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مقدمه
مجموعه اي از رسانه هاي قدیمي و جدید جامعه 
را  ما  که  طوري  به  است،  کرده  احاطه  را  ما 
مجبور به گسترش مفهوم سواد و ارتقای آن از 
خواندن و نوشتن، به مشاهده عمیق در استفاده 
دسترســي،  براي  گوناگــون،  رسانه هاي  از 

فهــم و ایجاد ارتباطات کرده اســت.
بنابراین »اصطالح ســواد رسانه اي به ترکیب 
اشکال مختلف سواد، به منظور اســتفاده از 
آن ها  مهم ترین  که  کار مي رود  به  رســانه ها 

رســانه هاي  متني،  بصري،  اطالعاتي،  سواد 
اخبار و رســانه هاي جمعي است.«  و  جدید 

)نیکبوئر، 2009: 36(
شــناختي  زمینه هاي  شــرایطي  چنین  در 
الزم براي جامعه در مقابل محمل هاي جدید 
انتقال اطالعات، چالشــي جدید اســت، که 
به  نســبت  جامعه  آگاهانه  توجــه  ضرورت 
ذات، محتــوا و عملکرد رســانه ها را ایجاب 
مي کند و در قالب واکنــش و تفکر انتقادي 
در مقابل پیام هاي رســانه اي تحقق مي یابــد. 
بنابراین براي ایجاد این زمینه هاي شــناختي و 

ند
شم

هو
اه 

مر
 ه

ی
ها

ن 
لف

ز ت
ه ا

اد
تف

س
ر ا

ی د
ه ا

سان
د ر

وا
 س

ت
می

اه
ه 

ی ب
اه

نگ

نگاهی به اهمیت سواد رسانه ای در 
استفاده از تلفن های همراه هوشمند
مریم�حاج�محمدی��

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی
m.hajmohammadi@mci.ir

چکید�ه
استفاده از تلفن همراه به عنوان رسانه ای اجتماعی )با سرعت عمل باال( در 
فضای رسانه ای کنونی، که فضایی توأم با سانسور پیش از انتشار و پس از 

انتشار است، در کانون توجه کاربران قرار گرفته است. 
اجتماعات  و  ارتباطات  مبنای  بر  موبایلی  اپلیکیشن های  و  ابزار  گونه  این 
آنالین فعالیت می کنند و نیاز مخاطب را به شفاف سازی و اقناع خبری، در 
کنار دیگر نیازها ارضا می کند. این رسانه های اجتماعی موبایلی با ویژگی های 
منحصر به فردشان شرایط جدیدی را در برقراری ارتباط و اشتراک گذاری 
و  ابزار  این  از  استفاده  سواد  و  آگهی  میان  این  در  می کنند.  فراهم  محتوا 
امکانات جانبی آن، نقش پررنگ و پراهمیتی پیدا می کنند. به گونه ای که در 
صورت سوء مصرف آن یا استفاده نامناسب و بدون دانش، می تواند منجر به 
تشویش، شایعه یا سردرگمی شود. در این مقاله سعی داریم تا با مطرح کردن 
مفاهیم سواد رسانه ای و ویژگی های تلفن های همراه هوشمند که منجر به 
ایجاد نیاز در مخاطب می شود به نقش فعال و به سزای آن در فضای زندگی 

کنونی ایران بپردازیم.  
واژگان�کلیدی

سواد  اجتماعی،  اپلیکیشن های  رسانه ای،  مصرف  رژیم  انتقادی،  تفکر 
رسانه ای، نیاز و وابستگی.
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ترویج اندیشــه و اندیشه ورزي در میان کاربران 
ایرانی و نهادهای متولی امر آموزش نسبت به 
محتواي رســانه اي، مي بایست از ترویج تفکر 
انتقادي و در کل آموزش ســواد رســانه اي به 
افراد در جامعه اطالعاتي بهره جست. )سلطاني 

فر، 1386: 119 - 120(
رسانه اي،  سواد  شده  سعي  مقاله  این  در 
کردن  عملي  و  اصول  آن،  اهداف  ضرورت ها، 
گیرد.  قــرار  بررسي  مــورد  آن  هاي  برنامه 
و  رسانه ای  سواد  مفاهیم  بیان  با  همچنین 
ویژگی های تلفن های همراه هوشمند، که منجر 
به ایجاد نیاز در مخاطب می شود به نقش فعال 
ایران،  کنونی  زندگی  فضای  در  آن  بسزای  و 

پرداخته می شود.
نقشسوادرسانهایدرسبكاستفادهاز

تلفنهایهوشمند
در قرن اخیر، از سواد رسانه ای به عنوان سواد 
جدید یاد می شود. هوشمندی ای که افراد را 
قادر می سازد فعاالنه و با تفکر انتقادی، رژیم 
گیرند.  دست  در  را  خود  رسانه ای  مصرف 
شبکه های  به  دسترسی  افزایش  با  همچنین 
آسیب های  همراه،  تلفن  تعاملی  مجازی 
اجتماعی نوظهوری )اعتیاد موبایلی، تضعیف 
در  و غرق شدن  واقعی  فردی  بین  ارتباطات 
فضای مجازی( در جامعه بروز کرده است، که 
میزان سواد رسانه ای کاربران در آن نقش دارد.

با توجه به زندگی در عصر سلطه گری و نفوذ 
اینترنت و استفاده اعتیادگونه و روزافزون افراد 
از این رسانه های تعاملی، و از سویی افزایش 
آسیب های اجتماعی نوپدید فضای اجتماعی، 
سواد رسانه ای می تواند نقش مؤثری در کاهش 
این نوع آسیب ها و استفاده نقادانه و هوشمندانه 

از آن داشته باشد. 
و  شناختی  الزم  زمینه های  ایجاد  با  واقع  در 
به  افراد  تا  آورد  فراهم  را  شرایطی  انگیزشی 
صورت خودانگیخته نسبت به محتوا و عملکرد 
رسانه ای واکنش نشان دهند و مواجه خود با 
و  تحلیل  راه  از  را،  آن ها  محتوای  و  رسانه ها 

تعمق، معنا بخشند.

