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  17/10/93تاريخ دريافت: 
  13/11/93تاريخ پذيرش: 

 اي سواد رسانهارتقاي 
  يـة تحقق جامعة مدنـالزم

  نوشتة
   *كهن نفيسه زارع

  دهيچك
ـ    ها در شكل توان از نقش پررنگ رسانه شك نمي بي مـدني   ةگيري جامعة مدني غافل شد. از طرف ديگـر الزمـة جامع

انـد   اي قرارگرفته هاي رسانه ه مخاطبان از هر سو و هر جهت زير بمباران پيامشهرونداني آگاه و فعال است. در جهاني ك
اين مقاله اين است كه آيا  رو سؤال اصلي در اي و اهميت آن غيرقابل كتمان است. از اين ضرورت توجه به سواد رسانه

  گيري و رشد جامعة مدني تأثيرگذار باشد؟ تواند در شكل اي مي سواد رسانه
هاي جامعة مـدني   اي ضمن بررسي ويژگي مطالعه اسنادي و كتابخانه اين پژوهش با رح اين سؤال دردنبال ط به
مدني ارتقـاي سـواد    ةاي از جانب ديگر مشخص شد يكي از لوازم تحقق جامع هاي سواد رسانه سو و مؤلفه از يك
راسـتا داشـته باشـند و آگـاهي     ها بتوانند كاركردهاي مطلوب خـود را در ايـن    اي شهروندان است تا رسانه رسانه

ها در جامعه تأثير  تواند بر نقش رسانه اي مي دهد چگونه ارتقاي سواد رسانه شهروندان ارتقا يابد. اين مقاله نشان مي
اي از ملزومـات   كند كه ارتقاي سواد رسـانه  ند و بر اين حقيقت تأكيد ميكمدني كمك  ةبه تحقق جامعو گذاشته 

  تحقق جامعة مدني است.
  .رسانه نهادهاي مدني، مدني،  جامعة اي، سواد رسانهكليدواژه: 
  مقدمه

تـوان يافـت    است كه كمتر كسي را مـي  مك لوهان چنان گسترده شده در روزگاراني كه دهكدة جهاني
آساي اطالعـات   هجوم سيل ها كه از اركان دموكراسي هستند قرار نگرفته باشد، تأثير و نفوذ رسانه تحت
ها را نياموزند  است كه اگر شهروندان راه گزينش و ادراك اين پيام ي چنان سرعت گرفتههاي جمع رسانه

  تنها بر ذهن و روان آنها كه بر جامعه نيز خواهد گذاشت. آثار مخربي نه
درصـد  70طـور ميـانگين    است افراد بـه  نوشته اي سواد رسانه ةنظريطور كه پاتر در كتاب  آن

درصد از زمان وقـف  21مقابل كمتر از  اند و در از رسانه مشغول زمان يك روزشان را به استفاده
  )27: 1391(پاتر، شود. كارهاي ديگر مي

____________________________ 
  nafiseh.zare@gmail.com تهران آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقاتدانشگاه اجتماعي، ارتباطات دانشجوي دكتري علوم  *
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عنـوان مخاطبـان    اي بـراي آگـاهي شـهروندان بـه     جاست كه مبحث سواد رسانه و درست همين
اي  رسـانه  سـواد  شـود چراكـه هـدف    تحليل رسانه و محتواي آن مطـرح مـي   و  كُنشگر براي تجزيه

 درك و تحليـل  پيامـدهاي  از يكـي  درواقـع  .است مخاطب آزادسازي و اختياربخشي ركردن،هوشيا
مواجهه آگاهانه  به منجر تواند مي كه شهروندان است آگاهي سطح باالرفتن اي، رسانه هاي صحيح پيام
 شهروندان و شود دموكراتيك جامعه ساختارهاي در نتيجه تقويت ها و رسانه تر با محتواي و تحليلي

 شـهروند  يك چراكه نند؛ك كمك رسانه در تر سالم هاي سازي گزينه مشروع به طريق اين از توانند يم
 برابر در را خود العمل و عكس فعاليت مثبت اجتماعي تغييرات ايجاد در تواند و آگاه مي فعال، باسواد

  )14: 1387 (صالحي اميري،. صرف نباشد بيننده تنها و ندك ها اعالم رسانه
ايـن ميـان يكـي از     افتگي هر كشوري جامعة مدني است و دري هديگر تجلي توسع از طرف

هـا هسـتند كـه     گيري جامعة مـدني رسـانه   عناصر و عوامل مهم در تكميل و تكوين روند شكل
وسوي موردنظر خود رهنمون سازند. درواقع براي رسيدن به  عمومي را به سمت توانند افكار مي

و براي  افته و به تعبيري جامعة مدني بايد شهرونداني آگاه داشته باشيم.ي هو توسع اي پيشرفته جامعه
تـك آنـان    اي در تك اينكه شهرونداني آگاه در يك جامعه رشد كنند  نياز به ارتقا و رشد سواد رسانه

