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 فصل اول:
 مقدمه

د یربا احاطه برر تول هارسانه. ستا  شدهات انسان یر حیناپذییعنصر جدا  امروزه رسانه
گیو توز   گسرتردۀان جوامرع، مخاطبران را در معررج حجرم یرر در میرع اطالعرات و حورور فرا

 را قردرت ،اجتمرا  ۀعرصربره  یجمعر ارتبرا ل یورود وسراهمچنرین دهند. یاطالعات قرار م
اقنررا  و  رملمرروس  یدا و غیررناپ یهاوهیر شرریترر ث جامعرره تحررت یریپررذاطاعتو کرررده تحررول م
گرفترریررتبل گررر در اسررتعمار کهنرره دسررت ،یقررول . بررهسررتا هغ قرررار  سرررها بررود و از زور  یها روا

 د.نرگذار مریو برر مززهرا اثرر  نرداهسررها رفت داخرلها شرد، در اسرتعمار نرو دسرتیاستفاده م
بررا گسررترش »معتقررد اسررت: « یارسررانه ۀزمانرر» بررهدن عصررر حاضررر یرربررا نام یدکتررر سرراروخان

کره از و یدیرکره انسران جد رسرد یها بره نظرر مرارتباطات و رسانه کررده  گریظهرور  او،  یهرا یژ
 ینوعبرره یاسررت. انسرران امررروز یارسررانه ادیرراعت ،یعبارتو برره یارسررانه ادیررز  ار یمصرررف بسرر

 ۀشرریو اند ینیبجهرران یاانسرران رسررانه یعنرریها شررده اسررت  رسررانه ۀدچررار اثررر بلررع در حرروز
ک مررسرانه ۀرا از روزن ایو دن ردیگ یها مخود را از رسانه  ،یدیرترد چیو بردون هر کنرد یها ادرا

 (.۱8: ۱۳84 ،ی)ساروخان «سپارد یو به ذهن م بلعد یرا م یارسانه ۀشیاند

ه برآمررده از کرربل  سررتندیمحترروا ن هشرربا یررمحترروا  یرسررانا فقررط یجمعرر یهارسررانهامررروزه 
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ر یهرا یگذار استیس قدرتمنردان  را هرا اسرتین سیره بخرش اعظرم اکرهسرتند  یالنرکرد و خ 
. صاحبان قدرت با توجه به منافع و مصرالح دکنن تعیین میها ت رسانهیفعال ۀحوزاز  خارج

تر در عیدر سرطح وسر و  شرورهاک یت موجرود در نظرام اجتمراعیرموقع درنظرگرفتنخود و با 
ن الگوهرا و یرردن اکر اجرایریها برا ترا رسرانه کنندرا طرح میها میگوها و پاراداال ،ینظام جهان

 عمل بپوشانند. ۀجامرا  شانمقاصداهداف و  ،هامیپارادا
کرره برره دسررت مررا  پیررام بیشررتر امررروزه بخررش  ،دیگررر   ازطرررف هررای  پیررامرسررد،  مرریهررایی 

گرراهی  هسررتندشررده  ای رسررانه فهررم و تعیررین  و  هررای جمعرری رسررانه از کرره در چنررین فوررایی آ
کره انسران امرروز بایرد بره فکرر  مهرماز  ،ها تعامل فردی با آن ۀوشی رفرع تررین نیازهرایی اسرت 
کره  رسرانهسرواد  باشد. تولد مفهروم   هاآن گراه در  برهخواهرد انسران را  مریای  صرورت فعرال و آ

 ها یاری کند، در راستای رفع همین نیاز اساسی است. رسانهمواجهه با 
در  یانقررش عمرردهقرررار دارد و رسررانه  یارسررانهام یرربمبرراران هررزاران پ ر یررز انسرران امررروز 

کره کنرد.یفرا میافرراد ا یو اجتمراع ید، عواطف، روابط فردی، عقاهارفتار یریگشکل کنرون   ا
را در  یده و تحررروالت شرررگرفیررررا درنورد ییایرررجزراف یمرزهرررا ،انقرررالب اطالعرررات و ارتباطرررات

کررده اسرت جهانی ۀعرص از  یراحتر برهترازه  یهرااطالعرات و دانش انبروهحجرم  ،شدن خلرق 
 ۀدهکرد»رسرد رد و بره نظرر مییرگیدر دسرترس همگران قررار م یاطالعرات یهاق شربکهیطر

