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تأثیر سواد رسانه ای 
در تشخیص اخبار جعلی

سودابه حسنی دخت 	
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی
hosnidokht_su@yahoo.com

چکید ه
رسانه ای  سواد  آمــوزش  به  رسانه ها  محتوای  درک  کشورها،  از  بسیاری  در 
رسانه ای  پیام های  دارند،  کمی  رسانه ای  سواد  که  افرادی  است.  مشروط 
که ارائه می شود، می پذیرند ، پس برای فرار از القای رسانه ها،  گونه  را همان 

داشتن اطالعات سواد رسانه ای ضروری است. 
به  را  مخاطبان  می تواند  که  اســت  اجتماعی  مهارت  یک  رســانــه ای  ســواد 
به  دستیابی  کند.  آشنا  رسانه ای  تولیدات  و  پیام ها  با  پویا  و  فعال  صورت 
مخاطبان  نزد  رسانه ها  اجتماعی  سرمایه  و  اعتماد  تقویت  باعث  مهم  این 
و افکار جمعی می گردد. آموزش سواد رسانه ای از سوی رسانه های جمعی 
متقابل  تعادل  نوعی  و  را تشخیص دهند  پیام ها  باعث می شود مخاطبان 
گاهی، تربیت، فهم و درک منتقدانه، ایجاد  گیرنده همراه با آ بین فرستنده و 

شود. 
کم هزینه  رسانه های اجتماعی ، همانند یک شمشیر دو لبه هستند. عالوه بر 
گسترده ای از اخبار  بودن، دسترسی آسان و انتشار سریع اطالعات، طیف 
گاهی  آ و  اطالعات  چقدر  هر  جمعی  رسانه های  دهد.  نیزگسترش  را  جعلی 
بگذارند.  تأثیر  عمومی  افکار  بر  می توانند  بهتر  دهند،  افزایش  را  مخاطبان 
کشف اخبار جعلی در رسانه های اجتماعی، در حالی به یک تحقیق تبدیل 
که روش های تشخیص موجود  گی ها و چالش هایی است  که دارای ویژ شده 

از رسانه های خبری سنتی را مؤثر یا غیر قابل استفاده می کند.
اخبار جعلی در رسانه های  کشف  از  بررسی جامعی است  این مقاله  هدف 

اجتماعی و چگونگی تشخیص اخبار جعلی و درست است.
گان کلیدی واژ

رسانه، سواد رسانه ای ، اخبار جعلی

مقدمه
ارتباطــات،  و  اطالعــات  انقــالب  کنــون  ا هــم 
مرزهــای ملــی را درنوردیده و تحوالت شــگرفی 
کرده اســت.  را در عرصــه جهانــی شــدن خلــق 
از ایــن رو حجــم بــاالی اطالعــات و دانش های 

تــازه، بــه راحتی از طریق شــبکه های اطالعاتی 
که  در دسترس همگان قرار می گیرد. موضوعی 
در عصــر دهکــده جهانی دارای اهمیت اســت، 
نحــوه برخــورد و اســتفاده مــا از پیشــرفت های 
اســت،  تکنولــوژی  خیره کننــده  و  پرشــتاب 
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گاهی هــای الزم  بنابراین داشــتن اطالعــات و آ
در زمینــه بهره منــدی از پیام هــای رســانه ای 
می تواند استفاده ما را از رسانه ها، مؤثرتر، پویاتر 
و لذت بخش تــر نماید، تا بــه راحتی تحت تأثیر 
ارزش ها و ایدئولوژی های خاص رســانه ای قرار 

نگیریم )صالحی امیری، 1396(.
ســواد رسانه ای نوعی مهارت و درک شناختی 
کــه بــر اســاس آن مخاطــب  و معرفتــی اســت 
می تواند به شناخت تولیدات متنوع رسانه ای 
در عصــر حاضر در زمینه های مختلف وســایل 
بــا یادگیــری ایــن  ارتبــاط جمعــی پــی ببــرد. 
مهارت می توان به مخاطبان نوعی شیوه های 
تفکیک، تمایز و شناســایی تولیدات مختلف 
یافتــن  دســت  بــرای  را  جمعــی  رســانه های 
بــه حقیقــت آمــوزش داد. دســتیابی بــه ایــن 
کمک بســیار بزرگی بــه پیوند اعتماد  مهــارت ، 
همچنیــن  و  می کنــد  رســانه ها  و  اجتماعــی 
آموزش چنین مهارتی به افزایش سرمایه های 
ارتبــاط  وســایل  توســعه  رســانه،  اجتماعــی 
کمک بســیار بزرگی  جمعی و انقالب اطالعات 
می نماید. سواد رسانه ای یک مفهوم قدیمی 
لوهــان« در ســال  کــه »مارشــال مــک  اســت 
کتــاب خــود تحــت  )1965( اولیــن بــار آن را در 
عنــوان »درک رســانه: توســعه ابعــاد وجــودی 
که  کار بــرد. وی معتقد بود: زمانی  انســان« به 
دهکده جهانی فرا رسد باید انسان ها به سواد 

جدیدی به نام سواد رسانه ای دست یابند1. 
آموزش ســواد رســانه ای در جامعــه، آمیزه ای 
از فنــون و تکنیک هــای بهره بــرداری مؤثــر از 
کســب بینــش و  تولیــدات رســانه ای و نوعــی 
که، در عصر  نگرش برای تشــخیص این است 
کــدام یــک از ایــن  رقابــت رســانه ای، امــروزه 
وســایل ارتبــاط جمعــی می تواننــد اطالعــات 
افــکار عمومــی  بــرای  را  و ضــروری  ســودمند 
کنند. بر این اســاس، انسان شناســان،  آماده 
مورخــان،  زبان شناســان،  جامعه شناســان، 
تمامــی  واقــع  در  و  ارتباطــات  دانشــمندان 

1  www�iranpr�com

ارتبــاط  چگونگــی  بــاب  در  کــه  رشــته هایی 
گروه هــا جهت ادامه حیــات، بهروزی  افــراد و 
و پیشــرفت مطالعــه می کنند، مدت ها اســت 
گذار انسان از  که  که به این نتیجه رســیده اند 
فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب، منجر به 
کنتــرل زندگی و محیط  افزایــش توانایی او در 
کینگهام، 1389(.  گشته است )با پیرامونی او 
بنابرایــن هــدف اساســی ســواد رســانه ای در 
بــه  نوعــی  بــه  می توانــد  جمعــی  رســانه های 
بــا عدالــت اجتماعــی مرتبــط باشــد،  رابطــه 
یعنــی، بدانیــم این مهــارت در هــر جامعه ای 
تــا چــه حــد، مــورد اهمیــت و ضــرورت اســت 
هــر  فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســت های  و 
کمیتــی تا چه میزان حاضر اســت از طریق  حا
وســایل ارتباط جمعی، این مهارت را در بین 
شهروندان و مخاطبان رسانه ای خود اشاعه 
دهــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد ســرمایه های 
اجتماعــی و پیونــد اعتمــادی خود را بــا افکار 

