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سانه - سانهای و سواد ر صوص ر ضاوت آگاهانه درخ صت ق ها و منابع اطالعاتی را در اختیار کاربران قرار اطالعاتی فر

 ها و منابع اطالعاتی و گسترش مشارکت مدنی سود ببرند. دهد تا از آن برای تعامل موثر با رسانهمی

ی برای اجتماعی شوودن و های یادگیررشوود تر ر انتدادی و مرارت ،ای و اطالعاتیسووواد رسووانهآموزش هدف از  -

 داشتن شرروندان فعال است.

سانه - سواد ر سانهافراد دارای  صوالت ر سیر مح ضاوتای نمیای، نه تنرا ا صحیحشوند، بل ه ق تری از محیط های 

 پیرامون خود دارند.

 ای و اطالعاتی به عنوان یادگیری مادام العمر مطرح است.آموزش سواد رسانه -

های جمعی به صورت قاطعانه یا غیرقاطعانه، از جمله درک آگاهانه و یعنی درک و استراده از رسانهای سواد رسانه -

 گیرند و اثرات آن.هایی که آنرا به کار میها، فنانتدادی از رسانه

ساز - سانهمخاطبان  یدر مرحله توانمند سواد ر سب  ای،در آموزش  ضائات فرهنگآموزش تنا  یو الزامات بوم یبا اقت

  گیرد.معموالً مورد غرلت قرار میجامعه 

به پددهیا لیتبد»توانمند نبودن نخبگان در  ،ما یجامعه فرهنگ یجد یرادهایاز ا ی ی -  تیریمد»و « هادهیها 

 است.« دانش

شب ه» داتخاذ راهبر - سانهمرارت  لیدتب یبرا «یاآموزش  صه عموم یبه گرتمان فرهنگای سواد ر  و یغالب در عر

 الگوی مطلوب آموزش است. ،یدرون خانوادگ

 .ستین یاناخواسته رسانه یهاامیمخاطبان از پ« منع»صرفا  یاسواد رسانه -

وردار برخ شتریب یو اجتماع یداشته باشند؛ آن جامعه از توسعه انسان یشتریب یاهر چه در جوامع افراد سواد رسانه -

 شود.یم
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 مقدمه

تلرن هوشومند های های جدید اطالعاتی و ارتباطاتی همچون گوشویاند و فناوریگیر شودهها همهدنیای امروز رسوانهدر 

 . افراد جامعه نیزجوامع فراهم کرده اسووت درهای اجتماعی، ام انات جدیدی را ، تبلت و ... همچنین ظرور شووب ههمراه

ستراده از قابلیت  سانهبرای ا ستند که نیازمند دانش و مرارت ،ایاین فناوری های ر سواد  هابه این مرارتهای جدیدی ه

سانه سانه .شودگرته میای و اطالعاتی ر صت را در اختیار کاربران قرار میسواد ر ضاوت ای و اطالعاتی این فر دهد تا ق

رشوود تر ر انتدادی و ای و اطالعاتی هدف از سووواد رسووانه .داشووته باشووند های آنپیامها و آگاهانه درخصوووص رسووانه

 های یادگیری برای اجتماعی شدن و داشتن شرروندان فعال است.مرارت

با در نظر  دیهر کس با میکنیعبور م یارسوووانه یهاامیاز پ یغن ییفضوووا انیاز م هروزمر یزندگ انیکه در جر یدر حال

 د؛باش داشته یشتریکنترل ب ،هارسانه یاثرگذار ندیبر فرآداشته باشد که  یشخص یخاص خود، راهبرد یازهایگرفتن ن

مخاطب آن  یاریباشوود که به  یابه گونه دیراهبرد با نیها قرار دارد. ارسووانه هسوولط ریدر حال حاضوور ز اثرگذاری ندیفرآ

 . اشدداشته ب ندیفرآ نیبر ا یشتریو کنترل ب دارتدا ده یاثرگذار ندیخود را نسبت به فرآ یآگاه ج،یبه تدر دبتوان

ترین به عنوان بزرگای و اطالعاتی در درجه اول برعردة آموزش و پرورش و در مراتب بعدی آموزش سووواد رسووانه وظیرة

 به عنوانها به ویژه رسانة ملی رسانه آنرا،آموزش عالی و به موازات های جدید و نوآورانه توسط نراد ترویج و آموزش ایده

سانه ست. لذا در گیر و پرمخاطبای همهر سانه، ا سواد ر ست راه ارهای افزایش  شده ا سعی  ای مخاطبان به این پژوهش 

  اختصار تشریح شود.

