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 سواد رسانه اي و 
مـقـاوم ســازي 
شهـــرونــدان

»پاسخ های کهن و ناکارآمد به مسائل جدید« حاکی از نداشتن 
شناخت و درک و دریافت درســت از ماهیت عصر ارتباطات و 

جهان رسانه ای شده است.
»جهانی بــودن« و »غلبه بر زمان و مــکان« دو ویژگی عصر 
جدید و جهان رســانه ای شده اســت. از این رو هر تالشی برای 
حذف این مزیت ها با شکست روبه رو می شود. استقبال از جهان 
رسانه ای شــده و هم زمان توسعة سواد رسانه ای شهروندان برای 
مواجهه با آسیب ها و مخاطرات احتمالی، تنها روش و سیاست 

کارآمد و مؤثر در این زمینه است.
سواد، اطالعات و آگاهی در چارچوب گفتمان وبری )تقدم 
فرهنگ و اندیشــه بــر اقتصاد( یکی از شــاخص هاي اصلی 
توســعة اجتماعی است. اما رسانه ای  شــدن جهان و رشد و 
توســعة فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی، درک ما را از 
سوادی و بی ســوادی دگرگون کرده است. پیش از این و در 
دورانی که منابع مکتوب اعم از کتاب، روزنامه و مجله تنها و 
مهم ترین رسانه محسوب می شدند، توانایی خواندن، نوشتن، 
درک متون و برقراری ارتباط از طریق نوشــتار مکتوب مرز 

سواد و بی سوادی را تعیین و تعریف می کرد.
امــروز اما با رســانه ای  شــدن جهان و توســعة فناورهای 
ارتباطی و اطالعاتی، اینترنت، رشد و توسعة انواع رسانه های 
تحت وب و شبکه های اجتماعی، تعریف سواد و باسوادی نیز 
کاماًل دگرگون و متحول شــده است. ســواد در دنیای نوین 
به معنی توانایی رمزگشــایی، درک و ارزیابی، و ایجاد ارتباط 
با انواع رسانه ها و همچنین توانایی خواندن، تولید متن، صدا، 
تصویــر، فیلم یا ترکیب همة آن ها در قالب »چندرســانه ای« 
)مولتی مدیا( است. چنین تعریفی از سواد و سواد رسانه ای طی 
فرایندی ســه مرحله ای به توانمندسازی شهروندان در زندگی 

اجتماعی منجر می شود.
نخســت از طریــق مشــخص کردن میزان و نــوع مصرف 

رســانه ای. در این مرحله افراد با نوع رژیم رسانه ای که اتخاذ 
می کنند، بــا اراده، اختیار و آگاهی تصمیــم می گیرند، چه 
میزان از وقت خود را به رســانه ها اختصاص دهند و از کدام 
رسانه ها چقدر و چگونه استفاده کنند. چقدر کتاب بخوانند، 
چه میــزان روزنامه و مجلــه بخوانند، چه انــدازه تلویزیون 
تماشا کنند، تا چه اندازه فیلم ببیند، چه میزان از اینترنت و 
شبکه های اجتماعی پیام رسان استفاده کنند و... و آیا نسبت 

درست و متعادلی در مصرف رسانه ای خود دارند؟
رژیم رســانه ای درســت مانند رژیم غذایی است. به همان 
اندازه که ما نســبت به میزان قند، کلســترول و ... بدن خود 
حســاس و دقیق هستیم، ســواد رســانه ای کمک می کند 
نســبت به مصرف رســانه ای خود نیز دقیق و هوشیار باشیم 
و چگونگی مصرف رســانه ای خود را کنتــرل و برنامه ریزی 
کنیــم. اتخاذ رژیم رســانه ای از آن جهــت اهمیت دارد که 
رسانه ها معمواًل برای ورود ما به دنیایشان منتظر نمی مانند و 
پیام های خود را به ما تحمیل می کنند. حتی ما را به گونه ای 
تربیت می کنند که کار و زندگی خود را براســاس زمان بندی 

