
123

 مدیریت استراتژیک رسانه 
در مواجهه با سواد رسانه ای مخاطب

چکیده
تقریبًا  رسانه ها،  بدون  جهان  تصور  گرفته،  نام  رسانه ها«  »عصر  و  اطالعات«  انفجار  »عصر  که  دورانی  در 
یافته اند؛  انسان ها  زندگی  در  انکار  غیرقابل  نقشی  شنیداری  و  دیداری  نوشتاری،  رسانه های  است.  غیرممکن 
وسایل ارتباط جمعی به سرعت رو به تکامل هستند تا اطالعات، اخبار و تولیدات فرهنگی را با سرعت و سهولت 
کمک می کند تا خود را  به دست مخاطبان خود برسانند. در این میان داشتن سواد رسانه ای مخاطبان، به آن ها 
کنند و به جنگ استبداد  از »اضطراب اطالعاتی« رهایی بخشند، در برابر تحریف واقعیت ها در رسانه ها، مقابله 

که همان دیکتاتوری رسانه ای است، بروند. نوین در حوزه رسانه ها 
بسیار  جامعه  امروز  شرایط  می گذارد.  تأثیر  مردم  رسانه ای  سواد  بر  گاه  ناخودآ رسانه ها  حضور  میان  این  در 
گلوله ای توسط دولت ها  متفاوت با شرایط گذشته است. به عنوان مثال در زمان جنگ جهانی دوم، نظریه تزریق 
گرفته می شد و مردم نیز هیچ ابزار دفاعی در مقابل آن نداشتند اما مخاطبان امروز رسانه ها  کار  و حکومت ها به  
که خود رسانه ها باعث ایجاد آن شده اند.  دیگر در موضع دفاعی صرف نیستند. این همان سواد رسانه ای است 
مخاطب امروزی به یک سری از رسانه ها اعتماد دارد و به یک سری دیگر از آن ها اعتماد ندارد. این امر نشان از 

گاهی روزافزون افراد جوامع دارد. آ
میان  در  جمعی  ارتباط  وسایل  عملکرد  و  رسالت  نقش،  مورد  در  مهمی  مباحث  هنوز  دیگر،  سوی  از 
این  بررسی  به  حاضر  نوشتار  دارد.  وجود  آن ها  میان  در  عمیقی  نظرهای  اختالف  و  است  ح  مطر صاحب نظران 
اختالف نظرهای عمیق صاحب نظران می پردازد و به این پرسش ها پاسخ خواهد داد؛ ضرورت سواد رسانه ای 
در جامعه و نقش مدیران رسانه در ارتقای آن چیست؟ مدیران رسانه ها در مواجهه با سواد رسانه ای مخاطبان 

کنند؟ امروزی چگونه باید عمل 
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اضطراب اطالعاتی در پی فوران اطالعات
که هر روز ارائه می شود؛  که بیانگر فراوانی اخبار و داده هایی است  عصر حاضر را عصر انفجار اطالعات نامیده اند، چرا 

که انبوهی از اطالعات را برای وی فراهم می کند. در این عصر هر فرد منابع و وسایل مختلف ارتباطی در اختیار دارد 
از  باالیی  حجم  چنین  ارائه  آیا  که  می کنند  ح  مطر را  مهم  نکته  این  رسانه ها  صاحب نظران  و  متفکرین  کنون  ا اما 

گاهی ها برای بشر سودمند است؟ اطالعات بر دانش بشر می افزاید و آیا همه این آ
کردن و فهم  مارک نلسون، نویسنده آمریکایی، می نویسد: قابلیت ما در تولید اطالعات، بر توانایی ما در یافتن، مرور 
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که: آیا دسترسی بیش از حد به اطالعات نمی تواند به مشکلی جدی تر  ح می کند  گرفته است و این سؤال را مطر آن، پیشی 
کم اطالعی تبدیل شود؟ از 

دیگر نویسنده آمریکایی پل ودیندگتون1 تحقیقی درباره فشار روانی ناشی از وفور اطالعات انجام داده است. وی این 
که از وفور اطالعات و ناتوانی از یافتن یا  گفته می شود  ناهنجاری را اصطالحًا اضطراب اطالعاتی2 می نامد و به احساسی 
که درصد باالیی از مشکالت روانی مانند  کارشناسان و روان پزشکان بر این باورند  تفسیر آن ها به شخص دست می دهد. 
اضطراب و استرس، با خستگی مفرط ناشی از وجود حجم باالی اطالعات، مرتبط است زیرا انسان ها در چنین شرایطی 

