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مشارکت فعال و ارتقای نقش شهروندی در عصر جهانی شدن، نیازمند آموزش سواد 
رسانه ای است. »مارشال مک لوهان« اولین بار در سال 1965 اصطالح سواد رسانه ای 
را به کاربرد. او معتقد بود در دوره دهکده جهانی باید انسان ها به سواد جدیدی به نام 
سواد رسانه ای دست یابند. سواد رسانه ای فن و تکنیکی است که ما از طریق آن قادر 
می شویم به عنوان مخاطبی فعال و پویا با پیام های رسانه ای مواجه شویم، به گونه ای 
که قدرت تعامل مؤثرتر و عمیق تر با الیه های مختلف پیام های رسانه ای و استفاده 
صحیح تر از رسانه را مهیاتر سازد. سواد رسانه ای از چهار حیطه  شناختی، احساسی، 
اخالقی و زیبایی شناختی تکوین یافته است. این چهار حیطه بر دامنه متفاوتی از 

درک و فهم ما متمرکز است.
بعد شناختی فرد را ملزم می کند تا ساختار دانشی خویش را گسترش دهد. کسب 
دانش الزم درباره یک موضوع از طریق منابع متعدد رسانه ای و دنیای واقعی، صورت 
می پذیرد. در بعد احساسی کنترل عواطف و احساسات در برابر پیام های رسانه ای 
اهمیت ویژه ای دارد، همچنین در بعد اخالقی توانایی تمایز میان درستی  و نادرستی 
پیام اهمیت پیدا می کند. متأسفانه امروزه رسانه ها گاهی مرزهای اخالقی را زایل و 
الگوهای نامناسبی از کنش و رفتار را به مخاطبان ارائه می دهند، در این بعد افراد به 
نحوه دستکاری ها و ترفندهای هنری آگاهی می یابند. در بعد زیبایی شاختی، سواد 
رسانه ای توانایی داوری و قضاوت پیام از لحاظ نحوه تدوین، ویراستاری، نورپردازی، 
بازیگردانی، صفحه آرایی و ... را در مخاطبان رسانه ها امکان پذیر می نماید. با توجه به 
این چهار حیطه، سواد رسانه ای مدیریت و همچنین کاهش اثرات نامناسب رسانه را 
امکان پذیر می نماید. با توجه به موارد باال، ضرورت آموزش سواد رسانه ای در اقشار 

مختلف جامعه الزم و ضروری است.
از جمله اهداف آموزش سواد رسانه ای می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

افزایش شناخت مخاطبان از پیام های رسانه ای که دریافت می کنند. . 1
تشویق مخاطبان به گزیده تر عمل کردن در انتخاب رسانه ها. . 2
یاری رساندن به مخاطبان در جهت آگاه تر شدن نسبت به واکنش های رسانه ای.. 3
کمک به مخاطبان در جهت رمزگشایی محیط رسانه ای پیرامون خود. . 4
افزایش توان داوری و قضاوت مخاطبان به منظور تحلیل و شناسایی مزایا و معایب . 5

یک پیام.

 به بهانه حادثه
 ساختمان پالسکو تهران
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در بعضی از کشورها سواد رسانه ای به صورت رسمی، از سوی نظام آموزش و پرورش 
نه فقط برای آگاهی و درک بهتر، بلکه برای آزادی عمل انتقادی در برنامه مدارس 
گنجانده شده است. در کشور ما در پایه دهم کتاب تفکر و سواد رسانه ای هفته ای دو 

ساعت به دانش آموزان دوران دبیرستان آموزش داده می شود.
تمایل  و  تهران، در روز سی دی ماه 1395  حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو 
شهروند قرن بیست و یکم جهت استفاده از امکانات تلفن همراه خود و ایفای نقش 
شهروند خبرنگار از طریق تحریک و تشویق برخی از رسانه های داخلی و خارجی برای 
تهیه خبر، عکس و فیلم از این حادثه دلخراش، موجبات ازدحام جمعیت و در نهایت 

اختالل در کمک رسانی به آسیب دیدگان این حادثه شده است، را مهیا کرد.
این شرایط نامناسب جمله »پات کیپینگ« را به ذهن می آورد؛ »سواد رسانه ای از 
شما شهروند بهتری می سازد.« با توجه به حیطه های معرفی شده سواد رسانه ای 
در چنین شرایطی بسیار کارگشا می توانست باشد، زیرا افراد دارای سواد رسانه ای، 
می دانند در مواجه با رسانه ها چگونه عمل کنند، تا این که بخواهند به عنوان مخاطب 

منفعل اختیار خود را به رسانه ها واگذار نمایند.  


