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سوادرسانهایوشهروندانطرازتمدننویناسالمی



دکتر اردشیر زابلیزاده ،دکتر محمدقلی میناوندچال


فریبا برومندان

تاریخ دریافت90/78/70 :
تاریخ پذیرش94/56/85 :

چکیده
این مقاله به تبیین مقوله سواد رسانهای به معنای درک مفاهیم و سیاستهای حاکم بر
رسانهها و روش استفاده مناسب و منتقدانه از آنها و نیز نقش و اهمیت این مقوله در شکلگیری
تمدن اسالمی می پردازد .این پرسش که توسعه تمدن اسالمی چرا و چگونه به تعمیم و گسترش
سواد رسانهای نیازمند است ،رابطه وثیقی با ویژگیهای شهروندان و اعضای این جامعه آرمانی
دارد .در این نوشتار میکوشیم مزایای وجود سواد رسانهای را در جامعه نشان داده ،فرضیه خود را
درباره لزوم وجود سواد رسانهای در جامعه اسالمی و ت ثیر آن در توسعه فرهنگ و تمدنسازی
اثبات کنیم و نیز نقش و ت ثیر سواد رسانهای را از منظر افزایش دانش رسانهای عمومی ،افزایش
درک اهداف رسانهای و افزایش رفتار انتقادی در توسعه تمدن اسالمی تبیین کنیم .در این زمینه،
از روش کتابخانه ای و اسنادی برای آزمون فرضیه کمک گرفته شده است .برآیند مقاله نشان
میدهد که توجه ویژه به سواد رسانهای جزء ضروری و اجتنابناپذیر زندگی در جامعه اسالمی
است و آموزش و تعمیم سواد رسانهای الزمه توسعه فرهنگ و تمدنسازی است .بر همین اسا ،
راهکارهای مناسب برای ایجاد سواد رسانهای در جامعه به منظور تشکیل تمدن اسالمی پیشنهاد
شده است.
کلیدواژهها :سواد رسانهای ،توسعه پایدار ،توانمندسازی ،تمدن نوین اسالمی.

 - استادیار دانشگاه صدا و سیما
 - نویسنده مسئول :عضو هی ت علمی و استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما
 - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

minavandm@gmail.com

fariba_broumandan@yahoo.com
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مقدمه
رسانهها بهویژه رسانههای دیداری  -شنیداری نقشی اساسی در جوامع امروزی ایفا مـیکننـد.
پیامهای رسانهای ،مخصوصا درونمایه برنامههای رادیو و تلویزیون و رسانههای اجتماعی (آنالین)،
تولیدکننده و انتشاردهنده مفاهیمی هستند که ادراک انسانها از جهان پیرامون را شکل مـیدهنـد.
این مفاهیم سازنده تصورات و انتظارات افراد از خویشتن ،جامعه ،ملیت ،نژاد ،سازمانهای مختل
و ...هستند .تصورات و انتظارات ساختهشده ،ارزشهای جامعه را تشکیل میدهنـد و پـذیرش ایـن
ارزشها توسط اک ریت جامعه ،همگونی جامعه را تضمین مـیکنـد .در چنـین وضـعیتی ،رسـانههـا
بهویـژه رسـانههـای جمعـی ،توانـایی رهبـری افکـار عمـومی را پیـدا مـیکننـد .صـاحبان رسـانه بـا
برجستهسازی ،تکرار موضوعات و مفاهیم و پخش برنامههای آموزشی مـیکوشـند رهبـری افکـار
عمومی را به دست گیرند و بر کیفیت زندگی اعضای جامعه هدف (مخاطبان) تـ ثیر بگذارنـد .بـه
نظر بوگارت ،مخاطب کمتر از روی انتخاب از رسانه استفاده میکند و آنچه تعیینکننده استفاده از
رسانه است ،دسترسی به آن و سایر عوامل بیرونـی اسـت (نیکـو .)08 :7367 ،بـا توجـه بـه فراوانـی
رسانهها و این نکته که رسانههای مختل

اعم از مکتوب یا غیر مکتوب ،دیـداری یـا شـنیداری در

حال شکلدهی به اعتقادات ،ارزشها و افکار عمومی جامعه هستند ،توجه به سیاستهای حاکم بر
رسانهها ،اهمیت دوچندان مییابد .قرار گرفتن مداوم و پیدرپی اعضای جامعه در معرض پیامهـای
رسانههای مختل  ،موجب میشود تا آنان ،جهان را از پنجره رسانههـا درک کننـد و ایـن امـر ،بـه
رسانهها این توانایی را میدهد که با استفاده از شیوههای پروپاگاندا ،دستکاری اطالعات و افکار
اعضای جامعه ،به ایجاد تجربیات و ذهنیات یکسان و مشترک بپردازند .با ایجاد تجربیات یکسان و
نزدیک شدن افکار و اعتقادات ،مرزهای جیرافیایی کمرنگ میشوند ،بـهطـوریکـه برخـی حتـی
امکان تشکیل دهکده جهانی و یک ملت واحد را پیشبینی کردهاند .در این میان ،محتـوای برنامـه
رسانهای همچون پیامها ،اطالعات ،اخبار ،سرگرمیها و ...اهمیت مییابد؛ ولی مهمتر از همه ،نقش
رسانهها در اقناع و پذیرش پیامها از سوی اک ر اعضاء و برهمکنش دوسویه بین رسانه و مخاطب و
درک صحیح مخاطب از پیامهای ارائهشده رسانه است که مورد توجه قرار دارد.
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بیان مسئله
انسان ها در عصر اطالعات و ارتباطات دیگر فرصتی برای اندیشیدن ،تعقل و احسا
پیدا نمیکنند؛ محیط از انواع مختل

کردن

اطالعات اشباع است؛ با فشار دادن یک دکمه ،فرد به

اطالعات زیادی دست مییابد و این مسئله باعث میشود که عادت تفکر و تعقل بهتدری از بین
برود .در چنین جامعهای افراد فرصتطلب ،با بهکارگیری شیوههای تلقین و القا بر انسانهای
بیفکر و کمدانش مسلط میشوند (کاظمی .)76-71 :7319 ،بصیریان و جهرمی معتقدند:
«در دنیای امروز که انسانها در معرض اطالعات مختل
این سواد جدید بیش از پیش احسا

و رسانههای متعدد هستند ،لزوم داشتن

میشود تا انسانها را از زندگی در دنیای ساختگی رسانهها

نجات دهد»( .)63 :7346متخصصان بیشماری در مورد مضرات استفاده از رسانههای اجتماعی و
سوءاستفادههای رسانهها هشدار میدهند .با توجه به ت ثیر کالن و همهجانبه رسانهها ،آثار متنوع و
ارتباط زنجیروار رسانهها با شکلگیری آرا ،عقاید ،افکار ،اعتقادات ،عادات ،رفتارها و الگوهای
مصرف ،لزوم توجه به مقوله سواد رسانهای جایگاه خود را مییابد .اینجاست که ضرورت آموزش
و توجه به مقوله استفاده صحیح از رسانهها اهمیت مییابد .وجود مخاطبان آگاه نسبت به مخاطرات
رسانه و استفاده صحیح آنان از رسانه ،راهکاری برای در امان ماندن از آسیب رسانهها و تالشی در
راستای توسعه جامعه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است .بهطور خالصه میتوان گفت
سواد رسانهای بهعنوان یک متییر مستقل میتواند بر کیفیت زندگی افراد ت ثیرگذار باشد.
از دیگر سو ،چنانکه میدانیم ،ادیـان بخـش مهمـی از فرهنـگ جوامـع را تشـکیل مـیدهنـد.
محافظت از عقاید دینی در هر جامعهای ،تضمینکننده امنیـت فرهنگـی آن جامعـه اسـت و امنیـت
فرهنگی جامعه ،یکی از مؤلفههای ت ثیرگذار در امنیت ملی و توسعه جوامع است« .الیکـا گریـک»
معتقد است فرهنگ امریکایی دومین فرهنگ هر فردی در جهان شده است و از این طرین میتواند
رفتار آنها ،خصوصا ایرانیـان را منطبـن بـا رفتـار امریکـاییهـا کنـد (مانسـون .)74 ،8550 :یکـی از
روشهای مورد استفاده ک شورهای غربی برای از بین بـردن امنیـت و جلـوگیری از توسـعه ،جنـگ
رسانه ای است .جنگ رسانهای ،استفاده از تمام رسانههـا و شـیوههـای روانشـناختی و متخصصـان
صورت و تصویر و صدا جهت تضعی

چهره کشور هـدف و دفـاع از منـابع خـود اسـت (رنجبـر،

 .)793 :7366متخصصــان جنــگ رســانهای نظامیــان نیســتند ،بلکــه رهبــران افکــار عمــومی در
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دپارتمانهای رسانهای هستند که میخواهند تمام دنیا را در جهت حفظ منافع خود همراستا کنند و
جریانهای مخال

همچون دین اسالم را از بین ببرند .در این میان ،رسانهها ،نقـش مهمـی برعهـده

دارند .رسانهها قادرند تا جریان جنبش بدون خشونت را رهبری کننـد .عبـارت معـروف «رسـانههـا
رکن چهارم دموکراسی» ،دیرزمانی اسـت کـه نظـر کارشناسـان ،نظریـهپـردازان و مخاطبـان علـوم
اجتماعی ،سیاسی و مطالعات رسانهای را به خود جلب کرده و در توصی

عملکرد رسانهها در این

علوم کاربرد یافته است (کاویانی .)30 :7366 ،با توجه به ت ثیر کالن و همهجانبه رسانهها و ارتبـاط
زنجیره وار دین و توسعه پایدار ،لزوم توجه به عقاید دینی و توانمندسازی اعضای جامعه بـه عنـوان
یکی از راهکارهای اصلی در راستای رسیدن به توسعه احسا