در شرایط امروز دولت ها نگاه متعصبانه ای به 
اپلیکیشن های موبایلی نشان داده اند و برخی 
صحبت از سانسور آن را به میان می آورند. در 
واقع با توجه به نظر »لوی و گلیک« در بین 
مخاطبان رسانه ها، سه گروه از یکدیگر متمایز 

هستند:
گروه اول: موافقین که از قبل نظری مساعدی 

نسبت به برنامه های رسانه ها دارند.
گروه دوم: معترضین که زمینه انتقادی نسبت 

به برنامه های رسانه ها دارند.
گروه سوم: معتدلین که ما بین دو گروه فوق 
قرار دارند. )لوی و گلیک، 1978: 722 - 724(

باید دانست که از دیدگاه سواد رسانه ای نگاه 
حذفی توصیه نمی شود، بلکه با نهادینه کردن 
عوارض  می توان  جامعه  در  رسانه ای  سواد 
احتمالی اپلیکیشن های اجتماعی تلفن همراه 

را کنترل کرد.
سواد رسانه ای در حوزه موبایل به عنوان یکی 
از رسانه ها و ابزار های ارتباطی بحثی عمیق و 
چند بعدی است، که شاید کمتر از این منظر 
به آن توجه شده است. سواد رسانه ای در انواع 
پیامدهای  و  کارکردها  اجتماعی،  شبکه های 
شبکه های  در  مخاطب  اجتماعی،  شبکه های 
اجتماعی،  برای شبکه های  زندگی  اجتماعی، 
حریم  و  امنیت  اجتماعی،  شبکه های  قوانین 
عضویت،  عنوان  با  آخر  درس  و  خصوصی 
شبکه های  از  استفاده  فرهنگ  و  امکانات 
شبکه های  در  دوستی  مفهوم  اجتماعی، 
اجتماعی و هویت در شبکه های اجتماعی و 
مباحثی همانند سبک زندگی مجازی و رژیم 
مصرف رسانه ای از جمله مباحثی است که در 

این حوزه مطرح می شود.
موبایل، تلفن همراه یا گوشی همراه یک ابزار 
ارتباطی است که برای ارسال و دریافت پیام 
از طریق تلفن و ارتباطات رادیویی در گستره 
ابزار  این  قرار می گیرد.  استفاده  مورد  جهانی 
ارتباطي نخستین بارتوسط شرکت آمریکایی 
»موتوروال« در تاریخ 3 آوریل 1973 با وزنی 
)سایت  شد.  تولید  کیلوگرم  یک  به  نزدیک 
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تخصصی GSMA =  مؤسسه تخصصی جهانی 
سیستم های موبایل( موبایل نسل های گوناگونی 
گوناگونی  سازنده  شرکت های  توسط  و  دارد 

تولید می شود و به فروش می رسد.
اما وسیله ای که این روزها به عنوان تلفن همراه 
است،  هوشمند  ابزاری  هستیم،  مواجه  آن  با 
که با شرایط جدید جامعه ما را با معضالتی 
مواجه می کند. مسائلی چون تکثیر نکردن فیلم 
و عکس هایی که باعث جریحه دار شدن روح 
عمومی جامعه و افکار عمومی شود و افزایش 
نوجوانان نسل جدید  با  ارتباط  در  توانمندی 
دغدغه ای است برای خانواده و جامعه که باید 
در نظر گرفته شود، همه از مواردی است که 
ضروری است به مبحث سواد رسانه ای و نیاز و 

وابستگی مخاطب بپردازیم. 
عصر جدید ارتباط، هر روز افراد را در معرض 
اخبار و اطالعات جدید می گذارد که سوای از 
صحت و سقم آن، ذهن افراد را درگیر کرده 
و تغییرات محسوس و نامحسوسی در زندگی 
»مک  لوهان«  گذاشت.  خواهد  جای  بر  وی 
بـه  داده هـا  بـا  رسـانه هـا  که  است  معتقد 
پیام هاي  و  مي پردازند  مخاطبـان  ماسـاژ 
را  مخاطبان  حسي  آستانه  بي آنکه  رسانه اي 
مي شوند.  آن هـا  ذهن  وارد  کنند،  تحریـک 
مـک  لوهـان ایـن رونـد را بـه گونـه اي صریح تر 
چنین بیان مي کند: »پیام هاي رسانه ها، شبیه 
گوشت آبداري است که دزدها براي پرت کردن 
حواس سگ هاي نگهبان به کار مـي گیرنـد«؛ او 
مخاطبــان را امتــداد تکنولــوژي ارتبــاطي 
تکنولوژي  درون  در  عناصــري  حتــي  و 

توصیف مي کند. )شکرخواه، 1391: 181(
نیازووابستگیبهزبانساده

الگوی مصرفی سنتی )مانند ارتباطات صوتی به 
ارتباطات چند رسانه ای( کاربران در حال تغییر 
دستگاه های  از  استفاده  به  کاربران  تمایل  و 
در  شخصی  رایانه های  با  مقایسه  در  سیار 
حال افزایش است. شاید دم دستی ترین نظریه 
از  اعتیاد و استقبال  که بتوان در توجیه این 
شبکه های موبایلی به کار برد، نظریه استفاده 

و رضامندی باشد که فرض اصلی آن این است 
که افراد مخاطب، کم و بیش به صورت فعال، 
به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت 
را برای آنان، فراهم سازد. میزان این رضایت 
بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد. )ویندال، 

سیگنایزر و اولسون، 1376: 274 (
مجموع نیازها و انگیزه های مخاطب در استفاده 
از رسانه ها را در چهار مقوله اصلی: کسب اخبار 
و اطالعات از دنیای پیرامون و نظارت بر محیط 
شخصی،  روابط  تحکیم  خویش،  اجتماعی 
کسب خودآگاهی و هویت شخصی، سرگرمی و 
گریز از واقعیت و تخلیه عاطفی جای می گیرد.