که بر اثر وجود فناوری لجام گسیخته ایجاد شده است، همراه شوند. که نمی توانند با این فوران اطالعات  درمی یابند 
گفت با وجود این که هر روز مقدار زیادی اطالعات و داده ها به انسان ها عرضه می شود، موضوعی  بنابراین می توان 
جالب و قابل تحسین است، به شرط آن که این اطالعات به گونه ای سازماندهی و مدیریت شود که در جهت مصالح اجتماع 

بشری و برای او سودمند و مفید باشد.
کنار فوران اطالعات باید مدنظر قرار داد، پی بردن به صحت و سقم اطالعات دریافتی است چرا  که در  ع دیگر  موضو
که حتی پی بردن به صحت و سقم یک خبر، به راحتی امکان پذیر نیست. لذا باید  که حجم اطالعات آن قدر زیاد است 

بکوشیم در میان انبوه اطالعات، درست ترین آن ها را بیابیم. 
ع در مقاله ای می نویسد: جهان دیجیتال نه تنها اطالعات سودمند را به راحتی  مجله آلمانی اشپیگل درباره این موضو
در اختیار ما قرار نمی دهد، بلکه با ارائه حجم عظیمی از اطالعات غیرسودمند، ما را از رسیدن به اطالعات و دانش مورد 
نظر باز می دارد؛ برای مثال در شبکه های اینترنتی، ورود اطالعات به آن ها، هیچ ضابطه و قانونی ندارد و هر اطالعات 
بی ارزشی نیز در این شبکه ها یافت می شود. در دنیای اینترنت، حتی عکس ها نیز دستکاری می شود و نمی توان به آن ها 
کمتر در صحت آن ها تردید می شد. نکته قابل تأمل  کرد؛ در حالی که زمانی عکس ها، واقعیت ها را نشان می دادند و  اعتماد 
دیگر در مورد خبرگزاری ها، شبکه های خبری و دیگر منابع مهم خبری است، این خبرگزاری ها و شبکه های خبری، حجم 
کوتاهی به مخاطب می رسانند، اما در موارد بسیاری، سیاست های دولت های غربی را در زمینه  فراوانی از خبر را در مدت 
گاه به خبرهای  گزارش و فیلم تهیه می کنند و  کوچک، صدها خبر،  از یک حادثه  گاه  خبررسانی اعمال می کنند؛ آن ها 
گاه اخبار را تحریف و حتی جعل می کنند، در عین حال  بزرگ اهمیت چندانی نمی دهند. خبرگزاری ها و شبکه های خبری 
کاذب دیگر، به این گونه منابع خبری  کثرت خبرها و سرعت خبررسانی و برخی جذابیت های  بسیاری از مردم دنیا به دلیل 
توجه دارند و به خبرهای نادرست آن ها اعتماد می کنند. نوربرت بولتز، استاد ارتباطات دانشگاه اسن آلمان، در مورد جعل 
که در آن جعل اخبار و اطالعات به سادگی صورت می گیرد  اخبار در عصر حاضر می نویسد: جهان دیجیتال، سرزمینی است 
و جاعالن، هیچ رد پایی از خود بر جای نمی گذارند؛ این جا دیگر نمی توانید کوچک ترین نشانه ای از درست بودن اطالعات 
که بسیاری از آن ها بی اهمیت یا جعلی  کنید. به این ترتیب، بشر امروز در میان انبوهی از اطالعات و داده ها قرار دارد  پیدا 
و در عین حال، بسیاری از آن ها مهم و ارزشمند هستند؛ مشکل اصلی از همین جا آغاز می شود، یعنی چگونگی دستیابی و 
ع مورد  که به دنبال اطالعات می گردد، هم باید اطالعات مربوط به موضو کسی  کارآمد.  گزینش اخبار و اطالعات صحیح و 
کند و هم باید در مورد صحت و سقم آن ها تحقیق نماید تا از این خبرها و دانسته ها، با اطمینان استفاده  نظر خود را پیدا 
حساس  مشاغل  مورد  در  ع  موضو این  می کند،  سردرگم  را  او  و  می گیرد  را  زیادی  وقت  جست وجوکننده  از  روند  این  کند؛ 
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که پل ودینگتن در خصوص تأثیر فوران اطالعات بر تصمیم گیری های مدیران انجام  اهمیت بیشتری می یابد. تحقیقی 
که تصمیم گیری 43 درصد از آن ها در اثر این پدیده، دچار تأخیر شده و 47 درصد از مدیران نیز  داده است، نشان می دهد 

