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  98 -99 سال تحصیلی:  ترم:........... : روابط عمومی   رشته ■کارشناسی  کاردانی مقطع تحصیلی:

 : فریده مطیعینام ونام خانوادگی مدرس                        سواد رسانه ای    نام درس:
 2796071-0921 تلفن همراه مدرس        ...................................................... مدرس:emailآدرس 

  سوم  ■    مدو   جزوه درس:............................................................... مربوط به هفته : اول

 textندارد■ : دارد                      voiceدارد: ندارد■                         power pointدارد:  ندارد■ 

 4058720-0912تلفن همراه مدیر گروه : 

                                   
 

 با نام و یاد خداوند مهربان                                                    

 جلسه دوم _سواد رسانه ای                                                       
 پ( معناسازی ناقص

داری را برای ما و واکنش ما به آن، عقاید و باورهای نادرست و اشکالمحیط اشباع شده از اطالعات 

ها در رویارویی خودکار تکیه کنیم، چه باورهای ارائه گذارد. اگر به اطالعات دریافتی از رسانهبرجا می

 ها را بپذیریم و چه خود آنها را بسازیم، پیامد آن باورهای ناقص و نادرست است.شده از سوی رسانه

کشاند که باورهای ناقص درباره جهان را بپذیریم. نخست، ه عامل ما را به بیشینه کردن شرایطی میس

شود. دوم، پایان انتقال اخبار و اطالعات کوتاه، ارائه میسطحی بودن بیشتر اطالعاتی که در جریان بی

 وجه ما نیستند.خواهند، خواستار تای به آن اندازه که رودررو شدن ما را میبازارهای رسانه

ای است. این رویارویی )پذیرش بدون اندیشه( های رسانهعامل سوم رویارویی با تقریبا همه پیام

خواهیم تالش کمتری خواهیم تالش برای توجه آگاهانه داشته باشیم، میدهد که نمیهنگامی رخ می

 آنها اعمال کنیم. تریابی به اطالعات بیشتر برای تفسیر دقیقها و دستبرای تحلیل پیام

 

 بخش دوم

 ایتعاریف سواد رسانه 

 ها هایی اشاره دارد که برای استفاده و تفسیر رسانهها و تواناییای به دانش، مهارتعبارت سواد رسانه

 مورد نیاز است.
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 ( مطابق با تعریف مرکز سواد رسانه ایCML ،سواد رسانه ای را چارچوبی برای دسترسی، تحلیل ، )

 و به کار گیری رسانه می دانند.ارزشیابی 

 

ای قصد شده است، به وضوح معنا و مفهومی بیش از سواد کارکردی سواد که قاعدتاً در مورد عبارت سواد رسانه

دارد. سواد کارکردی توانایی فهم مثال یک برنامه تلویزیونی یا کار کردن با یک دوربین است.  سواد در اینجا 

ها نیز به مراتب ها یاری کند و آموزش رسانهی رسانهفراد را برای فهم و استفادهصرفا کیسه ابزار نیست که ا

هاست. به عبارت گویاتر سواد های مربوط به رسانهی آموزشی یا آزمون کاردانی مهارتبیش از نوعی دوره

 باشد.یای از سواد انتقادی است که شامل تحلیل، ارزیابی و باریک اندیشی انتقادی مای گونهرسانه

 (ها و ساختارهای مربوط به الگوهای متفاوت ارتباطی زبان) ابزار توصیف گونه سواد انتقادی مستلزم بهره از فرا

های اجتماعی، اقتصادی و نهادی ارتباط و تأثیر ایشان بر افراد تری از بافتاست و شامل فهم و درک گسترده

 است. 

هاست، بلکه فهم و درک تحلیلی انایی استفاده و تفسیر رسانهای نه تنها در برگیرنده توپس سواد رسانه

 شود. تری را نیز شامل میگسترده

سواد رسانه ای مجموعه ای از رویکردهاست که مخاطبان به طور فعاالنه برای مواجهه گزینشی با رسانه ها و 

که با آنها مواجه می شوند را  تحلیل و ارزیابی نقادانه محتوای رسانه ای فرا می گیرند تا معنای پیام هایی

 ارزیابی کنند.

اگرچه در سواد رسانه ای از رسانه ها انتقاد می شود اما به معنی استفاده نکردن از رسانه نیست. سواد رسانه به 

معنای محدود کردن تماشای تلویزیون نیست بلکه به معنای تماشای با دقت آن است. سواد رسانه ای کشف 

کلیشه ها و بازنمایی انحرافی نیست، بلکه فهم نکاتی است که در رسانه ها هنجار تلقی  ساده اهداف سیاسی،

 می شوند.

  مهدی محسنیان راد سواد رسانه ای را چنین تعریف نموده است: سوادی که بر اساس آن مخاطب فرا
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نیاز خود را می گیرد در شرایط انبوه شدن پیام ها در سپهر ارتباطی، چگونه به آسانی پیام های مورد 

پیدا کند. بدین معنا مخاطب با فراگیری سواد رسانه ای می آموزد رسانه مورد نظر کدام پیام را با هدف 

 خبر رسانی منتشر می کند و کدام پیام را با قصد پرو پاگاندا.

  :سواد رسانه ای از منظر تامن 

ری داوری کننده عمل می کند؛ بر اساس نظر الیزابت تامن و همکارانش، سواد رسانه ای همانند فیلت

چنان که جهان متراکم از پیام از الیه های فیلتر سواد رسانه ای عبور می کند تا شکل مواجهه با پیام 

 معنادار شود.

 سواد رسانه ای در سه الیه عمل می کند:

جه الیه اول: اهمیت برنامه ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانه ها، به این معنا که مخاطب تو 

بیشتری به انتخاب و تماشای انواع مختلف برنامه ها دارد و به صورت مشخصی به استفاده از تلویزیون، 

 بازی های الکتریکی، فیلم ها و دیگر رسانه ها می پردازد و میزان مصرف را کاهش می دهد.

