانه ای است. 
استفاده فعاالنه از رسانه ها بدان معنی است که 
ما از پیام ها آگاه هستیم و به  طور خودآگاهانه 
با آن ها در تعامل هستیم. )بصیریان و بصیریان، 
1385(  براي سواد رسانه اي پنج سطح تعریف 
شده است که در شکل )2( به تصویر کشیده 

شده اند. )حاجي  حیدري، 1390(
به زبان دیگر، برخي از توانایي هایي که هر فرد 
باید به دست آورد، تا به سطوح پنج گانه سواد 

رسانه اي دست یابد به قرار زیر است: 
از جمله . 1 روز  تکنولوژي  از  استفاده  توانایی 

کامپیوتر، براي پردازش و تولید اطالعات.
توانایی نتیجه گیري در مورد روابط علي و . 2

معلولي، میان گزارش هاي رسانه ها و واکنش 
عمومي.

توانایی تشخیص تأثیر تحریف، کلیشه سازي، . 3
تبلیغات و خشنونت در رسانه هاي دیداري.

توانایی تشخیص تفسیر و به وجود آوردن . 4
تصاویر.

از . 5 منفعالنه  نه  و  انتقادي  مصرف  توانایی 
رسانه ها.

توانایی اتخاذ رژیم مصرف رسانه  اي: کسي که . 6
از سواد رسانه اي برخوردار است مي تواند به 
درستي تصمیم بگیردکه چه مقدار و چگونه 
از خوراک رسانه اي استفاده کرده و در معرض 

چه بخش هایي از رسانه قرار بگیرد.
توانایی تجزیه و تحلیل اجتماعي، سیاسي و . 7

اقتصادي رسانه ها. )کانسیداین، 1379(
سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد1 
نیز توانایی های مهارت سواد رسانه ای را به شرح 

زیر اعالم کرده است:        
و . 1 بهره مندی  در  انتقادی  تحلیل  و  تجزیه 

تولید پیام های رسانه ای.         
شناخت فرستنده و زمینه های شکل گیری . 2

پیام رسانه ها.         
جانب . 3 از  که  ارزش هایی  و  پیام  تفسیر 

رسانه ها ارائه می شود.
شناخت و انتخاب رسانه های مناسب برای . 4

برقراری ارتباط و دستیابی به مخاطب مورد 
نظر.

1. UNESCO
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آگاهي مخاطب 
از عدم شفافیت 
رسانه ها

آگاهي مخاطب 
از وجود توأم 
داللت هاي صریح 
در رسانه ها

آگاهي مخاطب 
از این که 
مخاطبان 
مختلف مي توانند 
برداشت هاي 
متفاوتي از این 
داللت هاي 
ضمني و صریح 
داشته باشند.

آگاهي مخاطب 
از این که 
رسانه ها در عدم 
شفافیت خود 
بي طرف نیستند 
و پیام ها را بر 
مبناي عقاید 
و نظرات خود 
جهت مي دهند.

آگاهي مخاطب 
از این که این 
عدم بي طرفي 
رسانه ها به سوي 
قدرت نشانه رفته 
است.

شکل 2. مدل پنج سطحي سواد رسانه اي )حاجي حیدري، 1390: 33(



شماره 34
مهر 96

68

و . 5 بهره مندی  برای  رسانه ها  به  دسترسی 
تولید پیام      .

همان طور که پیداست، در راه دستیابی به این 
مهارت )سواد رسانه ای( و توانایی هاي الزم آن، 
موانعی پیش رو است که گاه انسان را از ادامه 
مسیر منصرف یا مأیوس می کند. برخی از این 
موانع توسعه سواد رسانه ای در ایران به قرار زیر 

است:   
عدم زیرساخت های الزم ارتباطی. . 1
نبود انعطاف حقوقی در وضع قوانین رقابتی . 2

و نظارت ایجابی در حوزه رسانه ای ایران.
در . 3 برنامه ریزان  و  بی توجهی سیاستگذاران 

سواد  آموزش  به  بودجه  ردیف  اختصاص 
رسانه ای.

