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تبیین مفهوم سواد رسانه ای و ابعاد آن
دکتر�سمیه�تاجیک�اسماعیلی��

عضو هیئت علمی گروه ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی
s.t.esmaeili@gmail.com 

چکید�ه
عصر کنونی،  عصر اطالعات و ارتباطات است. عصری که در آن، در شرایط 
اشباع رسانه ای قرار گرفته ایم. دسترسی و استفاده از اطالعات،  امروزه، ارزش 
نیست،  بلکه ضرورت است. اقتضائات گریزناپذیر دنیای امروز،  هر فردی را 
رسانه ها  از  خود،   اجتماعی  و  فردی  نیازهای  رفع  برای  تا  می سازد  مجبور 
استفاده کند. در صورت فقدان سواد رسانه ای، مخاطبان دچار پیچیدگی ها و 
سردرگمی های گوناگونی می شوند. سواد رسانه ای وضعیتی را ایجاد می کند 
که در آن فرد، بتواند با بینش،  آگاهی و اطالعات الزم،  دست به انتخاب و 
بزند. نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم سواد  پیام های رسانه ای  از  استفاده 
رسانه ای و ضرورت آن در دنیای کنونی، به بررسی برخی دیدگاه ها در این 

زمینه می پردازد.
واژگان�کلیدی

بعد  اخالقي،  بعد  احساسي،  بعد  ادراکي،  بعد  انتقادی،  تفکر  رسانه ای،  سواد 
زیبایي. 

مقدمه
عصر اطالعات و ارتباطات و اقتضائات گریزناپذیر 
وفور  اطالعات،  به  افراد  نیازمندی  چون  آن 
نشده،  نقش  تصفیه  و  طبقه بندی  اطالعات 
روابط  بازتولید  و  تولید  در  رسانه ها  پررنگ 
به  و   ... و  رسانه ها  زبان  پیچیدگی  اجتماعی، 
ویژه تبیین راه هایی برای زندگی خردمندانه در 
این عصر، ضرورت پرداختن به سواد رسانه ای1 
را صد چندان می نماید. )خانیکی و دیگران، 

)6 :1395 
خواه  که  می کنیم  زندگی  دنیایی  در  امروزه 
ناخواه، در شرایط اشباع رسانه ای قرار داریم. 
فضای اطراف ما سرشار از اطالعات است. در 
الینفک  جز  رسانه ها،  امروز  دنیای  در  واقع 

1.  Media literacy

زندگی انسان ها هستند. پیچیدگی های ناشی 
اطالعاتی  سیستم های  و  رسانه ها  دنیای  از 
موجب شده است تا پیام های تولید شده توسط 
سردرگمی  دچار  را  آن ها  مخاطبان  رسانه ها، 
از  آن ها،  رضایت  میزان  بر  و  کرده  تردید  و 
پیام های تولید شده اثرگذار باشد. )محمدی، 

)73 :1390
ابعاد  و  جهات  تمامي  جمعي  ارتباط  وسایل 
انساني را متأثر ساخته و امواج این وسایل به 
کرده  رسوخ  امن  حریم هاي  و  روزنه ها  همه 
است، و باعث شده که انسان فعال و متفکر، 
به تماشاچي منفعل و راکد تبدیل شود. مادامي 
که شکاف میان اقلیت هاي کنترل کننده ارتباط 
و عامه مردم که در معرض تأثیر آن قرار دارند، 
رو به افزایش است، نیاز به مبادله دانش و باال 
از  استفاده  خصوص  در  آگاهي  سطح  بردن 
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زیرا  است؛  نیازي ضروري  رسانه اي،  پیام هاي 
پیام هاي  با  مواجه  که  هستیم  شاهد  اغلب 
رسانه اي، سنجیده و هدفمند صورت نمي گیرد، 
بلکه بیشتر از روي عادت است و تنها تعداد 
رسانه ها  در  که  را  آن چه  افراد،  از  محدودي 
کنترل  را،  مي شنوند  یا  مي خوانند  مي بینند، 
حالت  از  مي توانند  افراد  نتیجه  در  مي کنند. 
مخاطب منفعل، بیننده صرف و تحت کنترل 
رسانه ها خارج شوند، و فعاالنه با پیام ها برخورد 
و  انتخاب گر  مخاطب  صورت  به  و  نمایند. 
گزینش گر درآیند. در این جا »سواد رسانه ای«، 
عصر  پدیده هاي  مهم ترین  از  یکي  عنوان  به 
اطالعات، ظهور مي کند، تا به مخاطب کمک 
کند سطح اطالعات و دانش خود را باال برده و 
سعي کند از سر عادت و صرفا براي سرگرمي 
و تفریح از رسانه ها استفاده نکند؛ بلکه با بینش 
و آگاهي الزم به تولید و تفسیر پیام ها بپردازد. 
)نصیری، 1384( نوشتار حاضر به تبیین مفهوم 

سواد رسانه ای، ابعاد و سطوح آن می پردازد.
بیانمسئله

رشد  به  توجه  با  امروزي  دنیاي  در  رسانه ها 
فناوري هاي ارتباطي، قدرتشان بیش از پیش 
بر  گذشته  از  بیشتر  مي توانند  و  است؛   شده 
مخاطبانشان تأثیر بگذارند و به افکار، عادت ها 
و نگرش هاي مردم شکل دهند، و آن ها را آن 
گونه که مي خواهند هدایت کنند. در پایان قرن 
بیستم به علت تغییر و تحوالت بسیار عظیم 
علمی تکنولوژیک، جهان دچار دگرگوني هاي 
بسیار شد، که در همه زمینه هاي زندگي بشر 
همچون مسائل سیاسي، اقتصادي، اجتماعي 
تأثیرگذار بود. جهان تحت تأثیر این تحوالت 
پور،  )بهرام  گرفت.  خود  به  جدیدي  شکل 