راهنما كه همان قدرت درك و تحليل است راهي دشـوار    چراكه طي اين مسير بدون چراغ باشد مي
ضمن اينكه  ؛درستي درك و فهميده نشود راه به بيراهه كشيده خواهد شد ها به ام رسانهاست و اگر پي

  شود. چراغي گشوده مي استفاده حاكمان نيز از اين بي ءراه سو
رسد براي اينكه راه رسيدن به جامعة مدني همـوار شـود و مـردم بـه      نظر مي روست كه به ازاين

د و وش ها تقويت  ادراك و تحليل آنان از محتواي رسانه ةقو شهرونداني آگاه تبديل شوند نياز است تا
اي  افزايش سواد رسانه بياموزند، ضمن اينكه راه رشد و (Media Literacy)“ اي سواد رسانه”درواقع 

  اند. گذرد كه اين ضرورت را درك كرده از بستر جامعة مدني و نهادهايي مدني مي
هاي شـهروندي و   مهارت رفتارهاي مدني، كوشد تا رسانه در جامعة مدني مي سو نهاد از يك
تحليـل   و  موزد و از طرف ديگر با افزايش قـدرت تجزيـه  اهاي اجتماعي را به مردم بي مشاركت
شـده و مـردم بـه      راحتـي فـراهم   گيـري جامعـة مـدني بـه     اي شهروندان، ملزومات شكل رسانه

هاي  ند. اين مطالعه با بررسي مؤلفهشو هاي اجتماعي تبديل مي شهرونداني آگاه و فعال در عرصه
گيـري   شكل ةاي الزم پردازد كه ارتقاي سواد رسانه اي و جامعة مدني به اين مهم مي رسانه سواد

  جامعة مدني است.
  اي تعريف سواد رسانه

ها است كه موجب باالرفتن سطح آگاهي افـراد جامعـه    اي برخورد هدفمند با رسانه سواد رسانه
هـا از   جويانه با رسـانه  و منجر به ارتباطي دوسويه و مشاركت شود مي ها رسانه عنوان مخاطبين به

رسـانه   ةسو و تقويت ساختار دموكراتيك جامعه در راستاي مباحث مشاركت فعال در حـوز  يك
  )13 :همان( شود. از سويي ديگر مي
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ي منفعل كنندگان جاي آنكه مصرف اي اين است كه به مردم كمك كند تا به هدف سواد رسانه
دنبـال راهـي در جهـت امتـداددادن      بنـابراين بـه   باشند به شـهرونداني فرهيختـه تبـديل شـوند؛    

طـور مبسـوط تعريـف و نوشـته      سـاالري بـه   اي است كـه مفهـوم مـردم    ساالري در جامعه مردم
هاست و به دركي نسبت به  تحليل پيام و  اي چيزي بيشتر از تجزيه درواقع سواد رسانه باشد. شده 

هاي كنوني بايد فلسفه  براي درك اهميت رسانه گردد. ها درجايي خاص بازمي يي وجود پيامچرا
هـا را   هركـدام از پيـام   ةهاي حـاكم بـر آنهـا و حتـي سـازند      شرايط و محدوديت پيام، توليد هر
  )Lewis&Jhally, 1998: 7( بشناسيم.
منبـع   رهاي دانـش، عـاملي اسـت و سـاختا    اي الگـويي چنـد   سواد رسانه پاتر، جيمز از نظر
اي وي  هاي مدل سواد رسـانه  ها عامل ها و توانايي وظايف پردازش اطالعات و مهارت شخصي،

در هر برش عرضي يكي  ارتباط اين عوامل فضايي حلزوني است؛ اساس ديدگاه پاتر، بر هستند.
 كنند. يباني ميعامل ديگر را پشت رو هريك از عوامل، اي قرار دارند و از اين عوامل سواد رسانه از
  )121: 1391 عباسي قادي،(
  اي هاي سواد رسانه . برخي مؤلفه1
 شـناختي،  بعـد  مؤلفـه  چهـار  ايـن : كرد توجه مؤلفه چهار به توان مي اي رسانه سواد آموزش در

 و درك از متفـاوتي  دامنه بر بعد، چهار اين از هركدام. است اخالقي و يختشنا زيبايي احساسي،
. دهـد  گسـترش  را خـويش  دانش ساختار كند ملزم مي را شناختي فرد بعد. ستا متمركز ما فهم

 صورت بايد واقعي دنياي و اي هرسان متعدد منابع طريق از موضوع يك دربارة الزم دانش كسب
 اي ويـژه  اهميـت  اي رسـانه  هاي پيام برابر در احساسات و عواطف كنترل احساسي بعد در. گيرد 

