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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

چکیده :
امروزه استعمارگران روش نفوذ در کشورها را تغییر داده اند و از طریق سیاست های فرهنگی تالش می کنند
به اهداف خود برسند؛ زیرا فهمیده اند که بهترین راه نفوذ در سایر کشورها نفوذ در فرهنگ آنان و استحالة
درونی آن است .در این دوران رسانه ها به مثابه ابزاری اساسی برای اعمال سیاست های قدرت های زورمدار
به کار می روند و رقابتی جهانی در عرصه نبرد رسانه ای شكل گرفته است .حال برای حفظ و واکسینه کردن
مردم جامعه از هجمه های فرهنگی و عقیدتی می توان از دو روش بهره برد .اولین مورد ،سانسور و از دسترس
خارج کردن همه ی فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در جامعه است .این روش با توجه به پیشرفت های سریع
و حتی غیرقابل پیش بینی در این حوزه ،غیرمنطقی و ناامیدکننده است .روش دوم ،آموختن مجموعه ای از
مهارت ها و دانش هایی است که مردم جامعه را به طور فعال برای قرار گرفتن در معرض رسانه ها آماده می
کنند و به عبارتی دیگر افزودن نوعی درک متكی بر مهارت است که بر اساس آن بتوانند انواع رسانه ها و
تولیدات رسانه ای را بشناسند و آنها را از یكدیگر شناسایی و تفكیك کنند که به این مجموعه اقدامات «سواد
رسانه ای» می گویند.
تحقیق حاضر به بررسی نقش آموزش سواد رسانه ای در مقابله با تهاجم فرهنگی پرداخته است .برای پاسخ به
سؤاالت تحقیق از روش مصاحبه عمیق استفاده شده است .در این راستا با انجام ده مصاحبه با اساتید ارتباطات
و مختصصان و مدرسان دوره های آموزش سواد رسانه ای داده های الزم گردآوری شده است .یافته های تحقیق
نشان می دهد که یكی از مهمترین راه های مقابله با تهاجم فرهنگی و همچنین تشخیص محتوای رسانه ای
با هدف تهاجم فرهنگی از سایر تولیدات رسانه ای ،داشتن «سواد رسانه ای» می باشد .از میان رویكردهای
آموزش سواد رسانه ای که بر اساس نظریه جیمز ای .بران در زمینه آموزش سواد رسانه ای اتخاذ شده است؛
کارشناسان این حوزه دو رویكرد «تشخیصی» و «واکنشی» را مؤثرتر از سایر رویكردها در زمینه مقابله با تهاجم
فرهنگی تشخیص دادند .همچنین مدل تربیت رسانه ای که مدلی است جامع و مبتنی بر فرهنگ و اعتقادات
ایرانی اسالمی و بر سه بعد تربیتی «بینش»« ،گرایش» و «رفتار» استوار است و صرفاً با یك رابطه انسانی پدید
می آید؛ مدل مطلوبی در زمینه آموزش سواد رسانه ای برای مقابله با تهاجم فرهنگی است .همچنین در این
زمینه به شناسایی مخاطبان هدف ،جایگاه نهادهایی که در جامعه پذیری انسان ها نقش دارند و محدودیت ها
در این رویكرد پرداخته شده است.

کلید واژگان  :سواد رسانه ای ،آموزش سواد رسانه ای ،تهاجم فرهنگی ،رسانه ،تربیت رسانه ای
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

1
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

-1-1مقدمه
در فصل اول سعی شده تا موضوع تحقیق با زبانی ساده ،روشن و به طور عمیق و جهت یافته معرفی شود و به
صورت خالصه ،نمایی کلی از تحقیق ارائه گردد .در طرح مسئله ،به چرایی انتخاب موضوع بررسی نقش آموزش
سواد رسانه ای در مقابله با تهاجم فرهنگی پرداخته شده است .ضرورت و اهمیت تحقیق ،بیان کننده ی
ضرورتی است که محقق را به مطالعه و بررسی نقش آموزش سواد رسانه ای در مقابله با تهاجم فرهنگی سوق
داده است .در ادامه اهداف و سؤاالت اصلی و فرعی تحقیق بیان شده و در پایان نیز ،مفاهیم اصلی تحقیق به
صورت جداگانه و از دیدگاه های مختلف تعریف و بررسی شده است.