 ای پیشینه آموزش سواد رسانهتاریخچه و 

سانه مرروم شش دهه دارد و همزاد مرروم )ده ده جران یاسابده یاسواد ر ست. تاریکمتر از  سواد  شیدایپ خچهی( ا

 یدرک رسانه: گسترش ابعاد وجود»بار در کتاب خود  نیمارشال مک لوهان نخست گردد.یباز م ۱۹۶۵به سال  یارسانه

سان سان ابدیتحدق  یکه ده ده جران ید بود زماندمعت ی. وبردواژه را به کار  نیا« ان سوادان سواد  دیجد یها به  به نام 

  .نیاز دارند یارسانه

و تالش کرد در  اقدام یاسواد رسانهآموزش از  یبانید به پشتبه بع ۱۹۶۰به طور فعال از دهه  ونس وی یالمللنیب سازمان

 مناسب توان جبران یبه مثابه راه ار یاآموزش رسانه ونس و،یاجرا کند. از نظر صاحب نظران  یجران یابرنامه نهیزم نیا

و  ریبه منظور ترس یفرد یهامرارت شرفتیو در حال توسعه را دارد و پ افتهیتوسعه  یهاکشور انیم یاطالعات ینابرابر

 یاها را در کشورهتواند قدرت استراده کنندگان از رسانهیاست که م یمخاطبان تنرا راه انیمدر  یارسانه یهاامیپ لیتحل

 (29/7/1395، بازیابی از سایت رصد، مدرسی») .انرعال صرف خارج سازد تیدهد و آنان را از وضع شیدر حال توسعه افزا

است که آموزش سواد  یکشور نیکانادا اول .به وجود آمده است ایدر دن ریدر چرل سال اخ یاآموزش سواد رسانه رشته

موزان، آدر این کشور در مدارس، معلمی به عنوان دبیر رسانه تعریف شده تا به دانش. رفتیپذ یبه صورت رسمرا  یارسانه

دولت در چارچوب نیز گری آموزش داده شووود. در فنالند گزینشانه و قدرت ، اسووتراده درسووت از رسوواز سوونین کودکی

ست سانهسیا سواد ر سیار زیادی به  سانهگذاری حدوقی، توجه ب  21ای به ویژه از آغاز قرن ای جوانان و امنیت محیط ر

سال  ست. در  شته ا ها رسانهوزارت آموزش و پرورش فنالند به منظور حمایت از کودکان، به دنبال تغییر محیط  2003دا

 ای وای اقداماتی انجام داده است. سازمان جرانی یونس و نیز اقدامات موثری برای افزایش سواد رسانههای رسانهو برنامه

 (102، ص 17/3/1396شریری و جنوی،  -)نامیوندی .انجام داده استهای آموزشی و کارگاهی اطالعاتی شامل روش
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 ،یوبجن یدایآفر ایاسترال ا،یتانیاز کشورها از جمله بر یاریبس یدر نظام آموزش یماده درس کیبه عنوان  یاانهسواد رس

در  سیسوئد، دانمارک و سوئ ش،یاتر ونان،ی ا،یتالیا لند،یوزین یشود و همزمان در کشورهایم سیو ژاپن تدر  ایدا، آمراکان

 (29/7/1395بازیابی از سایت رصد، مدرسی، ) .حال توسعه است

سواد  سانهآموزش  شورهای مختلف و در ر ست به همین دلیل در ک ای و اطالعاتی به عنوان یادگیری مادام العمر مطرح ا

صیلی انجام می سانهتمامی مداطع تح سواد ر ست ،ایشود. با توجه به اهمیت آموزش  سیا سواد الگوی  گذاری آموزش 

و در حال حاضوور کتاب تر ر و سووواد  اندرا طراحی کرده مانای در نظام تعلیم و تربیت رسوومی و عمومی کشوووررسووانه

 (103 ص، 17/3/1396شریری و جنوی،  -)نامیوندی شود.در مدطع دبیرستان تدریس می نیز ایرسانه

 و سواد اطالعاتیای تعریف سواد رسانه

سون و هم ارانش ) سانه( 2013به اعتداد ویل سانه 1ایسواد ر ستراده از ر صورت قاطعانه یا های یعنی درک و ا جمعی به 

گیرند و اثرات آن. همچنین توانایی هایی که آنرا به کار میها، فنغیرقاطعانه، از جمله درک آگاهانه و انتدادی از رسوووانه

ا، هها )برای مثال: رادیو و تلویزیون، روزنامههای مختلف رسووانهخواندن، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید ارتباط در شوو ل

های اجتماعی و ...(. درک دیگر از این اصووطالح، توانایی رمزگشووایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید ها و شووب هسووایت

ها و اثرات ای با محتوای رسووانه، صوونعت رسووانهسووواد رسووانه( 2014به اعتداد لی )های مختلف اسووت. ارتباط در شوو ل

ترسووویر  قدرت و توان تحلیل وهمچنین به  (106و  105، صووو  17/3/1396شوووریری و جنوی،  -)نامیوندیاجتماعی ارتباط دارد. 