 ويراسـتاري،  تـدوين،  ةنحـو  و پيـام  ةدربار قضاوت و داوري به كمك تيشناخ زيبايي بعد. دارد
 ةنحــو بــه افــراد بعــد ايــن در همچنــين و اســت...  و آرايــي صــفحه بــازيگرداني، نــورپردازي،
 دربـارة  قضـاوت  اي رسـانه  سـواد  اخالقـي  بعد. يابند آگاهي مي هنري ترفندهاي و ها دستكاري

 و كُـنش  از جديـدي  و الگوهـاي  زائـل  را اخالقي زهايمر گاهي ها رسانه امروزه. هاست ارزش
 توان مي منظري چنين از. هاست نادرستي و ها درستي ميان يزيتم اخالقي بعد. دهند مي ارائه رفتار
  .هاست رسانه سوء راتيثتأ كاهش و مديريت اي رسانه سواد گفت

  اي . برخي اصول سواد رسانه2
 و راهبردسـازان  التفـات  مـورد  اصـول  ايـن  كـه  سـت ا اسـتوار  اصـولي  پايـه  بـر  اي رسانه سواد

  :از اند عبارت اصول اين ترين مهم از برخي. گيرد مي قرار كشوري سياستگذاران هر
 ها اي بودن رسانه سازه و ساختگي .1
  ها . بازسازي واقعيت توسط رسانه2
  ها رسانه از مخاطبان كسب مفهوم موردنظر .3
  اي رسانه بودن محصوالت . تجاري4
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  ها در رسانه ارزشي و ايدئولوژيكي هاي حضور پيام .5
  ها در رسانه اجتماعي و سياسي گيري . جهت6
  ) 90ـ3 :1385ها (قاسمي،  شناختي در رسانه . توجه به اصل زيبايي7
  اي رسانه سواد آموزش . فرايندهاي3

 هاي يشهاند در كه است شناختي هاي فرايند از دسته آن يرندةبرگ در اي رسانه سواد آموزش
 و فهم درك، . اشاعه1 :ازاند  عبارت فرايندها اين از برخي. گيرند مي قراراستفاده  مورد انتقادي

 و اختالف نقد و فهم گسترش .2 جمعي يها رسانه طريق از مصرفي زندگي هاي سبك نقد
  نهرسا توليدات و ها يامپ ،ها برنامه ساختار، محتواي در پنهان ايدئولوژيكي و سياسي اغراض
 ساختاري محتواي فرهنگي و اجتماعي اخالقي، پيامدهاي و آثار نقد و فهم انتشار .3 جمعي
 هاي آگهي مثل اي رسانه محتواي توليد مادي مناسبات و شرايط از انتقاد و درك .4 جمعي ةرسان

 شناخت .5 است سرمايه صاحبان مادي سود كسب و اقتصادي منافع تأمين جهت در كه تجاري
 در نژادي و جنسيتي قومي، فرهنگي، هاي اقليت منفي هاي سازي كليشه و ها بازنمايي قدن فهم و

 )6 :همان(. جمعي يها رسانه
 سوي از يا رسانه سواد يها آموزش شناختي فرايند در سطوح و ابعاد اين به توجه با
 ها رسانه. 1« كه كند يم بيان فرايند اين ضرورت در دونكان باري شد، بيان كه جمعي يها رسانه

 راا هآن كه مواردي ءجز اطالعات، ةهم تقريباً. 2 .دارند سلطه ما سياسي و فرهنگي حيات بر
 رفتاري و ارزشي هاي مدل قادرند ها رسانه. 3 .اند شده اي رسانه كنند، مي تجربه مستقيمطور  به

 يك و كند تر بخش لذت را ما اي رسانه مصرف تواند مي اي رسانه سواد. 4 .كنند خلق پرقدرتي
 اثر ما بر خودآگاه، كردن فعال بدون ها رسانه. 5 .ندك تبديل فعال ةرابط يك به را انفعالي ةرابط
  )95: همان...» ( گذارند مي

  جامعة مدني  
، “هگـل ”، “الك”، “هابز”: مانند سياسي فالسفة آثار در مختلف هاي شيوه به جامعة مدني ةانديش

 و تفسـير  هـا  مدرنيسـت  پسـت  آثـار  در همچنين و “ميل توارتجان اس” ،“دوتوكويل”، “ماركس”
 در بــار  اولـين  بـراي كه است اصطالحي جامعة مدني). 191 :1381 بيوتيگن،(است  تحليل شده

 دهــة  در كـه رفـت كـار به  “الك جان” انگليسي سياسي فيلسوف توسط يالديهفـدهم م قـرن
 پرويــز ” .شــد  مطــرح  سياسـت  و شناسـي  جامعـه  علوم در جديدية شيو بـه بعـد بـه 1980
  : است معتقد جامعة مدني حركتـي سـير مـورد در “پيـران

