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ــبکه های  ــال در ش ــان فع ــداد ایرانی ــار، تع ــق آم طب
و  )تلگــرام  ارتباطــی  پیام رســان های  و  اجتماعــی 
ــت1.  ــیده اس ــر رس ــون کارب ــه 47 میلی ــتاگرام( ب اینس
ــه  ــا ب ــور ی ــت کش ــد جمعی ــش از 50 درص ــی بی یعن
ــال  ــاالی 15 س ــت ب ــد جمعی ــر، 77 درص ــارت دیگ عب
کشــور2 عضــو یکــی از پیام رســان های ارتباطــی یــا 
ــه  شــبکه های اجتماعــی نظیــر اینســتاگرام هســتند، و ب
نوعــی »صاحــب یــک  رســانه کوچــِک غیــر رســمی« در 
ــی،  ــر ایران ــه »ه ــم ب ــم  ک ــده اند و ک ــازی ش ــای مج فض

یــک رســانه« رســیده ایم.
ــا  ــه، میلیون ه ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــار ب ــن آم ای
»صاحــب رســانه« در کشــور داریــم کــه اکثریــت مطلــق 
ــت  ــانه  تح ــت رس ــرای مدیری ــی ب ــراد، آموزش ــن اف ای
پوشــش خــود ندیده انــد و بــدون دانــش تخصصــی، 
مشــغول تولیــد یــا بازنشــر محتــوا بــرای مخاطبــان خــود 
هســتند. دامنــه ایــن مخاطبــان گاه محــدود بــه اعضــای 
ــه  ــت و گاه ب ــتانه اس ــک دوس ــه  کوچ ــا حلق ــواده ی خان
دامنــه  همیــن  می رســد.  دنبال کننــده  میلیون هــا 
ــانه ها در  ــن رس ــی ای ــوذ مویرگ ــان و نف گســترده مخاطب
دل مــردم اســت کــه منجــر بــه ایجــاد مشــکالتی در روند 

ــت. ــده اس ــور ش ــانی در کش ــالع  رس اط
جمعیــت  »رســانه دارِی  نگارنــده،  اعتقــاد  بــه 
ــیب های  ــور، آس ــانه ای« در کش ــواد رس ــد س ــزرگ فاق ب
جبران ناپذیــری بــه فضــای عمومــی رســانه ای وارد کــرده 
اســت. یکــی از بزرگ تریــن ایــن آســیب ها، انتقــال ســریع 
شــایعات، بازنشــر اخبــار نادرســت )فیک نیوزهــا(، تحریــف 
اخبــار، و جهت دهــی اشــتباه بــه افــکار عمومــی در 
حــوادث مهــم اســت. کــه از نتایــج آن می تــوان بــه عــدم 

ــران  ــاد بح ــانه های رســمی و ایج ــه رس ــردم ب ــاد م اعتم
ــرد.  ــم اشــاره ک ــات خــاص و مه اطــالع  رســانی در اتفاق
هــر چنــد ایــن اتفــاق، نــکات مثبتــی از جملــه شکســت 
انحصــار رســانه های دولتــی و رســمی، ایجــاد زاویــه  
ــات،  ــائل و موضوع ــه مس ــع ب ــاوت و بدی ــای متف نگاه ه
ــگاران و  ــهروند- خبرن ــای ش ــترش فعالیت ه ــز گس و نی
افزایــش قابــل مالحظــه ســرعت اطــالع  رســانی اتفاقــات 
در مناطــِق حاشــیه ای و دوردســت دارد؛ امــا کفــه تــرازو، 
بــه ســمت نــکات منفــی و آســیب ها ســنگینی می کنــد.

برهمیــن اســاس، لــزوم آمــوزش ســواد رســانه ای برای 
عمــوم مــردم بــه خصــوص از بعــد آمــوزِش بازنشــر محتوا 
و نیــز دروازه بانــی خبــر دوچنــدان می شــود. اتفاقــی کــه 
تاکنــون بــه هیــچ روشــی در کشــور انجــام نشــده اســت و 
نــه رســانه های رســمی و عمومــی، و نــه نهادهــای متولــی 
فرهنــگ کشــور، اقــدام قابــل  ذکــری بــرای آن نداشــته اند.

عمــوم کاربــران اینترنــت، بــه عنــوان صاحــب رســانه 
ــچ گاه  ــرام( هی ــال تلگ ــا کان ــت اینســتاگرام ی ــر اکان )مدی
در معــرض آموزش هــای رســانه ای نبوده انــد و بــدون 
دانــش، مشــغول تولید و بازنشــر انــواع محتوای رســانه ای، 
و ضربــه زدن بــه نهــاد رســانه در کشــور هســتند. وقــت آن 
ــب کامــل ماهیــت رســانه در  ــا پیــش از تخری رســیده ت
ــردم،  ــه م ــاده ب ــان س ــه زب ــانه ای ب ــم رس ــور، مفاهی کش
ــاب  ــداد ق ــا تع ــانه هایی ب ــه رس ــانی ک ــه آن کس خاص
ل توجهــی مخاطــب دارنــد، آمــوزش داده شــود. هــر چنــد 

همیــن امــروز هــم بــرای ایــن کار دیــر شــده اســت. 
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