1385: نقل از صفایی،  1394: 6(
سواد  اصطالح  مردم  از  بسیاري  اذهان  در 
رسانه اي با رسانه هاي چاپي و نوشتاري عجین 
شده است، و به معناي توانایي خواندن است. 
که  دیداري  سواد  به  را  اصطالح  این  برخي 
فیلم  و  تلویزیون  چون  رسانه هایي  با  مرتبط 
است، تعمیم مي دهند، سایر نویسندگان این 

گسترش  نیز  رایانه اي  سواد  حد  تا  را  مفهوم 
مي دهند؛ اما دیدگاه دانشمندان علوم ارتباطي 
در عصر نوین سواد رسانه اي به کلیه رسانه ها 
ما  رسانه اي  سواد  دیدگاه  .از  دارد  اختصاص 
به عنوان مخاطب، همواره خود را در معرض 
رسانه ها قرار داده و از مفاهیم پیام هایي که از 
طریق رسانه ها با آن مواجه مي شویم، تعابیر و 

تفاسیري را ارائه مي دهیم.
 ابزار این دیدگاه مهارت هاي آن، و ماده خام 
مورد استفاده آن را اطالعات حاصل از رسانه ها 
و دنیاي واقعي تشکیل مي دهند. افرادي که در 
سطح باالیي از سواد رسانه اي هستند از بینش و 
قدرت تشخیص وسیع و قوي برخوردار هستند، 
بسیار  مهارت هاي  توانایي  از  آن ها  چنان چه 
پیشرفته، جهت تعبیر و تفسیر انواع پیام ها در 
ابعاد مختلف بهره مند هستند. این مهارت ها به 
آن ها قدرت گزینش گري بیشتري مي بخشد، 
بدین مفهوم که افراد با سواد رسانه اي مي دانند 
حیث  از  را  پیام ها  مفیدترین  طور  چه  که 
)ابعاد  زیبایي  و  اخالقي  احساسي،  ادراکــي، 
چهارگانه سواد رسانه اي( انتخاب کنند، بنابراین 
چنین مخاطباني بیشترین میزان کنترل را بر 
پیام هاي رسانه اي و در عین حال بر اعتقادات 
و رفتار خود را دارا هستند. عدم برخورداري 
که  است،  معنا  بدین  گزینش گري  مهارت  از 
مخاطب در دنیاي محصور و بسته گرفتار است 
و مجبور است بدون هیچ پرسشي مضامین، 
ارزش ها، اعتقادات و تفاسیري را که رسانه ها 
عرضه مي کنند، بپذیرند. سواد رسانه اي ویژگي 
یک فرایند و پیوستار را دارد که نسبي بوده، و 
روندي پایان ناپذیر و تکاملي دارد و همراه رشد 
و بلوغ فکري حسي و اخالقي توسعه مي یابد. 

)ببران، 1382(
سواد رسانه ای نیز در عصر پرتالطم اطالعات، 
رسانه هاي  با  مواجه  در  را  خود  روز  هر  که 
نوشتاري  و  ــداري  دی شنیداري،  گوناگون 
مي یابیم از اهمیت دو چندان برخوردار است، 
چرا که بدون این سواد نمي توان گزینش هاي 
صحیح از پیام هاي رسانه ای داشت و خود را 
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در برابر پیام هاي رسانه ها بیمه کرد. )صفایی، 
 )35 :1394 

تعريفسوادرسانهای
تعاریف بسیاری از اصطالح سواد رسانه ای ارائه 
شده است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره 

می شود:
y  تفکر از،  است  عبارت  رسانه ای  ســواد 

مخاطب  که  نحوی  به  نقادانه  و  استداللی 
بتواند درباره محتوای رسانه قضاوتی مستقل 

داشته باشد. )نصیری و فوزیه، 1390: 31(
y  سواد رسانه ای، توانایی دسترسی و ارزیابی

پیام های رسانه ای در اشکال مختلف است. 
)کرست و پاتر، 1998: 3(

y  برای توانایی  عنوان  به  رسانه ای،  سواد 
دسترسی، تحلیل، ارزیابی و خلق پیام هایی 
مختلف  شرایط  و  زمینه ها  در  که  است، 

)Livingstone, 2004: 4( .تعریف می شود
y  شناخت سطح  از  رسانه ای،  سواد  مفهوم 

از  بــاالتــری  سطح  و  گذشته  درک،  و 
پرسش،  منتقدانه،  تفکر  توانمندی های 
ارزیابی را دربرمی گیرد.  تجزیه و تحلیل و 
صفایی،  از  نقل  44،  به   :1998 ــروان،  )ب

)1394 
y  رسانه ای سواد  از  اروپا  کمیسیون  تعریف 

به  دسترسی  توانایی  از،  است  عبارت 
رسانه ها، درک و ارزیابی انتقادی جنبه های 
خلق  ــرای  ب رسانه ها  محتوای  مختلف 
است.  گوناگون  زمینه های  در  ارتباطات 
سواد رسانه ای مرتبط با تمام رسانه ها است 
و شامل تلویزیون و فیلم، رادیو، ضبط صدا، 
دیگر  تمامی  و  اینترنت  چاپی،  رسانه های 
جدید  دیجیتالی  ارتباطی  تکنولوژی های 
 Commission of European( می شود.  