 هاي رورتـض به درواقع كه كرده القا را گوناگوني مفاهيم ود،ـخ يـتاريخ رـسي در ومـمفه اين
 و صنف مفهوم در زمـاني بـوده، دولـت مـساوي روزگـاري يعني گردد، برمي تاريخي مقاطع
عمومي  هاي حوزه فـضاي و دولـت مفهـوم فضاي رايف امـروزه و تبلوريافته خصوصي بخش

   )208ـ9: 1377پيران، ( گيرد. در بر مي را
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 خارج در شود كه مي خانوادگي و اقتصادي مناسبات كليه جامعة مدني شامل كه است معتقد هگل
 از عبارتي به. است نامحدود گراييفرد از اي حوزه ذاتاً و داشته قرار دولت قضايي و سياسي ساخت از

  )5 :1382 علم،. (گيرد مي قرار مدني تأسيسات ساير كنار در جامعة مدني در دولت هگل ديدگاه
جامعة مدني مشـتمل  « نويسد: عمومي مي  بر حوزة هابرماس در تعريف جامعة مدني با تكيه 

انـد   ت كه خو گرفتـه وبيش خودجوش در حال ظهوري اس هاي كم شبنهادها و جن بر مؤسسات،
و چنين تعامالت  شود مي انداز زندگي خصوصي طنين ةبه اينكه چگونه مسائل اجتماعي در حوز

 دهنـد و بـر   نفوذ عمومي انتقـال مـي   ةاي به حوز يافته هايي را در شكل تفصيلي و بسط واكنش و
ائل چارچوب و نظامي از مؤسسات و اجتماعات است كه گفتمان حل مسـ  اساس جامعة مدني،
شـريفي  ( »كنـد.  نهادينـه مـي   دهي شده را هاي عمومي سازمان اي حوزه شبكه منافع عمومي درون

  )18: 1387 ،طرازكوهي
  مدني جامعة هاي . ويژگي1

 فـراهم  ارادة شـهروندان  و خواست رساندن فعليت به و كاناليزه بـراي را جامعة مدني راه ســازوكار
 و هستند اي شده  تعريف و مشخص تكاليف و حقوق داراي جامعه اين اعـضاي كه طوري به آورد؛ مي
 است برابري بر مبتني مستقيمي كه و فزاينده مشاركت و ايجاد را ارتباطي متقابل توانند پيوندهاي مي
نكـات   توان مواردي مانند مي را جامعة مـدني هاي ويژگي مقدمـه ايـن بـه توجه با. سازند هموار را

  زير عنوان كرد:
  نمند بودن. قانو1
  داوطلبانه و پايدار هزينه، كم كنتـرل دروني از نوع اجتماعي كنترل .2
  مدني مشاركت و فعاليت .3
  دولـت از مـستقل ها انجمن ها، تشكل نهادها، ة مجموع حضور .4
  وگو در مناسبات توجه به محوريت گفت .5
  گسترش پلوراليسم و تكثرگرايي .6
  خويشاوندي روابط بر مدني روابط . گسترش و ترجيح7
  اقدامات و ها برنامه ها، سياست در . شفافيت8
  دولت در آن انحالل از ممانعت و فرد منزلت حفظ .9

   ها. اهميت به نخبگان و ايفاي نقش كليدي آن10
  مستقل هاي ارتباطي آزاد و . حضور واسطه11
  )11: 1390 ،و ديگران . پايداري دولت (فقيهي12
  ها رسانه. جامعة مدني  و نقش 2

عمومي جهت تعبير جامعة مدني  ةعمومي يا حوز ةكه ذكر شد هابرماس از واژة عرص طور همان
كـه در آن چيـزي    قلمرويي از زندگي اجتماعي ماست«گويد كه جامعة مدني  يو ماستفاده كرده 
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ين تضـم شـهروندان   ةبگيرد و در آن دسترسـي بـراي همـ     نزديك به افكار عمومي بتواند شكل
  )18: 1387 ،شريفي طرازكوهي( »ت.اس شده
 عمومي خود را از بايدهاي خويش رهـا  ةنظر هابرماس افراد با ورود به عرص ترتيب به اين به

آنـان از رهگـذر ايـن مبادلـه      كننـد.  هـاي اجتمـاعي را درك مـي    طور شفاف اولويت ساخته و به
اسـت كنـار    يـا انگيختـه شـده   طور عقاليي ايجـاد   هاي ذهني اوليه را به نفع توافقي كه به بايسته
بلكه از آنجا كـه در آن   نفسه از نظر هابرماس اهميت چنداني ندارد عمومي في ةحوز گذارند. مي

  )20ـ1: 1390 طاعتي،( .ستشود مهم ا امكان تحقق رهايي براي انسان فراهم مي
اسـت اهميـت ايـن     درواقع چيزي كه باعث افزايش توجه هابرماس به حوزه عمـومي شـده  