 (102، ص 1391)بیچرانلو،  شود.گرته می «ایسواد رسانه»ای در اصطالح های رسانهپیام

شخی  زمانی  2سواد اطالعاتی ست توانایی ت برای برقراری ارتباط  که اطالعات مورد نیاز به طور موثر ردیابی، ارزیابی وا

ستراده می ،بین اطالعات ست؛  شوند.ا شده ا سواد اطالعاتی مطرح   توانایی دسترسی، ارزیابی و»: مثالًتعاریف مختلری از 

شگاه کلگری:  «کاربرد اطالعات از منابع مختلف سواد اطالعاتی دان شخی  نیاز به اطالعات و»و یا تعریف گروه   توانایی ت

 .«رسی، ارزیابی، ترکیب و ارتباط اطالعاتدانستن چگونگی دست

 شود، سواد اطالعاتی، توانایی یک فرد برای موارد زیر است:در یونس و سواد اطالعاتی به عنوان شاخ  در نظر گرفته می
 

 
سانه سانه MIL ای و اطالعاتی؛سواد ر سواد ر سانه 3ای اطالعاتیمخرف  سواد ر سواد اطالعاتی به وجوداز ترکیب   ای و 

ها و دیگر ارائه های ضروری )دانش، مرارت و نگرش( شرروندان برای تعامل موثر با رسانهکه اشاره به صالحیت آمده است

العمر برای اجتماعی شوودن و داشووتن های یادگیری مادامدهندگان اطالعات دارد و هدف آن رشوود تر ر انتدادی و مرارت

بندی بخش تدسیم 12ای و اطالعاتی را در قالب سواد رسانه 2013سال شرروندان فعال است. سازمان جرانی یونس و در 

 :که عبارتند از کرده است

                                                           
1- media literacy 
2- information literacy 
3- Media and Information Literacy 

تشخیص  اطالعات مورد نیاز
جهت یابی و ارزیابی کیفیت 

اطالعات
ذخیره و بازیابی اطالعات

استفاده موثر و اخالقی از اطالعات
استفاده از اطالعات برای ایجاد و 

برقراری ارتباط دانشی و معرفتی
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 یمهارت سواد رسانه ا یریشکل گ مراحل

ا هها اعتماد شود و آنرسانه ای این است که به قدرت تشخی ، تحلیل و شناخت مخاطبان ازمبنای اساسی سواد رسانه

 در غیرکنند، ای پیدا میهای رسووانهماندن از عوارض پیام گیرند، توانمندی الزم را برای مصووونهایی که فرا میبا آموزش

توان توانمند شدن مخاطبان، به ویژه کودکان، جوانان و زنان می . بادشای منتری خواهد ، آموزش سواد رسانهاین صورت

 سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی تحمیل شده برهای اجتماعی، فرهیخته، از بسیاری از هزینه هاییضمن پرورش نسل

 (102، ص 1391)بیچرانلو،  کشور جلوگیری کرد.

 لیگنجانده شود به شرح ذ یآموزش یهادر برنامهباید شود و یم یاسواد رسانه یکه منجر به ارتدا یامرحله یهامرارت

  :شده است شنرادیپ

 
 ،هر رسوووانه یهاتیتوجه به کاربردها و محدود یعنی :«یامصووورف رسوووانه میاتخاذ رژ»و  یتیریمد تیاز اهم یآگاه -1

 نیب هیرابطه چند سو فیمرحله در تعر نیاستراده هر رسانه که ا ةو نحو زانیم نییها و تعو مضرات رسانه دیشناخت فوا

...  وا یارهیوظ یهاتیو اولو یتیشخص یهایژگیو ت،یسن، جنس کاربر مانند اتیخصوص ،آن یمحتوا، یارسانه یهاقالب

 شود.یمشخ  م

 یهاامیپنران پ یدرک معان نیجذب و اقناع و همچن یهاکیتوجه به ت ن ،یخاص تر ر انتداد یهافراگرفتن مرارت -2

 حذف احتماالً یزیش ل گرفته؟ چه چ ونهگنجانده شده؟ ساختار آن چگ امیدر پ ییزهایچه چ مثالً .دارد تیاهم یارسانه

 شده است؟ و ...