 بررررابرخررررورد  ۀنحررررواسررررت. در ایررررن میرررران موضرررروع مهررررم،  یریگشررررکلدر حررررال « یجهرررران
در هررا  آن و اسررتفاده از اطالعررات و ارتباطررات  یفنرراور ۀکننرردخیرهپرشررتاب و  یهاشرررفتیپ

د برره انسرران معاصررر یررمف یتواننررد همچررون ابررزاریها ماسررت. رسررانه یشررنون مختلررف زنرردگ
کننررد تررا بررا اسررتفاده از آخررر  یو پربررار یآرمرران و  دلخررواه یزنرردگ ،یعلمرر یهادهیررن پدیکمررک 

گر ایداشته باشد  ضمن ا گرفتره شرودیا با سوءنی اشتباه به ن ابزار ینکه ا کرار  توانرد یم ،ت بره 
 .کندبار عمل بتیکننده و مصرانیو ییروین صورت به

کره بتواننرد در  ینامتکثرر موجرود مخاطبر یهانکره بتروان در برابرر رسرانهیا یبرا داشرت 
گاهانره و فعاالنره از ا یبرردارکنار بهره  یامردهایهرا و پچالش برابرر خرود در  از  ،هان رسرانهیرآ
کننرردهررا  مخرررب آن کررردیا یدیررد سررواد جدیرر، بامحافظررت   بررههرچیررز  پرریش از  رو ازایررن  جرراد 

 یمعنررا بررهکرره دیگررر  داریررم از یررنآن  یمفهرروم یش فوررایاز سررواد و افررزا یترف گسررتردهیررتعر
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کره از آن   سرتیصررف ن ونوشرتن   خواندن ییتوانا یراد  «یاسرواد رسرانه»عنروان  برهمفهرومی 
 شود.می

ونوشتن  خواندنکه همان توان  یدر سواد سنتمدنظر  ییبر توانا افزون یاسواد رسانه
گرررران را در یهرررا و قررردرت انتقرررال اطالعرررات بررره دامیپ یابیل و ارزشررریرررتحل ییاسرررت، توانرررا

گون در انسان پد یمختلف با ابزارها یهاقالب برا توانمنردکردن  نیهمچنر  آوردید مریرگونا
د یت و اهداف تولیماه یعنیها،  آن یسازیمعن ۀنحوها و کار رسانه شیوۀدرک  یبراانسان 

گون، او را از مصررف یهارسانه یهاکیرات و تکنیو ت ث یارسانه یهاامیپ صررف  یزدگگونرا
-7: ۱۳90و شرهاب،  یری)نص سازدیها مقاوم مرسانهمخرب و در برابر اثرات  کندیمخارج 

8). 
 یخوانردن سرطرها ،براساس آنجذاب در ارتباطات است که  موضوعی یاسواد رسانه

 یدن صرداهایا شرنیرامرده یدرن نمرایش بره یهاپالن ی، تماشاینوشتار یهارسانه ۀنانوشت
: ۱۳80)شررکرخواه،  شررودآموخترره میک برره مخاطبرران یررالکترون یهانشررده از رسررانه پخررش

79). 
 مصرفی و  انفعالی حالت از  که بیاموزد هارسانه مخاطبان به تواندای میرسانه سواد

 آنران خرود نفرع بره نهایرت در  کره شروند وارد ایفعاالنره و  متقابلمعادلۀ  به و  خارج شده

 و  منطقری  رابطرۀ یرک تنظریم خرود، هرایگام نخسرتین ای در رسرانه سرواد هردف باشرد.
 چیزهرایی چره هارسرانه برابرر  در  که این معنا به  هاسترسانه با فایده - هزینه بر  مبتنی

، بیانبه آوریم.می دست به را چیزهایی چه و  دهیممی دست از  را  زمران مقابل در  بهتر

 از  یکی بنابراین .آوریممی دست به منافعی چه نهایت در  کنیم،می صرف که ایهزینه و 

گراهی برر  مبتنی استفاده که است این ایرسانه سواد اصلی اهداف  سرپهر  از  فایرده برا و  آ
  .(8  :۱۳88 )شکرخواه، نماید ت مین را اطالعات

ک مرررا از و  انررردکردهجوامرررع مختلرررف را متحرررول  یارتبررراط یهرررا فنررراوری برررر فهرررم و ادرا
از سررواد  یمنررد بهررره شررکبی .دنررگذار مرریر یث مررا ترر یمرران و تنرروع فرهنگرر هخودمرران، جامعرر