گفته اند: جمع آوری اطالعات، آن ها را از وظایف اصلیشان باز داشته است.

تحریف واقعیت در رسانه ها
این  نحوه  درباره  اما  است.  صحیح  اطالع رسانی  آن ها  اصلی  وظیفه  که  هستند  مدعی  رسانه ها  گردانندگان  همه 
ع اخبار و اطالعاتی، صحیح و مفید است، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی نظریه پردازان  اطالع رسانی و این که چه نو
وظیفه  که  می گویند  صاحب نظران  این  کند.  منعکس  را  جامعه  واقعیات  تنها  آینه،  یک  هم چون  باید  رسانه  معتقدند 
کید دارد،  که بر انعکاس بی طرفانه واقعیات و رویدادهای جامعه تأ رسانه ها، تولید فرهنگ نیست. این دیدگاه تا آن جا 
امور  جریان  بهبود  بلکه  نیست،  جامعه  اوضاع  و  وقایع  دادن  نشان  تنها  رسانه،  یک  رسالت  اما  است.  منطقی  و  درست 
ارتباط جمعی است. رسانه ها می توانند عادات و آداب ناپسند  از وظایف وسایل  اجتماع و اصالح رفتارهای حکومت نیز 

کج روی های دولتمردان را خاطرنشان سازند. کنند و اشتباهات و  مردم را به تدریج تعدیل 
وظیفه  که  دارد  وجود  دیگری  دیدگاه  می داند،  جامعه  وقایع  انعکاس  تنها  را  رسانه ها  رسالت  که  دیدگاهی  برابر  در 
وسایل ارتباط جمعی را تحمیل نوعی طرز تفکر به مخاطب می شمارد. طرفداران این نظریه معتقدند رسانه ها باید فرهنگ 
که  کنند. چرا  کنند و در این زمینه از انحصار رسانه ای نیز استفاده  القا  که صحیح می دانند، به مخاطب  و عقیده ای را 

گر رسانه، سلطه انحصاری نداشته باشد، مخالفان با تبلیغات خود، می توانند مانع از تأثیرگذاری آن بر مخاطب شوند. ا
قرار  انتقاد  مورد  را  کشورهای غربی  بزرگ  رسانه های  و  ارتباط جمعی  نظریه پردازان، نحوه عمل وسایل  از  بسیاری 
که این رسانه ها به تحریف واقعیت می پردازند و از این طریق سالمت اجتماعی را به خطر  داده اند. آن ها بر این باورند 
کردن حقایق و  می اندازند. »ژان بودریار«1 از صاحب نظران رسانه و تلویزیون، معتقد است رسانه ها، ابزاری برای بی ثبات 
که: »آن چه ما واقعیت می پنداریم،  واقعیات مربوط به موضوعات مختلف هستند. وی در این خصوص بر این باور است 
گون در  گونا گفت به تعداد شبکه ها و تصاویر، واقعیت به اشکال  ع است و می توان  در حقیقت نگرش رسانه به آن موضو

می آید و در واقع نشانه هایی از واقعیت به جای خود واقعیت می نشیند«.
از دید »بودریار« در موارد متعددی رسانه های غربی، مرز واقعیت و سرگرمی را درهم می ریزند و تصویر واقعیت را هویتی 
کشتار،  که اخبار سیاسی به مانند تفریح و سرگرمی جلوه می کند و یا ماجراهای واقعی جنگ و  مجازی می بخشند تا آن جا 
به نمایشنامه های ملودرام یا تراژیک تبدیل می شود. این به  هم پیوستگی فرهنگ، سیاست و تفریح تا جایی پیش می رود 