عمومی را تحکیم و استمرار بخشد.
رسانه

گذشته فقط به تلویزیون،  رسانه امروز ، مانند 
رادیو، روزنامه و مجله و کتاب منحصر نیست. 
گروهي به ســبب فراوان بودنشان  رسانه هاي 
از  و  شــده اند  تبدیــل  فــردي  رســانه هاي  بــه 
طرفــي بــه صــورت یك جبهــه عظیــم فرهنگي 
درآمده انــد. رســانه در لغت به معنی رســاندن 
اســت و در اصطــالح وســیله اي بــراي نقــل و 
انتقال اطالعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه 
و واســطه عینــي و عملــي در فراینــد برقــراري 
رادیــو،  مجــالت،  اســت.   روزنامه هــا،  ارتبــاط 
تلویزیــون، ماهواره، اینترنت و ... در زمره این 

گروه قرار می گیرند ) فرهاد ماهر، 1376(.
و  اطالعــات  انقــالب  کــه  حاضــر  عصــر  در 
ارتباطات، مرزهــاي جغرافیایی را درنوردیده 
و تحوالتــی شــگرف را در عرصــه جهانی خلق 
کرده اســت، رســانه ها می توانند چون ابزاري 
کنند تا با اســتفاده از  کمــک  مفید به انســان 
آخریــن پدیده هــاي علمــی، زندگــی دلخــواه، 
گر  که ا آرمانی و پربار داشــته باشــد، ضمن آن 
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کار  ابــزار مزبــور، غلط یا همراه با ســوء نیت به 
گرفته شود می تواند چون نیرویی ویران کننده 
.)1392 فلســفی،  رضــا  )غــالم  کنــد  عمــل 

سواد رسانه ای 
که ســواد رســانه ای را نخستین بار  اشــاره شــد 
مارشال مك لوهان )جامعه شناس و فیلسوف 
مطــرح  تورنتــو(  دانشــگاه  اســتاد  و  کانادایــی 
کــه دهکــده جهانــی  کــه می گفــت زمانــی  کــرد 
فــرا رســد باید انســان ها بــه ســواد جدیدی به 
نــام ســواد رســانه ای دســت یابنــد. امــا ســواد 
رسانه ای چیســت، رسانه ها چگونه بر ما تأثیر 
می گذارنــد، از مفاهیــم رســانه ای چه معنایی 
ایجــاد می شــود و نقــش و تعامــل رســانه ها، 
جامعــه و ســواد رســانه ای در ایجــاد تغییــرات 

معنایی به چه صورت است؟ )ایرنا، 1395(
ســواد رســانه ای مجموعــه ای از مهارت های 
بــه  دسترســی  کــه  اســت،  یادگیــری  قابــل 
انــواع  ایجــاد  و  تحلیــل  و  تجزیــه  توانایــی، 
پیام هــای رســانه ای را دربرمی گیــرد و در ســه 
ســطح عمومــی، متوســط و پیشــرفته تعریف 

می شود.
تکنیک هــای  از  آمیــزه ای  رســانه ای،  ســواد 
کســب بینــش  بهــره وری مؤثــر از رســانه ها و 
از  رســانه ها  بــرای تشــخیص  و درک درســت 
یکدیگــر اســت. ســواد رســانه ای می توانــد به 
انفعالــی و  از حالــت  کــه  مخاطبــان بیامــوزد 
ج شــده و بــه معادلــه متقابل و  مصرفــی خــار
کــه در نهایــت بــه نفع  فعاالنــه ای وارد شــوند 
خود آنان باشــد. به عبارتی ، ســواد رســانه ای 
گونــه ای  بــه  رســانه ها  از  تــا  می کنــد  کمــک 

هوشمندانه و مفید، بهره مند شد.
کسب ســواد رسانه ای می تواند بین محتوای 
بــا  بــه مثابــه محصــول نهایــی  یــک رســانه، 
کند تا مخاطب  عدالت اجتماعی رابطه  برقرار 
در ارتبــاط بــا رســانه  به جای تســلیم بودن یا 
تســلیم شــدن بــه صــورت رابطه یک ســویه و 
انفعالــی، رابطه ای فعال تر و تعاملی تر داشــته 

باشد )یونس شکرخواه، 1399(.
امــروز، آموزش و آموختن ســواد رســانه ای به 

رشــد تفکر انتقادی و مشارکت بیشتر افراد در 
کرده تا بــه نتیجه  کمــک  فرهنگ رســانه ای، 
بــرای  افــراد  بــه  دادن  قــدرت  یعنــی  غایــی، 
دسترســی بــه اطالعــات، تشــخیص، تجزیه و 
تحلیــل و ارزیابی پیام های رســانه ها، دســت 
که حضور رســانه ها  گفت  یابند، لــذا می توان 
گاه، بر ســواد رســانه ای مردم  به طــور ناخودآ
تأثیــر می گــذارد و بــا اعتماد به این رســانه ها، 
روابــط اجتماعــیِ محکــم و صلح آمیــز حفــظ 
که این ها به نوبه خود، پایه و اساس  می شود 
رفتار هــای جمعــی و همکاری هــای ســازنده 
کــه آفــت عرصه  اســت و جنجــال رســانه اى را 
کــه بــا اســتفاده از  رســانه های زرد )رســانه اي 
روش هــاي عوام گرایانه مي کوشــد، مخاطبان 
کند، بي آن که دغدغه انتقال  بیشتري جذب 
اطالعــات درســت، مصلحت هــاي عمومــي، 
تــوازن و بي طرفــي و ســود و زیــان اجتماعــي 
و اخالقــي آن را داشــته باشــد( شــده اســت ، 

خنثی می کند )علی رضا بابایی، 1398(. 
در ایــن چارچــوب، جامعــه ای توســعه یافتــه 
کنار رشد و توسعه  که بتواند در  تلقی می شود 
بــر  اقتصــادی،  و  اجتماعــی  شــاخص های 
معیارهای آموزش، فناوری های اطالعاتی و به 
کید نماید. عبارتی بر افزایش سواد رسانه ای تأ
دنیا امروز در شرایط اشباع رسانه ای قرار دارد 
و فضای پیرامون ما سرشار از اطالعاتی است 
ج شده است. که پل ارتباط فرد با دنیای خار