-1-2طرح مسئله
امروزه با کوچك تر و پیچیده تر شدن جهان به واسطه رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی و رسانه های جدید
از قبیل اینترنت و ماهواره معادالت گذشته در تنظیم روابط بین کشورها تا حدود زیادی به هم خورده و جای
خود را به معادالت جدیدی داده است؛ به گونه ای که به جای به کارگیری مستقیم زور ،توجه قدرت ها به
استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییرات از طریق مسالمت آمیز با به کارگیری شیوه های نوین مداخله در امور
داخلی کشورها جلب شده است .عالوه بر این ،در این دوران رسانه ها به مثابه ابزاری اساسی برای اعمال سیاست
های قدرت های زورمدار به کار می روند و رقابتی جهانی در عرصه نبرد رسانه ای شكل گرفته است .در این
میان جنگ نرم با هدف گرفتن فكر و اندیشه ملت ها نقش مهمی را در سست نمودن حلقه های فكری و
فرهنگی جوامع ایفا می کند .در حقیقت استعمارگران روش نفوذ در کشورها را تغییر داده اند و از طریق
سیاست های فرهنگی تالش می کنند به اهداف خود برسند زیرا فهمیده اند که بهترین راه نفوذ در سایر
کشورها نفوذ در فرهنگ آنان و استحالة درونی آن است .آنان می خواهند ارزش های مورد پسند خود را ارزش
های مترقی جلوه دهند تا بتوانند آن را جایگزین معیارهای بومی و ملی ملت ها سازند که در فرهنگ ملت ها
از این اقدامات به تهاجم فرهنگی تعبیر می کنند.

2
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ظهور مؤلفه تهاجم فرهنگی یا جنگ نرم به ادبیات سیاسی در دهه نود میالدی و حرکت سریع آن ،توجه
فراوانی به خود جلب کرد .جنگی که دارای ظاهری نرم ،اما ماهیتی قوی تر از جنگ و قدرت سخت دارد.
طراحان این جنگ همواره در تالش هستند تا فرهنگ غربی را به عنوان فرهنگ غالب جهانی با بهره گیری از
ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی ،ترویج و از رشد فرهنگ های اصیل و ریشه داری همچون فرهنگ اسالمی
جلوگیری کنند.
جمهوری اسالمی ایران با توجه به شرایط استراتژیكی و ایدئولوژیكی خود ،از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی
همواره در معرض خطرات و تهدیدات مختلفی از ناحیه دشمنان خارجی و داخلی بوده است؛ تجزیه طلبی،
مبارزات مسلحانه گروهك ها ،براندازی از طریق اغتشاش و آشوب سازی در جامعه ،کودتا ،حمله نظامی ،ترور
شخصیت های اصلی نظام مانند حزب جمهوری اسالمی و دفتر نخست وزیری ،ایجاد اختالفات قومی و مذهبی،
نفوذ و ایجاد حاکمیت دوگانه به منظورجایگزینی حاکمیت شبه اسالمی و همراه و همگام با غرب ،تحریم
اقتصادی ،تحریم های سیاسی برای منزوی سازی و ...محورهایی از تهدیداتی است که نظام جمهوری اسالمی
با آنها روبرو شده است .اما در کنار این تهدیدات دشمن به اقدامات ظریف تر و ناملموسی از جمله تهاجم و
شبیخون فرهنگی دست زده است و کشور ایران همواره مورد تجاوز جنگ نرم غرب قرار گرفته است که به تبع
آن آسیب هایی را متحمل شده است .از این رو درک و فهم جنگ نرم و راهكارهای مقابله با آن می تواند از
ضرورت های بررسی در زمینه امنیت ملی باشد.
