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فصل اول:
مقدمه

رسانهها با احاطه برر تولیرد

ییناپذیر حیات انسان شده است.
امروزه رسانه عنصر جدا 

و توزیع اطالعرات و حورور فرا گیرر در میران جوامرع ،مخاطبران را در معررج حجرم گسرتردۀ

یدهند .همچنرین ورود وسرایل ارتبرا جمعری بره عرصرۀ اجتمرا  ،قردرت را
اطالعات قرار م 
وههای ناپیردا و غیرملمرروس اقنررا و
اطاعتپررذیری جامعرره تحررتتر ثیر شری 

متحررول کرررده و

تبلی رغ قرررار گرفت ره ا سررت .بررهقررولی ،ا گررر در اسررتعمار کهنرره دسررتها روی سرررها بررود و از زور

یشرد ،در اسرتعمار نرو دسرتها داخرل سررها رفتهانرد و برر مززهرا اثرر مری گذارنرد.
استفاده م 

دکتررر سرراروخانی بررا نامی ردن عصررر حاضررر برره «زمانرۀ رسررانها ی» معتقررد اسررت« :بررا گسررترش

ارتباطات و رسانهها بره نظرر مریرسرد کره انسران جدیردی ظهرور کررده کره از ویژگریهرای او،
مصرررف بس ریار زی راد رسررانها ی و بررهعبارتی ،اعتی راد رسررانها ی اسررت .انسرران امررروزی بررهنوعی
دچررار اثررر بلررع در حرروزۀ رسررانهها شررده اسررت یعنری انسرران رسررانها ی جهررانبینی و اندیشرۀ

خود را از رسانهها می گیرد و دنیا را از روزنۀ رسرانهها ادرا ک مری کنرد و بردون هریچ تردیردی،

رسانه ی را میبلعد و به ذهن میسپارد» (ساروخانی.)۱8 :۱۳84 ،
ا
اندیشۀ

امررروزه رسررانههای جمعری فقررط رسررانای محترروا یرا شرربهمحترروا نیسررتند بلکره برآمررده از

رسانهای |

 | ۲سنجش سواد

سیاست گذاریهرای خررد و کالنری هسرتند کره بخرش اعظرم ایرن سیاسرتهرا را قدرتمنردان
خارج از حوزۀ فعالیت رسانهها تعیین می کنند .صاحبان قدرت با توجه به منافع و مصرالح
عتر در
خود و با درنظرگرفتن موقعیرت موجرود در نظرام اجتمراعی کشرورها و در سرطح وسری 

مها را طرح می کنند ترا رسرانهها برا اجرایری کرردن ایرن الگوهرا و
نظام جهانی ،الگوها و پارادای 

مها ،اهداف و مقاصدشان را جامۀ عمل بپوشانند.
پارادای 

ازطرررف دیگررر  ،امررروزه بخررش بیشررتر پیررامهررایی کرره برره دسررت مررا مرریرسررد ،پیررامهررای

رسررانهایشررده هسررتند کرره در چنررین فوررایی آ گرراهی از رسررانههررای جمعرری و فهررم و تعیررین

شیوۀ تعامل فردی با آنها ،از مهرمتررین نیازهرایی اسرت کره انسران امرروز بایرد بره فکرر رفرع
آنها باشد .تولد مفهروم سرواد رسرانهای کره مریخواهرد انسران را برهصرورت فعرال و آ گراه در


مواجهه با رسانهها یاری کند ،در راستای رفع همین نیاز اساسی است.

انسرران امررروز زی رر بمبرراران هررزاران پی رام رسررانها ی قرررار دارد و رسررانه نقررش عمرردها ی در

ی کنرد .ا کنرون کره
شکل گیری رفتارها ،عقاید ،عواطف ،روابط فردی و اجتمراعی افرراد ایفرا م 


انقررالب اطالعررات و ارتباطررات ،مرزهررای جزرافیررایی را درنوردیررده و تحررروالت شرررگرفی را در
عرصۀ جهانیشدن خلرق کررده اسرت ،حجرم انبروه اطالعرات و دانشهرای ترازه برهراحتری از