می شود .با توجه به این موضوع که

رسانهها دارای آثار متنوعی هستند و نقش مهمـی در شـکلگیـری آرا ،عقایـد ،افکـار ،اعتقـادات،
عادات ،رفتارها و الگوهای مصرف دارند ،به نظر می رسد برای اینکه بتوان در برابر تزریـن مفـاهیم
رسانهای توسط رسانههای غربی ،بـهویـژه در زمینـه دیـن و فرهنـگ مقاومـت نمـود و بـه صـورت
آگاهانه و فعاالنه از محتوای رسانهای استفاده کرد ،نیاز به مخاطبـانی اسـت کـه از سـواد رسـانهای
برخوردار باشند .اینجاست که ضرورت آمـوزش و توجـه بـه مقولـه اسـتفاده صـحیح از رسـانههـا،
اهمیت می یابد .وجود مخاطبان آگاه نسبت به مخاطرات رسـانه و اسـتفاده صـحیح آنـان از رسـانه،
راهکاری برای در امان ماندن از آسیب رسـانههـا و تالشـی در راسـتای توسـعه جامعـه از وضـعیت
موجود به وضعیت مطلوب است.
بدینسان رسانه ها قادرند تا جریـان جنبشـی بـدون خشـونت را علیـه سـلطه رسـانهای دشـمن
رهبری کنند .نظر به اهمیت ت ثیر رسانهها و افزایش آمادگی عامه مـردم در مقابـل تـ ثیر رسـانههـا،
این سؤاالت مطرب میشود:


افزایش سواد رسانهای چگونه میتواند موجب کاهش ت ثیر فرهنگ بیگانه شود؟



افزایش سواد رسانهای چگونه می تواند موجب گسترش فرهنگ و تمـدن اسـالمی
شود؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
در عرصه رقابت ،همیشه کسانی پیروزند که بتوانند آینده را پیشبینـی کننـد .ابرقـدرتهـای
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غربی دریافتهاند که قادرند با تزرین فرهنگ و تمدن خویش ،به استعمار خود ادامه دهند .لذا نظر به
اهمیت تداوم استعمار ،راههای آن را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد .یکـی از ت ثیرگـذارترین راههـا،
استفاده از دپارتمانهای رسانهای است .رهبری افکار عمومی با استفاده از رسانهها ،آنان را قادر بـه
ادامه حکمرانی میسازد؛ چنانکه برخی کشورهای مستعمره هم از تیییر فرهنگ خـود و هـمرنـگ
شدن با فرهنگ غربی به خود میبالند و اینچنین همه دنیا به سـمت یـک فرهنـگ واحـد حرکـت
میکنند؛ اما در این میان کشورهایی هم هستند که به علت برخورداری از فرهنگ غنی و اعتقاد بـه
تمدن خویش ،حاضر به پذیرش فرهنگ غرب نیستند .با توجه به این موضوع و تـالش متخصصـان
جنگ رسانهای در براندازی آن تمدنها (م ال تمدن اسـالمی) ضـرورت پـژوهش در ایـن زمینـه و
آگاهسازی اقشار مختل

مردم آشکار میشود.

هدف
هدف از این پژوهش بررسی ،تبیین و تعیین نقش و جایگاه سواد رسـانهای در توسـعه تمـدن
نوین اسالمی است.

سؤال تحقیق
سؤال اصلی:
 افزایش سواد رسانهای چگونه میتواند موجـب توسـعه تمـدن نـوین اسـالمی در جامعـههدف شود؟
سؤاالت فرعی:
 افزایش سواد رسانهای چگونه میتواند موجب افزایش دانش عمومی مخاطبان شود؟ افزایش سواد رسانهای چگونه میتواند موجب افزایش درک درست مخاطبان از اهدافرسانهها شود؟
 -افزایش سواد رسانهای چگونه میتواند موجب افزایش نگاه انتقادی مخاطبان شود؟
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روش تحقیق
این تحقین به روش کتابخانهای و اسنادی صورت گرفته و یافتههای اکتشـافی را در محتـوای
مورد مطالعه در دو متییر تمدن و فرهنگ به عنوان بخشی از زیرساخت حرکت اسالمی و نیز سواد
رسانهای به عنوان یک کاتالیست مؤثر در شکلگیری تمدن نوین اسالمی و خن یکننده هجمههای
امپراتوری رسانهای دشمن ،مورد بحث و بررسی قرار داده است.

تعریف مفاهیم
تمدن
مفهوم تمدن تا به حال بحث و اختالفنظر بسـیاری از پژوهشـگران را برانگیختـه اسـت .ایـن
کلمه مصدری عربی از باب تفعل و اسم مصدر فارسی اسـت .عالمـه «دهخـدا» تمـدن را تخلـن بـه
اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و همجیه و جهل به حالت ظرافت و انـس و معرفـت دانسـته و
همو به نقل از «اقرب الموارد» ،تمدن را دارای خصیصه مولد بودن (مولده) برشمرده است .وی بــا
توجه به سایر لیتنامهها ،تمدن را به ترتیب به :در شـهر بـود بـاش زنـدگی کـردن و انتظــام شــهر
نمـودن و اجتماع اهل حرفه و اقامت کـردن در شهر (شهرنشینی) و مجازا تربیت و ادب معنی کرده
است (دهخدا.)47759 :7313 ،
تعاریفی که از تمدن در دوران معاصـر شـده اسـت ،دامنـه وسـیعی را دربرمـیگیـرد« .هنـری
لوکا » معتقد است که پاسخ به این سؤال که «تمدن چیست» دشوار است و راه به مسـائل فلسـفی
میبرد .پدیدههای درهمتنیده تمدن ،هم مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را در برمیگیرد و هم
گسترش و کمال هنر ،ادبیات ،تفریحات ،علم ،اختراعات ،فلسفه و دیـن را .یکی از بهترین تعاری
تفصیلی تمدن مربوط به «ویل دورانت» نویسنده تاریخ تمدن است .از نظر وی ،تمدن را می توان به
طور کلی ،عبارت از نظم اجتماعی دانست که در نتیجة وجود آن ،خالقیـت فرهنگـی امکـان پـذیر
میشود و جریان پیدا میکند (دورانت.)3 :7340 ،
ازآنجاکه در تمدن مجموعهای از امور فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و ...مورد نظر است ،به هم
خوردن نظم و به فساد کشیده شدن هریک از امور مذکور می تواند تمدن را به انحطاط بکشد یا از
هم بپاشد (اخوان کاظمی .)1 :7316 ،از نظر دانشـمندان میـرب زمـین و در تعریفـی تـازه (تعریـ
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ساموئل هانتینگتون) ،تمدن باالترین گروهبندی فرهنگی و گستردهترین سـطح هویـت فرهنگـی بـه
شمار میآید (دورانت.)3 :7343 ،
بنا بر تعاری

یادشده ،میان فرهنگ و تمـدن ارتبـاطی تنگاتنـگ وجـود دارد و تمـدن بـدون

فرهنگ تحقن نمی یابد؛ زیرا زیربنای همه تمدنها ،ساختارهای فرهنگــی اســت و فرهنـگ زمینـه
الزم را برای رشد تمدن فراهم میکند.
تمدن اسالمی
تعریفی که ما از تمدن اسالمی داریم ،تعریفی جامع است و در حقیقـت ،بیـانی از همـه ابعـاد
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه ماست .این تعری  ،همه ابعاد وجودی فرد و جامعه را میتوانـد
پوشش بدهد؛ م ال رفتارهای انسان اعم از :رفتار سیاسی ،فرهنگی و اقتصـادی و نیـز نحـوه گفتمـان
افراد اعم از :گفتمان فردی و گفتمـان کـالن اجتمـاعی و حتـی گفتمـان جهـانی ،و از ایـن بـاالتر،
محصوالتی که نمونه عینی و تحققی یک جامعهاند؛ یعنی محصوالت تکنولوژیکی و صنعتی ،همـه
و همه در حدود تمدن جای دارنـد .سـاختار شهرسـازی ارتبـاط مسـتقیمی بـا تمـدن دارد ،سـاختار
معماری نیز همینطور .مبانی علمی و نرمافزاری نیز همـینطـور و همچنـین محصـوالت هنـری کـه
متکی بر این نرمافزارها شکل میگیرند.
با پیـدایش اسـالم و انتشـار سـریع و گسـترده آن در میـان اقـوام و ملـل و بـا جلـب و جـذب
فرهنگهای گوناگون بشری ،بنای مستحکم و عظیمی از فرهنگ و تمدن انسان پایهگذاری شد که
در ایجاد آن ملل و نژادهای مختلفی سهیم بودند .این ملل با ارزش ها و مالک هـای نـوین اسـالمی
موفن به ایجاد تمدنی شدند که بدان «تمدن اسالمی» گفته می شود .از اینرو ،تمدن اسالمی تمـدن
یک ملت یا نژاد خاص نیست ،بلکه مقصود ،تمدن ملت های اسالمی است کـه عـرب هـا ،ایرانیـان،
ترکها و دیگران را شامل می شود (دیانت )1 :7331 ،که به وسیله دین رسمی یعنی اسـالم و زبـان
علمی و ادبی یعنی عربی ،با یکـدیگر متحـد شـدند .ایـن تمـدن بـه درجـهای از عظمـت ،کمـال و
پهناوری رسیده است که آگاهی از تمام جنبه هـای آن و احاطـه بـر همـه اشـکال آن ،کـاری بـس
دشوار است.
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سواد رسانهای
به نظر میرسد ارائه تعریفی قابل قبول برای همه ،مشکل باشد ((Livingstone, 8556 :0؛ ولی
اک ر صاحبنظران و اندیشمندان این تعری

را پذیرفتهانـد کـه سـواد رسـانهای بـه معنـای توانـایی

دستیابی ،تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و انتقال اطالعات در اشکال مختل

رسانهای است.