در این بین در عصر اطالعات ،با فراگیر شدن پدیده رسانههای جمعی و پیشرفت فنآوریهای نوین ارتباطی و
نفوذ این رسانهها به تمامی حوزههای خصوصی و عمومی زندگی مخاطبان ،اعم از اخالقی ،دینی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ،استفاده از رسانه برای تضعیف کشور هدف و بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه ها اعم
از رسانه های نوشتاری ،دیداری و شنیداری و به کارگیری اصول تبلیغات و عملیات روانی ،به منظور کسب
منافع ،از اهداف اصلی صاحبان قدرت در سراسر دنیا برای نفوذ خود در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه
می باشد .کشورهای قدرتمند با درک قدرت رسانه ها ،امروز در صدد ابزار قرار دادن آن ها هستند و قصد دارند
با استفاده از رسانه ها به خواسته های خود که همانا استعمار یك جامعه است ،تحقق عینی بخشند .حال برای
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حفظ و واکسینه کردن مردم جامعه از هجمه های فرهنگی و عقیدتی می توان از دو روش بهره برد .اولین
مورد ،سانسور و از دسترس خارج کردن همه ی فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در جامعه است .این روش با
توجه به پیشرفت های سریع و حتی غیرقابل پیش بینی در این حوزه و تجربه های گذشته در مورد این شیوه
ی برخورد ،غیرمنطقی و ناامیدکننده است .روش دوم ،آموختن مجموعه ای از مهارت ها و دانش هایی است
که مردم جامعه را به طور فعال برای قرار گرفتن در معرض رسانه ها آماده می کنند و به عبارتی دیگر افزودن
نوعی درک متكی بر مهارت است که بر اساس آن بتوانند انواع رسانه ها و تولیدات رسانه ای را بشناسند و آنها
را از یكدیگر شناسایی و تفكیك کنند که به این مجموعه اقدامات «سواد رسانه ای» می گویند .در واقع عبارت
سواد رسانهای به دانش ،مهارتها و تواناییهایی اشاره دارد که برای استفاده و تفسیر رسانهها مورد نیاز است.
سواد رسانه ای می تواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله
متقابل و فعاالنه ای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد .هدف سواد رسانه ای در نخستین گام های
خود ،تنظیم یك رابطه ی منطقی و مبتنی بر هزینه فایده با رسانه ها است .به این معنا که در برابر رسانه ها
چه چیزهایی را از دست می دهیم و چه چیزهایی را به دست می آوریم .به عبارت بهتر ،در مقابل زمان و هزینه
ای که صرف می کنیم ،در نهایت چه منافعی به دست می آوریم .بنابراین یكی از اهداف اصلی سواد رسانه ای
این است که استفاده مبتنی بر آگاهی و با فایده از سپهر اطالعات را تأمین نماید .در همین راستا ما در این
تحقیق قصد داریم که با استفاده از نظرات اساتید و صاحب نظران حوزه سواد رسانه ای به این موضوع بپردازیم
که نقش آموزش سواد رسانه ای در مقابله با تهاجم فرهنگی که مهمترین ابزارش رسانه می باشد چیست.