ســواد  هــدف  کــه  گفــت  می تــوان  بنابرایــن 
گام های خود، تنظیم  رسانه ای در نخستین 
یــک رابطه منطقی و مبتنــی بر هزینه- فایده 
کــه در برابر  بــا رســانه ها اســت. بــه ایــن معنــا 
رســانه ها چه چیزهایی را از دســت می دهیم 
و چــه چیزهایــی را بــه دســت می آوریــم و بــاز 
بــه عبــارت بهتــر، در مقابل زمــان و هزینه ای 
کــه صــرف می کنیــم چــه منافعــی بــه دســت 

می آوریم.
پس یکی از اهداف اصلی سواد رسانه ای این 
گاهــی و مفید  کــه اســتفاده مبتنــی بر آ اســت 

کند. فایده از دنیای اطالعات را تأمین 
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ســه جنبه ســواد رســانه ای را می توان در نظر 
گرفت:

	 ارتقا نسبت به محتوای رسانه ها 
	 آمــوزش مهارت های مطالعه یا تماشــای  

انتقادی
	 و   تجزیــه و تحلیــل اجتماعــی، سیاســی 

اقتصادی رسانه ها.
تســلط بــه یــک زبــان خارجــی، مهــارت برای 
هــم  ســایبر  فضــای  و  کامپیوتــر  از  اســتفاده 
جــزو مهارت هــای ســواد رســانه ای بــه شــمار 

می آیند.
تــا  می شــود  باعــث  رســانه ای  ســواد  کســب 
مخاطبان درک عمیق تری از آنچه می بینند، 
می شــنوند و می خواننــد داشــته باشــند. در 
که می توان فاقدان ســواد رســانه ای را  حالــی 
طعمه هــای اصلــی در فضاهای رســانه ای به 
شــمار آورد. افــراد دارای ســواد رســانه ای نــه 
تنهــا اســیر محصوالت رســانه ای نمی شــوند، 
محیــط  از  صحیح تــری  قضاوت هــای  بلکــه 
شــکرخواه،  )یونــس  دارنــد  خــود  پیرامــون 

.)1399
که  بــه بیانی دیگــر، بــرای داشــتن مخاطبانی 
کنار  بتوانند در برابر رســانه هاي متفــاوت و در 
گاهانه و فعاالنه از رســانه ها، خود  بهره گیــري آ
را در برابــر چالش ها و پیامدهاي مخرب آن ها 
کنند، باید سوادي جدید  در زندگی محافظت 
که همان ســواد رســانه اي اســت.  کــرد  ایجــاد 
سواد رسانه اي عالوه بر توانایی سواد سنتی که 
همان توان خواندن و نوشتن اســـت، توانایی 
تحلیــل و ارزشــیابی پیام هــا و قــدرت انتقــال 
اطالعات به دیگران را در قالب هاي مختلف و 
گون در انســان پدید می آورد.  گونا بــا ابزارهاي 
کــردن انســان بــراي  هــم چنیــن بــا توانمنــد 
کار رســانه ها و نحــوه معنی ســازي  درك شــیوه 
آن هــا یعنی ماهیت و اهــداف تولید پیام هاي 
رســانه اي و تأثیرات و تکنیک هاي رسانه هاي 
ج  گــون، او را از مصرف زدگــی صــرف خــار گونا
کــرده و در برابــر اثــرات مخرب رســانه ها مقاوم 

می سازد )غالم رضا فلسفی، 1392(.

رســانه ها  علیـــه  نهضـــتی  رســـانه اي  ســـواد 
تغییــر  بــرای  اســت  عاملــی  بلکــه  نیســت، 
هوشــیار  بــا  و  افــراد  رســانه اي  عادت هــای 
کردن مخاطبان بـــه آن ها می آمـــوزد چطـور از 
که سواد  کنند. شهروندانی  رسانه ها استفاده 
گاهی  رسانه اي دارند از طریق رسانه، میزان آ
و تــوان دریافت اطالعات خــود را باال می برند 
و بــا همیــن تــوان بــه ســمت تقویــت روحیــه 
انتقادي حرکت می کنند و رابطه یک ســویه و 
انفعـــالی را بـه جریانی دوسویه و فعال تبدیل 

می کنند )راسخ محمدی، 1386(. 
با انتشار اخبار آنالین و رسانه های اجتماعی، 
اخبــار جعلــی و اطالعــات نادرســت آنالیــن از 
طریق اینترنت وارد دنیای رســانه شدند. اما 
کردن اطالعــات نادرســت، به تالش  متوقــف 
رســانه های اجتماعی، روزنامه نگاران و همه 
شــهروندان نیــاز دارد پــس یــک راه حل برای 
گســترش اطالعــات غیــر مجــاز،  جلوگیــری از 

سواد رسانه ای است. 
از  بایــد  روزنامه نــگاران  معمــول،  طــور  بــه 
کننــد و  گــزارش خــود نســخه پشــتیبان تهیــه 
کــه  کننــد  کار  ویرایشــگرها  و  ویراســتاران  بــا 
کرد،  که نمی توان به آن ها اعتماد  اطالعاتی را 

کنند.  جمع 
مــرز بین یک بســتر خبری و بســتر رســانه های 
اجتماعی نمی تواند نامشخص باشد. سیستم 
عامل هــای رســانه ســنتی معمــوال پیام هــای 
سیاسی و تبلیغات را به شدت تنظیم می کنند، 
کــه سیســتم عامل های رســانه های  در حالــی 

اجتماعی، محدودیت بسیار کم تری دارند.
سواد رســانه ای شروع خوبی است ، اما پایان 

داستان نیست )تام اسکوت، 2020(. 
بــرای درک جهــان پیرامــون خــود  مــا  همــه 
واقعیت هــا و دیدگاه هــای  نیازمنــد دریافــت 
گــزارش از آن چــه اتفــاق  متفــاوت هســتیم، 

افتاده یا وجود دارد.
خبــر جعلی می توانــد تحت تأثیــر دیدگاه یک 
شــخص، برای حمایت از یک عقیده، یا برای 
جانــب داری از یــک دیــدگاه خــاص، منتشــر 
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و  نویســنده  بــودن  بایــد واقعــی  پــس  شــود ، 
در  ســایت هایی  ایجــاد  شــود.  احــراز  منبــع، 
جهــت تنــش و اختــالف نظــر یــا رســانه های 
کســوت  کس چه در  کــه در آن هــر  اجتماعــی 
کســوت یک مخاطب،  یــک خبرنگار و چه در 
کند، نیاز به  می تواند این تشــتت آرا را زیادتــر 