جمعـي بـه روش دموكراتيـك در ادارة امـور جامعـه       ةعنوان اساس حضور و بروز اراد م بهمفهو
منظور مشاركت در مباحث باز و علني  اي است كه در آن افراد به عمومي عرصه ةحوز است. بوده
گيـري آن ارتقـاي    نوعي گفت كه يكي از اركـان شـكل   توان به اي كه مي عرصه آيند. هم مي گرد
  تحقق شهروندان آگاه و فعال است.  ةاي الزم است چراكه ارتقاي سواد رسانهاي  رسانه سواد

 مـدني  ةجامعـ  هـاي  شاخصه ينتر عمده از عام، مفهوم به را دموكراسي از منظري ديگر، اگر
 مدني، ةجامع در نشينند. مي مدني ةجامع اصلي اركان از يكي جايگاه در ناگزير ها، رسانه بدانيم،
 و هـا  رسـانه  اي، جامعه چنين در يگرد عبارت . بهاست متنوع و گرا كثرت اي، رسانه ساختاساساً 

 هـاي  يـدگاه د و عاليق نيازها، ها، خواسته مبين كه را گوناگون صداهاي مطبوعات،رأس آنها  در
 و بردبـاري  پـرورش  يجه،نت در و مفاهمه و وگو گفت بحث، شرايط تابانند، يبازم است، مختلف
 فرهنـگ  و فرهنـگ  زبـان  و آوردنـد  مـي  فراهم را عمومي مداراي و ملتح و اجتماعي ييشكيبا
  )1: 1390 فرقاني،. (سازند ميخشونت  و زور فرهنگ و سياست زبان جايگزين را مفاهمه

 انسـان  هـاي  خالقيـت  و آگـاهي  اسـتعدادها  رشـد  ةعرص را مدني ةجامع در همين حال اگر
 و هـاي  توانايي بروز و رشد امكان و مجالها  نانسا مدني، غير ةجامع در كه بپذيريم بايد بدانيم،

 بنـابراين  و اند نيافته را عقالني اجتماعي حضور و آزاد زندگي كردن تجربه نيز و خود شناساندن
 ايـن . در دهنـد  مي نشان را خود يسادگ به كمبودها و ضعف اين مدني ةجامع به گذار مرحله در

 مهيـا  و سـو  يـك  ازهـا   رسـانه تنـوع   و تعـدد  فضاي به زدن دامن در مدني يها تشكل نقش ميان
 اهميـت  حـائز  وتأمـل    قابـل  ديگر، سوي ازا هآن محتواي و كيفيت رشد و بهبود شرايط ساختن
بخشي افراد جامعـه و   رشد و آگاهي يي را درها تشكلهرگز نبايد نقش چنين   كهيناضمن . است

كمـك   هـا  رسانهيده گرفت كه از طرفي هم به كاركردهاي واقعي ناد اهآني ا رسانهافزايش سواد 
كـرد و ايـن بـه معنـاي ارتقـاي       كمك خواهد جهتي به تحقق جامعة مدني از خواهد كرد و هم

يري جامعة گ شكلدر  ها رسانهميزان اهميت و نقش  از است. با اين اوصافاي  رسانهسطح سواد 
 برخـي  تحقـق هـا در   رسـانه  نقش ي كوتاه بها اشارهت توان غافل بود بنابراين الزم اس ينممدني 
بـراي  اي  رسانهضرورت وجود سواد  مدني و ةجامع اصلي ةمشخص و مصاديق مفاهيم، ،ها مؤلفه

  اشاره كرد: تكميل اين نقش
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  گو و گفت فرهنگ و ها رسانه .2. 1 
 بتنـي بـر خشـونت،   م هـاي  برخورد يجا به ها، انديشه تبادل و بحث ،وگو گفت نقد، مدني، جامعة در

 بـه  مفاهمـه  ووگـو   گفـت  تبـديل  در ها رسانه. نشيند مي مفاهيم و افكار نقدناپذيري و عقيده تحميل
 بستر جمعي، هاي رسانه امروز، ةپيچيد جوامع در. دارند حياتي ومؤثر  نقش مدني، جامعه در فرهنگ
ـ  ها، رسانه درواقع .هستند اهنظر و آرا برخورد مجراي و افكار توليد ـ  هب  و سـيال  جريـان  بسـتر  ةمثاب

 و ها عقيده اختالفات شدن كشيده از اجتماعي نيازهاي و آرزو ها، خواست ها، ايده افكار، يزآم مسالمت
 قهريه قوة به توسل وخشونت  و پرخاش تخاصم، به اجتماعي معضالت حل سر بر ها يدگاهد تباين

 و گروه هيچ كه است آن براي شود مي دفاع ها رسانه تعدد از مدني ةجامع در اگر. كنند مي جلوگيري
 و خشـونت  به ناگزير و نبيند تنگ خود بر را عرصه نظرياتش، و ها خواست طرح براي فكري نحلة

اي  در چنـين حـالتي البتـه ارتقـاي سـواد رسـانه       .نياورد روي يرفرهنگيغ و فكري غير برخوردهاي
درك درسـتي هـم بـراي مفاهمـه و     زيرا تا درك درسـتي از محتـواي رسـانه نباشـد      استضروري 