مفهوم سواد رسانهای برای اولینبار در دهههای  7985و  ،7935ایجاد شد و با تفکـر انتقـادی
پیوند یافت و در کشورهایی همچون ایاالت متحده با نقد فیلمهای پخششده ،رشد کرد .پیـدایش
سواد رسانه ای به دهه  7945بـازمیگـردد؛ زمـانی کـه مارشـال «مـک لوهـان» کانـادایی در کتـاب
درک رسانهها برای اولینبار گفت« :زمانی که دهکده جهانی تحقن یابـد ،الزم اسـت انسـانهـا بـه
سواد جدیدی به نام سواد رسانهای دست یابند» (بصیریان جهرمی .)64 :7346 ،در دنیای امروز کـه
انسانها در معرض اطالعات مختل
از پیش احسا

و رسانه های متعدد هستند ،لزوم داشتن این سواد جدیـد بـیش

میشود تا انسانها را از زندگی در دنیای ساختگی رسانهها نجات دهـد (بصـیریان

جهرمی .)63 :7346 ،توجه به سواد رسانهای پس از این تاریخ ،بـهویـژه پـس از شـروع طـربهـای
مختل

امریکا همچون «طرب مارشال» در اروپا و «اصل چهار ترومن» در کشورهای جهان سوم ،و

نقش رسانهها در برنامههای توسعه ،بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت.

ادبیات نظری
از ره آوردهای مهم اسالم در حیات بشری ،پایهگذاری تمدن باشکوهی بود کــه در برهـهای
از تاریخ ،بسیاری از سرزمین ها را زیر نفوذ داشت و از حلقههای درخشان تمدن بشــری بــه شـمار
میرفت که از آن با عنوان «تمدن اسالمی» یاد میشود (زمانی محجوب.)779 :7395 ،
رویهمرفته ،تمدن اسالمی میراث مشترک مـردم و ملتهایی اسـت کــه روزگــاری اسـالم
در سرزمین آنها نفوذ کرد و در ساخت و شکوفایی تمدن اسالمی نقش ایفا کردند .بـه ایـن ترتیـب،
تمدن اسالمی نه به نژاد خاصی تعلن دارد و نه تمدنی ملی است کـه بـه مـردم خاصـی تعلـن داشـته
باشد ،بلکه همه گروههای نـژادی و قـومی را کـه در پیـدایش ،رونـن ،طراوت و گسترش آن نقش
داشتهاند ،در برمیگیرد (زرینکوب .)37 :تمدن اسالمی ،حاصل چهارده قرن زندگی مسـلمانان بـا
اسالم است .در طول این چهارده قرن ،مسلمانان دیدگاهشان درباره جهـان هسـتی و خـالن جهـان،
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نیایشهایشان ،آداب معاشرت و معامالتشان ،ازدواج ،جشنها و عزاداریهایشان را بر پایـههـایی از
اعتقادات و دستورات اسالمی تنظیم کردهاند.

تمدن اسالمی مانند بسیاری از تمدن های دیگر ،در طول حیات خویش ،دوره های افت وخیـز
را پشت سر گذاشته و در زمانها و مکانهای مختل  ،در مدینه ،کوفه ،شام ،بیداد ،قاهره و قرطبـه
تا هرات ،اصفهان ،دهلی و استانبول در چرخش بوده است؛ گاهی در اوج بوده و دورههایی هم بـر
اثر عوامل مختل

سیاسی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی ،اقتصـادی و حتی طبیعی ،با ضع

و رکود رویارو

شده ،ولی هرگز به طور کامل از میان نرفتـه اسـت .به طورکلی نمیتوان برای تمدن اسالمی ،دوره
سـکون مطلـن و نـابودی در نظـر گرفـت؛ زیرا با وجود سپری کـردن دورههـای ضـع

و سسـتی،

همواره در حرکت بوده است (زمانی محجوب.)785 :7395 ،
در تقسیمبندی ادیان جهـان نیـز اسـالم در زمره ادیان تمدنساز قرار میگیرد ،زیرا همه لوازم
یک تمدن انسـانی و سازنده ،در آموزه های آن گنجانده شده و بستر ایجاد تمدن در متن آن فراهم
است .مجموعه تعالیم اسالم درباره نظام اجتماعی ،جوهره و رویکرد تمدنی دارد و رعایت و عمـل
به آنها به ایجاد تمدن می انجامد .تجربه تاریخی مسلمانان خود گواه این است که وقتی دین توجـه
خود را به جامعه معطوف دارد و جامعه ،خود را پایبند عمل به تعالیم اسالمی بداند ،الزاما بـه سـوی
یک جامعـه برخوردار از تمدن حرکت خواهد کرد (الویری .)77 :7363 ،با چنـین بـاوری ،در هـر
زمان میتوان به گسترش و نوسازی تمدن اسالمی پرداخت .اینگونه نیست که تنهـا در یـکزمـان
مشـخص (گذشـته) اسالم ظرفیت تولید علم و فرهنگ را داشـته و دیگـر امکـان چنـین زایشـی در
میان مسلمانان وجـود نداشته باشد ،بلکه اسالم همیشه زنده و تمدنساز است .فرهنگی که اسالم بنا
نهاد ،همهجانبه ،و جوهره اصلی آن «توحید» بود .ازاینرو ،مبنـای تمـدن اسـالمی را بایـد در خـود
اسالم جستوجو کرد ،نـه بیـرون از آن (زمانی محجوب .)787 :7395 ،توجه به دین اسالم و لزوم
بهکارگیری آن به زیرساخت های عظیمی نیاز دارد که قادر باشد در مقابل هجمه بـیامـان فرهنـگ
غربی مقاومت کند .با توجه به کامل بودن دین اسالم ،اجرای دستورات آن میتواند موجب توسعه
جامعه شود .یکی از زیرساخت های مهم بـرای توسـعه و اعـتالی تمـدن اسـالمی ،توانمنـد سـاختن
اعضای جامعه در مقابل تهاجم فرهنگی غربی است .توانمندسازی در استفاده از رسانهها ،نهتنهـا بـه
شکوفایی تمدن اسالمی کمک میکند ،بلکه قادر است مسیر توسعه را هموار سازد.
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انسان ها در عصر اطالعات و ارتباطات دیگر فرصتی برای اندیشیدن ،تعقل و احسـا
پیدا نمی کنند؛ محیط از انواع مختل

کـردن

اطالعـات اشـباع اسـت؛ بـا فشـار دادن یـک دکمـه ،فـرد بـه

اطالعات زیادی دست مییابد و این مسئله باعث میشود که عادت تفکر و تعقل به تـدری از بـین
برود .در چنین جامعهای افراد فرصتطلب ،با بهکارگیری شـیوههـای تلقـین و القـا ،بـر انسـانهـای
بیفکر و کمدانش مسلط میشوند (کاظمی 71 :7319 ،و .)76
«نیل پستمن» یکی از بزرگترین منتقدان رسـانه تلویزیـون ،بـرای جنبـه اطالعـاتی رسـانههـا،
بهویژه تلویزیون ،کارکرد ضداطالعاتی قائل اسـت .پسـتمن مـیگویـد« :ضـداطالعات متـرادف بـا
داشتن اطالعات غلط نیست ،بلکه به معنای اطالعات اغواگر و گمراهکننده ،نامناسـب و نـاموزون،
بیاهمیت و بیفایده ،قطعهقطعه شده و نامنسجم و یا در خوشبینانهترین حالت ،سطحی ،ریاکارانـه
و مزورانه است» (پستمن.)796 :7313 ،
تعامل فرهنگ و تمدن
درباره وجوه تشابه و تمایز فرهنگ و تمدن ،اندیشه گـران غربـی سـخن ،بسـیار گفتـه انـد .در
گذشته بسیاری از جامعهشناسان ،واژه های فرهنگ و تمدن را برای تمایز اقوام وحشی و ابتـدایی از
اقوام فرهیخته به کار می بردند ،اما بعدها بین این دو واژه متعامل نیز تمیزگـذاری شـد .بـرای م ـال،
«اشپنگلر» فیلسـوف آلمانی ،بــــه تفـارق و تعامـل تمـدن و فرهنـگ اشـاره مـی کنـد و فرهنـگ را
مجموعه ای کیفی تر و در حکم امکانات حیات جامعه می داند و تمدن را بهم ابه صورت خارجی و
کمی این مجموعه کیفـی بـه شـمار مـیآورد (اخـوان کـاظمی .)71 :7316 ،فرهنـگ یـک جامعـه
ساختاری برای رشد تمدن آن جامعه اسـت .از بـین تمـدنهـای موجـود ،تمـدن و فرهنـگ غـرب،
تمدنی تهدیدکننده است؛ فرهنگ غربی با بهرهگیری از فنّـاوری مـدرن و توانـایی تزریـن ظریـ
عقاید و [با توجه به] عـدم وجـود یـک فرهنـگ محکـم و باثبـات در [بیشـتر] کشـورهای در حـال
توسعه ،قابلیت آن را دارد که هم در موضع فرهنگ مهاجم عمل کند و هم توسط افراد خواسته یـا
ناخواسته مورد تقلید واقـع شـود .لـذا در مجمـوع ،تهدیـــدی بـرای فرهنـگ سـایر ملـل محسـوب
میشود .تمدن غربی ،امـروزه شباهتی به افســانه شاه «مایدا » پیـدا کـرده اسـت« .مایـدا » آرزو
کرده بود که به هرچه دست میزند ،طال شود و این قدرت را پیداکرده بـــود ،امـا گرسـنه و تشـنه
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ماند ،چون آب و نان هـم در دسـت او بـــه طـال تبـدیل مـیشـد؛ او آنچنـان درمانـده شـد کـه از
«دیونیزو » خواست که این قدرت شگفت را از او بگیرد« .آندره مالرو» نیز درباره تمدن غربی که
نقطه ضعفش درست همان قدرت ظـاهری اوست ،چنـین اندیشیده اسـت« :مـا بـه م ابـه انسـان هـای
عصـر نـوین ،می توانیم بر خود ببالیم که نخستین تمدنی را به وجود آوردهایـم کـه قـدرت و ابـزار
انهدام کامل خـویش و کره خـــود را در اختیار دارد .اگر همه تمـدن هـای گذشــته براثـر ضـع
مردند ،ما از زیادی قدرت خـواهیم مرد!» (مهاجرانی .)7313 ،مشکالت دهــه  65اسـتفاده از مـواد
مخدر ،استفاده از الکل ،خودکشی ،تجاوز جنسی ،دزدی ،سرقت و آتشافـروزی ،کتـککـاری و
ایجاد انفجار است (اخوان کاظمی .)71 :7316 ،با توجه به مسائل عنوانشده ،در بحث از ضـرورت
اعتالی تمدن و فرهنگ اسالمی برای تضمین و تقویت امنیت فرهنگی ،ناچاریم وضعیت فرهنگـی
و تمدنی دنیای غرب را در نظر بگیریم.
مالحظه پیامدهای بهکارگیری وسایل ارتباطجمعی در اجرای برنامههـای توسـعه سـبب شـده
است تا طربها و برنامه های توسعهبخش ،ازجمله پارادایم مسلط نوسـازی ،پـس از جنـگ جهـانی
دوم با راهبردهای ارتباطی و رسانههای ارتباطجمعی ،بهویـژه رادیـو ،تلویزیـون و روزنامـه مـرتبط
شود .در دورههای مختل

توسعه ،در پارادایم ها و الگوهای متفاوت و مکاتب مختلـ

توسـعه ،از

اولین برنامههای توسعهبخش گرفته تا توسعه مشـارکتی ،توسـعه پایـدار و پساتوسـعه ،همیشـه نگـاه
ویژهای به نقش رسانهها وجود داشته است.