و برنامه های آن ها تنظیم کنیم. 
بــه هـــمین دلیل و از آنجــا که بخش قابــل توجهی از 
میزان و نوع مـــواجهة ما با پیام های رسانه ای توسط خود 
ما برنامه ریزی نمی شود و اکثر شهروندان وقوف ندارند که 
تا چه اندازه در معرض پیام های رسانه ای قرار دارند، رژیم 
رســانه ای کمک می کند عنان اختیار از دســت رســانه ها 
خارج شــود و افراد خود کنترل زندگی و مصرف رسانه ای 

خـود را به دسـت گیـرند.
گام دوم به توانایی شــهروندان بــرای نقد و ارزیابی پیام ها 
و محتواهای رســانه ای برمی گــردد. در این مرحله افراد نحوة 
تجزیه و تحلیل پیام های رســانه ای را یاد می گیرند و محتواها 
و پیام های آشــکار و نهان رســانه ها را مورد تجزیه و تحلیل 
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و نقــد و بررســی قرار می دهنــد. اینکه چه چیــزی در متن 
پیام ها حاضر و چه چیزی غایب اســت، کدام پیام ها برجسته 
شــده و در اولویت قرار گرفته و کدام پیام ها به حاشــیه رفته 
و به اصطالح »ایگنور« شــده اند، کــدام بخش از واقعیت های 
اجتماعی در پیام های رســانه ای دستکاری شده و کامل نیست 
و از چه ترفندهای هنری برای قلب واقعیت و کوچک نمایی و 

بزرگ نمایی پیام ها استفاده شده است.
امــا قدرت و توانایــی تجزیه و تحلیل شــهروندان در این 
مرحله تنها به ظواهر و پیام های آشــکار رســانه ها محدود و 
منحصر نمی شود، بلکه شهروندان قادر خواهند شد از ظواهر 
آشــکار پیام های رســانه ای فراتر بروند و پیام های مکنون و 
به اصطالح بین خطوط رســانه ها را بخواننــد: اینکه چنین 
پیام هایــی کدام ارزش هــای اخالقی و اجتماعــی را ترویج 
می کنند و چــه الگوهایی از کنش و رفتــار ارائه می دهند؟ 
چــه معیارهایی برای داوری و ارزیابی در مورد خوبی و بدی، 
درســتی و نادرســتی، حقیقت و دروغ، واقعیــت و توهم، و 
بــه  طور کلی ارزش و ضدارزش وجــود دارد؟ در این مرحله 
همچنین بار عاطفی پیام ها از سوی شهروندان مورد تجزیه و 
تحلیل قرار می گیرد: اینکه پیام های رسانه ای کدام عواطف و 
احساسات را برمی انگیزند و دامن می زنند: تفاهم یا تعارض؟ 
عشق یا نفرت؟ صلح یا خشونت؟ بردباری و انعطاف یا تعصب 
و پیش داوری؟ وحدت یــا اختالف؟ وفاق یا نفاق؟ رضایت یا 

نارضایتی؟
به طور کلی در گام دوم از ســواد رســانه ای قــدرت تجزیه و 
تحلیل، پرسشگری، تفکر انتقادی و بصیرت شهروندان افزایش 

پیدا می کند؛ به نحوی که هر پیامی را به راحتی نمی پذیرند.
گام ســوم ســواد رســانه ای عمیق تر از دو گام قبلی است. 
در این مرحله شــهروندان به مالکیت، مدیریت و ســازمان و 
مراجع و مراکز قدرت پشت رسانه ها پی می برند و درمی یابند 
کــه: فرســتندگان و تولیدکنندگان پیام های رســانه ای چه 
گروه ها، نهادها، ســازمان ها، شرکت ها و افرادی هستند؟ چه 
هدف هایی را از تولید و انتشــار این پیام ها و محتواها دنبال 
می کنند؟ آیا هدف مراکز و مراجع قدرت پشــت رســانه ها 
صرفــًا تجاری و منفعــت مالی و اقتصادی اســت یا تغییر و 
دست کاری اذهان و ارزش ها مدنظر است و شاید هردو هدف 

هم زمان دنبال می شود؟
این شــکل از بازنمایی واقعیات اجتماعی به نفع چه گروه هایی 
است و چه کسانی از تولید و بازتولید چنین پیام هایی سود می برند؟ 
منافع ارزش ها و اعتبار اجتماعی کدام گروه ها توسط رسانه ها تولید 