  ايجاد نخواهد شد. وگو گفت
  سرمايه و قدرت جريان برو نظارت  فردي هاي يو آزاد حقوق و ها . رسانه2. 2

 كـه  است اي جامعه مدني، ةجامع ي جامعة مدني ذكر شدها مؤلفهاين و در  از  يشپكه  طور همان
 و شود يم پاسداري و حراست آن از وشده  شناخته رسميت به فردي هاي يآزاد و حقوق آن در
 تواننـد  مـي  جامعه، در قدرت جريان بر نظارت با و حكومت عملكرد با نقد ها رسانه بين  ينا در
. بـه  كننـد  آمـاده  آن يسـاز  سـالم  براي را اجتماعي مناسباتكنند و  دموكراسي كمك استقرار به

 فتح براي دولت كه داند مي ملت سنگرهاي را مدني ةجامع ي،گرامش يوآنتون كه است دليل همين
هاي فردي از ضـرورياتي اسـت    يآزادتوجه به حقوق اساسي و  .كند فتح را آن بايد جامعه يك

توانند در پررنگ كردن آن براي مردم از قـدرت اثرگـذاري خـود اسـتفاده كننـد       يمها  كه رسانه
يار گرفتن رسانه اختدر تواند با  يمهرچند كه عكس اين مسئله هم ممكن است و جريان قدرت 

ي و ا رسـانه سعي در انحراف افكار عمومي داشته باشد در چنين بزنگاهي است كه داشتن سواد 
باشد تا افكار عمومي انحراف پيدا نكرده و بتواند نظارت خود را بـر   گشا گرهتواند  يماطالعاتي 

  ه دهد.هاي فردي و جمعي خود هم چنان ادام يآزادجريان قدرت و سرمايه ضمن حفظ 
  قانون حاكميت و ها رسانه. 2. 3

 نيـز  وهـا   انسـان  ميـان  روابـط  و رفتارهـا  قواعـد  وشـده   بنا قانون اساس بر مدني ةجامع محور
 اساسـي  هـاي  يتمسئول از يكي اگر كند. مي معين قانون را بالعكس و حكومت با مردم مناسبات
 بـه  پـذيري  قـانون  تبـديل  و ها رسانه اييگر قانون بدانيم، مستبدانه هاي روش با مقابله را ها رسانه

آنهـا   يلهوسـ  بـه  قـانوني  رفتـار  كردن ارزشي و استبدادستيزي وظيفه ناپذير ييجدا جزء “فرهنگ”
جامعه باال اي  رسانهي چنين فرهنگي ضروري است كه سطح دانش و سواد بسترسازي برا .است

اي شـكل   ظ كنـد و چنـين مسـئله   ها هم بتواند اثرگذاري خود را حفـ  باشد تا اين كاركرد رسانه
  واقعي به خود بگيرد.
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  مردم به حكومت گويي پاسخ و ها . رسانه2. 4
 حق” سو يك از حكومت بلكه است، عمل واحترام  مورد مدارا و تساهل اصلتنها  نه مدني جامعة رد

 را خـود  ديگـر،  جانـب  از و شناسـد  مـي  رسـميت  به شهروندان براي را خود اعمال ةدربار “پرسش
 و شـهروندان  پرسشـگري  يعنـي  اصـل  دو اين پذيرش. داند مي شهروندان به پاسخگويي به وظفم

 منـدان  بهـره  وطلـب   قدرت باندهاي و سياسي نخبگان استبداد، كه شود مي سبب دولت، پاسخگويي
 بـدان اين  .نيابند حكومت ساختار در خود براي جايابي و رشد و ظهور براي مناسبي بستر اقتصادي،

 و آرا كه نخبگاني مدني جامعة در بلكه شوند، رانده حاشيه به عملي و فكري نخبگان كه ستني معنا
 نقـش  ها رسانه نيزاينجا  گيرند. مي عهده به را جامعه مديريت كنند مي نمايندگي را خود مردم تمنيات

 بـه  آن گـرايش  از حكومـت،  اعمـال  به نسبت خود هوشيارانه مراقبت و نظرات با. آنها مهمي دارند
 كـه  را جامعـه  هـاي  خواسـت  و نيازهـا  كنند، مي جلوگيري مردم، حقوق گرفتن ناديده و خودكامگي

...  و تفسـيرها  نقدها، ، مقاالت ها، گزارش قالب در است حكومت از مردم هاي پرسش همان ،درواقع
كنند  مي منتشر و دريافت مردم،سؤاالت  به را دولتمردان پاسخ ،متقابالً و گذارند مي ميان در دولت با
ها در انعكـاس مطالبـات واقعـي مـردم و آرا و      ترديد عملكرد مطلوب و واقعي رسانه ). بي1: همان(

تحقق جامعة مدني است، به عوامل متعددي  ةها و سؤاالت آنان كه الزم ها و همچنين دغدغه ديدگاه
بودن آنها را در پذيرش  گاهاي شهروندان است كه آ نان ارتقادادن سواد رسانهآوابسته است كه يكي از 

گـاه و  آها متوجه باشند با مخاطباني فعـال و   شود رسانه كند و باعث مي ها تضمين مي محتواي رسانه
  منتقد مواجه هستند. 