اگر چه انتقال سریع اخبار وقایع، ایجاد ارتباط 
بین مردم و مسئولین و انتقال دیدگاه ها برای 
ایجاد ارتباط بهتر در جامعه و مانند این ها از 
نظر  به  اما  هستند،  رسانه ها  اصلی  وظایف 
می رسد همواره برخی از وظایف مهم رسانه ها 
خبر  انتقال  حاشیه  در  یا  مانده  نظر  از  دور 
قرار می گیرند. یکی از وظایف اصلی رسانه ها، 
مسئولین  و  جامعه  یک  دیدگاه های  پرورش 
آنی  منافع  و  کوتاه مدت  نگاه های  تبدیل  در 
آتی  ماندگار  منافع  و  بلندمدت  نگاه های  به 
و  شده  کارشناسی  تحلیل های  ارائه  است. 
نتایج پژوهش های کاربردی در مسائل کالن 
و آینده پژوهانه و رساندن نظر متخصصین به 
گوش مسئوالن از دیگر وظایف رسانه ها است.
مجهزشدنبهقدرتیهوشمندانهبهنام

سوادرسانهای
است  الزم  که  است  مهارتی  رسانه ای،  سواد 
به  و  رسانه ها  از  استفاده  کنار  در  جوانان 
به  همراه  تلفن  مجازی  شبکه های  خصوص 
اپلیکیشن ها  این  از  استفاده  شوند  مجهز  آن 
بدون داشتن سواد رسانه ای، اثرات نامطلوبی به 
همراه دارد. سواد رسانه ای به عنوان یک ناظر 
رسانه ای  رژیم مصرف  درونی شده،  هوشمند 

جوانان را تنظیم می کند.
همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. لذا بهتر 
است افراد با ابزار نیرومند سواد رسانه ای تجهیز 
پاالیش  و  گزینش  به  دست  فعاالنه  تا  شوند 
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بزنند و رژیم مصرف رسانه ای خود را تنظیم 
و کنترل کنند.

تحلیل انتقادی و کاربردی مسائل روز جامعه 
ارائه  و  مؤثر  و  دقیق  جستجوی  معنای  به 
راهکارهای مناسب و راهبردی و نه فقط انتقاد 
به معنای عیب جویی، نیز از وظایف اصلی رسانه 

مسئول و توسعه محور است.
فضای مجازی پدیده »جهانی سازی« فرهنگ 
و ارتباطات را به مثابه مهم ترین ویژگی عصر 
حاضر با خود همراه آورده و مرزهای رسانه های 
مکتوب، دیداری و شنیداری دیگر را نیز بهم 
پیوند داده است. امکان دسترسی به اطالعات 
درهای  بودن  باز  و  است  میسر  راحتی  به 
اطالعاتی، در کنار سودمندی، خطراتی نیز به 

همراه دارد که باید ساماندهی و تعدیل شود.
فیلترینگ و کنترل به هر اندازه ای هم که باشد، 
باز اطالعات نامناسب و خطرزا به مخاطب عام 
خواهد رسید، و تنها راه مبارزه برای گزینش 
در  شده  رها  اطالعات  از  صحیح  استفاده  و 
فضای مجازی، کنترل درونی و انتخاب آگاهانه 
است؛ به طور کلی استفاده مفید و هدفمند از 
رسانه های نوین ارتباطی، سواد رسانه ای نامیده 

می شود.
توانايیهايمرتبطباسوادرسانهاي

برخي از توانایی هایي که مي توان در سایه سواد 
رسانه اي در حوزه تلفن همراه به دست آورد از 

این قرار هستند:
توانایی استفاده از تکنولوژي روز، از جمله . 1

تلفن همراه، براي پردازش و تولید اطالعات؛ 
تنظیمات  و  دیتا  از  استفاده  اصول  مانند 

مرتبط با آن.
 توانایی نتیجه گیري در مورد روابط علي و 2. 

معلولي، میان گزارش هاي رسانه ها و واکنش 
عمومي؛ خصوصا در مواقع بروز شایعات.

 توانایی تشخیص تأثیر تحریف، کلیشه سازي، 3. 
تبلیغات و خشنونت در کانال های تلگرامی و 

خبری.
 توانایی تشخیص تفسیر و به وجود آوردن 4. 

تصویرهاي بصري.

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

توانایی اتخاذ رژیم مصرف رسانه  اي؛ کسي . 6
که از سواد رسانه اي برخوردار است مي تواند 
به درستي تصمیم بگیرد؛ که چه مقدار و 
کرده  استفاده  رسانه اي  غذاهاي  از  چگونه 
و در معرض چه بخش هایي از رسانه قرار 
بگیرد؛ تا تمام وقت کاربران برای چک کردن 
شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرامی و 
اینستاگرام آن ها می رود. در پایان این مقاله 
به روش هایی برای کمک به گرفتن رژیم 