رسش ها و الیه دوم: در این سطح، مخاطب به جنبه های نامحسوس تر رسانه ای توجه می کند و به پ 

موضوع های عمیقی مانند چه کسی پیام های رسانه ای را می سازد؟ چه هدفی با فرستادن پیام دنبال 

 می شود؟ چه کسی از ارسال پیام سود می برد و چه کسی ضرر می کند؟ و... می پردازد.

مخاطب به  الیه سوم: این الیه مهارتهای الزم برای تماشای انتقادی رسانه هاست. با این مهارت ها، 

 تجزیه و تحلیل و پرسش درباره چارچوب ساخت پیام و جنبه های جا افتاده در آن می پردازد.

یاد می کند. از  "فهم سطح باالتر"این بعد از سواد رسانه ای به انداره ای اهمیت دارد که هابز از آن به عنوان 

دی برای شناسایی نیازها و انتظارات مخاطبان نظر هابز این جنبه از سواد رسانه، توان پیش بینی کننده نیرومن

 فراهم می آورد.

بنا به تعریف تامن، با عمیق تر شدن الیه ها میزان سواد رسانه ای مخاطبان بیشتر می شود، به این ترتیب که 

در الیه اول مخاطب خود را ملزم می کند جیره مصرف داشته باشد. در الیه دوم، با توجه به ویژگیهای پیام 
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نده برخی از پیام که مطلوب اوست برگزیده و بقیه پیام ها نادیده گرفته می شود. در الیه سوم نیز به نقد ده

پیام های رسانه ای پرداخته می شود. در نتیجه سواد رسانه ای این امکان را فراهم می سازد که پیام دریافت 

 عال، پرسش گر و خود بیانگر برسد.شده، با چالش روبرو شود و مخاطب، از حالت انفعالی به وضعیتی ف

 

 سواد: 

ها اصوال بر ترین بخش تعریف است. برخی از این تعریفشود، احتماال عمومیآنچه از مفهوم سواد درک می

 ای از دانش و مهارت تمرکز دارد.کند، برخی دیگر بر دانش و برخی بر آمیختهها تمرکز میمهارت

 بحث بوده و هست. ایهمواره بر سر چیستی سواد رسانه

 ( به این نکته توجه دارد که:1998تایمز )

های فرهنگی و موشکافی نظری درگیر شده های عملیاتی برای اصطالح گسترده سواد آنچنان با سیاستتعریف

ای از انواع گوناگون سواد را پدید آورده که به بیان توضیحات مضاعف است که مانند صورت فلکی، مجموعه

 کنند.پردازد که عامه افراد از آن استفاده نمیهایی از آن میو یا جنبه درباره سواد

 گوید:( می1995همچنین لکنر )

هایی را برای نمونه مکتب فرانکفورت یک روش انتقادی توانمندی در زمینه صنایع فرهنگی ارائه کرد و نیز راه

شوند، اما برای این جود جامعه سازگار و همنوا میهای موها و تجربهگسترش داد که در آن افراد با باورها، ارزش

ای مقاومت کند، چگونه تواند در برابر اغواهای رسانهای نبود تا نشان دهد چگونه شخص میمنتقدان هیچ نظریه

دار آن، مطالعه کند تا بینشی تواند در برابر محتوای زرق و برقتواند فریب و نیرنگ آن را بشناسد، چگونه میمی

ها های جایگزینی برای فرهنگ و رسانهتواند ترکیباش به دست آورد، و چگونه میقادی درباره خود و جامعهانت

 فراهم آورد.

ای تر کردن نظریه سواد رسانهتواند برای گستردهسواد مفهومی چندگانه است، و این چندگانه بودن تعریف می

 سودمند باشد.
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 گوید:( می2001آدامز وهام )

ها، شامل ها. و افزون بر همه رسانهبا سواد بودن یعنی داشتن توانایی کشف رمز اطالعات همه انواع رسانهامروزه 

 شود.نیز می« سواد فناورانه، سواد دیداری، سواد اطالعاتی، سواد سامانه ارتباطی و غیره»

، گفتن، گوش دادن، اندیشیدن و توانایی خواندن، نوشتن»کنند: گونه تعریف میای را اینآدامز وهام سواد رسانه

 «نگریستن.

ای داشته و دربرگیرنده نگاه انتقادی به اطالعات دیداری تولیدات تلویزیون، گویند نگریستن اهمیت ویژهآنان می

 ای است.سازی یارانههای اینترنت، یا شبیهسایتفیلم، بازی ویدیویی، وب

« های شبکه و غیرهای، جستارهای مشارکت جویانه، فناوریانهها، تولیدات چند رستحلیل رسانه»چنین آنان هم

 آورند.را در این تعریف به شمار می

 

 ای:های سواد رسانهعناصر کلیدی در تعریف 

 ای محدود به یک رسانه نیست.سواد رسانه -الف

 هاست.ای نیازمند مهارتسواد رسانه -ب

 .ای به اطالعات گوناگونی نیاز داردسواد رسانه -پ

 ها سر و کار داشته باشد.ای باید با ارزشسواد رسانه -ت
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 نکات مهم:

 ای ناقص در باره جهان را بپذیریم.سه عامل که کمک می کند تا باوره -

توصیف زبان دیگری به کار می رودمانند زبان  زبانی که برای : (metalanguage )مفهوم فرا زبان  -

 ریاضی.

 الیزابت تامن )سه الیه(.تعریف سواد رسانه ای از منظر  -

 عناصر کلیدی که در تمام تعاریف سواد رسانه ای مشهود است. -
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