پخش تصـاویر و انتشـار اطالعـات دسـتکاری شـده و گزینشـی ،بـا توجـه بـه منـافع صـاحبان
قدرتهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ضرورت وجود سواد رسانهای را برای تمایز بین واقعیت و
مجاز نشان میدهد .با توجه به این مسئله که برنامههای مختل

شبکههای ماهوارهای بیگانه با هدف

اقناع و تروی مفاهیم و ارزشهای غربی و درونیسازی فرهنگ مصرفگرایی در راستای اجـرای
برنامههای از پیش تعیینشده صاحبان قدرت کشورهای سرمایهداری پخش میشوند ،لـزوم تربیـت
افرادی که بتوانند اهداف پنهان برنامهها و محتوای رسانهای را در نهایت تشخیص دهنـد ،احسـا
میشود؛ تربیت معلمان و استادانی که بتوانند به اشاعه سواد رسانهای در جامعه بپردازند .ایـن افـراد
آموزشدیده میتوانند فاصله برنامههای آموزشی و برنامههای اجتماعی را از بین برده ،در تشخیص
برنامهها به مخاطبانی منتقد و تیزبینتر تبدیل شوند (.)Angell, 8550 :6
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یکی از راههای رسیدن به توسعه ،تمرکز روی توانمندسازی و افزایش ظرفیتهای اجتمـاعی
و نهادی جامعه هدف است .رسانهها می تواننـد بـا اسـتفاده از جریـان آزاد اطالعـات و برنامـههـای
آموزشی نقش کاتالیزور را در اجرای برنامههای توسعه پایدار و توانمندسازی اعضـای جامعـه ایفـا
کنند.
گام اول در ایجاد سواد رسانهای شناخت خصوصیات رسانههاست« .دانکن» بیان میکنـد کـه
در «اونتاریو» کانادا هشت مفهوم کلیدی سواد رسـانهای را کـه در آگـاهی انتقـادی نقـش دارنـد و
مخاطبان باید در مورد رسانهها بدانند ،به شرب ذیل فهرست کردهاند:


همه رسانهها سازندهاند؛



رسانهها سازنده واقعیات هستند؛



مخاطبان بر روی معنا در رسانه به توافن میرسند؛



رسانهها به تبانی در فعالیتهای تجاری ،متهماند؛



رسانهها دربرگیرنده پیامهای ارزشی و ایدئولوژیک هستند؛



رسانهها به تبانی در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی متهماند؛



قالب و محتوای برنامهها ،بهصـورت کورکورانـهای ،بـه سیاسـت حـاکم بـر رسـانه
بستگی دارد؛



هر نوع رسانه ای برای خودش دارای قالب و فرم مشخصی در ارائه برنامـههاسـت (
.)Duncan, 7969 :misc

آموزش رسانهای ،استدالل بیطرفانهای است که مرز پیچیدهای با آزادی اطالعـات و آزادی
بیان انسان دارد .خروجی آموزش رسانه ،توانایی قضاوت شخصی و نظـر دادن در مـورد اطالعـات
در دستر

است (.)Krucsay, 8554 :76-78

در مناطن مختل

دنیا تعاری

زیادی از سواد رسانهای وجود دارد .بیشتر آنهـا دربرگیرنـده

تواناییهایی میباشند که عبارتاند از:


توانایی دستیابی به رسانه؛



فهم و ارزیابی منتقدانه از جنبههای متفاوت رسانه و محتویات رسانه؛



خلن محتوای رسانهای و مشارکت در فرایند تولید.
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جــای تعجــب نیســت کــه بــا احاطــه بــر ســواد رســانهای و اســتفاده درســت از رســانه
مـــیتـــوان بـــه تیییـــرات در جامعـــه در جهـــت توســـعه و افـــزایش دموکراســـی ایجـــاد کـــرد
(.(Commission Of European Communities, 8551
«الیزابت تومان» مؤسس و رئیس مرکز آموزشهای رسانهای در لو آنجلـس امریکـا معتقـد
است که سواد رسانهای مانند یک فیلتر است .وی معتقد است در دنیایی که متـراکم از پیـام اسـت،
باید پیامها از فیلتر سواد رسانه ای عبور کنند تا شکلی موجه و معنادار به خود گیرند .وی میگوید:
سواد رسانهای یک اصطالب کلی است و سه مرحله دارد که به صورت یک پیوستار عمل میکند:
مرحله اول ،آگاهی و مدیریت رسانهای :مدیری ت رسانه به معنای مدیریت در انتخاب برنامه و
مدیریت در انتخاب زمان در استفاده از برنامههای رسانههای تصویری و غیر تصویری است.
مرحله دوم ،توجه به الیههای عمینتر و جنبههای نامحسو تر رسـانههـا بـا هـدف پاسـخ بـه
سؤاالت :سؤاالتی از قبیل اینکه چه کسی برنامههـا را مـی سـازد؟ بـا چـه هـدفی؟ چـه کسـی سـود
میبرد؟ چه کسی تصمیم میگیرد؟ چه کسانی از ارسال برنامهها سود میبرند و یا چه کسانی ضرر
میکنند؟ و. ...
مرحله سوم ،آموختن مهارتهای انتقادی با هدف تجزیه و تحلیـل برنامـههـا :در ایـن مرحلـه
مخاطب به تجزیه و تحلیل و پرسش درباره پیام و چـارچوب سـاخت پیـام و جنبـههـایی از آن کـه
حذف شده ،میپردازد؛ به عبارت دیگر ،فهم مخاطب از متن در گرو شناسایی ابعاد حذفشده پیام
است( .)Toman:1995: 2پرداختن به ایـن مسـائل توانـایی و قـدرت تحلیلـی افـراد درگیـر را بـاال
میبرد .این بعد از سواد رسانهای بهاندازهای اهمیت دارد که «هابز» آن را فهم سطح باالتر نامیـده و
معتقد است که این جنبه از سواد رسانهای (توانـایی تجزیـه وتحلیـل) بـه شـکلی قدرتمنـد نیازهـا و
انتظارات مخاطبان را ت مین کند (.)Hobba & Frost, 8553 :365-363
«جین تالیام» مدیر آموزشی شبکه آگاهی رسانهای معتقـد اسـت کـه سـواد رسـانهای ،یعنـی
توانایی وارسی و تجزیه و تحلیل پیامهـایی کـه هـر روز مـا را احاطـه کـردهانـد و برنامـههـایی کـه
مــا را ســرگرم مــیکننــد .وی معتقــد اســت ســواد رســانهای بــه معنــای غریــزهای بــرای پرســش از
پس پرده تولیدات رسانهای م ل انگیزهها ،سرمایههـا ،ارزشهـا و صـاحبان رسـانه و نیـز آگـاهی از
چگونگی ت ثیر این فاکتورها در پیامهـا و محتـوای آنهاسـت« .پـاتر» و «کریسـت» سـواد رسـانهای
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را توانایی دسترسی ،تحلیـل ،ارزیـابی و برقـراری ارتبـاط بـا پیـامهـای رسـانهای تعریـ

مـیکننـد

( .)Christ & Potter, 7996 :6سواد رسانهای بهعنوان توانـایی دسـتیابی ،تحلیـل ،ارزیـابی و تولیـد
رسانه های نوشتاری و الکترونیکی آمده اسـت (« .)Aufderheide, 7993 :71ریـک شـفرد» رئـیس
سابن «انجمن سواد رسانه ای تورنتو» مـیگویـد« :سـواد رسـانه ای یـک فهـم آگاهانـه و انتقـادی از
رسانههای جمعی است ،یعنی آزمودن فنون ،فناوریها و نهادهای مرتبط با تولید رسانهای ،تجزیه و
تحلیل انتقادی پیام ها و تشخیص نقش مخاطـب در معناسـازی پیـامهـا« ».کـریس ورنسـو » اسـتاد
ارتباطات کانادایی معتقد است که سواد رسـانهای خروجـی مـورد نظـر از کـار در زمینـه آمـوزش
رسانه ای یا مطالعات رسانهای است .هرچه بیشتر در مورد رسانهها بیاموزید سواد رسـانهای بیشـتری
دارید؛ به عبارت کلی ،سواد رسانهای مهارت ،تجربه ،تفسیر ،تجزیه و تحلیـل و تولیـد محصـوالت
رسانهای است« .رومینسکی» و «هانکس» سواد رسانهای را تقویت تجارب رسانهای تعری