گرفت. که مرز بین واقعیت ها به هم می ریزد و نمی توان حدودی آشکار برای آن ها در نظر 
هربرت شیلر، نویسنده آمریکایی و صاحب نظر در امور رسانه ها، هم در مقاله ای می نویسد: »رسانه ها، مفسران نهایی 
واقعیت هستند و واقعیت را بر اساس منافع شرکت ها تعریف می کنند. این رسانه ها، بسیاری از مسائل کوچک را در راستای 

منافع خود بزرگ جلوه می دهند و برعکس، برخی مسائل ملی و بااهمیت را ناچیز می نمایند«.
با هویت های مجازی در غرب، سبب بروز بحران های اجتماعی در این جوامع شده است. در این  تداخل واقعیت 
کشورهای صنعتی به ویژه  از دالیل وجود بحران های اجتماعی در  را یکی  از پژوهشگران، عملکرد رسانه ها  زمینه برخی 
انداخته است.  را به خطر  که سالمتی جوامع  از جمله مواردی است  از طریق رسانه ها  آمریکا دانسته اند. ترویج خشونت 

1.	JEAN	BAUDRIUAR



126

گرفته، نشان می دهد خشونت به نمایش در آمده از طربق رسانه های آمریکایی، عاملی  که در آمریکا صورت  تحقیقاتی 
از برنامه های ماهواره ای و  از هشت هزار ساعت  مؤثر در بروز خشونت های اجتماعی بوده است. تحلیل محتوایی بیش 
با خشونت است.  توأم  کشور  این  تلویزیونی  برنامه های  از  که حدود 60 درصد  آمریکا، چنین حکایت می کند  تلویزیونی 
کودک آمریکایی از مدرسه ابتدایی مدرک بگیرد، بیش از 8 هزار قتل و صد هزار مورد اعمال  یعنی تا قبل از این که یک 
یک  که  هنگامی  مسلم،  به طور  می کند.  مشاهده  تلویزیونی  شبکه های  روی  بر  را  ح  جر و  ضرب  مثل  دیگر  خشونت آمیز 
به آن چه در جهان  تدریج نسبت  به  از دست می دهد،  از پدیده های مجازی  را  واقعیت  شهروند غربی قدرت تشخیص 

می گذرد، بی تفاوت می شود.

دیکتاتوری رسانه ای
کنترل و سانسور آن ها، توسط دولتمردان غربی به  ع جدیدی از  ع و تعدد رسانه های جمعی، نو به موازات توسعه و تنو
که در اصطالح آن را دیکتاتوری رسانه ای می نامند؛ دنیای غرب مالکیت خبرگزاری ها و شبکه های بین المللی  وجود آمده 
کنار جهان  گوشه و  از  را  از فناوری پیشرفته و امکانات فراوان، وقایع و حوادث  خبررسانی را در اختیار دارد و با استفاده 
که  ارتباط جمعی غرب، مدعی هستند  گردانندگان وسایل  اندک زمانی به دورترین نقاط مخابره می کند؛ دولت ها و  در 
بر اساس اصل لزوم برقراری جریان آزاد اطالعات در سطح جهان، اخبار و برنامه های خود را در اختیار همگان در نقاط 
کاماًل مغایرت  کنند؛ حال آن که واقعیت، با این ادعا  مختلف عالم قرار می دهند تا آن ها با اختیار خود، اخبار را انتخاب 
به  غرب  از  اطالعات  گزینشی  و  یک طرفه  جریان  راه اندازی  می دهند،  انجام  بین المللی  جمعی  رسانه های  آن چه  دارد. 
که با سیاست های دولت هایشان  گزارش هایی  کشورهای جهان سوم است، این رسانه ها با تهیه و انتشار اخبار و  سوی 
که منافاتی با منافع این دولت ها نداشته باشد ؛ بنابراین افکار  همسو است، مردم جهان را صرفًا از وقایعی مطلع می کنند 
گونه تحریف شده آن حوادث  که برخالف جهت سیاست های غرب است، بی خبر می ماند و یا از  کثرًا از حوادثی  عمومی ا
ارتباط جمعی غرب، شکل  این ترتیب یک نظام مستبدانه رسانه ای در سطح جهان، توسط وسایل  مطلع می شود. به 
کنون نتوانسته اند با این  کمبود تجربه و نداشتن امکانات و دانش فنی، تا گرفته است و کشورهای جهان سوم نیز به دلیل 