سواد

رسانه ای و 

اطالعاتی

سواد 

اطالعاتی سواد 

کتابخانه ای

سواد 

کامپیوتری

سواد 

تلویزیونی

سواد خبری

سواد 

تبلیغات
سواد 

آزادی بیان 

و اطالعات

سواد سینما

سواد 

بازیهای 

کامپیوتری

سواد 

اینترنتی

سواد 

دیجیتالی

سواد 

رسانه ای

مهارت های مرحله ای

ارتقای سواد رسانه ای

آگاهی از اهمیت 

مدیریتی و اتخاذ 

رژیم مصرف رسانه ای

فراگرفتن مهارت های

خاص تفکر انتقادی 

به مسائلی فراتر و  عمیق تر

از چارچوب خبر بررسی  و 

پرداخته شود

توانمندسازی مخاطبان

در تولید محتوای فاخر 

رسانه ای
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 ییمرحله در صدد پاسخگو نیکند. ایم یرا بررس یترقیچارچوب پرداخته است و مسائل عم نیفراتر از ا یبه مسائل -2

س سا سش ا ست،  یبه پنج پر س امی: پیعنیا سانهیم دیتول یرا چه ک صاحبان ر  امیپ ،ها(امیها و خلق کننندگان پکند؟ )

ست؟ )گروه هدف( چه پ دیتول یچه مخاطب یبرا سانه یامیشده ا ست؟ )محتوا(  یادر متن ر شده ا به چه  امیپگنجانده 

 برگرفته است؟ر را د امیپ ی یو ت ن ی( چه ابزاردکنندگانیشده است؟ )اهداف تول دیتول یمنظور و هدف

سانه یمحتوا دیمخاطبان در تول یمرحله توانمندساز نیدر ا -4 ضائات فرهنگ یافاخر ر سب با اقت  یمو التزامات بو یمتنا

سانه امیپ جادیندد و ا یهاجامعه با ات ا به مرارت ست که ا یار سانه مرحله معموالً نیمورد توجه ا سواد ر  یادر مباحث 

 ، با تغییر و تلخی (29/7/1395بازیابی از سایت رصد، ) شود.یمورد غرلت واقع م

 یمهارت سواد رسانه ا یمطلوب ارتقا یالگو ؛یا شبکه آموزش

ش ،یاسواد رسانه رامونیپ ریفراگ ینرضت جادیموضوع و لزوم ا تیاهم نییتب ساسی استمرم  یچال  یهارادیاز ا ی ی. و ا

 کیاز  شیاسوووت. ب« دانش تیریمد»و « هادهیها به پددهیا لیتبد»ما توانمند نبودن نخبگان در  یجامعه فرهنگ یجد

سانه حثدهه از ورود مب ضا یاسواد ر شگاه یبه ف سطوح مختلف  یآموزش برا یگذرد اما نوع روش و محتوایما م یدان

ست که در ارائه  ین ات نیترمخاطبان از مرم ش یالگو کیا شدهاثربخش  یآموز ست از آن غرلت   یاارتد جیتجربه ترو .ا

 یمرارت به گرتمان فرهنگ نیا لیدتب یبرا «یاآموزش شووب ه» داتخاذ راهبر که دهدنشووان می یامرارت سووواد رسووانه

با بررهیمراهبرد تالش  نی. االگویی مطلوب اسوووت یو درون خانوادگ یغالب در عرصوووه عموم  اتیتجرب از یریگکند 

 نینو یالگوها یمانند ژاپن، کانادا، فنالند و ... بر مبنا ییو کشورها رانیبرگزار شده در ا یاسواد رسانه یآموزش یهادوره

مخاطب فعال( با آموزش سووه  یریادگی ی ردهایرو ریبر پروژه و سووا یمبتن یریادگیمع وس،  یریادگی)مانند  یآموزشوو

اد آموزش سووو رد یآموزشوو یالگو نیدارتریو پا نیبه موثرتر ،و دانش آموزان نیدوال ان،یمرب شووامل یتیضوولع اثرگذار ترب

 قیتحدق آن جز از طر م،یکن فیتعر یو رو به تعال داریپا یرا مرارت یااگر سوووواد رسوووانه .کند دایدسوووت پ یارسوووانه

 نیا جادیمدخل ا نیترمحدق نخواهد شوود. مناسووبت «نی)دانش آموزان( و والد انیمترب ان،یمرب»گانه سووه یتوانمندسوواز

 پرورش آموزش و م)اعم از نظا یمدارس و نظام آموزش ،پوشش مخاطبان ریمرارت محور با توجه به سطح ز نیادیبن رییتغ

  .است( یو نظام آموزش عال

صح جادیا سازانه  یفرهنگ یانیو م یعال رانیدر مد حینگرش  سانه به گرتمان توانمند سانه هرا شور و گذار از گرتمان ر ک

سانه یمخاطبان و ارتدا ساز یعموم یاسواد ر سانه مل یهاتیظرف یو فعال  ضت جادیبه ا یر صه و  نیدر ا ریفراگ ینر عر

سانه لیتبد سواد آموزش و پرورش کمک خواهد کرد یاتیو ح یعموم ةبه مطالب یاسواد ر صد، ) .در کنار  سایت ر بازیابی از 