مصرف رسانه ای اشاره کرده ایم.
توانایی تجزیه و تحلیل اجتماعي، سیاسي . 7

و   4 )کانسیداین:   رسانه ها.  اقتصادي  و 
شکرخواه: 30 – 29(

سبكمصرفاپلیكیشنهایموبايلیدر
انسانباسوادرسانهای

دارد،  فردی که سواد رسانه ای  تعریف  این  با 
اپلیکیشن های تعاملی مجازی تلفن  می تواند 
همراه را بر روی گوشی خود نصب کند و از 
بگذارد،  اشتراک  به  مطلب  کند،  استفاده  آن 
به اخباری که در این شبکه ها منتشر می شود 
آگاهی داشته و راستی آزمایی داشته باشد و هر 
خبر صدق و کذبی را نشر ندهد، رژیم مصرف 
خود را کنترل کند و فعالنه و منتقدانه برخورد 
خود را با این رسانه تنظیم کند و توانایی تحلیل 
و تفسیر و ساخت تصویرهای بصری را داشته 

باشد.
 ... و  اینستاگرام  و  واتس اپ  و  وایبر  مخاطب 
بایستی دیدگاه انتقادی به این ابزارک ها داشته 
باشد. این دیدگاه یکی از مؤلفه های اصلی سواد 
رسانه ای است، که به مطالعه در زمینه صاحبان 
رسانه و اقتصاد رسانه، اصول اخالقی و سیاسی 
رسانه ها درباره نیروهای شکل دهنده محتوای 
مقررات  تبلیغات،  اقتصاد،  شامل:  رسانه ها، 
 Judith( می پردازد.  عمومی  عالیق  و  دولتی 
Rosenbaun, 2008: 12( چرا که رسانه ها در 

کنار کارکردهای مثبت خود کژکارکردهایی نیز 
با خود دارند و تنها راه کاهش این کژکارکردها 
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است.  رسانه ها  این  از  هوشمندانه تر  استفاده 
سواد  نظریه  از  الگو برداری  با  نیز  راه  بهترین 
رسانه ای »الیزابت ثومن«، اهمیت دادن به رژیم 
مصرف رسانه ای است. چرا که استفاده افراطی 
را  مخاطب  شبکه ها  این  از  شناخت  بدون  و 
دانش،  شدن  سطحی  اجتماعی،  انــزوای  به 

مسمومیت اطالعاتی و ... می کشاند.
تربیت  به  تخصصی  نگاه  لزوم  وصف،  این  با 
مسئولیت  دارای  متخصص،  خبرنگارانی 
اجتماعی، پویا، جستجوگر و حقیقت طلب که 
فارغ از خطوط فکری و سیاسی شخصی خود، 
منافع و مصالح جامعه را در نظر گرفته، پیگیری 
و دنبال نمایند، از ضرورت های دیگر رسانه های 

آینده پژوه و توسعه گراست.
حادثه ای چون آتش سوزی و تخریب ساختمان 
پالسکو که نمی توان آن را تنها یک »رویداد« 
یا »اتفاق« نامید، چرا که با یک محاسبه ساده 
کرد،  پیش بینی  را  فاجعه ای  چنین  می شد 
تبعات بسیاری نه فقط برای افراد فوت شده، 
ایشان  خانواده های  و  خسارت دیده  مصدوم، 
تأثیرات  آن  از  جامعه  کل  بلکه  دارد،  پی  در 

کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری می پذیرد.
نقشرسانههایتوسعهمحوردرافزايش

سوادرسانهایموبايلی
و  راهبردی  برنامه های  فهم  صحیح  آموزش 
کالن و آینده نگرانه در تخصیص منابع کشور 
و منافع اقتصادی و تشریح راه های صرف آن 
از وظایف  اقناع صحیح مردم،  برای جامعه و 
توسعه ای  اهداف  پیشبرد  در  رسانه ها  دیگر 
طوالنی مدت  برنامه هایی  است.  کشور  کالن 
آینده  بروز چنین فجایعی در  از  که می تواند 
ترویج  و  توسعه  همچنین  کند.  جلوگیری 
برنامه  های کوتاه مدت بر مبنای منافع ملی و 
مسئولیت اجتماعی، از وظایف دیگر رسانه های 

توسعه محور است.
از  یک  هر  به  پرداختن  و  کردن  مشخص 
از  بهره گیری  با  ملت  و  دولــت  نقش های 
جامعه  به  دادن  و جهت  متخصصین  نظرات 
استفاده  با  توسعه  مسیر  در  قرارگرفتن  برای 

وظایف  از  رسانه ای،  انگاره سازی  نقش های  از 
دیگر رسانه های توسعه محور است، که می تواند 
موجب روشن شدن مسیر راه برای جامعه ای با 

نگاه رو به آینده و پیشرفت باشد.
بایستی  استراتژیست ها  یا  سیاست گذاران 
در  همراه  تلفن  رسانه ای  سواد  در  را  اصولی 
نظر بگیرند، که مهم ترین آن ها این است که 
مخاطبان مفهوم مورد نظر خود را از رسانه ها 
کانسیداین:  و   90 - )قاسمی: 93  می گیرند. 
13 - 10( چرا که دیگر آن ها منتظر نمی شوند 
تا پای تلویزیون بنشینند و منتظر باشند اخبار 
سراسری در مورد وقایع چه می گوید. از دیگر 
اصول در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
سواد رسانه اي دارای یک سری از ویژگي هاي 
اصلي است که توجه به آن حائز اهمیت است:

پیوستار و نه مقوله؛ سواد رسانه ای، موضوعي . 1
داراي درجات گوناگون است. در واقع از نظر 
منطقي، مقول به تشکیک به شمار مي رود 
یا  و مانند یک جعبه ، مقوله اي نیست که 
باید در آن جاي گرفت و یا جاي نگرفت. 
دائم  که  نیست  موضوعي  دیگر  عبارت  به 
بین نفي و اثبات بوده و افراد در مقایسه با 
آن به دو دسته حائز سواد رسانه اي و فاقد 
آن تقسیم شوند؛ بلکه افراد در مقایسه با آن 
هر یک درجات مختلفي از سواد رسانه اي 
که  پیوستاري  این  در  و  هستند  دارا  را 
اشغال  را  جایگاهي  است،  دماسنج  شبیه 
مي کند. کساني که در سطح هاي پایین این 
پیوستار قرار دارند، چشم اندازهاي ضعیف و 
محدودي به رسانه ها داشته و دانش آن ها 
در  استفاده  براي  را  کافي  چشم اندازهاي 
فراهم  رسانه اي،  پیام هاي  معناي  تفسیر 

نمي کند.
چند بعدي؛ سواد رسانه اي مستلزم آن است . 2

که در ابعاد گوناگون، اطالعات کسب کنیم.
شناختي،  بعد  از:  هستند  عبارت  ابعاد  این   

احساسي، زیبایي شناختي و اخالقي.
داللت  واقع بنیاد  اطالعات  به  شناختي  حوزه 
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... این  دارد؛ مانند تاریخ ها، اسامي، تعاریف و 
هستند.  مستقر  مغز  در  اطالعات،  از   گونه 
اطالعات حوزه احساسي که حاوي اطالعاتي 
درباره احساساتی مثل عشق، نفرت، خشم و ... 
است، در قلب مستقر است و جایگاه اطالعات 
اطالعاتي  حاوي  که  زیبایي شناختي  حوزه 
درباره روش تولید پیام است را باید در چشم ها 
و گوش ها دانست. هر قدر چشم و گوش قوي تر 
و دقیق تري براي شنیدن و دیدن وجود داشته 
باشد، اطالعات زیبایي شناختي بهتر و بیشتري 
اطالعات  جایگاه  بود.  خواهد  دارنده،  نصیب 
عرصه اخالقي هم که شامل اطالعاتي درباره 
ارزش ها است، در ضمیر و روح انساني مستقر 
است. اطالعات اخالقي، مالک و معیاري براي 
فراهم  را  غلط«  و  »درست  به  راجع  قضاوت 
دقیق تر  اخالقي  اطالعات  قدر  هر  مي کند. 
باشند، ارزش هاي نهفته در پیام هاي رسانه اي 
با عمق بیشتري درک شده و قضاوت ها درباره 

آن ارزش ها، دقیق تر و منطقي تر خواهد شد.
ساختار قدرتمند دانشي، باید حاوي اطالعاتي 
از هر چهار حوزه مذکور باشد و اگر یک نوع 
اطالعات موجود نباشد، ساختار دانش، ضعیف 
مي شود؛ که در نتیجه آن، سواد رسانه اي که از 
همین ساختارها تشکیل شده، ضعیف خواهد 
شد و نمي توان به درستي، نارسایي هاي پیام 

رسانه اي را تشخیص داد. )جیمز: 21 – 18(
شبکه های اجتماعی عالوه بر این که می توانند 
ابزار بسیار مناسبی برای تبادل  نظر، اظهار عقاید 
و آشنایی با دنیایی بزرگ تر در سطح جهانی 
باشند، به همان اندازه می توانند به شما و زندگی 
شما آسیب بزنند. اعتیاد به شبکه های اجتماعی، 
ناتوانی در مدیریت زمان، افسردگی، مشکالت 
تحصیلی و … تنها بخشی از تأثیرات منفی 
است که استفاده نادرست و افراطی از شبکه های 
اجتماعی را برای کاربران به ارمغان می آورند، 
از  صحیح  و  درست  استفاده  دلیل  همین  به 
شبکه های اجتماعی مهارت مهمی است که اگر 
به دنبال موفقیت در زندگی هستید، باید آن را 
بیاموزید. تکیه و اصرار بر ضرورت سواد رسانه ای 

انجمن  نیست. »باري دونکان« عضو  بی دلیل 
این آموزش  سواد رسانه اي کانادا، در ضرورت 

این دالیل را ذکر مي کند:
ما . 1 سیاسي  و  فرهنگي  حیات  بر  رسانه ها 

سلطه دارند.
تقریبا همه اطالعات، جز مواردي که آن ها . 2

را به طور مستقیم تجربه مي کنند، رسانه اي 
شده اند.

و . 3 ارزشي  مدل هاي  هستند  قادر  رسانه ها 
رفتاري پرقدرتي خلق کنند.

سواد رسانه اي مي تواند مصرف رسانه اي ما را . 4
لذت بخش تر کند و یک رابطه انفعالي را به 

یک رابطه فعال تبدیل نماید.
رسانه ها بدون فعال کردن خودآگاه، بر ما اثر . 5

مي گذارند.
عالوه  بر این دالیل، »دن بلیک« یکي دیگر از 
پژوهشگران عرصه سواد رسانه اي، دالیل زیر را 

در ضرورت سواد رسانه اي بیان کرده است:
واسطه  با  و  میانجي  محیط  یک  در  ما  الف( 

زندگي مي کنیم.
تأکید  انتقادي  تفکر  بر  رسانه اي  سواد  ب( 

مي کند.
ج( وجود سواد رسانه اي، بخشي از حیات یک 

شهروند فرهیخته و تحصیلکرده است.
یک  در  را  فعال  مشارکت  رسانه اي،  سواد  د( 

محیط اشباع  شده رسانه اي ترویج مي دهد.
تا  مي کند  کمک  ما  به  رسانه اي  آموزش  ه( 
فناوري هاي ارتباطي را درک و فهم کنیم. 