کنند.  استبداد نوین مقابله 

ضرورت داشتن سواد رسانه ای
داشته  رسانه ای  سواد  باید  »چرا  داد؛  پاسخ  شد،  ح  مطر که  پرسشی  به  می توان  حال  شد،  گفته  آن چه  به  توجه  با 

باشیم؟«
برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا باید به تعریف و مفهوم این اصطالح بپردازیم. 

کرده است؛ شامل تحقیق، تحلیل  و  پیدا  رواج  میان محققان  در  اخیر  که در سال های  رسانه ای«1  اصطالح »سواد 
گاهی از تأثیر رسانه ها بر افراد و جوامع است. تاریخچه پیدایش این تفکر، به سال 1960 میالدی برمی گردد؛ یعنی زمانی  آ
گوی  که تلویزیون، رادیو و فیلم های هالیوودی به شدت در میان مردم رواج یافت و عمومی شد. در این میان، تلویزیون 

که به تماشای تصاویر تلویزیونی بنشینند. کثر مردم ترجیح دادند  که ا سبقت را از دیگر رسانه ها ربود، به طوری 
کارشناسان حوزه ارتباطات ارائه داده اند: سواد رسانه ای » توانایی دستیابی، تجزیه و تحلیل،  که  بر اساس تعریفی 

1	.Media	Literacy
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نقد، ارزیابی و ایجاد ارتباط به گونه های مختلف است«1. از نظر آنان، فرد واجد این مهارت قادر است به صورت منتقدانه، 
و...  اینترنت  ویدئویی،  بازی های  تبلیغات،  فیلم، موسیقی،  رادیو،  تلویزیون،  روزنامه، مجله،  کتاب،  در  آن چه  درباره 
گیری چگونگی  کارشناسان، به معنای فرا کند. هم چنین سواد رسانه ای از نظر برخی  می بیند، می خواند و می شنود، فکر 

تولید پیام با استفاده از رسانه های چاپی، سمعی و بصری و... است.2
که عبارتند از:  کارشناسان حوزه سواد رسانه ای از 5 اصل اساسی برای تحلیل منتقدانه پیام های رسانه ای یاد می کنند 

1. پیام های رسانه ای را دست اندرکاران رسانه ها می سازند. 
2. پیام های رسانه ای تنها بخشی از واقعیت را بیان می کنند. 

3. هر رسانه مجموعه ای از قواعد منحصر به فرد برای تولید پیام دارد. 
4. مخاطبان، پیام های رسانه ای را معنا می کنند. 

5. رسانه ها در چارچوب منافع اقتصادی و سیاسی خود قدم برمی دارند.3
ح می شود. از سوی دیگر از صاحب نظران علم ارتباطات، سواد رسانه ای را مفهومی می دانند که در پنج پرسش زیر مطر

کسی پیام های رسانه ای را می آفریند؟  - چه 
کدام یك از فنون رسانه ای برای جلب توجه مخاطبان استفاده شده است؟   -

گونی از پیام های یکسان دارند؟  گونا - چگونه افراد مختلف، قضاوت ها و تفسیرهای 
کدامند؟  که در رسانه ها ارائه می شوند،  - ارزش ها و سبك های زندگی 

- هدف سازندگان و آفرینندگان پیام چیست؟4 
گسترده اطالعات، به  که یک فرد باید بداند در اقیانوس عمیق و  سواد رسانه ای، در واقع پذیرش این واقعیت است 

دنبال چه موضوعی بگردد و چگونه آن را به دست آورد.
سنجش  میزان  می کنیم،  صحبت  جمعی  رسانه های  درباره   که  هنگامی  به خصوص  رسانه ای  سواد  اصلی  هدف 
محتوای پیام هر رسانه را -به مثابه  محصول نهایی- با عدالت اجتماعی نشان می دهد. در واقع می توان گفت: خواننده، 
بیننده و یا شنونده یک مضمون یا پیام رسانه ای را همراه با رابطه و نسبت به محتوای پیام رسانه ای با انصاف در نظر 
می گیرد و منظور محتوا را با توجه به فاصله آن از عدالت می سنجد تا همیشه در خصوص ارتباط با رسانه ها به جای تسلیم 