. )Communities, 2009: 32

y  :شکرخواه در زمینه سواد رسانه ای مي گوید
بر  متکي  درک  نوع  یک  رسانه ای  سواد 
مهارت است که مي توان بر اساس آن انواع 
انواع  و  داد  تمییز  یکدیگر  از  را  رسانه ها 
و  تفکیک  یکدیگر  از  را  رسانه ها  تولیدات 

شناسایي کرد. )شکرخواه، 1385(
y  محسنیان راد معتقد است، سواد رسانه ای

شدن  انبوه  شرایط  در  که  است  سوادي 
پیام ها در سپهر ارتباطي، که مخاطب را فرا 
آساني  به  او می آموزد چگونه  به  مي گیرد، 
به  کند،  پیدا  را  خود  نیاز  مورد  پیام هاي 
که  است  پیام ها  تشخیص  توانایي  عبارتي 
نظر،کدام  مورد  رسانه هاي  بداند  مخاطب 
پیام را با هدف خبررساني منتشر مي کند یا 
قصد تبلیغات سیاسي دارد. )محسنیان راد، 

)1384
y  به زبان ساده، سواد رسانه ای مثل یک رژیم

است  مراقب  هوشمندانه  که  است،  غذایی 
که چه موادی مناسب هستند و چه موادی 
مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه 
میزان مصرف هر  این که  یا  نه،  را  چیزی 
ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد. سواد 
رسانه ها  مخاطبان  به  می تواند  رسانه ای 
انفعالی و  از حالت  را بدهد که  امکان  این 
معادله  به  و  شده  خارج  صرف،  مصرفی 
متقابل و فعاالنه ای وارد شوند که در نهایت 
به نفع خود آنان باشد. به دیگر سخن، سواد 
رسانه ای کمک می کند تا از سفره  رسانه ها 
به گونه ای هوشمندانه و مفید بهره مند شد. 

)قاسمی، 1387(
هدفسوادرسانهای

مردم  به  که  است  این  رسانه ای  سواد  هدف 
کمک کند تا به جای آن که مصرف  کنندگانی 
فرهیخته باشند، به شهروندانی فرهیخته تبدیل 
شوند. بنابراین به دنبال راهی در جهت امتداد 
دادن مردم  ساالری در جامعه ای است که مفهوم 
مردم ساالری به طور مبسوط، تعریف و نوشته 
شده باشد. )بصیریان، 1385( بنابراین، ناگفته 
پیداست که دستیابی به مهارت های بهره گیری 
از مؤلفه های کاربردی  اینترنت و ICT  که  از 
آن محسوب می شوند، نقش انکارناپذیری در 
رسانه ای چیزی  سواد  دارد.  اجتماعی  توسعه  
به  و  است  پیام ها  تحلیل  و  تجزیه  از  بیشتر 
درکی نسبت به چرایی وجود پیام ها در جایی 
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خاص برمی گردد. )سوزان ویالنی و همکاران، 
)2005

و  خواندن  توانایی  بر  عالوه  رسانه ای  سواد 
و  تحلیلی  توانمندی  ایجاد  دنبال  به  نوشتن، 
ارزشیابی پیام ها و ایجاد قدرت تولید، انتشار، 
اشاعه و انتقال اطالعات به دیگران در قالب های 
مختلف و گوناگون است. در واقع سواد رسانه ای 
در رسانه های جمعی همانند اشکال گوناگون 
مورد  می تواند،  نوشتاری  و  ــداری  دی زبان 
استفاده قرار گیرد. در واقع رسانه های جمعی 
با تولید نشانه های گسترده شنیداری و دیداری 
می توانند در توانایی تحلیلی و ارزشیابی پیام ها 
و انتقال اطالعات مربوطه به حفظ مخاطبان 
)تاجیک  کنند.  شایانی  کمک  خود  رسانه ای 

اسماعیلی و رمضانلو، 1395(
مدلسوادرسانهایپاتر

»جیمز پاتر« از مهم ترین نظریه پردازان حوزه 
را  رسانه ای  سواد  او  است.  رسانه ای  سواد 
آن  وسیله  به  مخاطب  که  می داند  دیدگاهی 
خودش را در معرض رسانه قرار داده و به تفسیر 
پیام های رسانه ای می پردازد، و این دیدگاه را از 
ساختارهای شناختی به دست می آورد. برای 
ایجاد این ساختار به ابزارها و اطالعات اولیه نیاز 
است. ابزارها، مهارت های مخاطب و اطالعات 
واقعی  و جهان  رسانه  از  او  آگاهی های  اولیه، 

است. )بلبلی، 1394(
به عبارت دیگر، سواد رسانه ای مجموعه ای از 
چشم اندازها است، که ما به طور فعاالنه برای 
قرارگرفتن در معرض رسانه از آن ها بهره برداری 
آن ها  با  که  را  پیام هایی  معنای  تا  می کنیم، 
مواجه می شویم، تفسیر کنیم. )پاتر، 1385 و 

بروان، 1998: 44(
سواد رسانه ای به عنوان یک اندیشه کلیدی، 
در حوزه ارتباطات مطرح است، که در نتیجه 
اعالم می نمایند  رسانه ها  به  را  افراد خود  آن 
تا معنای پیام هایی که با آن مواجه می شوند 
را تعبیر و تفسیر کنند. افراد با داشتن سواد 
رسانه ای می توانند رسانه ها و تولیدات رسانه ای 
را از یکدیگر تفکیک کرده و شناسایی نمایند. 