سواد رسانه ای را بیشتر می کند.
گزارش خبــری دیده  گاهــی تبلیغــات، ماننــد 
کــه یــک راه تشــخیص، ایــن اســت  می شــود 
کــه از نزدیک مشــاهده شــود آیــا مخاطبان با 
استفاده از این اطالعات، تصمیم می گیرند یا 

گاالهر، 2017(. نه )کری 
گفتــه شــده ذکــر ایــن  کنــار تمــام مســائل  در 
کــه مهــارت اجتماعــی  نکتــه نیــز الزم اســت 
ســواد رسانه ای به نوعی با نظریات ارتباطات 
و  جادویــی،  گلولــه  جملــه  از  اجتماعــی 
کاشــت در ارتبــاط اســت،  همچنیــن نظریــه 
زیــرا ایــن نظریــات در راســتای اهداف ســواد 
رســانه ای، پیام ها و نگرش ها را به مخاطبان 

القا می کنند.
میــان  در  تلویزیــون  کاشــت،  نظریــه  طبــق 
رســانه های مــدرن چنان جایــگاه محوری در 
کــه منجر به  کرده اســت  زندگــی روزمــره پیــدا 
غلبه آن بر محیط نمادین شده و پیام هایش 
در مــورد واقعیــت، جــای تجربــه شــخصی و 
گرفته است  ســایر وســایل شــناخت جهان را 

کوایل، 1385(. )دنیس مک 
تلویزیــون بــا متغیرهــای دیگــر در تعامــل قرار 
کــه تماشــای تلویزیون  می گیــرد به شــیوه ای 
گذاشــته  گروه های فرعی اثر قوی  بــر بعضی از 
و بــر بعضــی دیگر تأثیــری نخواهد داشــت. بر 
این اساس، صرف پرمصرف بودن مخاطب، 
موجــب تأثیــر فــراوان تلویزیــون بــر مخاطــب 
بلکــه  شــد،  نخواهــد  او  باورهــای  تغییــر  و 
اثرگــذاری  ایــن  در  نیــز  محیطــی  متغیرهــای 

نقش ایفا می کنند )ورنر سورین، 1384(. 
نظریهگلولهجادویی:وسایل ارتباط جمعی 
جدید، ابزاری بس نیرومند هستند که می توان 
از آنان در راه خیر یا شــر، با تأثیری شــگرف سود 

کنترل مطلوب وجود نداشــته  برد و چنان چه 
باشد، امکان استفاده از این وسایل در راه دوم 

بیشتر است )باقر سارو خانی، 1385(.
طبــق ایــن نظریــه، رســانه اثــر مســتقیم روی 
مخاطــب دارد و مخاطــب نیــز در مقابــل پیــام 
آن، خلــع ســالح اســت. از ایــن رو خواســته یــا 
گرد  ناخواســته آن را می پذیــرد و ایــن پایــان فرا
ارتباط رســانه ای اســت. بر اســاس این نظریه، 
مخاطــب صرفــا بــه عنــوان طــرف پذیرنــده در 
ارتباط محسوب می شود و نه به عنوان کنش گر 

گرد ارتباط )محمد حسنی، 1385(. فرا
که پیش بینی می کنــد؛ پیام های  این نظریــه 
در  کــه  مخاطبــان  همــه  بــر  جمعــی  ارتبــاط 
معــرض آن هــا قــرار می گیرنــد، اثرهــای قــوی 
کــم و بیــش یکســان دارد، بــرای رســانه در  و 
شــکل دهی بــه افــکار و عقاید عمومــی قدرت 
زیــادی قائــل بــوده و معتقــد اســت، وســایل 
ارتبــاط جمعــی می توانــد، نســلی تــازه بــرای 
اولیــن بــار در تاریخ انســان پدیــد آورد )جیمز 

تانکارد، 1384(. 
و در ایــن میــان آن چــه می توانــد از خطــرات 
نســبتا منفــی رســانه بکاهــد تنهــا یادگیــری و 

استفاده از سواد رسانه ای است.
مهارت سواد رسانه ای

برای آن که شخص بتواند به هنگام برخورداری 
از رسانه ها از مهارت سواد رسانه ای خویش بهره 
گیــرد و پیام هــای دریافتــی از آن هــا را منتقدانه 
کند، نخســت باید توجه داشــته باشد  تحلیل 
کــه بیشــتر رســانه ها صرفــا در چارچــوب منافع 
گام برمــی دارند، لذا  اقتصادی و سیاســی خود 
ممکــن اســت با توجه بــه این اهــداف، نه تنها 
بتوانند فقط بخشی از واقعیت ها را بیان کنند، 
بلکه در دگرگون ســاختن و وارونه نشــان دادن 
واقعیات نیز مؤثر باشــند. هر یک از رســانه ها از 
قواعــد مخصــوص به خود بــرای تولیــد پیام ها 
کــه ممکــن اســت بــا هــم  اســتفاده می کننــد 
متفــاوت بــوده و در نتیجــه یــک پیــام واحــد را 
کنند. به همان  بــه صورت های مختلفی ارائــه 
کــه افــراد مختلــف نیــز ممکن اســت از  صــورت 
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پیام های یکســان با توجه به پیش زمینه های 
ذهنی خویش، معانی متفاوتی را دریافت کنند 

)پایگاه حوزه، 1391(.
هــر فــرد بــه هنــگام برخــورد بــا رســانه ها باید 
کند  ح  ســؤاالت زیــر را در ذهــن خویش مطــر
بــرای  بــه دنبــال یافتــن پاســخی مناســب  و 
کســانی پیام های رسانه ای  آن ها باشــد: چه 
کــدام یــک از فنون رســانه ای  را می آفریننــد؟ 
بــرای جلــب توجه مخاطبان اســتفاده شــده 
اســت؟ چگونــه افــراد مختلــف قضاوت هــا و 
گونــی از پیام هــای یکســان  گونا تفســیرهای 
که در  دارنــد؟ ارزش هــا و ســبک های زندگــی 
کدام هستند؟ و در  رسانه ها ارائه می شــوند، 
نهایــت، هدف ســازندگان و آفریننــدگان پیام 
چیست؟ )پایگاه اطالع رسانی حوزه، 1391(.