که به رابطه  یک سویه و منفعل می انجامد، رابطه ای فعال و تعاملی داشته باشد.5 بودن و یا تسلیم شدن 
و  برنامه ریزان  اهداف  و  رسانه ها  ساختار  درک  چیز،  هر  از  قبل  است؛  استوار  اساسی  پایه  چند  بر  رسانه ای  سواد 
گاه آن ها بر روی مخاطبان  تولیدکنندگان محتوای برنامه   ها، مهم است. نکته دیگر، درک زبان تصاویر و تأثیرات ناخودآ
کشورهای جهان، رسانه ها مطالب خود را در قالب تصاویری تأثیرگذار بر مردم عرضه می کنند و از این  است. در بسیاری از 
گاهی از شگردهای تولید برنامه ها به خصوص  روش، در شکل دهی به افکار و اعمال مخاطبان، بهره می گیرند. به عالوه، آ
در  مهمی  نقش  اقتصادی،  و  سیاسی  نهادهای  با  رسانه ها  تنگاتنگ  ارتباط  از  یافتن  اطالع  و  امروز  دیجیتالی  دنیای  در 

افزایش سواد رسانه ای افراد دارد.

1.Alliance	for	media	Literacy	,	2001:1

2.A	Canadian	Difinition	,	2003:1

3.Hobbs,2005:1

4.Hobbs,2005:1

5.  شکرخواه، 8831: 9
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بدیهی است آموزش سواد رسانه ای در کنار مصداق های عینی و عملی آن، می تواند به عالقه مندان به ویژه دانشجویان 
کند، تا اواًل خود را از »اضطراب اطالعاتی« رهایی بخشند، ثانیًا در برابر تحریف واقعیت ها  کمک  و متخصصان حوزه رسانه 

که همان دیکتاتوری رسانه ای است، بروند. کنند و به جنگ استبداد نوین در حوزه رسانه ها  در رسانه ها، مقابله 
و  رفتارها  بر  قدرتمندی  تأثیر  می توانند  اطالعات،  انتشار  در  کلیدی  نقش  دلیل  به  رسانه ها  گفت،  باید  پایان  در 
بنابراین داشتن سواد  کارایی دارند.  از جمعیت،  گروه های بزرگی  ابزارها، در آموزش  هنجارهای اجتماعی بگذارند. این 

رسانه ای برای تمام افراد جامعه ضروری به نظر می رسد و این مسئله باید یکی از دغدغه های مدیران رسانه باشد.

نقش مدیران رسانه در ارتقای سواد رسانه ای
کافی را در این  که سواد  گروهی  کرد؛  گروه تقسیم  می توان اقشار جامعه را در میزان بهره مندی از سواد رسانه ای به دو 
گروه بازخوردهای رسانه ای را  کثریت نسبی به سر می برند. این  که در ا زمینه ندارند و بنابراین از انتقاد نیز مستثنی هستند 
کمتر است و با انتخاب منطقی تر  که درصد خطا در میان آن ها  کانال های مشخصی پاسخ می دهند  ع  بر اساس سلیقه و تنو

کار پیگیری می کنند. گروه مواجهیم، زیرا شاخص های نسبی را برای این  در این 
البته با توجه به این که اغلب رسانه های جامعه ما مخاطبان را با ملغمه ای از برنامه ها روبه رو می کنند و شاید شبکه ای 
را  کلی  شاخص  مخاطبان  اغلب  است؛  جامعه  برای  خاص  خروجی  ارائه  در  شبکه ها  میان  در  شاخصی  خبر  هم چون 

کنند. نمی توانند برای انتخاب برنامه از میان انبوه آن ها تعریف 
که در  کافی درباره نقد رسانه ها و برنامه ها به نقادی می پردازند. در این جماعت  که با سواد  گروه دوم آن هایی  اما 
اقلیت به  سر می برند، اتفاق جالب انتشار نقطه نظرات در سطح رسانه ای و ایجاد اثر برای تغییر ساختار خروجی رسانه 
کیفیت  کمک می کنند، زیرا با افزایش سطح توقع مردم، رسانه ها ملزم به افزایش  کیفی رسانه ها  است. این افراد به بهبود 