 ، با تغییر و تلخی (29/7/1395

 ای های افزایش سواد رسانه تکنیک

ضر، ابزارها در سنت یحال حا ش یجا دیندارند و با یچندان کامل ییکارا گرید ینظارت   دیجد ییها و ابزارهاوهیخود را به 

 یری. آنچه در مورد فراگدهدیم یشتریب تیها مصونها به آنمخاطبان در مدابل آثار سوء رسانه یکه با توانمندساز دهندب

ست یهاامیمخاطبان از پ« منع»صرفا  یاسواد رسانه میبدان کهدارد آن است  تیسواد رسانه اهم  .ستین یاه رسانهناخوا

سعگروه یگرچه برخ صورتها به خانواده بیدر ترغ یها  سئله پاک کردن  سانه چنان با  نیا دتیدارند حد م ست که ر ا

شما تلو یشده که حت نیافراد عج یاجتماع طیفرهنگ مح سانه دیتوانینم دیکنرا هم خاموش  ونیزیاگر   یااز فرهنگ ر

ما  بر فرهنگ ها صوورفاًرسووانه گریاند و دما را احاطه کرده میکنیکه تنرس م یژنیمثل اکسووها امیپ رایز د،یامروز فرار کن

فعال و ندادانه با  یابه دنبال مواجره نانهیدر نگاه واقع ب .(۲۰۰۳ نگرامیکند، بل ه خود فرهنگ ما هستند )باگذارینم ریتاث

شووده از جانب  افتیدر یهاامیپ یمحتوا لیتحل یهایسووطح توانمند یارتدا نیو همچن یارسووانه یمصوورف ابزار وهیشوو
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سانه ستراده حداکثر یبه طور م،یمختلف هست یهاکاربران ر ضمن ا ستیاز ظرف یکه  صه نیمحتمل ا یهابیها به آ  عر

 .باشیمداشته  یتوجه جد زین

سانه یارتدا سواد ر ش یامرارت  ست که موجب م ینظارت یهاوهیاز  منرعل به مخاطب  شود مخاطبیکارآمد و مطرح ا

شمندانه از ابزارها لیگر تبدنشیفعال و گز سانه یشود و هو سال یهاامیو پ یار ستراده کند. هر چه در جوامع  یار آن ا

سانه سواد ر سان یشتریب یاافراد  شند؛ آن جامعه از توسعه ان شته با سانهیبرخوردار م شتریب یو اجتماع یدا ا در هشود. ر

مخاطب  نیمشووترک به مخاطبان خود هسووتند. بنابرا یهامشووترک و ارزش ینیمشووترک، جران ب یهاحال انتدال ندش

سانه یدارا سانه راتیبتواند اهداف و تاث دیبا یاسواد ر سر ست یو چگونگ یها را برر سط آن یکارد  لیها را تحلاف ار تو

 (155، ص 1393ی، برار )فلسر .دهدیبه مخاطبان م یمرارت شناخت ینوع یارسانه وادکند، چرا که س

سانه سانه ملی با تولید برنامهر شی مرتبط میها به ویژه ر سانههای آموز سواد ر ان ای مخاطبتوانند ندش مرمی در ارتدای 

شوووند، بل ه ای نمیای، نه تنرا اسوویر محصوووالت رسووانه( افراد دارای سووواد رسووانه2012به تعبیر مادیر )زیرا  ایرا کنند.

 تری از محیط پیرامون خود دارند.های صحیحقضاوت

 یاسواد رسانه ةدر عرص یبسط راهبرد شخص ریدر مسها مخاطبان رسانهبه  کیکه هر  شودیارائه م شنرادیدر ادامه، ده پ

  :که به مخاطب بیاموزیم بنابر این .کندکمک می
 

 
 

 دکن تیرا تقواش یشخص گاهیجا .1

ص گاهیجا ست از: آگاه یبیترک مخاطب یشخ ست یالزم برا یو انرژ زهیهمراه با انگ اواز اهداف  یا اطالعات و  یوجوج

. چه دکن لیتحلرا  ایاز اسووترادة محصوووالت رسووانه شاهداف مخاطباهداف.  نیبه ا دنیرسوو یبرا ازیمورد ن یهاتجربه

ها همان پرسوووش نیپاسوووه به ا ایآ د؟برسووو یزیبه چه چ خواهدیمخود  یدر زندگ کند؟یرا واقعاً خرسوووند م او یزیچ

 اند؟ کرده یزیرها برنامههستند که رسانه ییزهایچ

 اطبمخ ی. از آنجا که بر تالش ذهنمیدار یکمتر یتالش ذهن ،یمتون چاپمطالعه با  سهیدر مدا ونیزیتلو تماشایهنگام 

 ینهرچه تالش ذهتلویزیون باید به مخاطب بیاموزد که . میکنترل کن زیرا ن او یریادگی زانیم میتوانیمن م،یدارنتسووولط 