میکنند

(« .)Rominski & Hanks, 7990 :0دیوید باکینگهـام» معتقـد اسـت« :آمـوزش سـواد رسـانهای در
جامعه ،آمیزهای از فنون و روشهای بهرهبرداری مؤثر از تولیدات رسانهای و نوعی کسب بیـنش و
نگرش برای تشخیص این است که در عصر رقابت رسانهای ،کدامیک از این وسایل ارتباط جمعی
می توانند اطالعات سودمند و مورد نیاز را برای افکار عمومی آماده کنند» (باکینگهام.)76 :7369 ،
«غالمرضا ارجمندی» معتقـد اسـت« :سـواد رسـانه ای یعنـی داشـتن نگـاه منتقدانـه بـه هـر آنچـه در
رسانه های مختل

ارائه میشود»(ارجمندی« .)63 :7360 ،پل ماریس» میگویـد« :سـواد رسـانهای،

دانایی نسبت به نحوه کارکرد رسانهها در جامعه اسـت» (باکینگهـام .)74 :7369 ،باکینگهـام سـواد
رسانهای را مرحلهای از آموزش و یادگیری میداند« .آلن روبین» معتقد است کـه تمـامی تعـاری
ارائهشده در مورد سواد رسانه ای بر دانش ،آگاهی و عقالنیـت خاصـی ت کیـد دارد و آن پـردازش
شناختی اطالعات است که عمده آنها بر ارزیابی انتقادی پیامهـا متمرکـز مـیشـوند ،درحـالیکـه
برخی نیز به انتقال و تبادل پیامها اشاره میکنند (باکینگهام.)74-71 :7369 ،
آموزش رسانهای ،پیشـگام و آگـاهی دهنـده در مـورد مسـائل مربـوط بـه سـواد رسـانهای در
کشورهای جهان است .این روند آموزشی یک مجموعه بههمپیوسته است که بهعنوان یک زنجیره
ارزشی دیده میشود .این زنجیره ارزشی و مراحل شکلگیری سواد رسانهای در اروپا به شکل زیر
است:
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 در دهه  7945و  :7915توجه به فیلم؛
 در دهه  7915و  :7965تلویزیون و تبلییات؛
 در دهه  :7965متنوع بودن ارتباطات جمعی؛
 دهه  7965و  :7995قانون زدایی و مقررات زدایی از تلویزیون؛
 دهه  :7995سواد دیجیتالی؛
 دهه  :8555سواد رسانهای (.)Universidad Autonoma de Barcelona, 8551 :35
آموزش آنچه امروزه سواد رسانهای نام گرفته ،دستکم از دهه  35مـیالدی در انگلسـتان در
حال توسعه بوده است .در دهه  45تیییر الگویی در زمینه سـواد رسـانهای شـکل گرفـت کـه بیشـتر
ت کید بر درون فرهنگ عامه داشت .این پیشرفت تا دهه  15ادامه داشت تا اینکه اولین واحد درسی
در مطالعات فیلم و بعدها در مطالعات رسانه ،به عنوان واحد انتخابی برای افراد جـوان بـا رده سـنی
 76-79سال شکل گرفت که در حال حاضر بیش از  755هزار دانشآموز (تقریبا  0درصد این رده
سنی) ساالنه این واحد درسی را می گذرانند .اک را انگلستان را رهبر توسعه آموزش سواد رسـانهای
می دانند .عوامل مهمی که در این روند شرکت داشتهاند ،شامل مؤسسه فیلم انگلستان ،مرکـز زبـان
انگلیسی و رسانه ،آموزش فیلم ،مرکز مطالعات کودکان ،جوانان و رسانه از موسسه آموزش لنـدن
هستند (.)Zerolab, 8577 :87-78
آمــوزش رســانهای در نیوزلنــد نیــز بــه خــوبی بنیــان گذاشــته شــده اســت« .لیالنــد» یکــی از
صـاحبنظــران ایـن عرصــه ،آمــوزش رسـانهای در نیوزلنــد را یـک موفقیــت بـینالمللـی مــینامــد
(.)Lealand, 8556
آموزش سواد رسانهای در امریکا در اوایل قرن  85مورد توجه قرارگرفتـه اسـت؛ زمـانی کـه
معلمان دبیرستان های انگلیسی بـا اسـتفاده از فـیلم بـه توسـعه تفکـر خـالق و افـزایش مهـارتهـای
ارتباطی دانشآموزان پرداختند .به هر حال آموزش سواد رسانهای در امریکا ،سطوب مختلفی دارد
کــه اولــین ســطح آن ،اســتفاده ســاده از رســانه و فنّــاوری را دربرمــیگیــرد .تفــاوت در ســطوب
سـواد رســانه ای ،مربــوط بــه تفـاوت بــین آمــوزش بــا رســانه و آمـوزش در مــورد رســانه مــیشــود
( .)Culver & Hobbs & Jensen, 8575گونــهشناســی آمــوزش ســواد رســانهای در امریکــا،
دربرگیرنده تمرکز بر اخبار ،تبلییات ،توجه به خروجی بازنمـایی و مالکیـت رسـانههاسـت« .هـابز»
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معتقد است مهارت سواد رسانهای می تواند در خانه نیز مفید باشد و توانایی فعالیـتهـایی همچـون
مشاهده درست و بحث کردن را توسعه دهد (.(Hobbs& Jensen, 8559 :77-7
در کانادا آموزش رسانهای براسا

یک طرب ملی به خوبی اجرا شده و مقوله سواد رسانهای

بهعنوان مهمترین شاخص توسعه در نظر گرفته شـده اسـت (.)Carlsson & Feilitzen,8554 :367
کانادا در تالش است تا از سواد رسانهای در راستای مقابله با فرهنگ امریکایی استفاده کند.
در سال  7999میالدی ژاپن تالشی جدی را برای آموزش سواد رسانهای با ایجاد «انجمن ملی
سازمانهای رادیو و تلویزیونی» آغاز کرد که با تولید برنامـهای بـرای آمـوزش سـواد رسـانهای بـه
کودکان عملیاتی شد .در سالهای اخیر نیز تالشهای بسیاری برای آموزش سواد رسانهای دربـاره
رسانههای جدید ،مانند اینترنت و ماهواره صورت پذیرفته است؛ اما نکته قابل توجه این اسـت کـه
برخالف کشور کانادا که از سواد رسانهای برای مقابله با فرهنگ امریکـایی و اسـتحکامبخشـی بـه
هویت کانادایی استفاده میکرد ،ژاپن این مفهوم را برای بررسی انتقادی فرآوردههـای رسـانهای و
نقد و تحلیل واقعیت ایجادشده از سوی رسانهها به کار میبرد (تاکونیومی.)19-66 :7316 ،
یونسکو تجربه بلندمدتی در آموزش و سواد رسانه ای دارد .این سازمان تـاکنون از ابتکـارات
متعددی در جهت معرفی سواد رسانهای به عنوان بخش مهمی از یک آموزش مادامالعمـر حمایـت
کرده است .اخیرا فرمان آموزش و سواد رسانه ای یونسکو ،متخصصـانی را از منـاطن مختلـ

دنیـا

گرد هم آورده است تا روند معرفی مؤلفههای سـواد رسـانه ای و اطالعـاتی را بـه برنامـه آموزشـی
معلمان در سراسر جهان تسریع کنند (.(UNESCO, 8578 :80-6
فضای رسانهای
افزایش دانش
توسعه تمدن
نوین اسالمی

افزایش ادراک

افزایش رفتار انتقادی
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تحلیل یافتهها
آمـوزش سـواد رسـانهای تـ ثیر م بتـی بـر تمـامی مشـارکتهـای اجتمـاعی نسـل جــوان دارد
( .)Kahne, 7-8 8577 :6-1طبــن مطالعــات انجــامشــده ،آن دســته از جوانــانی کــه در مدارســی
تحصیل کردهانـد کـه در آنهـا واحـد سـواد رسـانهای تـدریس مـیشـده اسـت ،بـیش از دیگـران
بـه فعالیــتهــای سیاســی آنالیــن مــیپردازنــد؛ نگــرش منتقدانــهتــری بــه محتــوای رســانهای دارنــد
و احتمــــال بیشــــتری مــــیرود کــــه دیــــدگاههــــای مختلــ ـ

و متضــــادی داشــــته باشــــند

(.(Kahne, Middaugh, Lee, & Feezell,8577 :078-698
«باری دانکن» عضو انجمـن سـواد رسـانهای کانـادا ،سـواد رسـانهای را راهحـل و پاسـخی بـه
مشکالت ناشی از رسانهها معرفی میکند .دانکن در توجیه ضـرورت ایـن آمـوزش دالیـل زیـر را
برمیشمارد:


رسانهها بر حیات فرهنگی و سیاسی ما سلطه دارند؛



تقریبا همه اطالعات به جز مواردی که آنها را بـه طـور مسـتقل تجربـه مـیکنـیم،
رسانهایشده هستند؛



رسانهها گاه بدون آنکه خودآگاه ما را فعال کنند ،بر ما ت ثیر میگذارند؛



سواد رسانهای می تواند مصرف رسانهای ما را لذتبخشتر و یک رابطه انفعالی را
به یک رابطه فعاالنه تبدیل کند؛



رسانهها قادرند مدلهای ارزشی و رفتاری قدرتمند خلن کنند.