 ییشررامل توانرراای رسررانهد. سررواد یررآ مرریبرره حسرراب  ۲۱ قرررن یبرررا یاتیررح یمهررارتای رسررانه
در ای رسانهت اطالعات است. عمر دانش سواد یو پردازش فعال یابیل، ارز ی، تحلیدسترس
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کانادا مطرح بروده اسرت.  یشتر در کشورهایسال و ب سی جهان حدود  دلیرل اصرلیژاپن و 
زررات یانرروا  تبل برابررر  مخاطبرران در  ایمنرری ،کشررورها یعوررن موضرروع در بیررشرردن ا برجسررته

حمایرت  رایبرن بحرث یا .گر بوده استیمور د هاینوموم یعوز بیخشونت و ن ،یتجار
 جهان گشود. یگاه خود را در محافل علمیج جایتدر  بهاز مخاطبان 

ل در یروتحل تجزیرهمجهز و توانمندشردن مخاطبران بره قردرت  معنایبهای رسانهسواد 
گونای رسررانه یهررا پیرراممواجهرره بررا محترروا و  ن یرراای رسررانهسررواد  ی. هرردف اصررلاسررت گونررا
ت بیشرتر تروان یرا مهرار ،ایرسرانه یهرا پیرامر و نقرد یرتعب و  ر یتفسر بررایاست که مخاطبران 

منتقررد  یمتفکرانرراینکرره  عررین در  هرردد مرری ییبرره افررراد توانرراای رسررانه. سررواد داشررته باشررند
 ل شوند.یها تبد پیامبه مولدان خالق  ،هستند

 ییازسرررو دارد در عصرررر بیرررداری اسرررالمی وضرررعیت بسررریار حسررراس تررراریخی کشرررور مرررا 
کمرران مسررتبد و نرروکران غرررب بیدارشرردۀ هررای  ملررت مسررلمان پرر  از رهررایی از چنگررال حا
مسررتکبران عررالم از ترررس  ،سررو  گردنررد و ازدیگررر  مرریداری  حکومررتدنبررال بهترررین الگرروی  برره

ازپریش  خود را علیه جمهوری اسرالمی ایرران بریش  دشمنی ،ها از ملت ایران ملتالگوگیری 
یعنی رسرانه، ایرن الگرو را  ،نرم جنگ   ۀعرص ترین ابزار  کنند با قوی تالش میو اند کردهآشکار 

برا اسرتفاده از حرال درعیناستفاده جلروه دهنرد و   غیرقابلها ضعیف و  ملتدر چشم دیگر 
کنی و سیاه دروغهایی همچون  شیوه  را به نظام دلسرد کنند. ایرانمردم  ،نمایی پرا

ترین ابزار دشمنی غررب علیره ملرت ایرران  اصلیعنوان  بهشناخت رسانه  ،از این رهگذر 
کنرردبسرریار  یتوانررد نقشرر مرری کارکردهررا و  زیرررا  مهررم ایفررا  هررای فعالیررت آن  زمینررهبررا شررناخت 
کرداز خود انگیزی دشمنان  فتنه در برابر توان  می  .دفا  

 .سرتها امیرپ ر یربتع ایربر مرا در  شرتر ینترل بکقدرت  ایجاد ،یارسانهسواد  یاصل هدف
 و  فرهنررگ یجامعره بررا یمتنر یهرا الیرهدر ای رسررانهسرواد  یو ارتقراای رسرانه یهرا آمروزش

، یملرر ۀرسرراندر نظررام آمرروزش و پرررورش، بایررد  هسررتند و مررا ضررروری  یت ملرریرراسررت و امنیس
گون یهرا کترابمطبوعات و نگارش  نخبگران مرا ارتقرا  یهرا و حتر تروده ای  رسرانهسرواد  ،گونرا

ک  تر ثیر تحتخرواص از نخبگران و  یبرخرکره در آن  88فتنرۀ پر  از ابد. ی  یهرا رسرانهخرورا
کردنرد یا ماهواره یها شبکهو  یغرب کشرور را برا توانسرت می ناشری از آن بصریرتی   بری، عمرل 
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ر و هوشرمند یبصر ی  رانیها ا ونیلیم ،ن عدهیا مقابلالبته در  های جدی مواجه کند. آسیب
ش یخود را به نمراای رسانهک و فهم ا دراو اوج  یاسیبهمن بلوغ س۲۲ و  ید9 که در بودند 