  يا رسانهسواد  جامعة مدني و
است با توجه به هدف و  مختلف هاي ينهزم در ها آموزش ترين نقش رسانه كه يكي از حياتي ييازآنجا
ي خـود  هـا  آموزش يرمسدر  آنهاكنند  روند دموكراتيك براي خود ترسيم مي  ي كه در يكانداز چشم
  .كنند رهبري مدنيت يسو به را جامعه تا ندده مي قرار نظر مد نيز جامعة مدني را ةمقول

 افـراد  كـه  دارد ايـن  از تـر  يـق عم معنايي شهروندي مفهوم كه بياموزند مردم به ها بايد رسانه
 حفـظ  براي تالش يعني مؤثر شهروند يك به شدن يلتبد واقع در. باشند يك جامعه عضو صرفاً
 كسـب  نيازمنـد  جامعـه  در اجتمـاعي  يها مشاركت جمله از مدني رفتارهاي يطوركل به و صلح

  )23: 1390 طاعتي،( .است زمينه اين درو آموزش  اطالعات
 داشـت،  يا رسـانه  هـاي  يـام پ از حيحص هاي ينشگز توان ينم ي،ا رسانه سواد بدونكه  ازآنجااما 
 تـا  كند يم كمك يا . چراكه سواد رسانهكنند كمك امر اين به بايد آموزشي و مدني نهادهاي بنابراين
 اختيار در يا رسانه سواد كه پارامترهايي. باشيم داشته خود پيرامون محيط از تري يحصح يها قضاوت

. باشـيم  داشـته  خـوانيم  يمـ  و شنويم يم بينيم، يه مازآنچ تري يقعم درك تا شود يم باعث گذارد، يم
 شـمار  به يا رسانه فضاهاي در اصلي يها طعمه توان يم را يا رسانه سواد از بهره يب افراد كه  يطور به

 مشـخص  اول گـام  در تا كنيم توليد ادبيات ي،ا رسانه سواد و يا رسانه آموزشعرصة  در بايد. آورد



 

 

117  

ي 
رتقا

ا
انه

رس
اد 
سو

 
 اي

دني
ة م

امع
ق ج

حق
ة ت

الزم
  

 طريـق  از يدانشـگاه  نهادهـاي  حمايـت  همچنـين . چيسـت  يا نهرسا سواد چارچوب و دامنه شود
 ارتباطـات  يهـا  دانشـكده  دروس و آمـوزان  دانـش  درسـي  كتب در يا رسانه سواد مفاهيم گنجاندن

 مخاطبـان  جغرافيـاي  بـه  توجـه  با نيزها  خصوص روزنامه ها به رسانه خود حتي. باشد مفيد تواند يم
 سـواد  ادبيات به توانند يم نيز منتقدان. كنند منعكس را يا انهباسواد رس مرتبط مفاهيم توانند يم خود،
  )31ـ2: 1385، كرخواه(شُ .بزنند دامن ادبي نقد و سينمايي نقد طريق از يا رسانه

 ،هـا  مهـارت  ةتوسـع  چـون  كليـدي  هاي يژگيو بايد بر ي،ا رسانه آموزش سواد يها برنامهاز طرفي 
 جوامـع  سـاير  حتـي  و جامعـه  فرهنگ اجتماعي محيط با مرتبط رفتاري و عاطفي شناختي، يها ارزش
 از شـناختي  يهـا  مهـارت  توسـعه  طريـق  از مخاطبان يساز آماده بر توان يگرچه مداشته باشد و ا يدتأك

 بـود  خواهد مؤثرتر و دارتر يمعن صورتي در يا رسانه سواد ةبه گفتة براون برناماما  كرد، تأكيدها  ارزش
 طـول  در كـه  باشد يا برنامه بلكه نباشد مختصر و كوتاه تجربه يك( باشد تمرمس و يافته سازمان. 1: «كه

. باشد شدهكاربرده  به منطقه يك از بيش در امكان صورت در و نهادها و افراد از تعدادي توسط و زمان
 بـا  زمـان  طـي  در آن . نتايج3. هستند متناسب و معتبر كه باشد يا شده شناخته يها پژوهش بر . مبتني2
 را ديگـر  نقـاط  در الگوبرداري . قابليت4. باشدقرارگرفته  ارزشيابي و آزمون مورد ها يآزمودن از تفادهاس
 و سمعي و چاپي . مواد5د. باش داشته متكثر اشكال وها  ارزش به نسبت وسيع ديدگاه و وسعت دليل به