مهارت آموزی شهروندان
اهمیــت رســانه و ســواد دیجیتــال غیــر قابــل 
انکار است، اما باید یک قدم فراتر از اطالعات 
نادرســت، اخبــار جعلــی، حملــه ســایبری و 
ایمنی آنالین برداریم ، ما باید از رویکرد جامع 
سواد رسانه ای به عنوان مهارت اساسی برای 
کنیــم. کامــل در جامعــه اســتفاده  مشــارکت 
کــه  ح می شــود  ســواد رســانه ای زمانــی مطــر
کاری انجام  فــرد می تواند به رایانه بگوید چه 
دهــد و نــه راه دیگــر. ایــن تعریــف، اهمیــت 
کنترل دارد، برجسته می کند،  که در  فردی را 
دســتگاه های چندرســانه ای بــه عنــوان ابزار 
و ســواد رســانه ای قــادر بــه بهبــود زندگــی مــا 

هستند.
امــا چگونــه می توانیــم مثال افــراد بی ســواد را 
قادر ســازیم تا با خطرات آنالین آشــنا شوند؟ 
کامپیوتر هم دست  که حتی به یک  در حالی 
که با آمــوزش رایانه  نزدنــد. پاســخ این اســت 
بــه آن هــا. مهم تریــن عامل موفقیــت، یافتن 
عالقه واقعی است، زیرا همه نمی خواهند به 
تنهایی ســواد رســانه ای را یاد بگیرند. پیوند 
آموزش ســواد رسانه ای با عالیق واقعی مردم 

در ایجاد انگیزه مهم است.
بــرای شــرکت های فنــی، بخــش اصلی ســواد 

اســت،  دیجیتالــی  مهارت هــای  رســانه ای 
کــه نــه تنهــا بــرای مشــاغل آینــده بلکــه برای 
داشــتن یــک شــهروند فعــال ضروری اســت. 
بــه  نمی تواننــد  فنــاوری  شــرکت های  امــا 
کننــد، بــه همین  کار  تنهایــی در ایــن زمینــه 
کــه بــا  دلیــل بــرای آن هــا بســیار مهــم اســت 
متخصصانی مانند مربیان، والدین و جامعه 
کنند. هــدف نهایی، ارتقای  مدنی همکاری 

جنبه های مختلف سواد رسانه ای است1.
رســانه ای، مشــارکت  از ســواد  در مرحلــه ای 
فعال در جلب افکار عمومی به سمت اصالح 
رســانه ها یا در اســتفاده از راهبردهای خاص 
مطبوعــات،  منافــع  جلــب  بــرای  رســانه ای 
ایجاد ائتالف ها، شکل دادن به تصمیم گیری 
در سیاســت و تغییر توهین آمیز یا شــیوه های 
موضوعــات  از  تعــدادی  در  مشکل ســاز 
گرفتــه  اجتماعــی، بســیار مــورد مطالعــه قــرار 
مهــارت  را  رســانه ای  ســواد  برخــی،  اســت. 
که برای داشــتن  بقــای شــهروندی می دانند 
یک مصرف کننده متفکر و یک شــهروند مؤثر 
در عصــر رســانه ای مهــم اســت. برخی ســواد 
کــودکان در  رســانه ای را نوعــی محافظــت از 
برابر خطرات و شــرارت های ناشــی از افراط و 
تفریــط تلویزیون می دانند و ســواد رســانه ای 
تبلیغــات می داننــد.  و  پادزهــر دســتکاری  را 
جامعــه  در  شــهروندی  آمــوزش  از  صحبــت 
مــدرن بدون اشــاره به ارتباطــات جمعی، به 
ســادگی غیرممکن است )پاتریشیا افدر هید، 

 .)1992
اخبار جعلی

با گسترش استفاده از فضای مجازی، دنیای 
گرفتــه و روز به روز  اخبــار نیــز تحــت تأثیر قــرار 
گســترش می یابد. همه مــردم هر روز با تعداد 
کــه موضوعات  زیــادی خبر مواجه می شــوند 
در  کــه  دارنــد  گونــی  گونا منابــع  و  مختلــف 
کافــی بــرای تحقیــق و تأییــد  نتیجــه فرصــت 
آن هــا وجود ندارد. اهمیت ایــن اخبار زمانی 

1  All-digital�org
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بــا تلقیــن اطالعــات  کــه  مشــخص می شــود 
نادرست، منجر به تصمیم گیری های اشتباه 
می شــود.  فــرد  باورهــای  و  عقایــد  تغییــر  یــا 
بنابراین داشتن سواد رسانه ای در تشخیص 
اخبــار جعلــی و اخبــار واقعــی از نــکات مهم و 

ضرورری است )علیرضا بابایی، 1398(.
کــه بــا هــدف  اخبــار جعلــی اطالعاتــی اســت 
کــردن دیگــران در اعتقــاد بــه  گمــراه  فریــب و 
باطــل بودن یــا تردید در حقایــق قابل اثبات 

منتشر شده است )آلن یاهوس، 2017(.
اهالــی خبــر و رســانه بــدون شــک در دنیــای 
کــه عمده ترین بخش انتقــال اخبار را  کنونــی 
گرفته اند، به هیچ وجــه نمی توانند  بر عهــده 
از تأثیــرات شــگرف رســانه بر جهــت دادن به 
کننــد،  اخبــار و وقایــع موجــود چشم پوشــی 
در  را  رســانه  نقــش  و  قــدرت  نمی تــوان  امــا 
کــرد و در  شــکل دهی بــه افــکار عمومــی انکار 
که وسایل ارتباط جمعی،  واقع باید پذیرفت 
بــه  هــم  آن  فرهنگــی،  و  اجتماعــی  ابــزاری 

معنای عالی آن هستند.
کنون بخش عظیمــی از حجم تبلیغات  هــم ا
و  دارنــد  عهــده  بــر  مختلــف  رســانه های  را 
کــه این رســانه ها از  غالبــا مشــاهده می شــود 
البــالی ایــن تبلیغــات بــه دنبــال جهت دهی 
خاصــی  ســوی  و  ســمت  بــه  عمومــی  افــکار 
که مشــخص  هســتند و ایــن در حالــی اســت 
شــد رســانه های اجتماعــی در حــال حاضر از 
تلویزیــون بــه عنوان منبع اصلــی خبر، جلوتر 
کــه رســانه های  رفته انــد. بــا وجــود مزایایــی 
کیفیــت اخبار در  اجتماعــی ارائــه می دهنــد، 
رسانه های اجتماعی پایین تر از سازمان های 
که  خبری ســنتی اســت، با این حــال، از آنجا 
تهیــه خبر آنالین و انتشــار ســریع تر و آســان تر 
از طریــق رســانه های اجتماعــی ارزان اســت، 
حجــم زیــادی از اخبــار جعلی، بــرای مقاصد 

مختلف تولید می شوند. 
گســترده اخبار جعلی می تواند تأثیر  گسترش 
منفی جدی بر افراد و جامعه داشــته باشــد، 

زیرا: 

اخبــار جعلــی می تواننــد تعــادل اصالــت 	 
اخبار را بشکنند.