 گذاشتند.
 یفورا غررب و اساسرا  ای رسرانهت یرفعال در برابرر زان یرنشان داد که ما تا چره م 88فتنۀ 

گ یتعداد .میر هستیپذ آسیبای رسانه  یهرا شربکه ۀعرصردر  یا حرفرهفعال  و   ینو وبال
کنررار  یاجتمرراع ل یررمیاس و ا ام اس برراکرره  یا عرردهزبرران و  فارسرری یونیررزیتلو ۀشرربکچنررد  در 

کردند یرانیا ۀدهند یأرها  میلیوناحساسات  کوتراه و  یو موفق شردند در مقطعر را تحریک 
کننرد خدشرهرا  یاسرالم یجمهرور ۀوجهرو  یت ملیامن ،با دروغ هسرتند  یهرایتیواقع ،دار 

کردنردیرکه بستر وقروع فتنره را در کشرور مه  ۀحروزمرا در  یکرار کرمعمرق  یایرگو . ایرن واقعرها 
گراهی یت بررایررن ظرفیراز ا یریرگ بهررهرسرانه و  در برابررر  یافکرار عمروم یسراز امررنو  یبخشر آ

فرهنرگ  یم از ابرزار رسرانه بررایاست. نتوانست یرانیضدا یها رسانهامواج مسموم و مخرب 
اهرداف و منرافع  یو در راستا یرقابتو  اعتمادساز  یها رسانه و  کرده استفاده یاسالم یرانیا
کنده مانم. اقداماتیکن یانداز راه یمل  .ندبود یف و مقطعیضع و  هم پرا

گراهیها در ایجاد یا کنترل بحران و  رسانهازطرف دیگر نقش حساس  بخشری بره مرردم  آ
ای خرود سرره را از ناسرره  رسرانهبر کسی پوشیده نیست و این مردم هستند که باید با سواد 

کرودکی و  رسرانههرای سرواد  آمروزشاین امر مسرتلزم اما   تشخیص دهند ادامرۀ ای از دوران 
 یاههامررواج حملرربرابررر اسررت تررا بترروان مخاطررب را در فرررد برراالتر برره هررر  هررایآن تررا مقطع

رسرانه حروزۀ دشمنان بیرونری و داخلری را در توطنۀ  ،و از این رهگذر ساخت ای بیمه  رسانه
 .کردخنثی 

 ،رسرانندیم مخاطبرانرا بره  خرود فنراوریکره سروار برر برال  یننرو یهاانبوه رسانه سیل
 طیررف بررین در  پدیررده ایررن تهدیرردبودن یررافرصررت  دربررارۀ فررراوان هایوجرردل بحررث سرربب
 رسردی. به نظر ماست شده مدارانیاستتا س گرفته رسانه یشمنداناز اند ،افراد از  وسیعی
ت کمشرررار ید را بررررایرررجد ییهافرصرررت ید ارتبررراطیرررجد یهرررایوراو فن یجمعررر یهارسرررانه
 یو اجتمرراع یمرردن یهاو سررنت یراث فرهنگرریررشرربرد مررداوم مینسررل جرروان در پ ۀگسررترد

از  یاریخررود مخاطبرران بسرر یهرراامیها روزانرره بررا پن رسررانهیررحررال انیدرعرر  انرردفررراهم آورده
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گون فرهنگرر یهاطبقرره گروه یاجتمرراع ی و گونررا . دگیرنرررمیرا هرردف  متفرراوت ی  سررن یهرراو 
 بررهدرصررد از زمرران افررراد،  هفتررادبرره  کیررنزدن یانگیررم طررور د بررهنرردهیهررا نشرران مپژوهش
 در  نیرز  را هرایینگرانی هارسرانه از  اسرتفاده حجم ایند. یابیم اختصاص یارسانه ۀاستفاد

 .(۳7 :۱۳9۱ یزدیان،) رددا پی
مهرم  ینقشر ینترنتریمبترذل ا یهاتیو سرا یانرازل مراهواره یهاکه برنامه یطیدر شرا
 توجره برهد، نرکنیم ایفرا ان،و نوجوانر انجوانر ژهیو هب ،افراد جامعه های آزادزماندر پرکردن 