 قرار خواهند گرفت. یز در سطح باالتریناو حافظه  ت،یو در نرا یریادگی، درک مطلب، داشته باشد یشتریب

 .دمشخص ساز ح،یها اهداف خود را به طور صربا رسانه ییارویدر هر مرتبه رو. 2

ستراده از  در هر مرتبهمخاطب باید  سانها صرر ساز ح،یها اهداف خود را به طور  شخ   که اگر مخاطب بیاموزد  دی. بادم

سانه یهاامیاز اهداف در معرض پ یآگاه دونب سته را باال برده ،دریقرار بگ یار سر مخاطب  . اگرستا خطر آثار ناخوا از 

  شد. دخواه یجمع یهارسانه ةچیباز رد،یها قرار بگدر معرض رسانه یهدف مشخص چیعادت و بدون ه

. اش را تقویت کندجایگاه شخصی

در هر مرتبه رویارویی با رسانه ها اهداف خود را 

به طور صریح، مشخص سازد

اش را دقیق برای رویارویی با رسانه ها، آگاهی

.پرورش دهد

.اصول ذهنی خود را بررسی کند

.بنیانی فراخ از دانش مفید کسب کند

.خیال بیاندیشد–دربارة پیوستار واقعیت 

.مجاری رسانه ای مختلف را مقایسه کند

.دیدگاه های خود را بررسی کند

.رفتارهای خود را تغییر دهد

.مسئولیت پذیری شخصی داشته باشد
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 پرورش دهد. قیدق اش رایها، آگاهبا رسانه ییارویرو ی. برا3

 نیرتم نیت رار ابا . دکن ادداشتیهرته  کیخود را در طول  یارسانه یمرتبه(، کاربردها کی یسال دی)شا یاطور دوره به

را  راتییطور که تغ. هماندیرا کنترل کن یارسانه یهاامیو پ یزمجا یهاخود نسبت به رسانه یمندعالقه رییتغ دیتوانیم

 :دخود بپرس زرا ا ریز یهاپرسش د،ینظر دار ریز

 ام؟مانده بندیدو رسانه پا ی یتنرا به  ایاست  افتهی شیمختلف افزا یهامن با رسانه ییارویرو ةگستر ای* آ

و اکشن  یورزش یهابرنامه شتر،یاست؟ )اگر در گذشته ب افتهیبسط  یامختلف رسانه یمن با مجار ییارویرو ةگستر ای* آ

 (د؟یامند شدهعالقه زین یگرید یونیزیتلو یاکنون به ژانرها ایآ د،یکردیتماشا م ونیزیرا از تلو

از آنچه  یکه حت دیرا به دسووت آور ییهاامیتا پ دیکنیخود فراهم م یرا برا تفرصوو نیتازه، ا یارسووانه یبا آزمودن مجار

سطه برتر باشد. این وضعیت به ارتدای سواد رسانه کمک  .دیآوریها به دست مگونه با رسانهعادت ییارویرو تاکنون به وا

 خواهد کرد.

 .دکن یخود را بررس ی. اصول ذهن4

تا چه اندازه در  د؟یدار ییهاعادت نیکه چرا چن دها، مرتباً از خود بپرسووبا رسووانه مخاطب ةونگعادت ییارویرو انیجر در

 یهاخواسته نیتأم یدر راستا یجمع یهارسانه ؟یداکرده یزیرخود را برنامه یهاعادت ش،یخو یازهایبرآوردن ن یراستا

 یاصووول ذهن بایدها، پرسووش نیا یمناسووب برا یپاسووخ افتنیاند؟ بعد از کرده یزیربرنامهرا  شیهاتا چه اندازه، عادت او

صول را در جرت منافع خود بازتعر نیاو  یشیخود را بازاند صول  بنابراین. کرد فیا ستاباید  یذهنمذکور ا  اهداف یدر را

 .یانه اهداف رسانه ند،اقرار گرفته فرد

 .دکسب کن دیفراخ از دانش مف یانی. بن5

 رةدربا دیبا مخاطبکمک نخواهد کرد.  مخاطبنباشد، به  دیکه مر یبودن آن است؛ کسب دانش دیدانش، مر یاساس ةن ت

درک  یکه برا یو دانشوو میدار اریکه در اخت یدانشوو انیم همواره .دداشووته باشوو یکامل یدانش، آگاه ةنیدر زمش یازهاین

حرکت  یبر مبنا دیکار با نی. ادشووو اف را پر کن نیا دتوانیم مخاطبشووو اف وجود دارد.  م،یدار ازیبرتر جران بدان ن

اگر خودِ ماسوت؛  اریمرروض، در اخت یانهیپر کردن شو اف موجود در زم یابزار الزم برا. انجام شوودموضووع به موضووع 