-1-3ضرورت و اهمیت موضوع
ضرورت علمی  :در دنیای امروز ،رسانه ها با تولید و انتشار پیام های گوناگون در گستره های وسیع ،با حضور
و نفوذی عمیق در فرآیند تبادل اطالعات و اخبار ،اندیشه ،فرهنگ و تغییر در باورها و رفتار آحاد مردم نقش
قابل توجهی دارند .پس ضروری است که مخاطبان رسانه ها به گونه ای تربیت شوند تا با نگاهی تیزبین و
موشكافانه با این فرآیند اطالعاتی گسترده و هدفمند ،برخورد کنند .در این زمینه طراحی مدل بومی سواد
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رسانه ای برای مقابله با تهاجم فرهنگی ،کمك خواهد کرد تا وقایع را پیش بینی کرده ،سطح آگاهی خود را باال
برده و در نتیجه به موقعیت مناسب تری در دریافت موضوعات و چارچوب اطالعاتی دست یابند تا در نهایت
انتخاب و گزینش رسانه ها به صورتی هدفمند و گزیده ،موجب تثبیت و ارتقاء موقعیت مخاطبان شود .اهمیت
آموزش و یادگیری سواد رسانه ای برای مقابله با مسئله تهاجم فرهنگی ،کمتر از توجه به یادگیری در مقوله ی
سواد خواندن و نوشتن نیست .به همان اندازه که سواد خواندن و نوشتن از ضروریات زندگی اجتماعی افراد
شمرده می شود ،سواد رسانه ای نیز در عصر پرتالطم اطالعات که هر روز خود را در مواجهه با رسانه های
گوناگون شنیداری ،دیداری و نوشتاری می یابیم ،از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ بنابراین همان گونه که
برای یادگیری هر چه بهتر دانش آموزان در زمینه ی آموزش های مورد نیاز متناسب با سن و فرهنگ بومی
مان برنامه ریزی هایی صورت گرفته است ،برای ارتقاء سواد رسانه ای آنها نیز باید با توجه به فرهنگ ایرانی –
اسالمی کشورمان ،برنامه ها و الگوهایی تدوین شود تا نوجوانان این نوع از سواد را نیز بیاموزند و در زندگی
روزمره از آن بهره بگیرند؛ چرا که بدون یادگیری سواد رسانه ای ،نمی توان گزینش های صحیحی از پیام های
رسانه ای داشت و خود را در برابر این پیام ها بیمه کرد .بنابراین الزم است بنا به اهمیت و ضرورت های بیان
شده ،گام های هدفمندی توسط دانشگاهیان و پژوهشگران حوزه ارتباطات و تعلیم و تربیت در جهت استخراج
و تدوین الگوی بومی ارتقاء سواد رسانه ای برای مقابله با تهاجم فرهنگی در ایران برداشته شود.
ضرورت عملی  :ابزارهای ارتباطی و الكترونیكی تأثیرات عمیقی بر شكل دهی افكار عمومی دارند .از این رو
در جریان جنگ نرم ،رسانه ها نقش اصلی را به عهده دارند .در این مقطع تاریخی ،هم رسانه و هم سایر اشكال
و ابزارهای نبرد نرم ،از اهمیت خاص برخوردار است .در این بین کشور ایران به دلیل رویارویی با کشورهای
سلطه طلب و داشتن یك ایدئولوژی مستحكم در مقابله با آنان ،هدف سنگین ترین بمباران رسانه ای قرار گرفته
است .در واقع ،کشورهای غربی برای نفوذ در ایران و اثرگذاری بر فرهنگ غنی ایرانی اسالمی ،رسانه را بهترین
وسیله برای رسیدن به این امر می دانند .پس نیاز به سالحی به نام سواد رسانهای برای دفاع و مقابله با این
نوع از تهاجم به شدت احساس میشود .مارشال مك لوهان در خصوص تهاجم فرهنگی و رسانه ها می گوید:
«جنگ هایی که در آینده رخ خواهد داد ،به وسیله تسلیحات جنگی و در میدان های نبرد نخواهند بود ،بلكه
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این جنگ ها به دلیل تصوراتی صورت می پذیرد که رسانه های جمعی به مردم القا می کنند ».رسانه ها به
شیوه های گوناگون می کوشند ،فضای ذهنی گروه های هدف را در جهت اهداف و خواسته های حاکمان شكل
دهند .استعمار صرف نظر از شیوه های کهن ،با بهره مندی از رسانه ها و اقدامات فرهنگی ،می کوشد نظام
هنجاری گروه هدف را به سمت مطلوب خود تغییر دهد .بنابرین باید با استفاده از روش های تحقیقاتی علمی
به این موضوع مهم یعنی ابزارهای تهاجم فرهنگی که رسانه ها می باشند و نقش آموزش سواد رسانه ای برای
مقابله با این تهدیدها و تهاجم های فرهنگی پرداخته شود.