 ،دنررده یمررش یافررراد جامعرره را افررزا یاکرره دانررش رسررانه عررواملی یو بررسرر یاسررواد رسررانه
و  کارشناسرررانمرررورد توجررره و سرررفارش و ک ابرررزار مهرررم یرررر اسرررت. یناپرررذاجتناب یضررررورت
 یجمعر ارتبرا ل یاسرتفاده از وسرا ،ای شرهروندانافرزایش سرواد رسرانه بررای نظران صاحب

ان یرد محتروا و بیره شامل تولکن پژوهش یا ۀنتیجن یهمچن .ون استیزیو و تلویراد ژهیو هب
 ۀرسرانسرازان گرذاران و برنامه اسرتیس و  زانیر برنامره یتوانرد بررایم ،ات موضروع اسرتیرادب
-۱۶: ۱۳90شرهاب، ، )نصریری د واقع شرودیآنان مف یاش دانش رسانهیافزا راستایدر  یمل
۱8). 

روزترررین  بررههای اجتمرراعی کررردن وقررت در شرربکه های سررپریمیررزان روزافررزون سرراعت
راسراس آخررین ب هرای بسریاری برانگیختره اسرت.کره نگرانیبوده ها در کشور رسانهموضوع 

وابسررته برره جهرراد ، ۱۳99بهمررندر نظرسررنجی مرکررز افکارسررنجی دانشررجویان ایررران )ایسررپا( 
 و های اجتمرراعی هسررتند عوررو یکرری از شرربکه کمدسررتمررردم ایررران  درصررد70، دانشررگاهی
گرام کرررراربران هرررراآناجتمرررراعی بررررین  ۀشرررربکترررررین ردا پرطرررررف اینسررررتا برررریش از  شو تعررررداد 

گفررت .)ایسررنا( میلیررون نفررر اسررت۳8 رامررون مررا سرشررار از یپ یفوررا در ایررن وضررعیت بایررد 
 .اطالعات است

کم شرررایطدر مرا    میرراز دار یررن یام مصرررف رسرانهیررژ از  ینرروع برره یات اشرربا  رسرانهیرحا
کره مراقربهماندرسرت  یعنری ن و مرواد یترامیو و  کلسرترول از نظرر میرزان خرود یغرذا گونره 

 اوتمتفرر یهارسررانهبررودن بررا  میررزان زمرران   مراقررب هررم یارسررانه یم، در فوررایگررر هسررتید
 کنیمدریافرررت مررریهرررا  از آن ییزهرررایاسرررتفاده و چرره چ ییهااز چررره رسرررانه و بررردانیم یمباشرر

 .(۲9: ۱۳8۵)شکرخواه، 
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سرر اسرت. هردف یم یابرا اتکرا بره سرواد رسرانه یارسرانه م مصررف  یرن رژ یربره ا یابیدست
ها در برابرر رسرانه یعنری  ده استیفا نهیبر هز یو مبتن یمنطق ۀرابطم یتنظ ،یاسواد رسانه

 ،دونکرران یبررار .میآور یرا برره دسررت مرر ییزهررایم و چرره چیدهیرا از دسررت مرر ییزهررایچرره چ
از  یناشر یاهبره حرل مشرکل یرا پاسرخ یاکانادا، سرواد رسرانه یاعوو انجمن سواد رسانه

 شمرد: میبر ایسواد رسانهضرورت  هایموارد زیر را دلیلکند. دونکان یم یها معرفرسانه
  ما سلطه دارند یاسیو س یات فرهنگیها بر حرسانه .۱
 ،میکنیم تجربررررره مررررریهرررررا را مسرررررتق کررررره آن یجرررررز مررررروارد ،اطالعرررررات ۀهمررررربرررررا  یتقر .۲
  شده هستند ایرسانه
  پرقدرت خلق کنند یو رفتار یارزش یهاالگو  توانندمیها رسانه .۳
گاه را فعال کنند، بر ما ت ثرسانه .4  گذارند یر میها بدون آنکه خودآ
را برره  یانفعررال ۀرابطررتررر و بخش مررا را لررذت یاتوانررد مصرررف رسررانهیم یاسررواد رسررانه .۵
 .(8۲: ۱۳80ل کند )شکرخواه، یفعال تبد ۀرابط

 این پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش زیر است: 
  ای چیست؟ رسانهتعریف دقیق سواد . ۱
هررایی داشررته  شرراخصچرره بایررد ای مخاطبرران  رسررانهالگرروی مطلرروب سررنجش سررواد . ۲
 باشد؟
 