والدین، . 4 رسانه ای  اطالعات  و  دانش  فقر 
)طلوعی،  رسانه ای.  کارگزاران  و  آموزگاران 

)1390
رسانه ای  سواد  بودن  مهارتی  به  توجه  با  اما 
مهارت ها،  توسعه  راه  پیش  معمول  موانع  و 
رسانه،  فرد  به  منحصر  ویژگی های  همچنین 
سواد رسانه ای و انسان )که مخاطب هوشمند، 
باید  است(؛  رسانه ها  پیچیده  کامال  و  متغیر 
این  به  نیز می توان  را  بزرگ تری  گفت موانع 

لیست، اضافه کرد، مانند:   
y  کسب دشمن  جهت  دو  از  زمــان،  زمان: 

مهارت است. اول زمان مورد نیاز برای تمرین 
و ممارست الزم، که معموال طوالنی است و 
در کوتاه مدت نتیجه را حاصل نمی کند. دوم، 
دلیل  )به  دانش  روزآمدی  از  عقب ماندگی 
سرعت توسعه و نوشدن آن ها( و فرایند ورود 
با  بازار مصرف است که  به  ایده های جدید 
زمان و گاهی حتی جلوتر از آن پیش می رود 
و زمانی بسیار بسیار، کوتاه برای همگامی و 
رسیدن به قدم های خود به ما می دهد و این 
تنها برای وقتی است که عقب ماندگی ما تنها 
منحصر به جاماندن از دانش روز باشد در حالی 
که ورود رسمی سواد رسانه ای و توجه به آن 
–هر چند کج دار و مریز– به تازگی و همزمان 
با آغاز سال تحصیلی 96  - 95 و خیلي دیرتر 

از کشورها و جوامع پیشرفته است. در واقع 
باید گفت ما از کشوری مانند کانادا که در 
سال 1978 میالدی )1357 شمسی( سواد 
رسانه ای را به دروس رسمی آموزش و پرورش 
خود افزوده است، حدود سی و هشت سال 
عقب تر هستیم و برای جبران این زمان، قصد، 

امکانات و ابزار قابل ذکری نداریم.                            
y  برای متخصص:  انسانی  منابع  کمبود 

آموزش کودکان، نوجوانان، جوانان و سایر 
مخاطبان رسانه، همچنین آموزش و تربیت 
نیروی انسانی الزم برای توسعه آموزش ها و 
ارزیابی و پایش آن ها، نیاز به نیروی انسانی 
متعهد و متخصص، بیش از هر چیز به چشم 
هیچ  الزم،  انسانی  نیروی  بدون  می آید. 

توسعه ای متصور نخواهد بود.            
y  هزينه باال: فاصله زیاد تا اهداف، جمعیت

باالی مخاطبان رسانه در کشور و جمعیتی 
بر  افزون  و  اضافه می شود  بدان  که هر روز 
قبل  بند  در  که  انسانی  نیروی  آن، مشکل 
و  هزینه  برای  است  ویلی  چاه  شد،  مطرح 
سرمایه گذاری که جز دولت یا بخش خصوصی 

قوی و دلسوز، قادر به پرکردن آن نیست.         
y  چون فرهنگی:  مداخله  پیچیدگی 

یا  رایانه  نه  و  است  انسان  درباره  صحبت 
یا  فرهنگ پروری  زمینه سازی،  ماشین، 
آموزش ها،  پذیرش  برای  فرهنگی  مداخله 
کسب مهارت و کاربری آن در عمل توسط 
و  پیچیده  کاری  هدف،  انسانی  جمعیت 
نیاز به مطالعات گسترده و  دشوار است و 
استفاده از توان علمی و عملی دانشمندان 

رشته های مختلف دارد.    
حال با توجه به این همه موانع بزرگ و دیوسر، 
ما نیز دو راه پیش رو داریم: پاک کردن صورت 
مسئله یا یافتن و پیداکردن راهکار جایگزین. 