-1-4اهداف تحقیق
-1-4-1اهداف اصلی
 )1شناسایی نقش آموزش سواد رسانه ای در مقابله با تهاجم فرهنگی از دیدگاه کارشناسان
 )2شناسایی رویكرد مؤثر دوره های آموزش سواد رسانه ای ،در مقابله با تهاجم فرهنگی رسانه ها
 )3تبیین مدلی از آموزش سواد رسانه ای با هدف مقابله با تهاجم فرهنگی

-1-4-2اهداف فرعی
 )1شناسایی طیف مخاطبان دوره های آموزش سواد رسانه ای با محوریت مقابله با تهاجم فرهنگی از دیدگاه
کارشناسان
 )2شناسایی نقش نهادهای آموزشی ،خانواده ،جامعه و حكومت در آموزش سواد رسانه ای با محوریت تهاجم
فرهنگی از دیدگاه کارشناسان
 )3شناسایی محدودیت های دوره های آموزش سواد رسانه ای با هدف مقابله با تهاجم فرهنگی از دیدگاه
کارشناسان
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-1-5سؤاالت تحقیق
-1-5-1سؤاالت اصلی
 )1نقش آموزش سواد رسانه ای در مقابله با تهاجم فرهنگی از دیدگاه کارشناسان چیست؟
 )2دوره های آموزش سواد رسانه ای ،با چه رویكردی می توانند در مقابله با تهاجم فرهنگی رسانه ها مؤثر واقع
شوند؟
 )3آیا می توان مدلی از آموزش سواد رسانه ای با هدف مقابله با تهاجم فرهنگی تبیین نمود؟

-1-5-2سؤاالت فرعی
 )1مخاطبان دوره های آموزش سواد رسانه ای با محوریت مقابله با تهاجم فرهنگی از دیدگاه کارشناسان بیشتر
چه طیف و قشری از جامعه می توانند باشند؟
 )2نقش نهادهای آموزشی ،خانواده ،جامعه و حكومت در آموزش سواد رسانه ای با محوریت تهاجم فرهنگی از
دیدگاه کارشناسان چیست؟
 )3دوره های آموزش سواد رسانه ای با هدف مقابله با تهاجم فرهنگی از دیدگاه کارشناسان چه محدودیت
هایی می تواند داشته باشد؟
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-2-1مقدمه
در تحقیق حاضر ،در بخش اول از فصل دوم ،مفهوم و تعریف سواد رسانه ای مورد بررسی قرار گرفته است .در
بخش دوم و سوم نیز ،مفاهیم اساسی و رویكردهای نظری سواد رسانه ای و آموزش سواد رسانه ای بیان شده
است .در بخش چهارم و پنجم و ششم نیز به مفاهیم اساسی و رویكردهای نظری فرهنگ و تهاجم فرهنگی
پرداخته شده است .در بخش آخر این فصل نیز سعی شده است تا با جمع آوری و استفاده از پژوهش های
انجام شده در حوزه ی سواد رسانه ای ،از نتایج و راهكارهای ارائه شده ی آنها در تحقیق حاضر استفاده شود.
در بخش دوم نیز مروری کامل بر تاریخچه ی پیدایش سواد رسانه ای در کشورهای مختلف انجام شده است.

-2-2بخش اول  :مفهوم و تعریف سواد رسانه ای
در این بخش به بررسی مفهوم سواد رسانه ای و تعریف آن از منظر صاحب نظران خارجی و داخلی و مراکز
رسانه ای پرداخته شده است.
