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تا همین چند ده سال پیش، 
باسواد به کسی گفته می شد که توانایی 

خواندن و نوشتن داشته باشد. این تعریف بعدها 
به تسلط بر دو یا چند زبان توسعه پیدا کرد و از آغاز 
دهة 90 سدة پیشین میالدی، تسلط بر رایانه هم به 

این تعریف اضافه شد. ولی طبق تعریف جدیدی که از 
نظر یونسکو از »سواد« به عمل آمده، باسوادی توانایی 

ایجاد تغییر در زندگی شخصی است. یعنی باسواد 
کسی است که بتواند با استفاده از آموخته های 

خود، در خود، خانواده و محیط اطرافش 
تغییر ایجاد کند.

باسواد در زمینة رسانه ها

سواد رسانه ای از جمله سوادهایی 
است که شکل گیری و تکمیل آن، بیشتر از 

»روش های رسمی«، با »روش های غیررسمی« ممکن 
می شود. سنگ بنای سواد رسانه ای در خانواده شکل می گیرد 

و با آموزش های مدرسه ای به اوج خود می رسد. البته رسانه های 
جمعی می توانند سواد رسانه ای را سر و شکل مثبتی ببخشند یا دچار 
آسیب و آشفتگی کنند. در این میان، نوع نگاه دولت ها به رسانه ها هم 

می تواند در سوق داده شدن مردم به رسانه اي خاص یا دوری از آن مؤثر 
باشد. برای مثال، اگر مردم به اخبار رادیویي و تلویزیوني  دولت ها بدبین 
شوند و خبرها و اطالعات این رسانه ها را نادرست یا ناکافی بدانند، 

ممکن است به سوی استفاده از رسانه های دیگر تمایل پیدا کنند. عالوه 
بر خانواده، دولت، آموزش های مدرسه ای و رسانه های جمعی که 

از آن ها نام بردیم، سازمان های غیردولتی، چهره ها)سلبریتي(، 
پژوهشگران حوزه های گوناگون و نیز رسانه ها هم 

می توانند در تکمیل یا انحراف سواد رسانه ای 
افراد جامعه، مؤثر باشند.

سواد رسانه ای چگونه تکمیل یا دچار نقص می شود؟

مهارت کارکردن با 
رسانه ها، درک رسانه، توانایی 

خواندن و تفسیر، تغییر و کاربرد 
رسانه ها، داشتن درک انتقادی از پیام ها، 
توانایی بیان عقاید از طریق رسانه ها، و 

توانایی برقراری ارتباط و تعامل از 
طریق رسانه ها را سواد رسانه ای 

می گویند.

ضرورت توجه به سواد رسانه ای

این پرسش را در 
جمع اعضای خانواده و در 

نشست هایی که با هم تشکیل 
می دهید، به گفت وگو بگذارید:

کدام شهروندان به سواد 
رسانه ای نیاز بیشتری دارند؟

٭پرسش برای گفت وگوی گروهی با دوستان 

زمانــی تعداد و تنوع رســانه ها محدود بود و 
به راحتی می شد رسانه ها و نفوذ آن ها را تحت 
ســیطره درآورد. ولی امروزه تنوع رســانه ها و 
تعدادشــان آن قدر گســترده و خارج از تصور 
شــده اســت که حتی ادعای کنترل یک رسانه 
هم نمی توانــد مورد پذیرش قرار گیرد؛ مضاف 
بر اینکه رســانه های جدید پــی در پی در حال 
بروز و ظهورند و نیمه عمر توســعة آن ها بسیار 
ســریع و خارج از تصور اســت. بــرای مثال، 
رسانة صوت محور »کالب هاوس«، از هنگام 
مطرح شدن تا همه گیری، زمان بسیار کمی را به 

خود اختصاص داد. 
رسانه های امروزی یا مکتوب هستند، یا صوتی، یا 
تصویری و یا مولتی مدیا. ضمن اینکه رسانه های 

قدیم با استفاده از قابلیت های رسانه های جدید 
تغییر ماهیت داده و به شــکل های جدید خود 
را بازپیرایــی کرده انــد. برای مثــال، اگر زمانی 
»منبر« یک رســانه تأثیرگذار خوانده می شــد، 
امروزه، افرادی که خود یا پیشینیانشــان از این 
رسانه اســتفاده می کردند، با استفاده از قابلیت 
برگزاری جلسات »الیو« سخنرانی و ارائة آن ها 
در اینســتاگرام، یا ایجاد اتاق گفت وگو و ارائة 
اختصاصی در کالب هاوس، رســانة جدیدی 

خلق کرده اند.
بــرای اینکه از هجوم آوارگونة رســانه ها فکر، 
تن و روان ســالم به در ببریــم، باید خودمان را 
به قابلیت های جدیدی مجهز کنیم. یکی از این 
قابلیت هــا پرورش تفکر انتقــادی در خودمان 

اســت. یعنی باید بتوانیم از مطالبی که توسط 
رسانه ها به سمت ما هجوم می آورند، به مهارت 
»رمزگشــایی« دســت پیدا کنیم. شــاید مثالی 
خالی از لطف نباشد. اکنون در فضای مجازی، 
جمالتی به نقل از منشــور کوروش دســت به 
دســت می شــوند که اگر بتوانیم همــة آن ها را 
یک جا گــرد هم آوریم، کتابی افــزون بر 300 
صفحه می شــود. تمام متن این منشور کوچک 
20 در 16 ســانتی متری را هنوز باستان شناسان 
و خط شناسان باستان نتوانسته اند بخوانند و تازه 
اگر خوانده شده باشــد، مگر این متن کوچک 
چقدر محتوا دارد که این همه نوشته، به نقل از 
آن، این ور و آن ور دســت به دســت شود! این 

همان مهارت رمزگشایی است.