برای از دست ندادن مخاطبان خود هستند.
که کمک شایانی به  یکی از شیوه های گسترش سواد رسانه ای، ارائه بیوگرافی و تشریح برنامه ها برای مخاطبان است 

تفسیر و نقد آن با توجه به تصویرسازی ذهنی قبلی در میان آن ها می کند.
گاهی در میان مردم از طریق رسانه های جمعی و با ارائه برنامه ها و افراد منتقد و ارائه آمار از رنک بهترین های  رشد آ
کارشناسان برای آموزش  رسانه ها در جهان برای ارزیابی و بازشناسی شاخص های نقد رسانه ای، استفاده از تحلیلگران و 
و فرهنگ سازی این مهم و تعامل رسانه ای مناسب با مخاطبان در جذب سریع بازخورد رسانه ای در میان مردم و ترتیب 
کرد. اثردهی به نظریات اقشار مختلف بر اساس منطق، همه و همه کمک شایانی به ارتقا سواد رسانه ای در جامعه خواهد 

ضرورت آموزش سواد رسانه ای
کانادا، سواد رسانه ای را پاسخی به حل مشکالت ناشی از رسانه ها معرفی  »باری دونکان« عضو انجمن سواد رسانه ای 
کنش های آموزش مدارس در برابر خشونت و سایر آسیب های  می کند. به عقیده وی این پروژه باید به عنوان بخشی از وا

گرفته شود. رسانه ای در نظر 
»دونکان« در ضرورت این آموزش، دالیل زیر را برمی شمرد: 

1. رسانه ها در حیات فرهنگی و سیاسی ما تسلط دارند.
که آن ها را به طور مستقیم تجزیه می کنیم، رسانه ای شده هستند. 2. تقریبًا همه اطالعات، جز مواردی 

3. رسانه ها قادر به خلق مدل های ارزشی و رفتاری پرقدرتی هستند.
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گاه بر مخاطبان تأثیر می گذارند. کردن خودآ 4. رسانه ها بدون فعال 
کند. کند و رابطه انفعالی را به رابطه فعال تبدیل  5. سواد رسانه ای می تواند مصرف رسانه ای را برای ما لذت بخش 

کارگاه آموزشی خود درباره سواد رسانه ای فعالیت می کرد، دالیل زیر را در ضرورت سواد  که در  »دن بلیک« هنگامی 
کرده است: رسانه ای بیان 

1. ما در یک محیط میانجی شده و با واسطه زندگی می کنیم.
کید می ورزد. 2. سواد رسانه ای در تفکر انتقادی تأ

3. سواد رسانه ای بخشی از حیات یک شهروند فرهیخته و تحصیل کرده است.
4. سواد رسانه ای مشارکت فعال را در یک محیط اشباع شده رسانه ای ترویج می دهد.

کمک آموزش رسانه ای، فعالیت های ارتباطی را درک می کنیم. 5. ما به 

کنند که مدیران رسانه باید رعایت  اصولی 
که فهم و بازشناسی آن را اجتناب ناپذیر می کند. اصول سواد رسانه ای  سواد رسانه ای بر پایه مفاهیمی استوار است 
کشور قرار می گیرند و مدیران  که مورد توجه راهبردسازان، سیاست گذاران و برنامه ریزان هر  کلیدی هستند  همان مفاهیم 

کنند.  رسانه ها نیز برای ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان خود باید این اصول را رعایت 