ش کیبه  یادیز ةعالق شته با ضوع دا ست یبرا م،یمو سانه ةبه اطالعات الزم دربار یابید ضوع خاص، ر ها و منابع آن مو

آن  ةاطالعات ما دربار زانیها، منباشوود، رسووانه ریگموضوووع چشووم کیما به  ة. اگر عالقمیکنیوجو مرا جسووت یمتعدد

 .کنندیم نییموضوع را تع

 .شدیاندیب الخی – تیواقع وستاریپ ة. دربار6

س کیبودن  یالیخ ای یواقع زانیطور مداوم از م به ستاریپ کی ت،یفعال نی. ادیامر بپر ست. برخ و  یاحتها را به ربرنامه یا

 یزهمچنان فانت یدارند، ول انهیگراواقع یهاتیها، فضا و موقعبرنامه نیاز ا یکرد. برخ یبنددسته یالیدر قالب خ توانیم

ه داشت یاانهیگراواقع یهاتیدارند، موقع یالیخ ییفضا ن هیبا ا گرید ی. برخ24و  lost یهاالیسر مانند شوند،یقلمداد م

 یهایژگیوة دربار دنیشیمستلزم اند ودشوار  الیاز خ تیواقع تشخی  ،یارسانه یایاستار ترِک. در دن لمیف ریباشند، نظ

آنرا  ةدهند لیتش  یرا به اجزا یارسانه یهاامیو پ دداشته باش یلیتحل یتر ر دیبامخاطب  ن،یاست. بنابرا امیمختلف پ

 یعواق ای یالیرا صووورفاً خ هاامیپ دتالش ن نمخاطب . دکن یابیبودن هر بخش را ارز یالیخ ای یواقعگاه . آندکن هیتجز

 .رندیگیرا دربرم الیو خ تیاز واقع یهمواره عناصر یارسانه یهاامیپ د؛کن یبندتهدس

ه ب را هاامیپ نیتوانسوووت ا میگاه خواه. آنمیاقرار گرفته یالیدر معرض امور خ یچه زمان میاسوووت که بدان نیمرم ا ةن ت

اشوووته ند یلیتحل  ردیرو یکاف ةبه انداز یالیخ یهاامیبا پ ییارویهنگام رومخاطب  . اگرمیمتراوت پردازش کن یاگونه

 .رسندیبه نظر م یواقع او یاند، براداده یرا جا الیکه در بطن خود، عناصر خ یاریبس یهاامیپ د،باش
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 دکن سهیمختلف را مقا یارسانه ی. مجار7

 یهامختلف، چالش یارسووانه یمجار یول شووود،یها را شووامل ماسووت که تمام رسووانه یعموم یمرروم ،یارسووانه سووواد

شر کی ةمثال، مطالع ی. براسازندیرا مطرح م یمتراوت ستلزم مرارت ایهیمداله در ن ست هنگام  ییهام ست که مم ن ا ا

 نباشند.  ازیچندان مورد ن ونیزیدر تلو یکمد شینما کی یتماشا

 یمطلبنوشووتن . شوووندیم زیآشوو ارتر ن زهایتما نیا د،یکن دیمختلف تول یارسووانه یمجار یرا برا یامیپ دیبخواه یوقت

  متراوت است.نامه ماه یهمان مطلب برابا نوشتن  شودیم یکه هر ساعت به روزرسان یتیسا یرا برا یخبر

 دکن یخود را بررس یهادگاهی. د8

ود، به خ دگاهیبه د یدهاز ش ل شیپ ایدارند؟ آ یمناسب یمنطد گاهیپا من یهادگاهید ای: آدها را از خود بپرسپرسش نیا

  ؟مکنیم تیرا رعا دخو یهادگاهیدر عمل هم د ایآ ؟مکنیم یمند، اطالعات معتبر را گردآورطور نظام

 .دده رییخود را تغ ی. رفتارها9

ستا مخاطبچه اندازه رفتار  تا ش یست؟ براا شدیعدا یدر را ست،یاز اندازه ماد شیکه جامعه ب دمثال، اگر معتدد با  گرا

 انیآن گاه م د،نگه دار نییپا یرا در سووطح یماد یاگر مصوورف کاالها کند؟یم زیمتعدد پره یماد یکاالها دیاز خر ایآ

 یتارهابا رف دیعدا یسازگار زانیاز م نانهیبواقع یابیرفتار، ارز رییوجود دارد. گام نخست در تغ یش هماهنگادهیرفتار و عد

ست. ستا رییتغ موجود ا سئول یبه معنا د،یبا عدا یخوانهم یرفتار در را شتن به م  دیااز عد یرویدر پ یاخالق تیتعرد دا