هجوم زیر سایة رسانه ها
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زمانی در مطبوعات، 
به مثابة یکی از نخستین رسانه های 

جمعی، سردبیران را »دروازه بانان خبر« 
می نامیدند و می گفتند، چون فالنی سردبیر بهمان 

نشریه است، خیالمان راحت است که او اجازه نمی دهد 
هر خبری منتشر شود. منظور از اجازه ندادن، سانسور یا 

حذف خبر نبود، بلکه داشتن تفکر انتقادی برای جلوگیری 
از انتشار اخبار نادرست یا نادرست تنظیم شده بود. امروزه با 

گسترش رسانه ها مفهوم دروازه بانی خبر گسترة بیشتری پیدا کرده 
است و هر کس از جمله شما، که دائم با شبکه های اجتماعی 

در ارتباط هستید و با رسانه ها کار دارید، باید دروازه بان 
خبر هم باشید. البته بدیهی است خبر در این جا 

مفهومی عام تر از خبر روزنامه ها و رادیو و 
تلویزیون را در بر می گیرد.

دروازه بان باشید!

رسانه ها با بهره گیری از چهارعنصر می توانند 
تأثیرگذاری خود را افزایش دهند:

- شناختی: رسانه ای که اطالعات و آگاهی درست و قابل 
اعتمادی بدهد، قطعًا مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

- زیبایی شناختی: استفاده از عنصر رنگ، کدگذاری، تصویر، فیلم و 
حرکت و توجه به تبلور حس زیبایی شناختی استفاده کنندگان، به شکل 

فزاینده ای تأثیرگذاری آن را باال خواهد برد.
- عاطفی: ایجاد حساسیت، نه احساساتي  کردن مخاطبان با استفاده 
از محتوا و حواشی جنبی و تزئینات آن از جمله جنبه های فزایندة 

تأثیرگذاری رسانه هاست.
- اخالقی: انسان بر اساس ویژگي فطرت گرایی توحیدی، ذاتًا 

با رسانه هایی که اخالق گرا هستند برخورد مناسب تری 
دارد.

تأثیرگذاری رسانه ها

سال هاست در رسانه ها، در 
کنار بزرگداشت قابل توجه روز مادر و 

توجه ویژه به خانم ها و مادران عزیز، به انحای 
گوناگون با روز پدر شوخی شده است. از آن جمله 

می توان به تهیة هدیه هایی مانند جوراب و زیرپیراهن برای 
این عزیزان اشاره کرد. در واپسسن ماه سال 1399، هم زمان با 

روز مادر، به جد یا شوخی، خبری در فضاهای مجازی منتشر شد 
مبنی بر اینکه امسال روز پدر با 29 اسفند مقارن شده است و این 
روز هم که تعطیل است و از هدیه خبری نیست و تازه، مردها باید 

خانه تکانی هم بکنند!
 این خبر به شکل گسترده ای پخش شد، ولی کمتر کسی 

فرصت کرد نگاهی ساده به تقویم بیندازد و مشاهده کند که 
روز پدر با هفتم اسفند 99 مصادف است، نه بیست و 

نهم این ماه! این یعنی دروازه بانی خبر توسط 
همه، حتی ما دانش آموزان!

دروازه بانی یا باربری؟

ســواد رسانه ای یک پیوستار اســت. لذا هر کدام از ما از بخش 
یا بخش هایی از این پیوســتار متأثر می شویم. در طول زمان و حتی 
هم اکنون می توان رسانه ها و پیوستاري از سواد رسانه ای برای افراد 

جامعه، به ویژه نوجوانان و جوانان، به شکل زیر در نظر گرفت:
٭ منابر و نشست های سخنرانی با جمعیت محدود

٭ موعظه های علما و اندیشمندان
٭ نشست های کوچک جمعِی موقت یا طوالنی مدت، مانند سفر در 

تاکسی، اتوبوس، مترو، قطار و هواپیما
٭عروسی ها، عزاداری ها، هیئت های عزاداری در مسجدها، حسینیه ها 

و تکیه ها
٭ روزنامه ها و مجالت

٭ کتاب های درسی
٭ مجالت آموزشی

٭ کتاب های کمک درسی )منظور کتاب هایی است که وظیفة تشریح 
بند به بند و صفحه به صفحة یك کتاب درسی را عهده دار می شوند.(
٭ کتاب های آموزشی که خود به کتاب و شبه کتاب تبدیل می شوند.

٭ رادیو، تلویزیون، و شکل هاي دیگری که نقش رادیو و تلویزیون 
را دارند و در کشور ما با نام فرستندة آن ها، ماهواره نامیده می شوند.

٭ تئاتر
٭ سینما

٭ و باالخره فضای مجازی، با گستره و توانمندی های فراوان خود

پیوستار سواد رسانه ای