1. سازه ای بودن رسانه ها
را  معینی  عوامل  تا  می پردازند  برداشت هایی  ارائه  به  ماهرانه ای  دقت  با  رسانه ها  که  است  این  بیانگر  مفهوم  این 
که می توان  انعکاس دهند. در این میان بازنمایی رسانه ای، شکل پیچیده ای از حقایق بیرونی را ارائه می کند. به طوری 
که می گوید: »دوربین هرگز  گفت، تشخیص مرز میان واقعیت و مجاز، غیرممکن نیست، بلکه دشوار است. سخن قدیمی 
و نمایش واقعیت به وسیله رسانه ها  رابطه میان واقعیت  برای پذیرش  ما  از شیوه شرطی شدن  کی  دروغ نمی گوید« حا
دقت  با  رسانه ها  همه  نیست.  کردن  باور  عین  دیدن،  کامپیوتری،  شبیه سازی های  و  مجازی  واقعیت  روزگار  در  است. 
که هرچند حقیقی به نظر  گردآوری، تدوین، انتخاب و طراحی می شوند. آن ها دنیایی را به ما نشان می دهند  بسیاری 
می رسد، اما از یک نگاه گزینش شده است که معمواًل مابه ازای خارجی ندارد. یادگیری تشخیص واقعیت از بازتاب واقعیت 

در این مفهوم مستتر است.

2. بازسازی واقعیت به وسیله رسانه ها
رابطه  رسانه ها  مخاطبان  درک  شیوه  با  رسانه ها،  وسیله  به  وقایع  ارائه  شیوه  میان  که  است  آن  بیانگر  اصل  این 
ع،  از فرد، مؤسسه، موضو ما  که  برابر دنیای واقعی است؛ هنگامی  تلویزیون 10  معناداری وجود دارد. میزان جنایت در 
شخص یا مکان ارائه شده در رسانه درک مستقیم و عینی نداشته باشیم، رسانه ها واسطه این درک خواهند بود. این یعنی 
ک  که می خواهند بازسازی می کنند، از این رو حجم زیادی از ادرا رسانه ها از نداشتن سواد رسانه ای ما، واقعیت را آن گونه 

ما را به حقیقت به وجود می آورند.

3. مخاطبان مفهوم مورد نظر خود را از طریق رسانه ها دریافت می کنند.
اشتیاق های شخصی،  و  نیازها  از:  کتورها عبارتند  فا این  کتورهای فردی است.  فا بر اساس  اغلب مخاطبان  تعامل 
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خوشی ها، سختی های روزمره، نگرش های نژادی و جنسیتی، پیشینه خانوادگی، فرهنگی و... است.
یعنی مخاطب بر اساس انگیزه و ریشه های روان شناختی و اجتماعی از میان رسانه ها و پیام های مختلف انتخاب 

خود را انجام می دهد. این ریشه ها زاویه دید مخاطب را ترسیم می کند.
در این رابطه »تئودور سایزر« از اساتید برجسته علوم تربیتی می گوید: تلویزیون بزرگ ترین نظام آموزش و شکل دهنده 

اصلی فرهنگ است و قدرتمندانه بر ذهن جوانان درباره نحوه آمریکایی بودن تأثیر می گذارد.
درک آن چه تلویزیون و رسانه های دیگر تعلیم می دهند، نکته محوری در سواد رسانه ای است.

رسانه معتمد
گاه بر سواد رسانه ای مردم تأثیر می گذارد. شرایط امروز جامعه بسیار متفاوت  نکته پایانی این که حضور رسانه ها ناخودآ
گلوله ای توسط دولت ها و حکومت ها  گذشته است. به عنوان مثال در زمان جنگ جهانی دوم، نظریه تزریق  با شرایط 
گرفته می شد و مردم نیز هیچ ابزار دفاعی در مقابل آن نداشتند اما مخاطبان امروز رسانه ها دیگر در موضع دفاعی  به  کار 
که خود رسانه ها باعث ایجاد آن شده اند. مخاطب امروزی به یک سری  صرف نیستند. این همان سواد رسانه ای است 
گاهی روزافزون افراد جوامع دارد. نکته  از رسانه ها اعتماد دارد و به یک سری دیگر از آن ها اعتماد ندارد. این امر نشان از آ
کردن و اعتماد نکردن را در اثر تجربه و ارتقای سطح سواد  که مخاطب این اعتماد  ع، این جا است  اصلی درباره این موضو
کسب این تجربه و ارتقای سطح سواد رسانه ای نقش مهمی می تواند داشته باشد،  گرفته است؛ رسانه در  رسانه ای یاد 
کنند تا به عنوان یک  بنابراین مدیران رسانه در مواجهه با مخاطبان امروز باید در جهت ارتقای سواد رسانه ای آن ها تالش 

رسانه معتمد شناخته شوند.
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