این نوشته، گزینه دوم را پیشنهاد مي کند.
و  افعال  انسان، همه  این گفتیم، که  از  پیش 
رفتار خود را انتخاب مي کند و به همین  ترتیب، 
مي تواند پیام هایي را که به سویش ارسال مي شود 
کرده،  انتخاب  نیز  را  است  غوطه ور  آن  در  یا 
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سپس بپذیرد1. سؤالي که اکنون مطرح مي شود 
این است که انسان چگونه انتخاب مي کند؟ یا 
مبنا و شاخص انتخاب انسان از بین گزینه هاي 
موجود –چه برای پیام های رسانه ای و چه در 
برابر دوراهی های زندگی روزمره- چیست؟ آیا 

این انتخاب ارادی است یا غیر ارادی؟         
اخالق فردي، منشأ انتخاب

شکل  ُخلق،  است.  ُخلق  جمع  اخالق  کلمه 
شکل  َخلق  چه  چنان  است.  انسان  درونی 
است.  انسان  از جمله  اشیا  و صوری  ظاهری 
غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در 
انسان است، اخالق نامیده می شود و به اعمال 
و رفتاری که از این خلقیات ناشی گردد نیز 
اخالق و یا رفتار اخالقی می گویند. )مهدوي 
یک  در  اخالقي  رفتارهاي   )1380  کني، 
تقسیم بندي به دو گروه پیوسته اخالق فردي و 

اخالق اجتماعي تقسیم مي شود.
اخالق فردی، از ارزش های اخالقی مربوط به 
حیات فردی انسان ها تشکیل شده، که آدمی 
را فارغ از رابطه با غیر در نظر می گیرد؛ مانند 
و  اخالص  توکل،  صبر، حکمت،  فضیلت های 
عزت نفس و رذیلت های پرخوری، شتاب زدگی 
و سبک  مغزی. در کنار اخالق فردي و منبعث 
از آن، اخالق اجتماعی است که شامل ارزش ها 
سایر  با  فرد  رابطه  بر  حاکم  ضدارزش های  و 
عدل،  نیکو،  معاشرت  مانند  است؛  انسان ها 

احسان، حسد و تکبر. )علیزاده، 1389(
و  مهم  قدری  به  اخالق،  اثرگذاری  و  جایگاه 
قابل توجه است که پیامبر گرامی اسالم )ص( 
مي فرماید: »قطعا من براي اتمام مکارم اخالقي 
مبعوث شدم.« )طبرسی، 1382( و امام صادق 

)ع( نیز فرموده است:
خدای تبارک و تعالی رسول خدا )صلی اهلل علیه 
و آله( را به مکارم اخالق مخصوص گردانید. 
پس شما نیز خود را بیازمایید، اگر این صفت ها 
در شما بود، خدای عزوجل را سپاس گویید و 

  بدیهي است که نپذیرفتن پیام، به معناي دریافت نکردن آن نیست 1
 زیرا در قرن حاضر و با گستردگي رسانه ها، عمال انسان در پیام ها
 غوطه ور است و به سختي جایي را پیدا خواهید کرد که پیامي آنجا
نباشد.

از او این مکارم را بیشتر بخواهید. سپس آن 
ده خصلت را برشمردند: یقین، قناعت، صبر، 
شکر، بردباری، خوش اخالقی، سخاوت، غیرت، 

شجاعت و جوانمردی. )ابن بابویه، 1376(
به  دستیابی  برای  تالش  به  توصیه  البته  صد 
اخالق، نه فقط برای داشتن برخی خصوصیات 
و  سعادت  موفقیت،  برای  بلکه  است،  خوب 
بهروزی بشر توصیه شده است. امیرالمؤمنین 
حضرت علی )ع( می فرمایند: »اگر هم به بهشت 
امید )و باور( نمي داشتیم و از دوزخ نمي هراسیدیم 
و پاداش و کیفری در میان نمي بود، باز شایسته 
بود که در طلب مکارم اخالق برآییم، زیرا که 
راه موفقیت و پیروزی در تحصیل مکارم اخالق 
آنچه  است،  بدیهی  و   )1366 )نوری،  است.« 
در راه رسیدن به موفقیت و پیروزی، ما را از 
خطر گمراهی رهانده و موجب تحقق اهداف ما 
می شود، انتخاب های ما بر سر دوراهی ها، برای 
ابزار و وسایل و همچنین در برگزیدن راه و روش 
رسیدن به هدف هستند و نباید فراموش کرد، 
چیزي که رفتار انسان را اخالقي یا غیر اخالقي 
مي کند، اراده و اختیار است و لذا موجوداتي که از 
راه اراده و اختیار بي بهره اند خارج از این بحث اند 
و براي همین، هیچگاه نمي گویند : فالن حیوان 
کار خالف اخالق مرتکب شد یا فالن حیوان 
کار اخالقي انجام داد. آنچنان که در اوایل قرن 
بیستم، ابتدا محققان رسانه ها فرض را بر این 
مي گذاشتند که مخاطب به سادگي تحت تأثیر 
قرار مي گیرد. این تئوري، الگوي تأثیر مستقیم 
نام داشت و بنایش بر این بود که تأثیر رسانه ها 
ساده و مستقیم است و رابطه مستقیمي بین 
آن چه مردم مي خوانند، مي بینند و مي شنوند 
و دانش، طرز فکر و رفتار آن ها وجود دارد. به 
تدریج این فکر رواج یافت که مخاطبان، افرادي 
مستقل و خودمختار هستند، که به آساني تحت 
کنترل قرار نمي گیرند. )ویلیامز، 1386( و بعدتر 
حتي به این نتیجه رسیدند که مخاطبان رسانه ها 
در نقطه مقابل انفعال و پذیرش صرف هستند و 
باید آنان را کامال فعال و انتخاب گر به حساب 