را 	  مصرف کننــدگان  عمــدا  جعلــی  اخبــار 
یــا  باورهــای مغرضانــه  ترغیــب می کنــد، 
دروغیــن را بپذیرند. اخبار جعلی معموال 
انتقــال  بــرای  تبلیغ کننــدگان  توســط 
پیام های سیاســی یا تأثیرگذاری بیشــتر، 

دستکاری می شود.
اخبار جعلی، شیوه تفسیر و پاسخ مردم به 	 

اخبــار واقعــی را تغییر می دهد. بــه عنوان 
گاهــی اخبــار جعلــی بــرای ایجــاد  مثــال، 
بی اعتمادی مردم و سردرگمی آن ها ایجاد 
شــده اســت و مانــع از توانایی هــای آن ها 
بــرای تشــخیص حقایــق می شــود. بــرای 
کاهش تأثیــرات منفی ناشــی از  کمــک بــه 
اخبار جعلی، هم برای بهره مندی از مردم 
کوسیســتم خبــری ، بســیار مهــم  و هــم ا
که ما روش هایی را برای شناسایی  اســت 
رســانه های  در  جعلــی  اخبــار  خــودکار 
کنیــم )بســی الســاندرو،  اجتماعــی تهیــه 

 .)2016
با ظهور خبرهای ایجاد شــده در رســانه های 
اجتماعــی، اخبــار جعلــی بــه عنــوان نیرویــی 
قدرتمنــد، هنجارهای روزنامه نگاری ســنتی 

را به چالش می کشد. 
کردن نوشــته  گمراه  ایــن خبرها عمدتــا برای 
که تشــخیص آن صرفا بر اساس  شــده است، 
محتــوای اخبــار غیــر مجــاز اســت. محتــوای 
بســترهای  و  مباحــث  نظــر  از  جعلــی  اخبــار 
رســانه ای متنــوع اســت و ســعی در تحریــف 
و در  زبانــی  متنــوع  بــا ســبک های  حقیقــت 
کردن اخبــار واقعی دارند  عین حال مســخره 

)سانگ فنگ، 2016(.
اخبــار جعلــی معموال مربوط به وقایع بســیار 
کــه ممکــن اســت به  مهــم و جدیــد هســتند 
دلیــل عــدم وجود شــواهد بــه درســتی تأیید 
نشــده باشــند. عــالوه بــر ایــن، درگیری هــای 
کاربران با اخبار جعلی، داده هایی  اجتماعی 
بــدون  ناقــص ،  بــزرگ،  کــه  تولیــد می کنــد  را 
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ســاختار و پــر ســر و صــدا هســتند )جیلیانگ 
تانگ، 2014(.

جمعــی  ارتبــاط  وســایل  بــه  مراجعــه  بــا 
کــه تعــداد فراوانی از رســانه های  درمی یابیــم 
زرد از ابــزار اغــراق، دروغ، ارائــه تصویــر غلط و 
که در واقــع بی اعتمادی،  ... بهــره می گیرنــد 
که افراد غیر رسانه ای  ارمغان بی ارزشی است 
گذاشته اند )علی رضا  برای رسانه ها به یادگار 

بابایی، 1398(.
گسترده ای  فناوری باعث شده است تا طیف 
از بازیگــران بتواننــد محتواهــا و حتــی اخبــار 
جعلــی را در قالب های مختلف متن، عکس، 
کنند  فیلم، اینفوگرافی ، ربات ها و غیره ایجاد 
کنند. و آن را سریع و در سطح جهانی پخش 
موتورهــای  ماننــد  اینترنتــی،  واســطه های 
جســتجو و اپراتورهای شبکه های اجتماعی، 
کوسیســتم  عملکردهــای مهم نگهبانی را در ا
لرســن،  )پاتریــک  می دهنــد  انجــام  رســانه 

  .)2015
ســنجش  بــرای  راه  ســاده ترین  پیش تــر، 
کاغذی یا  صحــت اخبــار، مراجعه بــه نســخه 
آنالیــن رســانه های معتبــر بــود. یعنــی وقتــی 
مــردم در جامعه، خبری را می شــنیدند برای 
اطمینان از آنچه منتشــر شــده بــه خبرگزاری 
یــا روزنامــه مکتــوب مراجعــه می کردنــد، امــا 
حــاال دیگــر تولیدکننــده و مصرف کننده های 
خبر، اغلب در شــبکه های اجتماعی هســتند 
گونه رســانه ها  و در نتیجــه بــا مراجعه به این 
کــرد و چــه  نمی تــوان صحــت خبــر را بررســی 
بســا در برخی موارد، رســانه های رسمی هم، 
ک خبری هســتند  کننده خورا خــود، مصرف 
که در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی 
تولید شده اســت )باشــگاه خبرنگاران جوان، 

.)1398
کشف حقیقت، با هدف تعیین اعتبار منبع و 
کشف  حقیقت مطلب، انجام می شود. برای 
اخبــار جعلــی می تــوان از اعتبــار رســانه های 
پســت های  حتــی،  کــرد.  اســتفاده  مختلــف 
مربوط به رسانه های اجتماعی نیز می توانند 

بــه عنوان منبــع پاســخگویی اجتماعی برای 
گیرنــد  قــرار  ک  مــال ادعاهــا  صحــت  تعییــن 

)سابهابراتا موکرجی، 2015(. 
کــه  می خواهنــد  کشــورها  همــه  مســلما 
رســانه ها، اطالعــات و ســواد رســانه ای را بــه 
دهنــد  ترویــج  زندگــی  مهارت هــای  عنــوان 
ارزیابــی  را در تحلیــل و  تــا شــهروندان خــود 
و  رســانه ها  ارتبــاط  و  پیشــرفت  از  انتقــادی 

کنند. مطالب خبری، توانا 
برای افزایش استفاده از اصطالح اخبار جعلی 
چهره هــای  ســوی  از  عمومــی  گفتمــان  در 
کــه دارای  عمومــی و بــه ویــژه توســط افــرادی 
کــرد.  ویــژه  اهتمــام  بایــد  هســتند،  اقتــدار 