ی گیررد و بره نظرر میرسرد «دهکردۀ
طریق شربکههای اطالعراتی در دسرترس همگران قررار م 
جهر ررانی» در حر ررال شر ررکل گیری اسر ررت .در ایر ررن میررران موضر رروع مه رررم ،نحرررروۀ برخررررورد بررررا

خیره کننرردۀ فنرراوری اطالعررات و ارتباطررات و اسررتفاده از آنهررا در

پیشرررفتهای پرشررتاب و
یتواننررد همچررون ابررزاری مفیرد برره انسرران معاصررر
شررنون مختلررف زنرردگی اسررت .رسررانهها م 

دههای علم ری ،زنرردگی دلخررواه و آرمررانی و پربرراری
کمررک کننررد تررا بررا اسررتفاده از آخرررین پدی ر 

یتوانرد
داشته باشد ضمن اینکه ا گر این ابزار بهاشتباه یا با سوءنیت بره کرار گرفتره شرود ،م 

بتبار عمل کند.
ران کننده و مصی 
بهصورت نیرویی وی 

برای اینکره بتروان در برابرر رسرانههای متکثرر موجرود مخاطبرانی داشرت کره بتواننرد در

چالشهرا و پیامردهای

کنار بهرهبررداری آ گاهانره و فعاالنره از ایرن رسرانهها ،از خرود در برابرر

مخرررب آنهررا محافظررت کننررد ،بایرد سررواد جدیردی ایجرراد کرررد ازایررنرو پرریش از هرچیررز برره

تعری رف گسررتردهتری از سررواد و افررزایش فوررای مفهررومی آن نی راز داریررم کرره دیگررر بررهمعنررای

| فصل اول .مقدمه | ۳

توانایی خواندنونوشرتن صررف نیسرت مفهرومی کره از آن برهعنروان «سرواد رسرانها ی» یراد
میشود.


سواد رسانها ی افزونبر توانایی مدنظر در سواد سنتی که همان توان خواندنونوشتن

امه ررا و ق رردرت انتق ررال اطالعرررات بررره دیگرررران را در
اس ررت ،توان ررایی تحلیر رل و ارزشر ریابی پی 

یآورد همچنرین برا توانمنردکردن
قالبهای مختلف با ابزارهای گونا گون در انسان پدیرد مر 

یسازی آنها ،یعنی ماهیت و اهداف تولید
انسان برای درک شیوۀ کار رسانهها و نحوۀ معن 

رسانههای گونرا گون ،او را از مصررفزدگی صررف

کهای
رسانه ی و ت ثیرات و تکنی 
ا
امهای
پی 

یسازد (نصیری و شرهاب-7 :۱۳90 ،
رسانهها مقاوم م 

ی کند و در برابر اثرات مخرب
خارج م 

.)8

سواد رسانها ی موضوعی جذاب در ارتباطات است که براساس آن ،خوانردن سرطرهای

پالنهای برهنمرایشدرنیامرده یرا شرنیدن صرداهای
رسانههای نوشتاری ،تماشای 

نانوشتۀ
پخررشنشررده از رسررانههای الکترونی رک برره مخاطبرران آموخترره میشررود (شررکرخواه:۱۳80 ،

.)79

رسانهها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی

رسانهای میتواند به مخاطبان

سواد

خارج شده و به معادلۀ متقابل و فعاالنرهای وارد شروند کره در نهایرت برهنفرع خرود آنران

گامهرای خرود ،تنظریم یرک رابطرۀ منطقری و
باشرد .هردف سرواد رسرانهای در نخسرتین 

رسرانهها چره چیزهرایی

رسانههاست به این معنا که در برابرر

مبتنی بر هزینه  -فایده با

بهبیان بهتر ،در مقابل زمران
میآوریم .
میدهیم و چه چیزهایی را به دست 
را از دست 
میآوریم .بنابراین یکی از
می کنیم ،در نهایت چه منافعی به دست 
هزینهای که صرف 

و

رسانهای این است که استفاده مبتنی برر آ گراهی و برا فایرده از سرپهر

اهداف اصلی سواد
اطالعات را ت مین نماید (شکرخواه.)8 :۱۳88 ،

کردهان ررد و برررر فهرررم و ادرا ک مرررا از

فن رراوریه ررای ارتب رراطی جوام ررع مختل ررف را متح ررول

بیشررک بهرررهمنرردی از سررواد
خودمرران ،جامع رهمرران و تنرروع فرهنگ ری مررا ت ر ثیر مرری گذارن رد .