چرا که آموزش رسانه ای و ارتقای سطح سواد 
رسانه ای در الیه های متنی جامعه، یک نیاز و 
ضرورت برای فرهنگ سیاست و امنیت است. 

)صالحی امیری و رجبی، 1387: 29(
سواد  اصطالح  مردم،  از  بسیاري  اذهان  در 
رسانه ای با رسانه هاي چاپی و نوشتاری عجین 
شده و به معنای توانایي خواندن است. برخي 
این اصطالح را به سواد بصري یا دیداري که 
فیلم  و  تلویزیون  چون  رسانه هایي  با  مرتبط 
این  نویسندگان  تعمیم مي دهند. سایر  است 
مفهوم را تا حد سواد کامپیوتري نیز گسترش 
مي دهند. سواد خواندن، سواد بصري و سواد 
کامپیوتري معادل سواد رسانه اي نیستند، در 
مقابل صرفا اجزاي سازنده آن هستند. )پاتر، 

)16 :1385
از دیدگاه دانشمندان علوم ارتباطي، در عصر 
نوین سواد رسانه اي به کلیه رسانه ها اختصاص 
خود  همواره  مخاطُب  رسانه ای  سواد  دارد. 
مفاهیم  از  و  داده  قرار  رسانه ها  معرض  در  را 
مواجه  آن  با  رسانه  از طریق  که  پیام هایی  و 
مي شود، تفاسیری ارائه می دهند. )پاتر، 1385: 

)17
از نظر پاتر، سواد رسانه ای الگویی چند عاملی 
شخصی،  منبع  دانش،  ساختار های  و  است 
وظایف پردازش اطالعات، مهارت ها و توانایی ها، 
عامل های مدل سواد رسانه ای وی هستند. بر 
عوامل  این  بین  ارتباط  پاتر،  دیدگاه  اساس 
فضایی و حلزونی است نه سطحی. در هر برش 
عرضی، یکی از عوامل سواد رسانه ای قرار دارند 
و از این رو هر یک از این عوامل عامل دیگر را 

پشتیبانی می کنند.
yساختارهایدانش

ساختارهای دانش منظومه بهم پیچیده ای از 
دانسته های مخاطبان است، که ویژگی خاصی 
توده ای  منظومه  این  که  این  نخست  دارد. 
بی شکل و درهم و برهم از اطالعات نیست و 
مخاطبان در شکل دهی به آن وضعیت فعال 
بافت  این  در  دانسته ها  که  این  دوم  دارند. 
ندارند.  یکسان  و  برابر  ارزش  پیچیده  بهم 
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برخی اطالعات مهم تر هستند و برخی ارزش 
کمتری در وضعیت ساختارهای دانش دارند. 
به طور کلی اطالعاتی که در پاسخ به عنصر 
کم اهمیتی  اطالعات  می شوند،  ارائه  »چه« 
اطالعات  و  هستند  دانش  ساختارهای  در 
ارزشمندتر دانسته هایی هستند که در پاسخ به 
پرسش های »چرا« و »چگونه« مطرح می شوند. 
ساختارهای  می کند،  یادآوری  همچنین  پاتر 
دانش رسانه ای افراد پنج حوزه را دربرمی گیرد 

که عبارت هستند از:
1.محتوی رسانه ای؛ 2.تأثیر رسانه ای؛ 3. صنایع 

رسانه ای؛ 4. جهان واقعی؛ 5. خویشتن.
منظومه دانش، این پنج حوزه پشتیبانی کننده 
منبع شخصی در برابر رسانه است. جالب توجه 
تأثیر  رسانه ای،  محتوای  جز  سه  در  که  این 
مستقیم  طور  به  رسانه ای  صنایع  و  رسانه ای 
رسانه مورد توجه قرار می گیرد. به این ترتیب که 
در مؤلفه صنایع رسانه ای، به ظرف رساننده پیام 
و ویژگی فناورانه، آن در جز محتوای رسانه ای به 
درون مایه رسانه  و در خبر و در تأثیر رسانه ای 
به پیامدهای رسانه ای )شامل جنبه های آسیب 

رسانه ای و سالمت رسانه ای( توجه می شود.
yمنبعشخصی

این عامل اهداف و سالیق انگیزشی مخاطبان، 
که  چنان  می کند.  توضیح پذیر  را  رسانه ها  از 
پیوستاری  رسانه ها،  از  مخاطبان  برخورداری 
از کنش فعاالنه تا منفعل را دربرمی گیرد. به 
این ترتیب که جایگاه قوی و ضعیف مخاطبان 
در برابر رسانه مطرح می شود. جایگاه ضعیف 
از اهداف رسانه ای خود آگاه  یعنی مخاطبان 
از  استفاده  روش  بر  کمی  کنترل  و  نیستند 
آن دارند. بنابراین استفاده هدفمند مخاطبان 
پیام  تحلیل  تجزیه  و  گوناگون  رسانه های  از 
منجر  آنان  جایگاه  شدن  قوی  به  رسانه ای 