)قاسمی: 95(
خودكنترلی،اخالقحرفهای،سوادرسانهای

مابین  پیچیده ای  و  تنگاتنگ  ارتــبــاط 
خودکنترلی، اخالق حرفه ای و سواد رسانه ای 
وجود دارد. اخالق حرفه ای هر رسانه مواردی 
مثل اصول انتشار عکس در اینستاگرام، حرمت 
انسان ها، حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی 
و ... دربرمی گیرد و به نظر می رسد چه خوب 
فرهنگ  تکنولوژی،  ورود  از  قبل  که  است 
استفاده و ایدئولوژی آن که لبه نعبیری سواد 

رسانه ای است آموخته شود. 
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مخاطبان  که  می شود  موجب  رسانه ای  سواد 
به  نسبت  بخشیدن،  کورکورانه  مشروعیت  از 
محتوای پیام های رسانه ای دست بکشند. اصوال 
با  هدفمند  برخورد  جهت  در  رسانه ای  سواد 
رسانه مطرح می شود. از این منظر به اعتقاد 
رسانه،  حوزه  کارشناسان  و  تحلیل گران  اکثر 
دالیل  جمله  از  رسانه  با  هدفمند  برخورد 
اقشار  تمامی  در  آگهی  سطح  رفتن  باال 
جامعه به عنوان مخاطبان رسانه ها است، که 
می تواند منجر به ایجاد ارتباطات دو سویه و 
مشارکت جویانه با رسانه ها از یک سو و تقویت 
و بازتولید ساختارهای دموکراتیک جامعه به 
حوزه  در  شهروندان  فعاالنه  مشارکت  واسطه 

رسانه باشد. )پاتر؛ 1385: 19 - 21( 
سواد  است؛  معتقد  پارتر«  »جیمز  همچنین 
نام  به  چهارگانه ای  ابعاد  دارای  رسانه ای 
اخالقی  و  زیباشناختی  احساسی،  شناختی، 
است که در بعد اخالقی با ارزش های مخاطبان 

سر و کار دارد. )پاتر، 1385: 20( 
در حوزه استفاده از تلفن همراه هوشمند، به 
جز کاربرد خود تجهیزات و اصول تنظیمات 
دیتا فرهنگ کاربری نیز اهمیت دارد. »پخش 
و  آتشنشانان  بی جان  پیکر  تصاویر  نکردن 
جان فشانان وطن« این یک پویش بود که در 
آن زمان به راه افتاد تا، دل خانواده ها به درد 
به  نیاید. جامعه ما جامعه ای است که گویی 
تراژیک  رویداد  هر  برای  صورت خرد جمعی 
به عنوان عبور از داالن تربیت استفاده می کند 
و به زنده سازی وجدان خاموش هم دیگر که 
این  از وجود خودش است، می پردازد.  جزئی 
وجدان خاموش به صورت خود آموزنده در این 
رویداد با استفاده از قابلیت های همه جایی و 
همه زمانی تلفن همراه کمپین ها و پیمان های 
جمعی را به شکل بستن قول شرف در فضای 
فضای  در  آن  بازنمود  و  مجازی  و  اجتماعی 
فضای  اصطالح  می کند.  پیدا  نمایش  بیرونی 
مجازی و رسانه های مجازی نیاز به تغییرات 
زیادی دارد چرا که دیگر فضا مجازی و غیر 
واقعی  از هر فضای  واقع  و در  نیست،  واقعی 

این  در  است.  پذیرش تر  قابل  و  ملموس تر 
پویش خود مردم به تحریم مواد منفجره روز 
چهارشنبه سوری سال جاری دست می زنند تا 
آتش نشانان به جای آماده باش در خیابان، کنار 

خانواده هایشان باشند.
این همان جنبش های فرهنگ سازانه رسانه ای 
تلفن همراه هوشمند است. رسانه ای که این 
روزها با قابلیت های ویژه ای که دارد، می تواند در 
نبود رسانه های صوتی و تصویری به روز، چابک 
و حقیقت گو به نهادینه سازی فرهنگ صحیح 
و ترویج دست بزند. وقتی با به اشتراک گذاری 
این  به  مردم  حادثه ای چون »پالسکو« خود 
نتیجه می رسند که فرهنگ همشهری هایشان 
شامل دو گروه کلی می شود: عده ای در حال 
صف  در  عــده ای  و  فاجعه  با  گرفتن  سلفی 
خون رسانی به مجروحان و باز از طریق همین 
رسانه، تلنگر شدید به تهران زده می شود که 
این شهر در صورتی که گرفتار بالیای طبیعی 
قابل جبرانی را در پی  شود، چه عواقب غیر 
خواهد داشت. و همین موبایل با تحلیل های 
جامعه شناسانه و عمیق مخاطبان مسئوالن را 
متوجه می سازد، که به جای ستاد بحران، ستاد 
پیشگیری تشکیل شود. یاد بگیریم پیشگیری 
بهتر از درمان بحران است. همه نشان دهنده 
مدیریت  و  فرهنگ  توسعه  در  رسانه  نقش 

بحران های عظیم چه می تواند باشد. 
فضای  دلیل  به  جمعی  رسانه های  اگر  حتی 
بوروکراتیک شان دارای ساختاری لخت و کند 
ابزارک هایشان  با  هوشمند  تلفن های  باشند، 
می توانند نقش فعالی در فرهنگ سازی و بهبود 

سواد رسانه ای داشته باشد.
هجوم  اکثریت  دلیل  پالسکو،  ماجرای  در 
ساختمان،  داخل  به  کار  و  کسب  صاحبان 
جهت  موجود  کامپیوتر های  و  اسناد  خروج 
بود، در حالی که  اسناد حسابداریشان  حفظ 
اگر اطالعات این افراد بر روی سامانه های ابری 
رفتن  دست  از  برای  نگرانی  می شد،  ذخیره 
عدم  جالب تر  نکته  نداشت.  وجود  اطالعات 
وجود سامانه اطالع  رسانی جمعی آتش نشانان 
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و نبود سامانه ای برای رهگیری وضعیت حیاتی 
و موقعیت مکانی این افراد است؛ به طوری که 
حتی سرپرست تیم ها و افراد مسئول شمارش 
دقیق افراد مفقود را ندارند! به طوری که جهت 
اعالم زنده بودن آتش نشانان از تلفن همراه خود 