رسررانهای مهررارتی حیراتی برررای قرررن  ۲۱برره حسرراب مرریآیرد .سررواد رسررانهای شررامل توانررایی
رسانهای در

دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی و پردازش فعالیت اطالعات است .عمر دانش سواد

رسانهای |

 | 4سنجش سواد

جهان حدود سی سال و بیشتر در کشورهای ژاپن و کانادا مطرح بروده اسرت .دلیرل اصرلی

برجسررتهشرردن ای رن موضرروع در بعو ری کشررورها ،ایمنرری مخاطبرران در برابررر انرروا تبلیزررات

نهای مور دیگر بوده است .این بحرث بررای حمایرت
تجاری ،خشونت و نیز بعوی مومو 

از مخاطبان بهتدریج جایگاه خود را در محافل علمی جهان گشود.

بهمعنای مجهز و توانمندشردن مخاطبران بره قردرت تجزیرهوتحلیرل در
رسانهای 

سواد

مواجهرره بررا محترروا و پیررامهررای رسررانهای گونررا گون اسررت .هرردف اصررلی سررواد رسررانهای ایرن

است که مخاطبران بررای تفسریر و تعبیرر و نقرد پیرامهرای رسرانهای ،تروان یرا مهرارت بیشرتر

داشررته باشررند .سررواد رسررانهای برره افررراد توانررایی مرریدهررد در عررین اینکرره متفکرانری منتقررد
هستند ،به مولدان خالق پیامها تبدیل شوند.

کش ررور م ررا در عص ررر بی ررداری اسررالمی وض ررعیت بسرریار حس رراس تررراریخی دارد ازسرررویی

ملررتهررای بیدارشرردۀ مسررلمان پ ر

از رهررایی از چنگررال حا کمرران مسررتبد و نرروکران غرررب

بررهدنبررال بهترررین الگرروی حکومررتداری مرری گردنررد و ازدیگررر سررو ،مسررتکبران عررالم از ترررس

الگوگیری ملتها از ملت ایران ،دشمنی خود را علیه جمهوری اسرالمی ایرران بریشازپریش
کردهاند و تالش می کنند با قویترین ابزار عرصۀ جنگ نرم ،یعنی رسرانه ،ایرن الگرو را

آشکار
درعینحرال برا اسرتفاده از

در چشم دیگر ملتها ضعیف و غیرقابل استفاده جلروه دهنرد و

شیوههایی همچون دروغپرا کنی و سیاهنمایی ،مردم ایران را به نظام دلسرد کنند.

از این رهگذر  ،شناخت رسانه بهعنوان اصلیترین ابزار دشمنی غررب علیره ملرت ایرران

مرریتوانررد نقش ری بسرریار مهررم ایفررا کنررد زیرررا بررا شررناخت کارکردهررا و زمینررههررای فعالیررت آن

میتوان در برابر فتنهانگیزی دشمنان از خود دفا کرد.

رسانه ی ،ایجاد قدرت کنترل بیشرتر در مرا بررای تعبیرر پیرامهاسرت.
ا
هدف اصلی سواد

آمروزشهرای رسرانهای و ارتقرای سرواد رسررانهای در الیرههرای متنری جامعره بررای فرهنررگ و

سیاسررت و امنیرت ملری مررا ضررروری هسررتند و بایررد در نظررام آمرروزش و پرررورش ،رسررانۀ ملری،

مطبوعات و نگارش کترابهرای گونرا گون ،سرواد رسرانهای ترودههرا و حتری نخبگران مرا ارتقرا

یابد .پر

تحتتر ثیر خرورا ک رسرانههرای

از فتنرۀ  88کره در آن برخری از نخبگران و خرواص

میتوانسرت کشرور را برا
غربی و شبکههای ماهوارهای عمرل کردنرد ،بریبصریرتی ناشری از آن 
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آسیبهای جدی مواجه کند .البته در مقابل این عده ،میلیونها ایرانی بصریر و هوشرمند

رسانهای خود را به نمرایش

بودند که در 9دی و ۲۲بهمن بلوغ سیاسی و اوج ادرا ک و فهم
گذاشتند.