آورد.
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عالمه جعفری )ره( نیز در خصوص اختیار انسان 
و منشا آن معتقد است: »در باب بنیاد و اساس 
اخالق و اصول اساسی ارزشی دو نکته قابل ذکر 
است: نخست آن که اصول عمومی اخالق از 
اعماق روح بشر سر برمی کشد و بنای تحریک 
)به بروز رفتار( را می گذارد. مثل این اصل: آن 
چه را که بر دیگران می پسندی بر خود بپسند 
و آنچه را که بر دیگران نمی پسندی، بر خود 
نپسند. نکته دوم: این که همه اصول اخالقی و 
قضایای ارزش انسانی قابل تحلیل به دو عنصر 
اساسی و ناشی از دو ویژگی بنیادی در وجود و 

شخصیت انسان هستند.            
و . 1 ارزشی  ارتقای  و  اخــالق ورزی  استعداد 

تعالی اخالقی.   
اشتیاق به رشد و تکامل که اقتضای خاص را . 2

به دنبال دارد و آن ضرورت و بایستگی تکامل 
و کمال است. به بیان دیگر، اشتیاق به سوی 
کمال که فی نفسه اقتضا و بایستگی کمال طلبی 

را به دنبال دارد.« )مسعود، 1381(
لذا قابل مالحظه است که انسان، با توجه به آن 
که مختار است یعنی اختیار انتخاب دارد، در 
لحظه لحظه زندگی خود و برای بروز یا عدم بروز 
هر رفتار از خویش یا پذیرفتن و نپذیرفتن هر 
چیز، دست به انتخاب می زند و همان طور که 
پیش از این گفته شد، منشاء انتخاب های انسان، 
اخالق فردی است. همین ارتباط دو سویه اخالق 
فردی و انتخاب انسان است که توضیح دهنده 
غیر ارادی بودن اغلب این انتخاب ها است. غیر 
ارادی از این جهت که مانند نفس کشیدن یا 
پلک زدن، اغلب متوجه آن نمی شویم. گویی 
با  اما  مرکزی در درون ما، به صورت مستقل 
انتخاب زده و  سیاست های کلی ما، دست به 
دستور بروز رفتارهای ما را صادر می کند. حال 

یک بار دیگر صورت مسئله را مرور می کنیم:                         
پیام های  تیرباران  از  را  هدف  جامعه  چگونه 
گوناگون، مصون داریم تا فرصت و هزینه غلبه 
بر موانع و دستیابی ساده تر و سریع تر به توسعه 
یا حداقل  آوریم؟           به دست  را  رسانه ای  سواد 
نماییم و  را مهار  اثرات سوء بي سوادي  موقتا 

براي بهبود وضعیت فعلي خود و جامعه مان، 
برنامه ریزي کنیم؟

نفس انسان دارای سه قوه است. هر کدام از 
این سه قوه در پی اموری برای نفس اند و مرز 
اعتدال، نقطه کمال نفس به حساب می آید. 
حکما معتقدند که فضائل بیش از چهار عنوان 
نیست و اخالق عملی موظف است که انسان را 
به این چهار فضیلت برساند. فضائل چهارگانه 