استفاده کرده اند.
رژيممصرفرسانهای

در خصوص داشتن رژیم مصرف رسانه ای موارد 
زیر توصیه می شود:

که . 1 راهکارهایی  مهم ترین  از  یکی  شاید 
اجتماعی،  شبکه های  صحیح  استفاده  در 
مدیریت  می کند؛  بسیاری  کمک  شما  به 
زمان است. بسیاری از افراد ساعت ها زمان 
خود را بدون هیچ دلیلی صرف شبکه های 
اجتماعی می کنند و بدین شکل نه  تنها از 
این شبکه ها استفاده صحیحی ندارند، بلکه 
از تمام  کارهای روزمره و بااهمیت خود نیز 
جا می مانند؛ اما اگر در استفاده از شبکه های 
به  باشید،  داشته  زمان  مدیریت  اجتماعی 
خود  کارهای  تمام   به  می توانید   راحتی 
رسیدگی کرده و در عین  حال از شبکه های 
اجتماعی به  درستی استفاده کنید. به  عنوان  
مثال خود را مجبور کنید که بیشتر از یک 
ساعت در شبکه های اجتماعی پرسه نزنید 
و این زمان را مدیریت کنید، در صورتی که 
برای  بودید،  پایبند  شده  تعیین   زمان  به 
خود جایزه تعیین کنید و اگر به این زمان 
پایبند نبودید، می توانید خودتان را با ایجاد 
دارید،  دوست  که  کارهایی  در  محدودیت  
تنبیه کنید. اگر به تنهایی نمی توانید زمان 
خود را در استفاده از شبکه های اجتماعی 
مدیریت کنید می توانید از خانواده یا دوستان 
بر  بخواهید  آن ها  از  و  گرفته  کمک  خود 

برنامه ریزی شما نظارت کنند.
یکی از روش هایی که به استفاده بهتر شما . 2

از شبکه های اجتماعی کمک می کند، این 
آن ها سپری  را در  زمان کم تری  است که 
کنید. نیازی نیست همیشه آنالین باشید، 

زمانی هم برای سایر امور بگذارید.

شبکه های . 3 تمام  در  که  نیست  نیازی 
اجتماعی حساب کاربری داشته باشید، هر 
کدام از شبکه های اجتماعی که به نیازها و 
کرده  انتخاب  را  است  نزدیک تر  عالیق تان 
و حداکثر در دو شبکه اجتماعی حضوری 
فعال داشته باشید. عالوه بر این که می توانید 
حساب های کاربری تان را یکپارچه کنید و 
از شبکه های  ارسال یک پست در یکی  با 
اجتماعی آن را در سایر شبکه های اجتماعی 
اپلیکیشن های  بگذارید.  اشتراک  به  نیز 
به  را  اجازه  این  که  دارند  وجود  مختلفی 
شما می دهند تا حساب های کاربری خود را 

یکپارچه کنید.
در شبکه های اجتماعی مطالب و تصاویر را . 4

عکاسی  خودتان  کنید  سعی  نکنید،  کپی 
کنید، مطلب جمع آوری کنید و نظرات خود 
با دیگر  را در صفحه خود منعکس کنید، 
و  بپردازید  تبادل  نظر  و  بحث  به  کاربران 
در کل خودتان تولید محتوا کنید. فراموش 
نکنید شبکه های اجتماعی جایی برای تبادل 
 نظر و نشان دادن استعداد و عقاید شما است 
کپی  را  دیگران  نظرات  و  عقاید  اینکه  نه 
کنید. با تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، 
هم خودتان استفاده صحیح تری از این ابزار 
و  دوستان  چشم  در  هم  و  دارید  مجازی 
دنبال کنندگان تان کاربر حرفه ای تری به نظر 

می آیید.
اجتماعی . 5 شبکه های  بر  عالوه  کنید  سعی 

مشهوری همچون اینستاگرام، فیس بوک و 
توییتر در شبکه های اجتماعی و انجمن های 
شبکه های  شوید.  عضو  نیز  حرفه ای تری 
تحصیلی  و  شغلی  آینده  به  که  اجتماعی 
شما کمک بسیاری می کنند و می توانید از 

کاربران آن ها مشاوره بگیرید.
به جای صحبت کردن از راه قرار دادن تلفن . 6

یا  تلفن  بلندگوی  از  گوش تان،  مقابل  در 
هدست استفاده کنید.

به جای صحبت کردن، از فرستادن پیام های . 7
متنی استفاده کنید.
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فقط وقتی صحبت کنید که قدرت سیگنال . 8
باال باشد، چرا که سیگنال ضعیف تر ممکن 
در  بیشتر  گرفتن  قرار  به  نهایت  در  است 
که  هنگامی  بینجامد.  پرتوتابی  معرض 
میله های سیگنال های پر شده کمتری روی 
تلفن می بینید، به معنای آن است که تلفن 
شما باید بیشتر فعالیت کند تا سیگنالش را 
پخش کند. پژوهش ها نشان می دهد که در 
این هنگام میزان پرتوتابی به میزان بسیاری 

افزایش پیدا می کند.
تلفن همراهتان را در جیب تان نگه ندارید. . 9

هنگامی که تلفن روشن است، اما در حال 
استفاده نیست هنوز به طور متناوب سیگنال 
می فرستد تا برج تلفن همراه مجاور ارتباط 
داشته باشد، و این امر به معنای آن است که 
قرار گرفتن به پرتوتابی ادامه دارد. به همین 
دلیل تلفن همراهتان را نزدیک سرتان )برای 

مثال زیر بالشتان( نگه ندارید.
تلفن های همراه وسایلی ضروری هستند، . 10

اما شواهد نشان می دهد که آن ها می توانند 
افراد را در معرض پرتوتابی قرار دهند.