فتنۀ  88نشان داد که ما تا چره میرزان در برابرر فعالیرت رسرانهای غررب و اساسرا فورای

رسانهای آسیبپذیر هستیم .تعدادی وبال گنوی


و فعال حرفرهای در عرصرۀ شربکههرای

اجتمرراعی در کنررار چنررد شرربکۀ تلویزی رونی فارسرریزبرران و عرردهای کرره بررا اساماس و ایمی رل
احساسات میلیونها رأیدهندۀ ایرانی را تحریک کردند و موفق شردند در مقطعری کوتراه و

تهرایی هسرتند
با دروغ ،امنیت ملی و وجهرۀ جمهروری اسرالمی را خدشرهدار کننرد ،واقعی 
که بستر وقروع فتنره را در کشرور مهیرا کردنرد .ایرن واقعره گویرای عمرق کرم کراری مرا در حروزۀ

رسرانه و بهرره گیرری از ایرن ظرفیرت بررای آ گراهیبخشری و امررنسرازی افکرار عمرومی در برابررر

امواج مسموم و مخرب رسانههای ضدایرانی است .نتوانستیم از ابرزار رسرانه بررای فرهنرگ

ایرانیاسالمی استفاده کرده و رسانههای اعتمادساز و رقابتی و در راستای اهرداف و منرافع
ملی راهاندازی کنیم .اقداماتمان هم پرا کنده و ضعیف و مقطعی بودند.

ازطرف دیگر نقش حساس رسانهها در ایجاد یا کنترل بحران و آ گراهیبخشری بره مرردم

بر کسی پوشیده نیست و این مردم هستند که باید با سواد رسرانهای خرود سرره را از ناسرره

تشخیص دهند اما این امر مسرتلزم آمروزشهرای سرواد رسرانهای از دوران کرودکی و ادامرۀ
آن تررا مقطعهررای برراالتر برره هررر فرررد اسررت تررا بترروان مخاطررب را در برابررر امررواج حمل رههای

رسانهای بیمه ساخت و از این رهگذر  ،توطنۀ دشمنان بیرونری و داخلری را در حروزۀ رسرانه

خنثی کرد.

یرسرانند،
سیل انبوه رسانههای نروین کره سروار برر برال فنراوری خرود را بره مخاطبران م 

سرربب بحررثوجرردلهای فررراوان دربررارۀ فرصررت یررا تهدیرردبودن ایررن پدیررده در بررین طیررف
یرسرد
وسیعی از افراد ،از اندیشمندان رسانه گرفته تا سیاستمداران شده است .به نظر م 

یهررای جدیررد ارتبرراطی فرصررتهایی جدیرررد را بررررای مشرررارکت
رسررانههای جمعرری و فناور 

گسررتردۀ نسررل جرروان در پیشرربرد مررداوم می رراث فرهنگ ری و سررنتهای مرردنی و اجتمرراعی

امهررای خررود مخاطبرران بسریاری از
فررراهم آوردهانررد درعرینحررال ایرن رسررانهها روزانرره بررا پی 

رسانهای |

 | ۶سنجش سواد

می گیرنرررد.
طبقررههای گونررا گون فرهنگ ری و اجتمرراعی و گروههررای سررنی متفرراوت را هرردف 

یدهن رد بررهطررور می رانگین نزدی رک برره هفترراد درصررد از زمرران افررراد ،برره
پژوهشهررا نشرران م 


نگرانیهرایی را نیرز در

رسانه ی اختصاص مییابد .این حجم اسرتفاده از رسرانهها
ا
استفادۀ
پی دارد (یزدیان.)۳7 :۱۳9۱ ،

تهای مبترذل اینترنتری نقشری مهرم
در شرایطی که برنامههای نرازل مراهوارها ی و سرای 

ی کننرد ،توجره بره
زمانهای آزاد افراد جامعه ،بهویژه جوانران و نوجوانران ،ایفرا م 

در پرکردن

سررواد رسررانها ی و بررس ری عررواملی کرره دانررش رسررانها ی افررراد جامعرره را افررزایش م ریدهن رد،
اجتنابناپ ررذیر اس ررت .یر رک اب ررزار مه ررم و م ررورد توج رره و سرررفارش کارشناسررران و