می شود. )پاتر، 1391: 96(
yشايستگیومهارتاستفادهازرسانه

نیروی  و  طرح  حامل  رسانه ای  سواد  فرایند 
عمل  ــرح  ط ــت.  اس مخاطب  عملکردی 
مهارت های مخاطبان در فرایند استفاده و به 

کارگیری مخاطبان است، و نیروی عملکردی 
مخاطبان به معنای شایستگی آنان در استفاده 
از رسانه ها به ویژه رسانه های جدید است. بر 
اساس الگوی سواد رسانه ای پاتر، مخاطب برای 
مهارت  دوگانه  ابزارهای  از  رسانه ها  با  مواجه 
از  منظور  می کند.  استفاده  شایستگی ها  و 
شایستگی ویژگی ای از مخاطب است، که به او 
امکان می دهد در تماس با رسانه قرار گیرد. برای 
مثال فردی که شایستگی یا توانایی خواندن 
استفاده  چاپی  رسانه های  از  نمی تواند  ندارد، 
طور  به  که  است  ویژگی ای  شایستگی  کند. 
معمول مخاطب در سال های نخستین زندگی 
رسانه  از  استفاده  شایستگی  می کند.  کسب 
جنبه دو قطبی دارد، چنان که فرد می تواند 
یا به سوی استفاده از رسانه برود یا از به کار 
بردن آن روی گردان شود. از آن جا که ویژگی 
سا ل های  نخستین  در  مخاطب  شایستگی 
زندگی شکل می گیرد، امکان ارتقابخشی آن 
اندک است. در حالی که مهارت های استفاده 
از  بیشتری دارد.  ارتقا بخشی  امکان  از رسانه، 
نظر پاتر، برخورداری مخاطبان از مهارت های 
نظر وی  به  دارد.  پیوستاری  رسانه ای صورت 
میزان اهمیت مهارت های سواد رسانه ای به یک 
اندازه نیست. فهرستی از مهارت های کنشی در 

سواد رسانه ای عبارت هستند از:
تحلیل: شکستن پیام به عناصر معنادار. 

امکان  یا  پیام  ارزش  درباره  داوری  ارزشیابی: 
مقایسه عناصر پیام.

گروه بندی: تعیین اجزای مشابه و متفاوت پیام.
تبیین  برای  فراگیر  اصول  از  استفاده  قیاس: 

موارد خاص.
در  مختلف  پیام های  جمع بندی  ترکیب: 

ساختارهای جدید.
خالصه سازی: ارائه توصیفی روشن، درست و 

فشرده از پیام.
yوظايفپردازشپیاماطالعات

سواد  شکل  عالی ترین  در  پاتر،  منظر  از 
رسانه ای مخاطب، به وظیفه پردازش کنندگی 
نظام مندی  سه  در  که  می پردازد،  اطالعات 
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معنایی«،  »همتاسازی  »گزینش گری«، 
»سازه های معنایی« متبلور می شود.

می گیرد،  تصمیم  مخاطب  گزینش گری  در 
که با پیام مواجه شود یا آن را نادیده بگیرد. 
این تصمیم گیری جنبه کامال ارادی دارد و در 
صورتی که مخاطب تصمیم به برخورداری از 
پیام بگیرد، پیام برای او حامل معنا می شود. 
به عبارت دیگر مخاطب معنای هر پیام را به 
منظور معنایی خود، همتا می سازد و در نتیجه 
در این سطح نمادهای مستتر و آشکار اطالعات 

را کشف و شناسایی می کند. )بلبلی، 1392( 
از سوی دیگر در مراحل گزینش گری تمرکز 
از  دریافتی  پیام های  بررسی  بر  مخاطب 
پاتر،  دیدگاه  در  است.  محیط  در  رسانه ها، 
از محیط، همه جهان واقعی و منابع  منظور 
رسانه های دیگر است. به عبارتی پذیرفتن یا 
حتی نپذیرفتن پیام از سوی مخاطب به میزان 
جهان  و  دیگر  رسانه ای  منابع  با  آن  انطباق 
واقعی بستگی دارد. در مرحله دوم، مخاطب 
بر منظومه انسجام یافته نمادها در پیام متمرکز 
با  که  می پردازد  پیام هایی  به  یعنی  می شود. 
معنا های آموخته او در گذشته هماهنگ باشد. 
اولین  به  دیگر  بار  مخاطب  سوم  مرحله  در 
بخش مدل پاتر، یعنی ساختارهای دانش بر 
می گردد و سعی می کند ساختار دانش خود را 

گسترش دهد. )پاتر، 1391: 96(
مراحلسوادرسانهایازنظرتامن

یک  رسانه ای  سواد  »تامن1«  نظر  اساس  بر 
را،  پیوستاري  است که سه مرحله  واژه کلي 
شامل مي شود که منجر به توانمندسازي سواد 

)Thoman, 1995: 2( .رسانه ای مي گردد
y  ،شخصي برنامه ریزي  اهمیت  اول:  مرحله 

در نحوه استفاده از رسانه ها )رژیم مصرف 
مخاطب  که  معنا  این  به  است.  رسانه ای( 
انواع  تماشاي  و  انتخاب  به  بیشتري  توجه 
مختلف برنامه ها دارد و به صورت مشخصي 
بازي هاي  ویدئو،  تلویزیون،  از  استفاده  به 

1 . Elizabeth Thoman1.