بدین قرار است:
عدالت.   .4 شجاعت؛   .3 عفت؛   .2 1.حکمت؛ 

)طوسی، 1356( 
نقطه مقابل حکمت، جهل است. حکمت عبارت 
از علم و آگاهی به امور الهی و امور انسانی است. 
وقتی انسان به این حد از رشد و کمال رسید، 
می داند که چه کاری بایسته انجام  شدن است 
و از چه اموری باید اجتناب کرده و خود را به 
غفلت نزند. آن چه به عنوان زیرمجموعه این 
ذکاوت  است:  قرار  بدین  است  آمده  فضیلت 
سرعت  اندیشیدن،  یادآوری،  و  ذکر  هوش،  و 
در فهم و تقویت آن، پاکی و صفا بخشیدن به 
ذهن و سهولت آموزش؛ اگر این امور رعایت شد، 
استعداد دریافت علوم فراهم شده و از مرز جهل 
داده می شود. دومین  مکان  تغییر  به حکمت 
فضیلت، عفت و پاکدامنی است. این فضیلت 
زمانی در نفس ظهور می کند که مسیر تخلیه 
شهوت انسانی، مطابق با داده های عقل و شرع 
باشد. هر موجودی برای تأمین نیازهای مادی 
خود باید تالش کند، اما این بدان معنا نیست 
که از هر طریقی می توان به آن ها دست یافت 
و اما فضائلی که تحت عنوان عفت مطرح است، 
بدین قرار است؛ حیا، پرهیزکاری، صبر، سخاوت، 
قناعت، نظم و انتظام، هدایت، مسالمت با جامعه 
پیرامون، وقار و ورع )پرهیزگاری(. ریشه اخالق 
یعنی  است  دستورات  این  از  پیروی  عملی، 
اخالق  به  را  فرد  برشمردیم،  آنچه  به  با عمل 
رهنمون میشود. سومین فضیلت نفس، شجاعت 
است. شجاعت یا نترسیدن، زمانی در انسان ملکه 
می شود که نفس در اموری که مایه غضب است 
بر اساس اندیشه و رأی سلیم حرکت کرده و 
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متابعت هوی و هوس نکند. پس هرگاه انسان از 
اموری که به نوعی ترسناک است، فرار نکرد و بر 
نامالیمات آن صبر نمود، به این صفت و اخالق 
نائل شده است که در مقابل آن ُجبن را مطرح 
کرده اند. فضیلت هایی که زیرمجموعه شجاعت 
است؛ بدین قرار است: مناعت طبع، بلند همتی، 
صبر و ثبات، حلم و شهامت. آن چه در این جا 
است.  داده  رونق  را  عملی  اخالق  است،  آمده 
چهارمین فضیلت، عدالت است. نقطه مقابل آن، 
جور و ستم است. درباره رسیدن به مقام عدالت به 
اموری چون صداقت، الفت، صله رحم، مجازات، 
حسن شراکت، حسن قضاوت، مودت و دوستی، 
از  ... الزم است. غیر  عبادت، ترک حسادت و 
عمل به این دستورات، ترک یک سری از امور 
الزم است. مانند ترک گفتار و کالمی که هیچ 
گونه خیری در آن نیست. ترک سوگند به خدا، 
ترک پیروی از هوی و هوس و ترک هر آن چه 
انسان را از رسیدن به کمال جلوگیری می کند. 
)ابن مسکویه، 1371( به وضوح دیده می شود 
که هر چهار فضیلت اخالق فردی که بیان شد 
و خصوصیاتی که زیرمجموعه این فضائل آورده 
شده اند، مصداق انجام و بهره برداری را در مقابل 
رسانه ها تبیین کرده و گویی اصال برای همین 
»مقابله« تعریف و صورت بندی شده اند. بدین 
معنا که در برابر رسانه ها و پیام هایی که فرد را در 
دنیای امروز غرق در خویش نموده اند با ارتقای 
این خصوصیات و در کل، ارتقای اخالق فردی، 
نه تنها منظور دستیابی به سواد رسانه ای حاصل 
است، بلکه فرسنگ ها جلوتر و باالتر از آن، فرد 
در مسیر سعادت و کمال مادی و معنوی قدم 
خواهد زد. برای نزدیک شدن بیشتر مطلب به 
ذهن و روشن شدن رابطه آن با سواد رسانه ای، 
در جدول )1( حوزه های پنجگانه آموزش سواد 
رسانه ای را که حوزه های مورد نظر این رشته را 
در پنج شاخه: بینش، دانش، گرایش، روش و 
کنش، دسته بندی و مرتب کرده  است، می آوریم.                                                                                          