ض رررورتی

صاحبنظران بررای افرزایش سرواد رسرانهای شرهروندان ،اسرتفاده از وسرایل ارتبرا جمعری

بهویژه رادیو و تلویزیون است .همچنین نتیجۀ این پژوهش که شامل تولیرد محتروا و بیران
یتوانرد بررای برنامرهریزان و سیاسرت گرذاران و برنامهسرازان رسرانۀ
ادبیرات موضروع اسرت ،م 

ملی در راستای افزایش دانش رسانها ی آنان مفید واقع شرود (نصریری ،شرهاب-۱۶ :۱۳90 ،

.)۱8

میررزان روزافررزون سرراعتهای سررپری کررردن وقررت در شرربکههای اجتمرراعی بررهروزترررین

رسانهها در کشور بوده کره نگرانیهرای بسریاری برانگیختره اسرت .براسراس آخررین

موضوع
نظرسررنجی مرکررز افکارسررنجی دانشررجویان ایررران (ایسررپا) در بهمررن ،۱۳99وابسررته برره جهرراد

دانشررگاهی70 ،درصررد مررردم ایررران دسررت کم عوررو یکرری از شرربکههای اجتمرراعی هسررتند و

آنهرررا و تعر ررداد کرررراربرانش برررریش از
اینسرررتا گرام پرطر رررفدارتر رررین شررربکۀ اجتمر رراعی برررین 
۳8میلیررون نفررر اسررت (ایسررنا) .در ایررن وضررعیت بایررد گفررت فوررای پیرامررون مررا سرشررار از

اطالعات است.

مرا در شرررایط حا کمیرت اشرربا رسرانها ی بررهنرروعی از رژیرم مصرررف رسرانها ی نیراز داریرم

همان گونره کره مراقرب غرذای خرود از نظرر میرزان کلسرترول و ویترامین و مرواد

یعنری درسرت
دیگررر هسررتیم ،در فوررای رسررانها ی هررم مراقررب میررزان زمرران بررودن بررا رسررانههای متف راوت

باش ریم و برردانیم از چرره رسررانههایی اسررتفاده و چرره چیزهررایی از آنهرررا دریافرررت مررری کنیم
(شکرخواه.)۲9 :۱۳8۵ ،
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دستیابی بره ایرن رژیرم مصررف رسرانها ی برا اتکرا بره سرواد رسرانها ی میسرر اسرت .هردف

سواد رسانها ی ،تنظیم رابطۀ منطقی و مبتنی بر هزینهفایده است یعنری در برابرر رسرانهها

یآوریم .برراری دونکرران،
یدهیم و چرره چیزهررایی را برره دسررت مر 
چرره چیزهررایی را از دسررت مر 
عوو انجمن سواد رسانها ی کانادا ،سرواد رسرانها ی را پاسرخی بره حرل مشرکلهای ناشری از

ی کند .دونکان موارد زیر را دلیلهای ضرورت سواد رسانهای برمیشمرد:
رسانهها معرفی م 

رسانهها بر حیات فرهنگی و سیاسی ما سلطه دارند

.۱

ی کنیم،
 .۲تقریبررررا همرر رۀ اطالعر ررات ،جر ررز مر ررواردی کر رره آنهر ررا را مسر ررتقیم تجربررررره مررررر 

رسانهایشده هستند


میتوانند الگوهای ارزشی و رفتاری پرقدرت خلق کنند
رسانهها 

.۳
ی گذارند
رسانهها بدون آنکه خودآ گاه را فعال کنند ،بر ما ت ثیر م 

.4

بخشتررر و رابطرۀ انفعررالی را برره

یتوانررد مصرررف رسررانها ی مررا را لررذت
 .۵سررواد رسررانها ی م 

رابطۀ فعال تبدیل کند (شکرخواه.)8۲ :۱۳80 ،

این پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش زیر است:

 .۱تعریف دقیق سواد رسانهای چیست؟

 .۲الگرروی مطلرروب سررنجش سررواد رسررانهای مخاطبرران بایررد چرره شرراخصهررایی داشررته

باشد؟