یــک پــژوهش ملــی کــه در امریکــا انجــام شــده اســت ،نشــان مــیدهــد کــه  66درصــد از
جوانان بـر ایـن باورنـد کـه یـادگیری بررسـی اطالعـات بـرای آنهـا و دوستانشـان سـودمند اسـت
(.(Kahne & Middaugh, 8578
مهارتهای استفاده از رسانه امکان ارتقاءبخشی بیشتری دارد .فهرستی از مهارتهـای کنشـی
در سواد رسانهای عبارتاند از:
 تحلیل :شکستن پیام به عناصر معنادار؛
 ارزشیابی :داوری درباره ارزش پیام یا امکان مقایسه عناصر پیام؛
 گروهبندی :تعیین اجزای مشابه و متفاوت پیام؛
525

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال هفتم ،شماره  ،51بهار و تابستان 5311

 استقراء :نتیجهگیری از برخی اجزای پیام و تعمیم آن به بقیه اجزا؛
 قیا  :استفاده از اصولی فراگیر برای تبیین موارد خاص؛
 ترکیب :جمعبندی پیامهای مختل

در ساختاری جدید؛

 خالصهسازی :ارائه توصیفی روشن ،درست و فشرده از پیام (سپاسگر.)737 :7366 ،
یادگیری مهارت های فوق در کنار مهارت های دیگری همچون تسلط به یک زبان خـارجی،
مهارت استفاده از رایانـه و مهـارتهـای اسـتفاده از فضـای سـایبرنتیک و غیـره از طریـن نهادهـای
آموزشــی ،مــدنی و انتشــاراتی صــورت مــیگیــرد .نهادهــای آموزشــی م ــل آمــوزش و پــرورش،
دانشکدهها و آموزشگاههای مختل

میتوانند مفهوم سواد رسانهای را در کتب درسی ارائه کنند و

نهادهای انتشاراتی هم میتوانند مفاهیم سادهشدهای از این بحثها را در دستورکار خود قرار دهند.
نهادهای مدنی و صنفی که هر یک جمعیت خاصی را نمایندگی میکنند نیز میتوانند اعضای خود
را تحت آموزش مستمر در زمینه سواد رسانهای قرار دهند (شکرخواه .)35 :7360 ،باوجود شکاف
بسیار بزرگی که در زمینه سواد رسـانه ای در کشـورمان بـا آن مواجـه هسـتیم ،یعنـی وجـود اقشـار
بیسواد و کمسواد ،اقشاری که دارای سواد نوشتاری هستند و تعداد معدودی که توانایی استفاده از
رسانه های نوین را دارند ،دولت بایـد برنامـه توانمندسـازی شـهروندان را در جهـت ارتقـای سـواد
رسانهای در راستای حمایت از فرهنگ و تمدن اسالمی در اولویـت قـرار دهـد و تـدابیری در ایـن
زمینه بیندیشد؛ یعنی همانطور که در جبهة مبارزه با بیسوادی حرکت میکند باید سواد رسـانهای
را نیز در جامعه ،بهویژه مدار

آغاز کند؛ زیرا یکی از اهداف اصلی سواد رسانهای ،آگـاه کـردن

مخاطبان و سعی درکم کردن ت ثیرات منفی رسانههـا بـر روی کودکـان ،دانـشآمـوزان و جوانـان
است .ازآنجاکه جوانان و نوجوانان از مصرفکنندگان اصلی رسـانههـا هسـتند ،آنهـا بایـد درک
کنند که هرروز بهوسیله رسانهها جهت خرید کاال و مصرف پیامهای گوناگون مورد تهاجم دائمی
قرار دارند؛ آنها باید دریابند که اهداف رسانه ها چیست و چگونه بدون آنکه خـود بخواهنـد بـه-
گونهای زیرکانه به افکار ،کردار و رفتارشان شکل مـیدهنـد .قـدرت رسـانههـا در ایـن اسـت کـه
مخاطبان ،ناخودآگاه با دیـدگاه ،رفتـار و گفتـار بخصوصـی کـه مـدنظر رسـانههاسـت ،هماهنـگ
می شوند .به عبارتی ،طبن نظریه کاشت «جورج گربنر» رسانه ها در حال ارائه نقـشهـای مشـترک،
جهانبینی مشترک و ارزشهای مشترک به مخاطبان خود هستند .بنابراین ،کامال مشهود اسـت کـه
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سواد رسانه ای لزوما این نیست که مخاطب بدانـد بـا رسـانههـا چگونـه برخـورد کنـد ،بلکـه درک
اهداف و ت ثیرات رسانهها و چگونگی دستکاری افکار توسـط رسـانههـا را نیـز شـامل مـیشـود.
به عبارت دیگر ،نوعی مهارت شناختی به مخاطبان میدهد .دولـت بایـد بـا ایجـاد زیرسـاختهـای
ارتباطی نظیر وجود رسانههای متنوع از نظر شکلی و محتوایی و همچنین دسترسی آسان و اسـتفاده
از فناوریهای نوین ،آموزش و بهکارگیری نیروهای متخصص در زمینه سواد رسانهای در مـدار
و دانشگاههـا و نیـز ای جـاد ارتبـاط میـان نهادهـای آموزشـی رسـمی و غیررسـمی نظیـر رسـانههـا و
خانواده ها ،جامعه را در رسیدن به سواد رسانهای باال و در نتیجه ،ارتقای توسعه انسانی یاری رسـاند
(باباییراد.)769 -766 :7361 ،
تمرکز و مالکیت رسانهها و سوگیری آنها موضوعی است که معضالت و پیامدهای منفی در
کوتاهمدت و بلندمدت به همراه دارد و نهتنها جریان آزاد اطالعات را از بین میبرد ،بلکـه موجـب
ایجاد امپریالیسم رسانهای در راستای آسیبرسانی به هویت و تمدن ملتهایی مـیشـود کـه منـافع
کشــورهای غربــی را تهدیــد م ـیکننــد .اصــطالحاتی همچــون «تکنوپــولی»« ،تهــاجم فرهنگــی»،
«امپریالیسم خبری» و ...از روابط یکسویه و عمودی رسانهای کشورهای صنعتی بـا کشـورهای در
حال توسعه و بهویژه امت اسالمی حکایت میکند .در برابر نقـش سـلطهگرانـه انحصـارات غربـی،
رسانههای ملی کشورهای در حال توسعه غالبا در موقعیت بسیار ضعی

و ناکارآمدی قـرار دارنـد.

بسیاری از این رسانهها در حوزههای خبری و یا فیلم و سریال ،از رسانههای سلطهگـر غربـی تیذیـه
میکنند(قربی .)776 :7393 ،امروزه فقط  75درصد اخبار روی تلکسهـا محصـول کشـورهای در
حال توسعه است و نشاندهنده شرایط نابرابر رسـانهای و افسـو برانگیـز رسـانههـای بـومی اسـت
(محمدی .)7369 ،در این فضای رهاشده ،طبیعی است که رسانهها محمل محتواهای پراکنده ،فاسد
و ناسالم خواهند بود و فرد را در انبوهی از محتویات متفاوت سردرگم خواهند کرد .ازسویدیگر،
وجود نهادهای هنجارساز که توسط غرب و فرهنگ غربی ساختارسازی شده اسـت ،موجـب غلبـه
گفتمانی غرب بر محتویات دیگر خواهد شد.
افزایش سواد رسانهای می تواند بر دانش مخاطبان اثر گذارد و ادراک آنـان را تقویـت کنـد.
با افزایش دانش و تجربه ،مخاطبان درک بهتری از اهداف رسانهها مییابند .افزایش رفتار انتقـادی
مخاطبان نشانه افـزایش درک آنـان اسـت .فزونـی دانـش و افـزایش درک و رفتـار منتقدانـه ،دیـد
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مخاطبان را در مورد اهداف پنهان نهادهای رسانهای ،شفاف میکند .این شفافسازی انگیـزههـا و
اهداف سلطهگران (از بین بردن تمدن اسالمی) نقش مهمی در توسعه تمدن اسالمی ایفـا مـیکنـد.
مطالعات در سایر کشورها نشان داده که متییرهای میانجی ،مانند :افـزایش دانـش و افـزایش درک
رسانهای و رفتار انتقادی ،با ضرایب متفاوتی بر توسعه تمدن تـ ثیر گذاشـتهانـد و نمـیتـوان میـزان
دقیقی برایشان در نظر گرفت.
اما از آنجاییکه بدون سواد رسانهای نمیتـوان گـزینشهـای صـحیح از پیـامهـای رسـانهای
داشت ،بیگمان نهادهـای آموزشـی ،مـدنی و رسـانهای بایـد بـه ایـن امـر کمـک کننـد .نهادهـای
آموزشی ،م ل :مدار  ،دانشکدهها ،دانشگاهها و آموزشگاههای مختلـ

مـیتواننـد مفهـوم سـواد

رسانهای را در کتب درسی ارائه کنند .نهادهای مدنی و صـنفی کـه هـر یـک جمعـی تخصصـی را
نمایندگی میکنند نیز می توانند اعضای خود را تحت آموزش مستمر در زمینه سواد رسانهای قـرار
دهند و باالخره نهادهای رسانهای و انتشاراتی هم میتوانند مفاهیم سادهشدهای از ایـن بحـث را در
دستور کار خود قرار دهند.
هرچه رسانهای با توجه به میزان وابستگیهای اقتصادی و سیاسـیاش ،از تـودههـای مـردم یـا
دستکم گروهی از تودهها دورتر شود ،قطعا محتوای خروجی آن نیز از ذهنیت و دانش مخاطبـان
فاصله خواهد گرفت .بضاعتی کـه از طریـن ســواد رسـانهای در اختیـار گذاشـته مـیشـود ،باعـث
میشود تا مخاطبان درک عمینتری از آنچه میبینند ،میشنوند و میخوانند داشته باشند .در واقع،
افراد فاقد سواد رسانهای طعمههای اصلی در فضاهای رسانهای به شمار مـیرونـد ،امـا افـراد دارای
ســواد رسانهای نه تنها اسیر محصوالت رسانهای نمیشوند ،بلکه قضاوتهای صحیحتری از محیط
پیرامون خود دارند .یکی دیگر از اهداف سواد رسانهای ،نشان دادن اضافهبـار اطالعـاتی اسـت .در
شرایط اشباع رسانهای و در فضای موجود ،افراد در معرض حجـم بـاالیی از اطالعـاتی هسـتند کـه
هرگز به برخی از آنها نیازی ندارند .پس باید از پیامها و اطالعات اطرافمـان براسـا