که  می آید  دست  به   )1( جدول  به  توجه  با 
تناظری  فردی،  اخالق  در  فضیلت  حوزه های 
معنی دار با حوزه های بیان شده برای آموزش 

امکان  هم  که  تناظری  دارد.  ای  رسانه  سواد 
را  بعدی  حرکت های  توان  هم  و  جایگزینی 
تناظر  همین  به  توجه  می کند.  اهدا  فرد  به 
که مدنظر نویسنده این مقاله بوده  است، می 
تواند در دو گذرگاه سخت مسیر توسعه سواد 
رسانه اي مورد استفاده متخصصین و متولیان 
امر باشد و مهم تر از آن موانع پیش گفته را کنار 

زده یا به طور موقت پشت سر بگذارد:
اول، توجه به اخالق فردي و تالش براي ارتقاي 
واکسینه  موجب  جامعه،  افراد  در  آن  سطح 
پیام های  برابر  در  هدف  جامعه  افراد   شدن 
مخرب یا ناخواسته رسانه ها خواهد شد، بدون 
آن که مهارت سواد رسانه ای در حد مطلوب 
وجود داشته  باشد؛ زیرا با توجه به اخالق فردي 
مقبول و ارزش ها و فضائل ارتقا یافته دروني، 
افراد جامعه عالوه بر آن که در انتخاب رسانه  
در  بلکه  مي کنند،  دقت  خود  استفاده  مورد 
دقت  و  توجه  نیز  رسانه اي  پیام هاي  دریافت 
الزم را لحاظ مي نمایند. عالوه بر این، ارتقاي 
اخالق فردي، موجب ارتقاي سطح و رشد و 
توسعه سایر خصوصیات اجتماعي افراد و حتي 

ارتباطات دروني و بروني جامعه خواهد شد. 
برابر  در  واکسینه  شدن جامعه  بر  دوم، عالوه 
پیام هاي رسانه اي و رسانه هاي مهاجم، ارتقاي 
زمینه  اجتماعي-  بالتبع  –و  فردي  اخالق 
مساعدی را فراهم مي آورد تا آموزش های سواد 
رسانه ای بین همه اقشار و افراد عضو جامعه، 
از هر طیف و گروه و با هر سطح تحصیالت، 
از  بی نیاز  که  آن  برای  مهم،  این  شود.  آغاز 
فرهنگ سازی های  و  مرسوم  زمینه چینی های 
سواد  توسعه  برای  بتوانیم  هزینه زا،  و  زمان بر 
رسانه ای و ارتقای سطح دانش و مهارت افراد 
جامعه برنامه ریزی و حرکت کنیم، به کار مي آید، 
زیرا امروزه هیچ صاحب نظر و برنامه ریزي نیست 
که نداند براي آغاز هر حرکت فراگیر در جامعه 
نیاز به کشف یا ایجاد بسترهاي فرهنگي است 
الزامان و پیشرانه هاي  و بدون در نظر گرفتن 
فرهنگي کمتر حرکت توسعه اي یا معطوف به 
تغییري به سرانجام موفقیت و هدف مطلوب 
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دست پیدا خواهد کرد.
مزیت بزرگ تر و مهم تر توجه به ارتقاي اخالق 
فردي، وجود زمینه هاي قابل توجه و گسترده آن 
در فطرت آدمي و فرهنگ اجتماعي و تاریخي 
را  هدف  جامعه  کردن  همراه  که  است  ایران 
ساده تر و حرکت و پیشرفت را سریع تر مي نماید.

اثر اخالق فردی بر جامعه 
با  آن  متعارف  و  شامل  به  معنای  اخــالق 
دارد.  هم پوشانی  نوعی  اجتماعی  ارزش هــای 
مایه   که  آن  جهت  از  اجتماعی  هنجارهای 
ارجمندی و ترجیح یک امر و فعل را در نسبت به 
گزینه های دیگر تأمین می کنند، به نظر با ارزش 
اخالقی تفاوتی ندارند. هر چند وقتی اخالق را 
به  معنای خاص و ایده آل مراد کنیم، قاعدتا در 
سلسله  مراتب ارزش ها، به  نوعی حاکم و معیار 
برای هنجارهای دیگر قرار می گیرد. )هوشنگی، 
1393( پس در عمل، هیچگاه نمي توان اخالق 