)جاسمین هوهمن، 2017(.  
کــه بیــم سانســور وجــود دارد  کشــور هایی  در 
که رســانه ها نمی توانند یا  و مــردم باور دارنــد 
کنند،  نمی خواهنــد، اخبــار واقعــی را منتشــر 
کــه اخبــار جعلــی جــای اخبــار  احتمــال ایــن 
واقعــی را بگیرنــد، بســیار بیشــتر اســت. بــا در 
که ســنجش اعتبار یا راســتی  گرفتن این  نظــر 
آزمایی اخبار در تحریریه های فارســی، تقریبا 
جعلــی  اخبــار  همــان  نــدارد،  وجــود  به کلــی 
در  تحریریه هــا  از  ســر  بــه  راحتــی  می تواننــد 
بیاورند و در لباس و آرایش اخبار واقعی، روی 

خروجی رسانه ها قرار بگیرند.
در چنین شرایطی، همه، حتی روزنامه نگاران، 
مدیران، مصرف کننده های خبر و مردم عادی 
ممکن است به  راحتی تحت تأثیر اخبار جعلی 
قــرار بگیرنــد و متأســفانه هنــوز راهــی دقیــق و 
کشــف  کامــال قابل اعتماد برای این نوع اخبار 
نشده است )باشگاه خبرنگاران جوان، 1398(. 
را  رســانه ها  جــدی  پوشــش  جعلــی ،  اخبــار 
کار را برای روزنامه نگاران دشــوارتر  تضعیــف و 

کارلو ، 2017(.  می کند )مرلو 
قصــد و هــدف اخبــار جعلــی مهــم اســت. در 
کــه بــه نظــر می رســد  برخــی مــوارد، آن چــه 
اخبار جعلی اســت، ممکن اســت طنز خبری 
کــه از اغراق اســتفاده می کنــد و عناصر  باشــد 
که برای ســرگرمی  غیر واقعی را معرفی می کند 
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یــا ایجاد یــک نکته، معرفی می شــوند. برخی 
که اخبــار جعلی  کرده انــد  کیــد  از محققــان تأ
ممکن اســت تنها بــا دروغ بودن محتوای آن 

متمایز شود )الی هانت، 2016(.  
گاهــی یک تیتــر اخبار ممکن اســت  از طرفــی 
چیزی را به عنوان واقعیت بیان کند، اما متن 
مقاله چیز دیگری می گوید. اصطالح اینترنت 
جعلی،گمراه کننــده  اخبــار  نــوع  ایــن  بــرای 
بهتریــن  در  جعلــی  اخبــار  نــوع  ایــن  اســت. 
گمراه کننده است و در بدترین حالت  حالت، 

نیز غیر واقعی است.
توانایــی رســانه های اجتماعی بــرای نمایش 
کوتاه  تعــداد زیــادی از اخبــار در مــدت زمــان 
کاربران ممکن اســت  که  بــه این معنی اســت 
وقــت الزم بــرای تحقیــق و تأییــد هیچکــدام 
که مطلبــی محبوب  را نداشــته باشــند. ایــن 
گســترده اســت به معنــای واقعی بــودن آن  و 

نیست.
از  جعلــی  اخبــار  پذیــرش  نکنیــم  فرامــوش 
را  قــدرت پیام هــای تصویــری  مــردم،  ســوی 
ک  نشــان می دهد. همیشــه قبــل از به اشــترا
گونه خبر با دیگران ، شخصا یا در  گذاشــتن هر 
کنید.  رسانه های اجتماعی، اطالعات را تأیید 
توجــه بــه محتــوا، بــه موقــع بــودن انتشــار، 
منبــع، اعتبار و صحت اطالعات و اهمیت آن 
و دلیل وجود اطالعات نیز از موارد تشــخیص 

اخبار جعلی از اخبار درست است.
اخبــار  و جداســازی  ارزیابــی  توانایــی  و  رونــد 
جعلی از اخبار واقعی، بخشی از سواد رسانه ای 
و در ســطح وســیع تر، ســواد اطالعاتــی اســت. 
کــه می توانید از آن ها  راهکارهایــی وجود دارد 
کنید تا هنگام استفاده از رسانه های  استفاده 

اجتماعی به یك ارزیاب خبر تبدیل شوید1.
که  اما قبل از آن باید به خاطر داشــته باشــیم 
بــه هنگام برخورد بــا پیام های رســانه ای باید 
نخســت به موضوعــات و پرســش هایی توجه 
کســی پیام های رســانه ای را  کنیم، مانند: چه 

1  www�prattlibrary�org

می آفریند؟ )این مورد را با مراجعه به شخصی 
که  کرده اســت یا درک ســازمانی  که آن را تهیه 
در پشــت آن وجــود دارد، بررســی می کنیــم( از 
چــه فنونــی اســتفاده می کند؟ و بــا چه هدفی 
پیام را ارسال می کند؟ در این مرحله مخاطبی 
که دارای ســواد رســانه ای اســت، این توانایی 
کــه پدیدآورنــدگان پیام هــا )کارگــردان،  را دارد 
و  سیاســت گذاران  تهیه کننــدگان،  بازیگــران، 
از  مخاطبــی  چنیــن  دهــد.  تشــخیص  را   )...
نقــش صدا، موســیقی و ســایر جلوه های ویژه 
بــرای القــای فضا و معنــی در انتقــال تصاویر تا 
حدودی با خبر اســت و قادر اســت تشــخیص 
گروهی از مخاطبان  که هر پیام برای چه  دهد 
تهیــه و پخــش می شــود، هــدف پیام آفرینــان 
)اعم از اهداف سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی( را در نظر داشته، میزان تأثیرگذاری 
کنــد و پیامدهــای آســیب زا  پیام هــا را تعییــن 
را  آن هــا  )حفاظت کننــده(  مثبــت  اثــرات  یــا 