و بازتولید می شود و کدام گروه ها طرد و حذف می شوند؟
به  طورکلی در این مرحله شــهروندان به ساختار کالن مکنون 
نظام رســانه ای و اقتصاد سیاسی رســانه ها دست می یابند و با 
تجزیــه و تحلیل معانی و تجربیات رســانه ای خــود و دیگران 
درمی یابند رسانه ها چگونه به تولید و بازتولید گفتمان مسلط، 

هژمونی فرهنگی و خلق شعور عامه کمک می کنند و گفتمان ها 
و خرده فرهنگ های رقیب را به حاشــیه می رانند و تضعیف یا 

سرکوب می کنند.
اما چنین درک و دریافتی از ســواد رسانه ای و فرایندهای 
سه گانة آن مرز مشخصی با تلقی های آسیب شناسانه از سواد 
رســانه ای دارد که تالش می کند یاد بدهــد چگونه افراد از 
رسانه ها استفاده نکنند و یا امکان دسترسی افراد به رسانه ها 
را سلب کند. در چنین تلقی هایی تنها دسترسی و در معرض 
رســانه قرارگرفتن مهم و مورد توجه اســت و رسانه به یک 
پدیدة فناورانه، فنی و سخت افزارانه تقلیل داده می شود. این 
در حالی اســت که رسانه در عصر جدید نه یک ابزار که یک 
زبــان، یک فرهنگ و یک محیط اســت که ما در آن زندگی 
می کنیم، با آن ســخن می گوییم و ارتباط برقرار می کنیم، و 
یــاد می گیریم و آموزش می دهیم. در فضای رسانه ای شــدة  
کنونی رسانه از تولد تا مرگ با ماست و رسانه ای شدن به یک 
عامل فرهنگی ـ ساختاری تبدیل شده است که جهان عینی 

و ذهنی ما را به میزان زیادی شکل می دهد.
از چنین منظری احســاس مســئولیت نســبت به مصرف 
رسانه ای شــهروندان ما را به ضرورت آموزش سواد رسانه اي 
رهنمون مي كند. خوشــبختانه آموزش وپرورش از چند سال 
پیش با تألیف و تدوین كتاب »تفكر و ســواد رسانه اي« براي 
دوره دوم متوسطه )پایه دهم( گام اساسي و مهمي را در این 

زمینه برداشته است.
بنیاد فلســفی سواد رسانه ای تقویت توانایی و مهارت از یک 
ســو، و احســاس تعهد و مســئولیت اجتماعی از سوی دیگر 
است؛ به گونه ای که افراد با آگاهی و اختیار کامل خود بتوانند 
دســت به گزینش و انتخاب بزنند. بدین ترتیب که رســانه یا 
رســانه های مورد نظر خود را از بین مجموع رسانه ها با توجه 
به شاخص های اعتبار، اعتماد و بی طرفی انتخاب کنند، میزان 
اســتفاده از هریک از رســانه ها را با توجه به زمان بندی خود 
مشــخص سازند، پیام های رســانه ای را برحسب شاخص های 
نیاز، عالقه، دقت، صحت و ســرعت ارزیابی و تحلیل، و سپس 
گزینــش و انتخــاب کنند، و در نهایت آنچــه را که از پیام ها 

می پسندند و نیاز دارند، انباشت کنند و به حافظه بسپارند.
شــهروندانی که در پرتو ســواد رســانه ای به چنین توانایی و 
مهارت هایی دست می یابند، با قدرت نقادی و پرسشگری راه را بر هر 
نوع انسداد و تحریف می بندند و امکان کنترل اطالعات و آگاهی و 
سرمایه گذاری بر جهل انسان ها را مسدود و به گزینه ای عبث و بی اثر 
تبدیل می کنند. از سوی دیگر، تجهیز شدن به چنین مهارت هایی 
به افزایش قدرت ابتکار، خالقیت و شــکوفایی استعداد و توانایی 
حل مسئله افراد کمک می کند و از آنان شهروندانی گزینش گر، 
فعال، پرســش گر، نقاد و مشارکت جو می سازد که قادر خواهند 
بــود در برابر انــواع تلقینات، عقاید قالبــی و پیش داوری های 

رسانه ها مقاومت کنند.
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