کارگروه زیست  محیطی آمریکا این نکات . 11
همراه  تلفن  از  استفاده  برای  را  ایمنی 

توصیه می کند.
نتیجهگیری

و  مجازی  فضای  از  بهره برداری  و  استفاده 
جنبه های  می تواند  اجتماعی  شبکه های 
تبلیغی و حتی  تفریحی،  آموزشی، مشورتی، 
راه اندازی  تناسب  به  باشد.  داشته  تحقیقاتی 
هر یک از شبکه های اجتماعی، هر کدام دارای 
فرهنگ  باید  و  هستند  خود  خاص  کارکرد 
استفاده از آن را نیز در جامعه، آموزش داد تا به 

هدف واقعی رسید. 
یادآوری این نکته ضروری است، که هر یک از 
این شبکه های اجتماعی نیز با توجه به نیازهای 
متفاوت جامعه جهانی، هر از گاهی بروزرسانی 
می گردند، تا همسازی بیشتری در فعالیت های 

انسان داشته باشند.
به طور  ارتباطی،  مؤثر  الگوهای  همچنان که 

آمار  و  رفته  فراتر  ملی  مرزهای  از  روزافزونی 
اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  به  اتصال 
به طور تصاعدی در  آن  کاربران  و  و مجازی 
حال رشد است. در کشور ما نیز از این دست 
و  شده اند  فعال  بسیار  اجتماعی  شبکه های 
اتفاقا  که  داخلی  شبکه های  این  از  بسیاری 
ابتذال  از هرگونه  بومی سازی شده اند، به دور 
برای کاربران ایرانی، بسیار مناسب و مفید و 

جذاب خواهند بود.
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی یکی از 
ابزارهای مدرن ارتباطی در جوامع مبتنی بر 
اطالعات است و در کشور ما نیز تأثیرگذاری 
نقش اطالع رسانی سریع آن، بر کسی پوشیده 

نیست.
مصیبت هولناک ساختمان پالسکوی تهران، 
و  بزرگ  درسی  دردناکی اش،  تمام  رغم  به 
مهم برای رسانه های ما به همراه داشت، چرا 
وظایف  مجدد  یــادآوری  بر  بود  تلنگری  که 
سنگین رسانه ها در کشور. اما به راستی وظایف 
با خط مشی  و  توسعه محور  پویا،  رسانه  یک 
مسئولیت اجتماعی، در قبال جامعه چیست؟ 
در  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  یادگیری 
مواقع بحران، یادگیری شهروند خبرنگار بودن 
و رعایت اصول حرفه ای حتی خبرنگاران همه 
بلد نیستند، کمترین مواردی بود که این رویداد 

به ما یادآوری می کرد. 
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مقدمه
اجتماع  زیربنایی  واحد  و  نهاد  طبیعی ترین 
است.  خانواده  آرامش،  کانون  اصلی ترین  و 
خانواده ای که با دارا بودن پیشینه ای به قدمت 
آفرینش، مهم ترین عامل تعادل و شکل گیری 
انتقال  وسیله  نخسین  و  انسان ها  شخصیت 
فرهنگ به شمار می آید. پرداختن به این بنای 
مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به 
جایگاه واقعی و متعالی همواره سبب اصالح 
موجب  آن  از  غفلت  و  انسانی  بزرگ  جامعه 
دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به 
ورطه هالکت و ضاللت بوده است، و اسالم این 

مکتب انسان ساز، بیشترین عنایت را به تعالی، 
تکریم و تنزیه خانواده دارد. از سوی دیگر در 
دنیای امروز، رسانه ها که ابزار ناگستنی زندگی 
انتقال اطالعات و شکل دهی  با  بشر هستند، 
تغییر فرهنگ،  و  افکار عمومی در توسعه  به 
سبک زندگی و تمدن بشری نقش بزرگی ایفا 
می کنند. رسانه ها و به ویژه تلویزیون، روش ها 
برنامه های  در  را  رفتاری مختلفی  الگوهای  و 
خود نشان می دهند، که می تواند الگویی برای 
تلویزیون های  میان  این  در  باشد.  تماشاگران 
ماهواره ای با توجه به گستردگی و نفوذی که 
مهم ترین  از  یکی  دارند،  مختلف  جوامع  در 

چکید�ه
مفهوم بازنمایی در ارتباطات، برای سنجش تفاوتی است که میان واقعیت 
نمایانده  تلویزیون  همچون  رسانه هایی  در  واقعیت  این  از  آن چه  و  عینی 
می شود، وجود دارد. خانواده در سریال گوزل چگونه بازنمایی شده است؟ این 
پژوهش با هدف شناخت بازنمایی خانواده در سریال گوزل با استفاده از روش 
نشانه شناسی و به طور مشخص تر با بهره گیری از رویکرد کیت سلبی و ران 
کاودری و همچنین فیسک در نشانه شناسی نگارش یافته است. محقق برای 
رسیدن به این منظور، پس از دیدن همه قسمت های سریال گوزل و انتخاب 
سکانس های مناسب تر برای هدف پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند، به 
تحلیل نشانه شناختی این سکانس ها پرداخته است و طبق نتایج این تحقیق، 
سریال گوزل به بازنمایی مفهوم خانواده با رویکردی کامال تخریب کننده و 

منفی پرداخته است. 
واژگان�کلید�ی

بازنمایی، خانواده، نشانه شناسی، شبکه های ماهواره ای.