رسانه ها  دیگر  و  فیلم ها  الکترونیکي، 
مي پردازد و میزان )مدت زمان( مصرف را 

کاهش مي دهد .
y  یادگیري شامل  مرحله  این  دوم:  مرحله 

مهارت هاي ویژه تماشاي انتقادي، یادگیري 
که  سؤال  این  پرسیدن  و  تحلیل  با هدف 
این قالب چگونه ساخته شده است، و چه 
باشند.  چیزهایي ممکن است حذف شده 
بهترین  انتقادي،  و  تماشایی  مهارت هاي 
گروهي  فعالیت هاي  براي  علمي  کاوش 
در  رسانه ای  سواد  آموزش  در  کالسي  یا 
خصوص آفرینش پیام هاي رسانه ای هستند.

y  به مخاطب  مرحله،  این  در  سوم:  مرحله 
توجه  رسانه ای،  نامحسوس تر  جنبه هاي 
مي کند و مخاطب به پرسش ها و موضوع هاي 
عمیقي مانند ،چه کسي پیام هاي رسانه ای را 
مي سازد؟ چه هدفي با فرستادن پیام دنبال 
سود؟  پیام  ارسال  از  کسي  چه  مي شود؟ 
 ... و  مي کند؟  ضرر  کسي  چه  و  برد  مي 
مي پردازد. آن چه در این الیه اهمیت دارد، 
شناخت حقایق و جنبه هایي از پیام است، 
که حذف شده است. به عبارت دیگر، فهم 
شناسایي  گرو  در  مخاطب،  سوي  از  متن 
 kovach, B. &( است.   پیام  ابعاد جاافتاده 

.)Rosenstiel, 2002: 35

این بعد از سواد رسانه ای به اندازه اي اهمیت 
عنوان »فهم سطح  با  آن  از  »هابز«  که  دارد 
از  این جنبه  از نظر هابز  باالتر« یاد مي کند. 
سواد رسانه ای، توان پیش بیني کننده قوي اي 
مخاطبان  انتظارات  و  نیازها  شناسایي  براي 
 Hobbs, Renee & Richard(  .فراهم مي آورد

)Frost, 2003: 341

بر اساس نظر الیزابت تامن و همکارانش، سواد 
رسانه ای مانند فیلتری داوری کننده است؛ به 
این معنا که جهان، متراکم از پیام است، باید 
این پیام ها از الیه های فیلتر سواد رسانه ای عبور 
کنند تا شکل موجه و معنادار به خود گیرد، 
بنابراین پیام رسانه های جمعی، بر اساس سواد 

رسانه ای در سه الیه عمل می کند: 
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y  در شخصی  برنامه ریزی  اهمیت  اول:  الیه 
از رسانه ها؛ به این معنا که  شیوه استفاده 
مخاطب به انتخاب و تماشای انواع گوناگون 
به صورت  و  دارد،  بیشتری  توجه  برنامه ها 
بازی های  ویدئو،  تلویزیون،  از  مشخصی 
الکترونیکی، فیلم ها و دیگر رسانه ها استفاده 
می کند، و میزان مصرف را کاهش می دهد.

y  به مخاطب  سطح،  این  در  دوم:  الیه   
جنبه های نامحسوس تر رسانه توجه دارد و 
به پرسش ها و موضوع های عمیقی مانند چه 
کسی از ارسال پیام سود می برد، و چه کسی 

ضرر می کند، می پردازد.
y  الیه سوم: این الیه مهارت های الزم برای 

می دهد.  ارائه  را  رسانه ها  انتقادی  تماشای 
مخاطب با این مهارت ها به تجزیه، تحلیل 
و  پیام  ساخت  چارچوب  درباره  پرسش  و 
To� )جنبه های جاافتاده در آن می پردازد. 

man, 1995: 2( همچنین تامن معتقد است، 

رسانه ای  سواد  الیه ها،  شدن  عمیق تر  »با 
اول  الیه  در  می شود؛  بیشتر  مخاطبان 
مخاطب خود را ملزم می کند، تا در استفاده 
از رسانه، جیره مصرف داشته باشد؛ و در الیه 
دوم با توجه به ویژگی های پیام دهنده، برخی 
پیام ها که مطلوب مخاطب است، برگزیده 
می شوند و به دیگر پیام ها توجه نمی شود؛ 
نقد  رسانه ای  پیام های  نیز  سوم  الیه  در 

می شوند. )سلطانی فر، 1387: 46 - 45( 
سواد رسانه ای در وسایل ارتباط جمعی با توجه 
بازتولید  نوعی  گوناگون،   ابعاد  و  کارکردها  به 
نشانه ای از طریق پیام های رسانه ای است، که 
بتواند فهم و درک مخاطب را با اهداف رسانه ای 
خود همراه کند، این رسالت از طریق برنامه ریزی 
و برنامه سازی های مختلف همراه با انتقال، اشاعه 
و انتشار پیام های معنادار و به نوعی فیلتر شده، 

شکل می گیرد. )باکینگهام، 1389( 
ابعادسوادرسانهای

که  است،  چندبعدي  فرایند  رسانه ای  سواد 
هر  طول  در  مي تواند  شخص  هر  توانایي 
ابعاد چهارگانه سواد  گیرد.  قرار  آن ها  از  یک 

»حسي«،  »ادراکــي«،  ابعاد  یعني  رسانه ای، 
هم  به  کامال  »اخالقي«  و  »زیبایی شناسي« 