فردي را از اخالق اجتماعي جدا کرد. 
آزمون  میزان  برمی آید   )2( شماره  جدول  از 
پیرسون 474 /. با سطح معنی داري صفر است، با 
توجه به این که سطح معنی داري کوچکتر از 1./. 
است، بنابراین فرضیه صفر در سطح معنی داري 

اطمینان 99/.  با  بنابراین  است.  شده  رد   ./.1
درصد می توان اظهار داشت بین آموزش سواد 
رسانه اي کودکان و نوجوانان و توسعه اجتماعی 
و مشارکت مدنی، رابطه معنی داري وجود دارد. 
یعنی با توجه به باال بودن ضریب پیرسون، این 
ارتباط در سطح باالیی قرار دارد، بدین معنا که 
و  ارتباطی  تکنولوژي هاي  از  آگاهی مخاطبان 
آشنایی با نحوه استفاده آن ها، موجب مشارکت 
مدنی بیشتر و در نهایت توسعه اجتماعی خواهد 
و محمودی، 1391( همان  )دهقان  شاد  شد. 
گونه که در نتایج این پژوهش مشخص است، 
ارتباط مستقیمي بین آموزش سواد رسانه اي 
و توسعه اجتماعي وجود دارد، پیش از این هم 
ثابت شد که بین ارتقاي اخالق فردي و اخالق 
اجتماعي نیز چنین ارتباطي برقرار است، همین 
قانون ثابت، تضمین مي کند که با ارتقاي اخالق 
فردي، اخالق اجتماعي نیز تحت تأثیر آن ارتقا 
خواهد یافت و در نتیجه، انتخاب هاي اجتماعي 
رسانه اي  تهاجمات  برابر  در  شده،  بیمه  نیز 
آن  کنار  در  و  مي شوند  واکسینه  فرهنگي،  و 
زمینه هاي آموزش و توسعه سواد رسانه اي فراهم 

آمده، در مسیر رشد قرار مي گیرد.                       

جدول 1. سطوح پنجگانه آموزش سواد رسانه ای )حسینی و حق  پناه، 1394: 16(      

سنخ عضو کانونیمفهوم عملیاتی در سواد رسانه ایکارکردحوزه
آموزش

1
بینش

)بصیرت، 
پندار(

جهت کلی، 
نگاه کالن

شناخت و درک صحیحی ازجایگاه، نقش و نقشه های 
رسانه ها در دنیای امروز داشته باشیم و از جریان های 
رسانه ای داخل و خارج کشور، تحلیل صحیحی داشته 

باشیم.
مغز

)عقل، فکر(
علم 

)نظری(

کارکرد هر رسانه را بشناسیم و نسبت به تکنیک های اطالعاتدانش2
رسانه ای در  مهندسی پیام، اطالعات کافی داشته باشیم.

گرایش 3
)ایمان(

عالیق و 
سالیق/ حب 

و بغض

بر حب و بغضمان تسلط و اشراف نسبی داشته باشیم و 
عالیقمان را مدیریت کرده و احساساتمان را تنها به مقدار 

الزم و آن هم در اختیار پیام های محبوب و رسانه های 
مطلوب، قرار دهیم.

قلب
)حب 
دوست 
داشتن(

هنر 
)ذوقی(

روش4
شیوه اجرا، 
مهارت ها و 

فنون

مهارت کافی در استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای 
ضروری داشته باشیم و بتوانیم پیام های رسانه ای مناسب را 

با استفاده از رسانه متناسب، تولید کنیم.

اعضا و 
جوارح
)زبان، 
دست، 

پا، چشم، 
گوش و ...(

مهارت، 
تجربه، 
اجرا 

)عملی( کنش 5
)رفتار(

توان علمی، 
سبک 
زندگی

مدیریت سبک زندگی داشته باشیم و با برنامه ای مشروط 
و محدود دانسته ها و خواسته های خود را مدیریت و اجرا 

کنیم.
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در پایان یادآوري مي کنیم، که یکي از مهم ترین 
ارکان سواد رسانه اي که مورد توجه دلسوزان 
کشورمان نیز هست، رژیم مصرف رسانه است، 
افسارگسیخته جوالن مي دهد.  و  که بي مهابا 
کنترل و هدایت این رژیم مصرف، همان طور 
که در این مقاله بدان پرداختیم، با رجوع به 
منابع غني ایراني- اسالمي در اخالق فردي، 
امیرالمؤمنین  است.  دستیابي  و  انجام  قابل 
این  براي  ساده اي  الگوي  )ع(،  علي  حضرت 