 . است

  .دداشته باش یشخص یریپذتی. مسئول10

فرد تصور کند  شودیموجب م یدگاهید نیهستند. چن گرانیسرزنش د ةرتیمورد باشد. مردم ش نیترسخت دیکار شا نیا

 و در نتیجه یمثال، معضل پرخور یاست. برا یگریشخ  د ةحل آن بر عرد ن،یوجود دارد و بنابرا گرید ییمش ل در جا

منتظرند تا دولت  و دهندیو ورزش اندک ادامه م یهمچنان به پرخور یادیز ةدع. میریرا در نظر بگچاقی مردم آمری ا 

ضر، ن یکه برا اندارادهیقدر بواقعاً مردم آن ایبدهد. آ یراه حل صوالت م صرف مح ستند؟  یاقدامات دولت ازمندیتوقف م ه

 هستند.  فیاندازه ضع نیاز مردم تا ا یاریبس

را  یامیپ سووتین ریپذام ان رو،نیافراد داشووته باشوود. از ا یبرا یمم ن اسووت منافع گوناگون و متعدد امیهر پ نیهمچن

صور کن نیو چن لیتحل شابه از آن  یاتجربه ای، معنا که تمام میت شر یاند. براگرفتهم ضوع،  نیبرتر ا حیت نمونه زیر  بهمو

  توجه کنید:

سانه یسطح در :اخبار پیگیری آگاهانه سواد ر  کنندیم یریگیرا پ یمشخص یافراد، آگاهانه، مطالب خبر ،یاباالتر از 

 کنندیبه ساختار دانش موجود در ارتباط با آن مطلب اضافه م دیجد یرا بسط دهند. آنرا اطالعات یدیجد یتا ساختارها

  .کنندیرا تجربه م یتازه، حس خوب یزیچ یریادگیاز  تیحس رضا کیو با تحر

 ةدربار یریادگی یبرا یآغازة مرسووووم خود به عنوان ندط یهاییارویافراد از رو ،یاسوووطوح سوووواد رسوووانه نیباالتر در

اطالعات  نیاز ا درنگیدر دستور کار قرار دارد و ب یکه چه موضوع کنندی. آنرا دقت مکنندیروزانه استراده م یدادهایرو

 روندیم نیگزیجا یهاامیپ یدر پ یارسانه یمجار گری. سپس در درندیگیبرره م وددانش خ یبسط دادن ساختارها یبرا

ستح ام بخشند و مرر تأ ستی و کامل بودنبر  یدییتا اطالعات موجود را ا ش  نیآن بزنند. ا در د را با خو یافراد همواره 

شزد م شد.  یشتریمطالب ب دیشا کندیهمراه دارند که به آنرا گو شته با سبت به قالب نیابنابراین وجود دا  یدبنعده ن

 رافتیظ با که دیتول یهاکیت ن گریو د کین ردن( از هنر گراف ایاسووتراده کردن ) ن،یاسووتراده از حرکت دورب ،یبصوور

 (11/11/1394بازیابی از سایت راسخون، پاتر، ) دارند. آگاهی ،سازندیرا م رسانه ایمطالب  یخاص، فضا
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 گیری نتیجه

تمامی سطوح آن را بیاموزند اما ضرورت  ندارد و باید همة افراد جامعه و در یای اختصاص به قشر خاصاگرچه سواد رسانه

بیگانگان، بیش از  ای معاندان وجنگ رسوووانه خنثی کردنبه منظور  مخاطبانهای الزم برای به دسوووت آوردن توانمندی

سانه مخاطبان که ایشود. در جامعهپیش احساس می سانهای باالیی دارند، میسواد ر  کسبها برای دانند که چگونه از ر

سانه سواد ر ستراده و نیازهای اطالعاتی خود را برطرف کنند.  سردرگمیخبر ا ند. کآنان جلوگیری می بالت لیریو  ای از 

ررسی ای را بتوانند کاربردها و آثار رسانهمی کنند،به طور انتدادی تحلیل می وتشخی  داده  ای رامحتوای رسانهدرستی 

 .انتخاب کنندجایگزین  ایو رسانه

از سواد  رسانه، صرفاً بخشی ای را در توانایی کاربرد رسانه خالصه کنند. حال آن ه توانایی کاربردد بسیاری سواد رسانهشای

رایط ها و شهایی در زمینهدسترسی، تحلیل، ارزیابی و خلق پیام توانایی شاملای دهد. سواد رسانهای را تش یل میرسانه

هوشیارانه  توانندشوند می ای مجرزهای سواد رسانهنان که شایسته است به مرارتچآناگر خبر  مخاطبان .استمختلف، 

  .تولیدکنندگان موفق پیام تبدیل شوندخود به بروند و دشمن ای های رسانهو با دیدگاهی منتددانه به مصاف هجمه

 