وابسته و پیوسته هستند. )ببران، 1385(
- توانايیهايادراكي

تا  نشانه ها،  ساده  شناخت  از  مجموعه اي 
درک پیچیده ترین پیام ها و کشف علل نحوه 
را  رسانه خاص  توسط یک  آن ها  ارائه خاص 
دربرمي گیرد. این همان بعد فکري یا عقالني 
فرایند  در  غني  مفهومي  ایجاد  به  که  است 

ساختن معنا، منجر مي شود.
- تواناييهايحسي

و  احساس  به  وابسته  کامال  که  است  بعدي 
عاطفه افراد است. برخي مخاطبان در زمینه 
دریافت تأثیرات حسي پیام هاي رسانه ای، بسیار 
داراي  احساسات  این  از  برخي  هستند.  قوي 
تأثیرات منفي  تأثیرات مثبت و برخي داراي 
هستند. براي مثال، کودکاني که به تماشای 
فیلم هاي ترسناک و خشونت بار مي نشینند، آن 
چنان مغلوب حس ترس مي شوند که ساعت ها 
حسي  ابعاد  کشف  براي  مي مانند.  منفعل 
پیام ها به لحاظ نوع حس نهفته در آن پیام 
و پیچیدگي آن، سطوح سواد رسانه ای به طور 

نسبي قابل تغییر است.
- تواناييهايزيباييشناسي

این مقوله به میزان هنر و مهارت تولید پیام در 
رسانه هاي مختلف بستگي دارد، و به توانایي 
دیدگاه  از  رسانه ای  مفاهیم  شناخت  و  درک 
هنري اشاره مي کند. سبک هنري منحصر به 
تولیدکننده و کارگردان  نویسنده،  فردي، که 
یک برنامه رادیویي یا تلویزیوني شاهد مسلم 
این بعد از سواد رسانه ای است. )ببران، 1385(

- تواناييهاياخالقي
به توانایي ادراک و دریافت ارزش هاي نهفته در 
پیام ها اشاره دارد. در سبک کمدي، ارزش هایي 
از  داده مي شوند، حاکي  نشان  پیام ها  در  که 
ابزاري مهم، در  این است که مزاح و شوخي 
حل و فصل مشکالت است، اما ارزش هایي که 
در یک درام تصویر مي شود، به طور معمول 
تلقین کننده این است که توسل به خشونت 
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موفق ترین راه براي رسیدن به خواسته ها در 
این دنیاي خطرناک است. با این تفصیل، به 
نظر مي رسد درک و تشخیص درست مضامین 
درجه  داراي  که  افرادي  توسط  تنها  اخالقي، 
باالیي از سواد رسانه ای هستند، میسر است. 

)ببران، 1385(
اصولسوادرسانهای

است  استوار  اصولی  پایه  بر  رسانه ای  سواد 
و  راهبردسازان  التفات  مورد  اصول  این  که 
قرار  جامعه ای  هر  رسانه های  سیاست گذاران 
می گیرد. برخی از مهم ترین این اصول عبارت 

هستند از: 
رسانه ها، ساختگی و سازه ای هستند: رسانه ها . 1

دنیایی را به نمایش می گذارند که اگر چه 
نگاه  یک  از  اما  می رسد،  نظر  به  حقیقی 
ازای خارجی  مابه  معموال  که  گزینش شده 
ندارد، آن را در معرض دید قرار می دهند؛ از 
این  رو مرز میان واقعیت و مجاز در نمایش 

رسانه ای دشوار است. )قاسمی، 1386(
می کنند: . 2 بازسازی  را  واقعیت  رسانه ها 

وسیله  به  عالم،  وقایع  ارائــه  شیوه  میان 
سوی  از  عالم  این  درک  شیوه  و  رسانه ها 
مصرف کنندگان رسانه، یک رابطه قطعی و 
معناداری وجود دارد. واسطه شدن رسانه ها 
برای درک واقعیت، همان چیزی است که 
»بودیار« معتقد است، جامعه از رهگذر آن 
و  می رسد  وانمودگی  و  نمادین  مرحله  به 
بر آن یک نظم نوین رسانه ای که ساخته 
و پرداخته، نمودهای رسانه ای است، حاکم 

می شود. )وکانسیداین، 1379(
از . 3 را  خود  نظر  مــورد  مفهوم  مخاطبان 

رسانه ها می گیرند: مخاطب انتخابی را که از 
میان رسانه ها و پیام های مختلف  به عمل 
و  می دهد  انجام  انگیزه  اساس  بر  می آورد، 
محتوا و پیام های رسانه ای را از طریق یک 
شبکه پیچیده متشکل از ماهیت و نیازهای 
مطابق  واقع  در  می کند.  پاالیش  خودش، 
و  دارد  تعامل  رسانه  با  فردی  فاکتورهای 
رسانه ای  پیام های  منفعل  دریافت کننده 

نیست. )بصیریان، 1385( 
دارند: . 4 تجاری  اهداف  رسانه ای  محصوالت 

هر نوع درک واقعی از محتوای رسانه ها را 
نمی توان از زمینه اقتصادی و ضرورت های 
مالی محرک صنعت رسانه ها، جدا دانست. 