نیازهایمـان

استفاده کنیم تا دچار سردرگمی نشویم .سواد رسانهای این امکان را در اختیار ما و همه کسانی که
به این علم آگاهی دارند ،قرار میدهد .پس باید به بهترین نحو از آن بهره گرفت .از سـوی دیگـر،
هرچه میزان دانش و آگاهی در میان مخاطبان نسبت به خود رسانه ،کانال ارتباطی ،ژانرهای اصـلی
و فرعی و در ورای آن ،اقتصاد سیاسی رسانهها بیشتر باشـد ،فـرد توانـایی بیشـتری بـرای در اختیـار
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گرفتن فرایند مصرف خود خواهد داشت .مخاطب بایـد آگـاه باشـد و بدانـد چـه افـرادی ،بـا چـه
اهدافی و چگونه از طرین محتوای ساختهشده ،در پی اثرگذاری بر گرایش ،رفتار و نگرشهـای او
یا سایر افراد در جامعه هستند .او از طرین این آگاهی و مهارتهای مـرتبط بـا آن مـیتوانـد از راه
توافـن بنیــادین بــا نظــام ارزشــی تولیدکننــدگان و همچنـین اقتصــاد سیاســی رســانه ،بــا ایــدئولوژی
تهیهکنندگان همسو شده ،این پیام را به عنوان یـک پیـام خـودی دریافـت کنـد ،یـا اینکـه هـر جـا
احسا

کرد این پیام خودی نیست و فردی با انگیزه سیاسی و اقتصادی خاصی قصد دارد نگرش و

دانش او را تحت ت ثیر قرار دهد ،مقاومت کند .البته به یاد داشته باشیم که در نهایت ،مقاومت هـم
نوعی ت ثیرپذیری تلقی میشود؛ زیرا یک یادآوری مجدد از ارزشها و آگاهیهای موجـود خـود
فرد است .فرد با هر بار مقاومت در مقابل پیام های غیرخودی ،نسبت به خـود و نیـز تیـششناسـی و
انگیزهشناسی غیرخودی مقاومت میکند و تمام اینها را میتوان در ذیل مفهوم اثر مطالعه کرد.
میتوان گفت که سواد رسانهای در عمن خود به مفاهیم پایه ادراک بشری ،نـوع یـا جایگـاه
حوا

پن گانه انسـان در درک انسـانی و اسـتنباط مفهـوم حقیقـت در تصـویر و بازنمـایی مـرتبط

میشود .بنابراین ،اگر بخواهیم یک سواد رسانهای عمین و وسیع در جامعه داشته باشیم که براسا
آن افراد جامعه بتوانند در مقابل تمام رسانهها صاحب رسـانهای شـده ،مقاومـت کننـد و فردیـت و
انسانیت و رسالت خود را محقن کنند ،بای د به این ابزار دانش ،معرفت و بصیرت احاطه پیدا کنند تا
بتوانند به این مقاومت درونی در مقابل رسانههایی با انگیزه نادرست برسند .رسانهها برای ت مین نظر
مدیران و نیز ت مینکنندگان مالی خود باید در برنامهسازیهایشان دخـل و تصـرف کننـد؛ بنـابراین
میتوان نتیجه گرفت میزان دوری و نزدیکی رسانههای مختل

نسبت به منابع قدرت و ثـروت ،در

نهایت نوع محتوا ،نحوه چیدمان مدیران ،چگونگی انتخاب کارکنـان و نیـز ایـدئولوژی حـاکم بـر
رسانه را مشخص میکند و بر مخاطبان نیز اثرگذار خواهد بود .هرچه رسانهای بـا توجـه بـه میـزان
وابستگیهای اقتصادی و سیاسیاش ،از تودههای مردم یا دستکم ،گروهی از تودهها دورتر شود،
قطعا محتوای خروجی آن نیز از ذهنیت و دانش مخاطبان فاصله خواهد گرفت و در نهایت هـم بـه
اثرناپذیری منجر خواهد شد .از سوی دیگر ،هرچه رسانه به توده مـردم نزدیـکتـر باشـد و حالـت
عمومیتر و مردمیتری داشته باشد ،مخاطبان هم پیشاپیش و بالشرط برای اثرپذیری از او آمادگی
خواهند داشت؛ زیرا آن را بیانی از انسانهای خودی ،دلسوز و دارای انگیزهای میدانند که به آنهـا
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اصول زندگی بهتر و انسان بودن را میآموزد.

از سوی دیگر ،مخاطب امروز باید سطح آگـاهی خـود را نسـبت بـه رسـانههـا و محتوایشـان
افزایش دهد تا بتواند موضوعاتی را که مورد نیازش است و همردی

و هـمسـنخ نگـرش ،بـاور و

عقایدش میباشد ،انتخاب و استفاده کند .اینگونه است که در عصر کنونی ،رابطهای دوسویه بـین
دست اندرکاران رسانه و مخاطبان وجود دارد و هیچکس به صورت منفعل عمل نمیکند ،هرکدام
در حوزه خود با توجه به اهداف و خواسته صن

خود عمل میکنند و برای ت ثیرگذاری در طرف

مقابل خود میکوشند.

هدفمند و غیرهدفمند بودن رفتار استفادهکننـده ،بـه متییرهـای متعـددی بسـتگی دارد کـه در
بررسیهای مختل

مدنظر قرار گرفتهاند .ازجمله این متییرها میتوان به نوع برنامهها ،ویژگیهـای

جمعیتشناختی مخاطب و ارضای نیاز رسانهای و غیـر رسـانهای و ...اشـاره کـرد .محققـان هـوادار
رویکرد «استفاده و رضامندی» به انگیزههای متفاوتی پرداختهانـد کـه مـنعکسکننـده نـوع اسـتفاده
مخاطب از تلویزیون و الگوهای تماشای آن است .از نظر «ورنر» استفاده هدفمنـد و غیرهدفمنـد از
رسانهها از نظر فرایند رضامندی تشابه دارند .این تصور با نظریه «کاتز» و همکاران مطابقت دارد که
میگویند سواد رسانهای میتواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج
شده ،به معادله متقابل و فعاالنهای وارد شوند که در نهایت ،به نفع خود آنان باشد .به سخن دیگـر،
سواد رسانهای کمک میکند تا مخاطب از سفره رسانهها بهگونـهای هوشـمندانه و مفیـد بهـرهمنـد
شود .باال بردن سواد رسانه ای باید توسـط نهادهـای آموزشـی ،مـدنی و رسـانههـا و نهادهـایی کـه
معرفتساز هستند ،انجام شود تا معرفت رسانه ای مردم افزایش یابد .با افزایش سطح تحصـیالت از
استفاده غیرهدفمند از تلویزیون کاسته میشود .بین سطح تحصیالت و تماشای برنامههای تفریحـی
نیز همبستگی منفی معنی داری مشاهده میشود (ماهنامه علمی -تخصصـی انجمـن روابـط عمـومی
ایران ،ش  ،18خرداد و تیر  .)69مخاطبان رسانهها ،هم میتوانند از محتـوای رسـانههـا ارضـا شـوند
(استفاده هدفمند) و هم از قرار گرفتن در معرض خود رسـانه (اسـتفاده غیرهدفمنـد) .پـس ،از ایـن
جهت هر دو نوع استفاده ممکن است به رضامندی منجر شود .اخیرا با توجه به وجود رابطه داخلی
بین این انگیزهها  ،دو نوع تماشای تلویزیون مطرب شده است :هدفمند و غیرهدفمند .رابـین ایـن دو
نوع استفاده را در ارتباط با انگیزهها ،نگرشها و رفتار تعری
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استفاده کننده غیرهدفمند از رسانه ،دلبستگی بیشتری به آن دارد .به عبارت دیگر ،این نوع تماشـای
کمتر تعمدی و غیرانتخابی ،فعالیتی برای پر کردن وقت خود ندارد و متمایـل بـه اسـتفاده از رسـانه
بدون توجه به محتوای آن است .از سوی دیگر ،استفاده هدفمند بیشـتر تعمـدی و انتخـابی اسـت و
این استفاده ،بیشتر با هدف ارضای نیازهای مرتبط با کسب اطالعات صورت میگیرد .به طورکلی
تعاریفی که برای استفاده هدفمند و غیرهدفمند ارائه شدهاند ،با یکدیگر مشابهت دارنـد« .رابـین« و
«پر » برای استفاده هدفمند الگویی عرضه کردند .بر مبنای این الگو ،انگیزه استفاده از رسانه خود
تحت ت ثیر نگرش واقعیت درکشده از رسانه و وابستگی به آن شکل میگیرد و به انتخاب ،توجه
به رسانه و پس از آن ،درگیر شدن با آن میانجامد .عالوه بـر مـوارد فـوق ،در اسـتفاده هدفمنـد از
تلویزیون ،میتوان متییر اجتماعی را نیز وارد کرد .فردی که میخواهـد اخبـار تلویزیـون را تماشـا
کند ،ممکن است تحت ت ثیر این فکر باشد که افراد حائز اهمیت از نظر او ،در مورد تماشای اخبار
چه نظری دارند ،بدین معنا که آیا آنها فکر میکنند او باید چنین برنامهای را ببیند یا خیر؟
بهطورکلی عملکرد رسانه را میتوان با دو رویکرد متفاوت ارزیابی کرد .دیدگاه اول :در این
دیدگاه محقن میخواهد ببیند استفاده از رسانه چه تیییراتی در نگرش ،شناخت یا رفتار مخاطب به
وجود میآورد .در این مورد ،ضـوابط خـاص را از قبـل تعیـین مـیکنـد و سـپس بـه تحلیـل یافتـه
میپردازد و از طرین بررسی تیییرات ،کارکرد و عیوب رسانه را برای فرد و جامعه ارزیابی میکند.
دیدگاه دوم :این دیدگاه در واقع ،رجعتی به رویکرد «استفاده و رضامندی» است .ارزیابی عملکـرد
رسانه بر این مبنا انجام میگیرد که «مخاطب از رسانه چه میخواهد؟ تـا چـه حـد بـه آن دسترسـی
دارد؟» دستیابی به اطالعات در مورد آنچه مخاطب از رسانه مـیطلبـد ،بـرای وسـعت بخشـیدن بـه
ارزیابی رسانه ضروری است ،اما کافی نیست.