در گذشته سواد را بیشتر توانایی خواندن ،نوشتن و حساب کردن می دانستند ولی در عصر حاضر با توسعه
فناوری ارتباطات و اطالعات ،تولید و توزیع اطالعات متنوع ،ظهور شبكه ها ،پایگاه های اطالعاتی و چندرسانه
ای ،مفهوم سواد تغییر پیدا کرد .زندگی در جامعه ی اطالعاتی به سواد اطالعاتی یعنی مجموعه ای از توانایی
ها و مهارت ها برای جستجو ،ارزیابی و استفاده ی مؤثر از اطالعات نیاز دارد .بسیاری واژه ی «سواد رسانه ای»
را با خواندن رسانه های چاپی ،رسانه هایی همچون فیلم و تلویزیون که در حیطه ی سواد بصری هستند و
سواد کامپیوتری معادل می دانند ،در حالی که سواد رسانه ای یك کل است که این عوامل جزء اجزای سازنده
ی آن محسوب می شوند( .میرجلیلی ،1385 ،ص )109
در گذشته یونسكو اعالم داشت که از سال  ، 2000بی سواد به کسی اطالق می شود که توانایی کار با رایانه را
نداشته باشد .این پیش بینی در کشورهای پیشرفته ی امروزی کامالً محسوس است و نیاز به استفاده از کار با
تجهیزات رایانه ای از ضروریات جوامع پیشرفته است .در حالی که این آموزش در بسیاری از کشورها از جمله
کشور ما جدی گرفته نشده است .امروزه که سال ها از سال  2000می گذرد ،تعریف دیگری از باسواد فرا روی
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جوامع بشری قرار گرفته است و آن سواد رسانه ای است که حتی مهارت استفاده از رایانه دیگر هدف نیست
بلكه باسواد کسی است که بتواند از میزان حجم زیاد اطالعات موجود ،نیاز اطالعاتی خود را شناسایی و تجزیه
و تحلیل کند تا به آنچه که نیاز دارد ،دست یابد( .محمودی کوکنده ،1390 ،ص )28
سواد خواندن ،سواد بصری و سواد رایانه ای ،مترادف های سواد رسانه ای نیستند بلكه اجزای سواد رسانه ای
به حساب می آیند .سواد رسانه ای شامل این توانایی های تخصصی و نیز موارد دیگر است .اگر ندانیم چطور
بخوانیم در واقع نمی توانیم به رسانه چاپی و مكتوب مراجعه کنیم .اگر از نظر درک بصری مشكل داشته باشیم،
تماشای فیلم و تلویزیون به کارمان نمی آید و اگر نتوانیم از رایانه استفاده کنیم از همه تحوالت که در مهمترین
رسانه یعنی اینترنت رخ می دهد ،بی خبر و محروم خواهیم ماند .سواد رسانه ای چیزی فراتر از توانایی های
ویژه و مقوله ای عام تر است که چنین تعریف می شود« :سواد رسانه ای مجموعه ای از نگرش ها و چشم
اندازها است که مورد استفاده فعال و پویای ما در برابر رسانه ها قرار می گیرد تا بتوانیم معانی پیام های رسانه
ای را تفسیر کنیم .نگرش های ما بر اساس ساختارهای دانشی مان ساخته می شود( ».پاتر ،1391 ،ص )61

-2-2-1تعریف سواد رسانه ای از منظر صاحب نظران خارجی و مراکز رسانه ای
«رنه هابز» در تعریف خود از سواد رسانه ای ،این سواد را «توانایی دسترسی ،تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و برقراری
ارتباط با پیام ها در شكل های مختلف» می داند .وی معتقد است این تعریف ویژگی های ذیل را ارائه می دهد:
«آموزش تحقیق محور؛ حل مسائل در گروه های مشارکتی؛ جایگزین هایی برای آزمون های استاندارد شده و
برنامه درسی یكپارچه و کامل ».همچنین «سیلور بالت» به همراه همكارانش« ،الیسری» در کتاب «واژه نامه
سواد رسانه ای» ،سواد رسانه ای را «مهارت های تفكر انتقادی می خواند که مخاطبان با داشتن آنها می توانند
اطالعاتی را که از طریق کانال های ارتباطات جمعی دریافت کرده اند ،رمزگشایی کنند ».آنها همچنین معتقدند
سواد رسانه ای مخاطبان را در توسعه نظرهای مستقل درباره محتوای رسانه ای توانمند می سازد.