)وکانسیداین، 1379(
رسانه ها دربردارنده پیام های ایدئولوژیکی و . 5

ارزشی هستند: پیام های رسانه ای تا اندازه 
زیادی تبلیغاتی بوده و ارزش ها و باورهای 
اساسی معینی را به صورت مداوم، ساخته 
رسانه ها،  کلی  روند  می کنند.  منتقل  یا 
پیام های  بودن  تلویحی  یا  بودن  تصریحی 
ایدئولوژیکی است؛ مثل روح مصرف گرایی، 
نقش زنان و وطن پرستی بی چون و چرا را 

منتقل می کند. )قاسمی، 1386(
دارند: . 6 اجتماعی  و  سیاسی  بار  رسانه ها 

تغییرات  و  سیاسی  مسائل  بر  رسانه ها 
پس  در  و  دارنــد  زیــادی  تأثیر  اجتماعی 
نقاب آزادی گرایی، منافع سیاسی اجتماعی 
دولت های صاحب سلطه را تأمین می نمایند. 

)وکانسیداین، 1379(
هر رسانه شکل زیباشناختی خاصی دارد: . 7

درک  به  قادر  را  ما  رسانه ای  سواد  اصل 
فرد هر  به  و مشخصات منحصر  ویژگی ها 
رسانه می کند. به این ترتیب می توانیم نحوه 
و درک  را جستجو  محتوا  و  ارتباط شکل 
کرده و عالوه  بر درک مفهومی پیام رسانه، 
دریابیم.  نیز  را  رسانه  بیان  و  گفتن  نحوه 

)وکانسیداین، 1379: 13 - 10(
هشتمفهومكلیدیسوادرسانهای

تمام رسانه ها دارای ساختار هستند.. 1
رسانه ها واقعیت را مي سازند.. 2
مفهوم . 3 رسانه ها  در  مخاطبان،  گفتگوهاي 

پیدا مي کند.
رسانه ها مفاهیم تجاري دارند.. 4
و . 5 ایدئولوژیکي  پیام هاي  حاوي  رسانه ها   

ارزشي هستند.
رسانه ها حاوي مفاهیم اجتماعي و سیاسي . 6

هستند.
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شکل و محتوا در رسانه ها رابطه نزدیکي با . 7

هم دارند.
به . 8 منحصر  زیباشناختي  شکل  رسانه  هر 

فردي دارد. )سلطانی فر، 1386(
توانايیهایمرتبطباسوادرسانهای

جمله  از  روز،  تکنولوژی  از  استفاده  توانایی  
کامپیوتر برای پردازش و تولید اطالعات، توانایی 
نتیجه گیری در مورد روابط علی و معلولی، میان 
گزارش های رسانه ها و واکنش عمومی، توانایی 
تشخیص تأثیر تحریف، کلیشه سازی، تبلیغات 
توانایی  ــداری،  دی رسانه های  در  خشونت  و 
تشخیص تفسیر و به وجود آمدن تصویرهای 
بصری، توانایی مصرف انتقادی و نه منفعالنه 
از رسانه ها، توانایی اتخاذ رژیم مصرف رسانه ای، 
توانایی تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و 
و   4  :1379 )کانسیداین،  رسانه ها.  اقتصادی 

شکرخواه، 1385: 29 - 30(
نتیجهگیری

می خواهند  که  طور  آن  جمعی  رسانه های 
برای  را  پیام هایی  دنیا،  و  زندگی  مسائل  از 
مخاطبان خود تولید می کنند، بر اساس این 
را  خود  دنیای  مخاطبان  تولیدات  و  پیام ها 
می سازند. در واقع مخاطب با توجه به پیام هایی 
برنامه های  می کنند،  تولید  رسانه جمعی  که 
خود را انتخاب می کنند، و بر اساس این امر 
خود  مخاطب  پاالیش  به  جمعی  رسانه های 
پیام ها  و  تولیدات  این  همچنین  می پردازند. 
دربردارنده بینش و نگرشی است که بر ساختار 
رسانه حاکم است، و این نگرش و چشم انداز از 
طریق پیام ها و برنامه های خاص به مخاطب 
با  فرایند  این  نوعی  به  و  می دهد،  آموزش 
جمعی  رسانه های  ترغیب  و  اقناع  کارکرد 
همراه است. با توجه به چنین اصولی می توان 
پیوند تنگاتنگی بین ساختار رسانه جمعی و 
حاکمیت برقرار کرد؛ که رهبران و کارگزاران 
رسانه ای از این بینش حاکم برای تولیدات سواد 
رسانه ای استفاده می کنند، این بینش و نگرش 
شکل زیبا شناختی معناداری را به مخاطبان 
القا می کند، که بر ساختار رسانه حاکم است. 

)ساروخانی، 1386(
در  رسانه ای،  سواد  از  برخورداری  ضرورت 
عصری که رسانه ها، هم به لحاظ تعدد،  هم از 
نظر شکلی و هم از نظر محتوایی تمامی محیط 
را  انسان ها  اجتماعی  و  فردی  فکری،  زندگی 
است.  اجتناب ناپذیر  امری  کرده اند،   احاطه 
ایدئولوژی های  و  انگیزه ها  شناسایی  توانایی 
موجود در ساخت محتوا و برنامه های رسانه ای،  
بصری  پیام های  تفسیر  و  تشخیص  مهارت 
و متون موجود در رسانه ها،  واکنش فعال در 
برابر رسانه ها،  تجزیه و تحلیل های اجتماعی، 
 اقتصادی،  فرهنگی و سیاسی در برابر اطالعات و 
محتوای رسانه ها و ... همگی از جنبه های سواد 
رسانه ای هستند، که فرد را قادر می سازند، در 
جهان کنونی و در برابر حجم انبوهی از رسانه ها 
بتوانند پاسخی هوشمندانه و با تدبیر داشته 

باشند.
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