نتیجهگیری و پیشنهادها
رسانهها به دلیل کارکرد اجتماعیشان قادرند سهم مهمی در وحدت ملـی جامعـه ایفـا کننـد.
این وحدت ملی در جوامع اسالمی نظیر ایران در سایه وحدت دینی امکانپذیر است؛ وحدت ملـی
میتواند هدایتگر جوامع به سمت توسعه همهجانبه باشد .امروز جهان اسالم در مـوقعیتی قـرار دارد
که بیش از هر زمان دیگری به تبلیغ اصول ،ارزشها و مـوازین خـود در راسـتای مقابلـه بـا هجمـه
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رسانههای غربی نیازمند است .هدف اصلی از افزایش سواد رسانهای این اسـت کـه مـا در جایگـاه
شهروندان جامعه مستقل دینی بتوانیم به کنترل بیشتری بر محتوای پیامها دست پیدا کنـیم .درواقـع،
ما چه آگاهی الزم در برخورد با رسانهها را داشته باشیم و چه نداشـته باشـیم ،فراینـد ت ثیرگـذاری
آنها جریان دارد .با داشتن سواد رسانهای میتوان آثار م بت رسانهها را تقویـت کـرد و آثـار منفـی
آنها را کاهش داد .بر این اسا  ،برای حفظ و حمایت از تفکر دینی در کشور و تالش در راستای
اعتالی تمدن اسالمی ،چهار نوع فعالیت متفاوت در چهار راستای موازی مورد نیاز است:
 .7آموزش سواد رسانهای :اگر مخاطب از سواد رسانهای برخوردار باشد و توانایی تشخیص
مسیرهای هدایتشده را داشته باشـد ،مـیتوانـد تحلیـل درسـتی از موقعیـت ارائـه دهـد،
اهداف پنهان در پس برنامهها را تشخیص داده ،آثار منفی آن را کاهش دهد.
 .8ایجاد کدهای اخالقی متناسب بـا فرهنـگ اسـالمی و بـهکـارگیری الزامـات اسـالمی در
محیط رسانهای :مسیرها را باید در درون پارادایم تمدن اسالمی مشـخص کـرد تـا زمینـه
حمایت و بهکارگیری محتوای دینی فراهم شود .رسانههای غربی و محتوای برنامـههـای
ماهوارهای ،بهویژه برنامههای ماهوارهای فارسیزبان ،نهتنها فرهنگ جامعه ،بلکه اسالم را
هدف قرار دادهاند .محتوای برنامههای ماهوارهای با هدف براندازی و تضعی

اعتقادات

اسالمی ،مانند یک سرطان در جوامـع اسـالمی رشـد کـردهانـد .رشـد سـرطانی خیانـت،
خشونت ،قتل و طالق رهآورد مشـاهده برنامـههـای مـاهوارهای و ناکـافی بـودن آگـاهی
اعضای جامعه در فهم اهداف پنهان تولیدکنندگان این قبیل برنامههاست.
 .3تنظیم و تولید برنامههای رسانه ای در راستای بیان اصـول ،مـوازین ،ارزشهـا ،اهـداف و
آشنایی با اسالم و جایگاه تمدن اسالمی در میان تمدنهای پیشرفته.
 .6گسترش شبکههای ماهوارهای اسالمی با زبانهای متنوع برای افزایش آگاهی مسلمانان و
آشنایی افراد و ملل دیگر با تمدن اسالمی.
در دورهای که امپریالیسم رسانهای درصدد از بین بردن تمدن اسالمی و هویـت دینـی اسـت،
در دورانی که رسانههای کشورهای در حال توسـعه و کشـورهای جهـان سـوم ،توانـایی مقابلـه بـا
تصاویر و محتواهای جذاب و فریبنده رسانههای غربی را ندارند ،در زمانی که تولیدات رسانههـای
غربی در اقدامی زیرکانه و نامحسو

به تبلیـغ ایـدئولوژی غربـی مـیپردازنـد ،بایـد بتـوانیم سـواد
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رسانهای را در جامعه توسعه دهیم .رسانههای غربی توانستهاند شکاف عمیقـی بـین تمـدن اسـالم و
نسلهای جوان در کشورهای اسالمی ایجاد کنند .نسل جدید که بایـد ادامـهدهنـده تفکـر اسـالمی
باشد و حلقه واسط تمدن اسالمی و نسل آینده است ،در هجوم برنامههای رنگارنـگ غربـی کمتـر
به محتوای دینی توجه کرده و سـرگرم زرق و بـرق دنیـوی شـده اسـت .بـرای افـزایش آگـاهی و
مسئولیتپذیری این نسل باید در راستای افزایش سواد رسانهای ایشان اقدام کرد .با افـزایش سـواد
رسانهای ،محتوای انتخابشده توسط رسانههای بیگانه ،بهدرستی تحلیل میشـوند .صـاحبان سـواد
رسانه ای قادر خواهند بود راه درست را تشخیص دهند از هجوم رسانههای غربـی در امـان بماننـد.
صاحبان سواد رسانهای قادرند در هنگام تماشای تلویزیون ،خود را بـهجـای کـارگردان ،نویسـنده،
بازیگر و سایر عوامل حرفهای تولید و حتی منتقدان فرض کنند و از این منظر به پردازش و گزینش
اطالعات و دادههای ارائهشده بپردازند(شاهحسینی .)7368 ،مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه در دنیـای
متییر امروزی ،عالوه بر هوشیاری در تولید محتوای جذاب برای جلب مخاطـب و اشـاعه اصـول و
ارزشهای دینی ،مـی بایسـت توانمنـدی شـهروندان را در مقابـل محتـوای برنامـههـای رسـانههـای
کشورهای غربی باال برد تا بتوان عالوه بر کاهش آثار منفی برنامههای وارداتی ،به تقویت هویت و
فرهنگ خودی در مسیر توسعه تمدن نوین اسالمی پرداخت.
فرهنگ هر جامعهای اسا

تمدن آن کشور را شکل میدهـد« .دیـن» یکـی از ابعـاد مهـم در

شکلگیری فرهنگ و تمدن است .برای از بین بردن یک تمدن کافی است فرهنـگ آن جامعـه را
نشانه گرفت و برای از بین بردن فرهنگ یک ملت یا امت کـافی اسـت اعتقـادات دینـی و مـذهبی
آنــان را کــمرنــگ کــرد .برنامــههــای رســانهای ،شــکلدهنــده یــک هــرم هســتند .هــرم رســانهای،
تشکیلدهنده یک «نظام رسانهای» است .پایـه ایـن هـرم را اعتقـادات و مـذهب تشـکیل مـیدهـد؛
رسانههای بیگانه با هدف از بین بردن تمدن اسالمی به ریشههای دینی و مذهبی کشورهای اسالمی
حمله کردهاند و با نمایش مکرر تصاویر مستهجن و ارتباطـات ناسـالم ،سـعی در کـمرنـگ کـردن
اصول و موازین اسالمی داشته و دارند .برای مقابله با آنان و به حداقل رساندن آسـیبهـای وارده،
ابتدا باید جهانبینی اسالمی و ارزشهای الهی را در جامعه تقویت کرد ،این ارزشها نباید با عمـل
ما در تعارض باشد .در مرحله دوم ،باید بتوانیم یک نظام اسالمی بر پایـه آمـوزههـای اسـالمی و بـا
هدف تقویت اسالم به وجود آوریم که کامال تعری شده باشد و الزامـات حقـوقی آن مشـخص و
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تبیینشده باشد .سپس ،براسـا

آن الزامـات حقـوقی و روشـن و قاعـدهمنـد ،بایـد بتـوان محتـوای

برنامههای رسانهای را تولید کرد .در چنین نظامی ،محتـوای هنجـاری اسـالمی تولیـد مـیشـود .در
مرحله سوم ،باید با آموزش گروه هدف (مخاطبان) ،توانایی آنان در تحلیل برنامـههـا ،ارزشـیابی و
داوری پیامها ،نتیجهگیری و تعمیم پیامهای پنهان در برنامهها ،استفاده اصولی و درست از محتـوای
برنامهها و شناخت خطرات و دامهای گسترده در برنامههای رسـانههـای دشـمن را افـزایش داد .از
طرین طراحی سیاستها و برنامهها ی آموزشی گسترده و اجرای دقیـن و مـداوم آن در مـدار

یـا

حتی آموزش از طرین رسانهها مـیتـوان ایـن توانـایی را بـاال بـرد و اعضـای جامعـه را از دامهـای
رسانههای بیگانه آگاه کرد.
افزایش سواد رسانهای در کنار تبلیغ بینش اسالمی و پایبندی به ارزشهـای اسـالمی ،موجـب
تقویت ارزشها و تسریع حرکت در مسیر توسعه تمدن اسالمی میشود.
با توجه به برایند مطالب گفته در بخش نتیجهگیری ،برای تحقن اهـداف مطـربشـده در بـاال
پیشنهاد میشود:
 .7همگام با رسانهها ،مدار

و سایر ارگانهای فرهنگی و اجتماعی نیز مقوله افزایش سواد

رسانهای را جدی بگیرند؛
 .8نکات مبهم در مورد تمدن اسالمی و راههای اشـاعه و اعـتالی آن بـه صـورت برنامـهای
مدون ،نوشته و تصویب شود؛
 .3در هر ارگانی بودجه جداگانهای به منظور افزایش سواد رسانهای در نظر گرفته شود؛
 .6براسا

برنامهای مدون ،ابتدا دانش عامه مردم در مورد رسانهها و فواید و مضـرات آنهـا

ارتقا داده شود؛
 .0در ادامه ،بر روی افزایش درک مخاطبان فعالیت نمـوده ،باعـث توانمنـدی آنـان در ایـن
حیطه شوند؛
 .4با باال بردن درک مخاطب ،رفتار او تیییر میکند .در ایـن مرحلـه ،ارزیـابی میـزان تیییـر
مخاطب و اصالب روند ،موجب تکمیل فرایند و افزایش احتمال حصول نتیجه میشود.
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