  )67: 1385 براون،( ».باشد كرده فراهم مفهومي ةتوسع از پشتيباني جهت مفصلي بصري
تـوان بـه توسـعه     يمهايي كه ذكر شد  يژگيواي با  توان گفت كه با گسترش سواد رسانه يمپس 
ي و قوت جامعة مـدني  ا رسانهي مدني كه در آن نخبگان نقش دارند و البته به گسترش سواد ا جامعه
  كنند هم اميدوارتر شد. يمكمك 

ن نقـش  آسـت كـه نخبگـان هـم در     ي اا جامعهجامعة مدني  يك گويد يم هگلكه  طور آنزيرا 
ها موجبات تحقق و تكوين جامعة مـدني   به گفته دكتر بشيريه برخي عوامل و زمينه و بسزايي دارند.
ترين عوامل در اين زمينه است و  توان گفت فرهنگ سياسي نخبگان از مهم آورند كه مي را فراهم مي
  )20: 1378بشيريه، ( يري است.گ توان يقين داشت كه مؤثرترين دليل اين شكل با جرئت مي

دليل حضور مداوم و ديرپا در عرصـه و صـحنه    رابرت ميخلز گروه نخبه به همچنين به نظر
نقـش نخبگـان در تحـوالت اجتمـاعي      كند. و تحول ايجاد سياسي و اجتماعي قادر است تغيير

ـ  ضرورت به تأثير اين نقش پرداختـه  قدري مهم است كه انديشمندان به جوامع به د و حتـي بـر   ان
گرايـي را   برخي انديشمندان خواسته يا ناخواسته مكتـب نخبـه   مبناي همين ضرورت و اهميت،

توانـد   اي مـي  اي با چنين بدنه گمان چنين جامعه پس بي .)6 و 8: 1375 (ميخلز، وجود آوردند به
هـاي   زيـرا هرچـه ميـزان آگـاهي     اي نقشي بس چشمگير داشـته باشـد؛   در گسترش سواد رسانه

تعامل منطقي و اسـتقرار   تر، تماعي طبقات نخبه بيشتر باشد و ارتباطات اجتماعي آنها گستردهاج
و  هاي جامعه نيـز بيشـتر خواهـد بـود.     دنبال آن رشد آگاهي تر و به الوصول نهادهاي مدني سهل

  گونه به قوام جامعة مدني هم كمك شاياني صورت خواهد گرفت.  اين
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  گيري يجهنت
توان رسـيد كـه نقـش     يمعه مباحثي كه در اين مجال مطرح شد به اين نتيجه با نگاهي به مجمو

جامعـة مـدني و    ةدر حـوز  هـا  رسـانه ير است و اگر انكارناپذدر گسترش جامعة مدني  ها رسانه
ي شهروندي مصرانه و جدي عمل كنند شاهد پيشرفت يكي از عوامل تحقـق جامعـة   ها آموزش

  مدني خواهيم بود.
گيري جامعة مدني مستلزم وجود نهادهايي است كـه بـين مـردم و     گفت شكلتوان  در واقع مي

هـاي   هاي شهروندي و مشـاركت  مهارت دولت قرار بگيرند و اين درحالي است كه رفتارهاي مدني،
ها به مـردم آمـوزش داده شـوند. كـاربرد      كه بايد از طريق رسانه هايي هستند اجتماعي ازجمله مؤلفه

اي انكارناپذير است و آنها در نقش آموزشـي خـود همـواره     عنوان مقوله ه بهها هموار آموزشي رسانه
شدن به يك شهروند مؤثر نيازمنـد كسـب    بايد به حوزه عمومي و جامعة مدني  توجه كنند و تبديل

اي  هـاي جامعـة مـدني غيرتـوده     ضمن اينكه يكي از ويژگي اطالعات و آموزش در اين زمينه است.
يافـت. امـا الزمـة      توان به آن دست اي شهروندان مي ه با افزايش سواد رسانهويژگي ك .بودن آن است

شده از طريق   يابند تا بتوانند اطالعات ارسال هايي دست اينها اين است كه مخاطبان هم بايد به مهارت
بنـابراين بـه    درستي دريافت كرده و نكات مثبت و مفيد را مورد اسـتفاده قـرار دهنـد.    ها را به رسانه

كـردن و   اي مـدني، آگـاه   توان گفـت كـه يكـي از لـوازم ضـروري بـراي تحقـق جامعـه         جرئت مي
رو الزم اسـت   اي آنان اسـت. از ايـن   دادن شهروندان است كه الزمة آن ارتقاي سواد رسانه مشاركت

هاي مختلف شهروندان را جـدي بگيرنـد و    اي گروه هاي مربوطه سواد رسانه همه مسئوالن در ارگان
  ريزي و همت كنند.  تقاي آن برنامهبراي ار

  منابع
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