مشخص سازد.
گی هــای پنهان تر   در مرحلــه دوم بایــد به ویژ
گونه ای  کنیم، بــه  و درونی تــر هــر پیام دقــت 
که مخاطب، عمیق تر، ارزش ها و ســبک های 
پنهــان و مســتتر در پیــام را مدنظر قــرار دهد. 
زندگــی  ســبک های  و  ارزش هــا  پیــام  هــر 
متناســب بــا خــود را بــه نمایــش می گــذارد. 
ســبک زندگــی، ارزش ها و هنجارهایی اســت 
کــه در زندگــی افــراد از اولویت برخوردار اســت 
کارگرفتــه می شــود و مخاطب باید  و عمــال بــه 
قادر باشــد ســبک زندگی القا شــده در پیام را 
کنــد. بــه عبــارت دیگــر، مخاطِب  شناســایی 
دارای ســواد رســانه ای می توانــد زندگی ای را 
که رسانه ها بر افکار و اعمال و زندگی او اعمال 
می کننــد، تشــخیص دهــد و بدانــد رســانه ها 
قادر هســتند آن چنان نامحســوس و به طور 
کلی  تدریجی ســبک زندگــی خانواده هــا را به 
کــه حتی خود افــراد نیز متوجه  تغییــر دهند، 

نباشند )پایگاه اطالع رسانی حوزه، 1391(. 
که توجه و اهتمام اصحاب  گفت  در انتها باید 
کار در این عرصه  رســانه برای اطــالع رســانی و 
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حساس و سرنوشت ساز، باید با دقت و ظرافت 
خاص و البته تخصص و مهارت صورت پذیرد 
و رعایــت عدالــت و قانون، ارزش هــای جامعه 
در  توانمندســازی  جهــت  تشــویق  اســالمی، 
تولید خبر و ایجاد انگیزه برای انتشــار اخباری 
مختلــف  عرصه هــای  در  اصولــی  و  درســت 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی، 
همــواره مدنظــر افراد در رســانه ها قرار داشــته 

باشد )علی رضا بابایی، 1398(.
برای رسیدن به این مهارت می توان:

گروه های  آمــوزش این مهارت اجتماعی را به 
اجتماعی جامعه، فرهیختگان و مخاطبان از 

کرد. گذار  سوی رسانه های جمعی وا
مضامیــن  محتــوای  بــا  تبلیغاتــی  پیام هــای 
اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، شــهروندی، 
دینی و ... برای مخاطبان رسانه ها تولید کرد.
از مطالعات پژوهشــی و علمی در حوزه ســواد 
رسانه ای در مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی 

کرد. حمایت و برای آن بسترسازی 
لی در  بــرای ایجــاد تفکــر انتقــادی و اســتدال
نگــرش مخاطبــان نســبت به مســائل حیات 
روزمره زندگی، بسترســازی و از تخصص های 

کرد. اجتماعی، ارتباطی و فناوری استفاده 
مهــارت  ایــن  انتقــال  و  اشــاعه  بــرای   ... و 
اجتماعی، سیاست های اجتماعی، فرهنگی 

کرد. و رسانه ای تدوین 
نتیجه گیری 

مهــارت  یــک  عنــوان  بــه  رســانه ای  ســواد 
اجتماعی، با شناخت، معرفت و درک متقابل 
بین مخاطبان و رســانه های جمعی به عنوان 
یــک فراینــد ارتباطــی، اجتماعــی و فرهنگــی 
می توانــد مطــرح باشــد. آمــوزش شــیوه های 
تفکیک، تمایز و شناســایی پیام ها و تولیدات 
کارکرد این  رســانه ای به مخاطبان، مهم ترین 
مهارت اجتماعی از ســوی رسانه های جمعی 
کید بر تفکر  است. آموزش سواد رسانه ای، با تأ
انتقــادی، آن را مهارتــی الزم و ضــروری بــرای 
تمامی شهروندان و افراد یک جامعه می داند. 
تمهیداتــی  بایــد  سیاســت گذاران  بنابرایــن 

بیاندیشــند تا از طریق آن، ســواد رسانه ای به 
عنوان جزئی اساسی از زندگی هر شخص باشد 
و  تفکــر انتقــادی یــک هــدف محســوب شــود 

)بصیریان جهرمی، و همکار، 1368(.
دســتیابی بــه این مهــارت از طریق رســانه ها، 
کمک شــایانی بــه پیوند اجتماعــی مخاطبان 
با رســانه های جمعــی می کنــد و باعث تقویت 
نــزد  رســانه ها  اجتماعــی  ســرمایه  و  اعتمــاد 
مخاطبــان و افــکار جمعــی می گــردد. چنیــن 
که رســانه های اجتماعی با  مهارتی در عصری 
فرایند جهانی شــدن همراه هستند، می تواند 
مخاطبــان را به صــورت فعال و پویــا در زمینه 
دستیابی به اطالعات و ارتباطات ترغیب کند.

همیــن رســانه های جمعی هر چــه مخاطبان 
گاهــی قرار دهند، بیشــتر  را مــورد اطالعــات و آ
گذارنــد.  تأثیــر  عمومــی  افــکار  بــر  می تواننــد 
کســب ســواد  کلی، هدف از  بنابرایــن بــه طــور 
کنتــرل  قــدرت  آوردن  دســت  بــه  رســانه ای، 
بــا  تعامــل  روش  برنامه ریــزی،  بــر  بیشــتر 
ایجــاد معانــی خــاص  و  پیام هــای رســانه ای 
مخاطبــان اســت. مهــارت ســواد رســانه ای از 
سوی رسانه های اجتماعی باید همراه با نگاه 
نقادانه، اســتدالل و قضاوت همراه باشد و در 
گیرد. عصر رقابت رسانه ای مورد استفاده قرار 

مهارت ســواد رسانه ای به نوعی ساختارهای 
اجتماعــی جامعــه از جملــه نهاد رســانه های 
منافــع  بــه  رســیدن  راســتای  در  را  جمعــی 

اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد. 
تولید متن رسانه ای در قالب مهارت خواندن 
ســوی  از  پیام هــا  اشــاعه  بــرای  نوشــتن  و 
اســت،  ضــروری  امــری  جمعــی  رســانه های 
کــه ایــن فراینــد می توانــد در تقویــت انســجام 
کردن آشــتفگی فرهنگی و  اجتماعی و برطرف 
کمک و همچنین بــه آموزش، القا و  سیاســی، 
ترغیب مخاطبان از طریق استدالل پیام های 
رســانه ای بپــردازد. و در انتها، فراموش نکنیم 
کــه خــواه  امــروزه در دنیایــی زندگــی می کنیــم 
ناخواه در شــرایط اشباع رســانه ای قرار داریم، 
بنابراین فضای پیرامون ما سرشار از اطالعات 
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اســت، بر این اســاس اصلی ترین هدف ســواد 
کــه یک نــوع اســتفاده  رســانه ای، ایــن اســت 
گاهــی و فایــده، از ســپهر اطالعاتی  مبتنــی بر آ

اطراف داشته باشیم.
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