برنامه مصرف ارائه داده اند: 
»ال یُري الْجاِهُل ااِل ُمفِرطاً اَْو ُمْفرطاً« 

جاهل را نبیني جز این که یا افراط مي کند 
یا تفریط. )نهج البالغه، حکمت 70(

نتیجه گیری
همان گونه که پیش از این بیان شد، همه افعال و 
رفتار انسان، به انتخاب خود وي و عمدی انتخاب 
مي شوند و بروز مي یابند و از سویي انسان تنها 
موجود مختار در عالم است، که اجازه و توان 
»انتخاب« دارد بدین معنا که در تمام طول عمر 
خویش، هر چه را مي پذیرد، بروز مي دهد یا به 

انجام مي رساند، انتخاب کرده است.
از سوي دیگر، رکن اصلي سواد رسانه اي، مهارت 
انتخاب پیام هاي درست و رد پیام هاي نادرست 
است، زیرا انسان نمي تواند در دنیاي کنوني و با 
توسعه و فراگیري نامتناهي رسانه  هاي گوناگون، 
خود را از دریافت پیام دور نگه دارد لذا با ارتقاي 
و  تفکیک  در شناخت،  مهارت خویش  سطح 

انتخاب پیام ها، خود را تا حد ممکن از آسیب 
پیام هاي ناخواسته و نادرست محفوظ مي دارد 
با معیارها و  و تنها پیام هایي را مي پذیرد که 
باشند.  نزدیک  یا  منطبق  انساني  مالک هاي 
شاخص هایي  کاربرد  و  ساماندهي  کشف،  اما 
که بتوان بر مبناي آن ها و با اطمینان خاطر و 
سرعت مناسب، از میان پیام هایي که در فضاي 
اطراف انسان موج مي زنند، انتخاب کرد، خود به 
سال ها و شاد قرن ها مطالعه و تحقیق و پژوهش 
نیازمند باشد و در آخر نیز نتوان به ضرس قاطع، 

آن ها را شاخص هاي روا و پایا دانست.
انسان  به کمک  فردي  اخالق  است که  اینجا 
قوانین  از  مجموعه اي  فردي  اخالق  مي آید. 
به فطرت  با توجه  و مقررات دروني است که 
انساني و توسط خالق یکتا تدوین شده و در طي 
قرون متمادي و به زبان هاي مختلف، در روح و 
جان انسان ها نهادینه شده است. همچنین در 
کتاب هاي آسماني و سخنان بزرگان الهي نیز 
به کرات دیده مي شوند. لذا دسترسي به آن ها 
نیازمند صرف وقت و هزینه  قابل توجهي نخواهد 
روان سالمت،  با  فردي  بسا که هر  بود و چه 
خود مي تواند این شاخص ها و خط  کش ها را در 
درون خویش بیابد و هر جا که سخن از انتخاب 
انتخاب  شاخص ها،  این  بر  تکیه  با  مي شود، 
بهترین را براي خویش و جامعه اش سامان دهد. 
مزیت دیگري که تکیه بر اخالق فردي براي 
رسانه اي  سواد  در  درست  انتخاب  ساماندهي 
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جدول 2. توزيع فراوانی پیرسون رابطه بین آموزش سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان و توسعه اجتماعی و 
مشارکت مدنی   

ضرورت آموزش سواد رسانه ای به 
کودکان و نوجوانان   

توسعه اجتماعی و 
مشارکت مدنی

474.1Pearson Correlation

توسعه اجتماعی و 
مشارکت مدنی 000.(tailed-1) .Sig

8080N

1474.Pearson Correlation ضرورت آموزش سواد
رسانه ای به کودکان و 

نوجوانان   
000.(tailed-1) .Sig

8080N



شماره 34
مهر 96

74

دارد، دروني و خودکنترل1 بودن آن است که به 
هیچ نهاد ناظر یا کنترل کننده بیروني نیاز ندارد 
و با اندکي آموزش یا یادآوري، در وجدان هاي 

خفته نیز بیدار مي شود.
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