«پاتر» همچنین به نقل از «آدام و هام» ،سواد رسانه ای را این گونه تعریف می کند« :سواد رسانه ای توانایی
ترکیب کردن ،درک ،تجزیه و تحلیل و فهم مجموعه های نمادین چاپی و غیر چاپی است ».آنها همچنین
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معتقدند« :سواد رسانه ای می تواند به عنوان توانایی خلق معنای شخصی از نشانه های بصری و کالمی که ما
هر روز آنها را از طریق تلویزیون ،تبلیغات ،فیلم و رسانه های دیجیتالی دریافت می کنیم ،بررسی شود».
(یزدیان ،1391 ،صص)92-93
«ریك شفرد» از اعضای مجله آموزشی مرکز آموزشی رسانه ای ،می گوید « :سواد رسانه ای یك آگاهی و دانش
نقادانه در رسانه های جهانی است و بررسی فنی ،فناورانه و ترکیب های سازمانی را در تولیدات رسانه ای در
برمی گیرد؛ به طوری که شخص بتواند به صورت نقادانه ای تجزیه و تحلیل کند ،پیام های رسانه ای را بشناسد
و نقش مخاطب را در ساختن و معنی سازی پیام به خوبی ایفا کند( ».رضایی ،1390 ،ص )50
بنا به تعریف «دیوید کانسیداین» از سواد رسانه ای« :سواد رسانه ای توانایی دسترسی تحلیلی و ارزیابی اطالعات
در انواع چارچوب های چاپی و غیر چاپی است( ».کانسیداین ،1379 ،ص )2
«جمیز براون» ( )1998در مقاله ای با عنوان «رویكردهای سواد رسانه ای می گوید:
«در نیم قرن گذشته سواد رسانه ای شامل توانایی تحلیل شایسته و به کار گیری ماهرانه از روزنامه نگاری
چاپی ،محصوالت سینمایی ،برنامه های رادیویی و تلویزیونی و حتى تبادل اطالعات رایانه ای (از جمله تعامالت
زمان واقعی از طریق شبكه جهانی اینترنت) شده است( ».براون ،1385 ،ص )58
«مسترمن» عقیده دارد« :هدف آموزش رسانه کمك به مردم است تا در همان حالی که رسانه ها پیام ها را
جعل می کنند ،چگونگی تحریف واقعیت از سوی آنها را بفهمند و نیز نمادهایی را که واسط دانش ما از جهان
واقعی است را بشناسند( ».پاتر ،1391 ،ص )319
همچنین «مرکز سواد رسانه ای» معتقد است ارتقاء تفكر انتقادی و مهارت های تولیدی برای زندگی ،در
فرهنگ رسانه ای قرن  21ضروری است .آنها همچنین سواد رسانه ای را چشم انداز جدیدی از سواد برای قرن
 21می دانند و عقیده دارند هدف از کسب این سواد ،توانایی برقراری ارتباط در همه شكل های رسانه ها ،چه
چاپی و چه الكترونیكی است .همچنین برای دسترسی ،درک و تجزیه و تحلیل و ارزیابی تصویرها ،واژه ها و
صداهای قدرتمندی که فرهنگ رسانه های جمعی معاصر را شكل می دهند ،سواد رسانه ای الزم به نظر می
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