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 بخش ششم

 های سواد رسانهمهارت 

ها و اند که ما در رویارویی با پیامها ابزاریای هفت مهارت کلیدی وجود دارد. این مهارتبرای سواد رسانه

 بریم.پردازش اطالعات به کار می

انگیز، هیچ هایی مستند غمکند. برای نمونه پیامپیام به عناصر با معنا اشاره می: به تجزیه ارزیابی (1

دهند، اینها از عناصر خیالی که تنها برای سرگرمی رهنمودی برای جدا کردن عناصر واقعی ارائه نمی

 اند.اند جداست و بر اساس مفاهیم سنتی آموزندهریزی شدهبرنامه

ها را تجزیه کرده تا تعیین ای نمایش داده شده را ارزیابی کنند، باید پیاماگر مخاطبان بخواهند رویداده

 یک بر اساس پندار است.یک بر اساس واقعیت و کدامکنند کدام

-آوردهای آن، مواد خام شش مهارت دیگر را تشکیل میترین مهارت است، زیرا دستارزیابی اساسی

کنند، آنان باید عناصر بار پیام را به عناصری تجزیه میانگیز، مردم یکدهد. در همین نمونه مستند غم

هایی بیابند تا بر اساس آن، آنها را تعریف بندی کرده و ویژگییابی کنند، باید آنها را دستهرا ارزش

 کنند و غیره.

  ای سه نوع ارزیابی سودمند است: ارزیابی متمرکز، ارزیابی جزئی و ارزیابی ساختاری.برای سواد رسانه
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-: سنجش ارزش یک عنصر است، این برآورد مقایسه یک عنصر با برخی معیارها انجام میارزشیابی (2

 شود. این معیار معموال دقت یا سودمندی است.

ای را با حقیقت برگرفته از برخی منابع موثق که به درستی برای نمونه، اطالعات درون یک پیام رسانه

 کنیم.موجودمان(، مقایسه می هایآن اعتماد داریم )شاید با دانسته

-هایمان جور درآید، حکم به درستی آن پیام میاگر اطالعات درون پیام با واقعیت موجود در دانسته

ای بیابیم که با دهیم. در این جا معیار درستی و دقت است. اما اگر عنصری را درون یک پیام رسانه

که آیا این پیام جدید ارزشمند بوده و ساختار  آید، باید تصمیم بگیریمهایمان جور در نمیدانسته

تر بوده و آن پیام را نادیده بگیریم. در اینجا های موجودمان با ارزشدهد یا دانستهدانشمان را تغییر می

های ما کند که آیا اطالعات جدید نسبت به دانستهمعیار سودمندی وجود دارد، یعنی تعیین می

 سودمندتر است یا نه.

بندی بر مقایسه و مقابله تمرکز دارد. یعنی تبیین این که عناصر پیام چه : مهارت گروهدیبنگروه (3

ها باید به شباهت )مقایسه( و چه تفاوتهایی )مقابله( با یکدیگر دارند. بنابراین چیدن عناصر درون گروه

وه نیستند، آن ای باشد که عناصر درون یک گروه شباهتهایی داشته باشند و آنهایی که درون گرگونه

 ها را نداشته باشند.شباهت

یک بیشترین پرسم کدامبرای نمونه یک توپ قرمز، یک گالبی و یک چاقو را در نظر بگیرید. از شما می

توانید با توجه به شباهت شکل و رنگ توپ قرمز را بردارید. و یا ارتباط را با یک سیب دارد. شما می

ها، گالبی را بردارید. یا با این اندیشه که پیش از خوردن ری از میوهگیتوانید به دلیل منطق نمونهمی

 کند، چاقو را بردارید.سیب، آن را پوست می

، بر توانایی مردم در دیدن ارتباطات منطقی بین چیزها استوار است. هرچه مردم بتوانند «مقایسه»

است. بنابراین اگر بتوانند یک چیز را از  ترپیوندها را بیشتر و ریزتر ببینید، مهارت آنان در مقایسه قوی

 ای باالتری برخوردارند.دیدگاههای بسیار متفاوت ببینید، از سواد رسانه
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 استقرا: (4

گیریم. سپس ویژگی به برای رسیدن به یک الگوی مشترک بین چند عنصر از مهارت استقرا بهره می

دهیم. برای نمونه، فرض کنید فیلمی را دست آمده را برای توضیح همه عناصر مجموعه، تعمیم می

گذارد. پس از تماشای فیلم بینید که در آن فرد بسیار جوانی خلق و خوی قهرآمیز خود را کنار میمی

گرید، چرا که پدر و بینید با صدای بلند میای را میروید بچهو در حالی که به سوی راهروی سینما می

 خرند. مادر وی برایش شیرینی نمی

اید اما شما رفتار در بچه را دیده« اند!مزهها بسیار لوس و بیامروزه بچه»ا خود چنین می اندیشید که ب

 دهید.ها تعمیم میاز همین دو نفر یک ویژگی مشترک را گرفته و به همه بچه

ها، و سپس های اندک، کشف یک ویژگی مشترک بین آن نمونهاستقرا عبارت است از مشاهده نمونه

ها، گر آن ویژگی به دست آمده باشد. یکی از تأثیرات موذیانه رسانهتن یک اصل کلی که بیانساخ

های مشترک بین آنهاست تا معیاری های صوری فراوان و هدایت مخاطبان به کشف ویژگیعرضه نمونه

 برای همه طبقات باشد.

 کنیم؟گیری نادرست، پرهیز توانیم از به دام افتادن در نتیجهچگونه می

-گیری از منابع قابل اعتماد است به عنوان مثال خودمان نرخ واقعی طالق، هزینهراهبرد نخست: بهره

 های دولت، خطرات بهداشت و غیره را بیابیم.

-تواند این باشد که باید یافتههایمان است. دیدگاه ما میگیریتر بودن در نتیجهراهبرد دوم: تجربی

 دات بیشتر بررسی کنیم.هایمان را پیوسته با مشاه

های خود برسیم. در هاست تا به یک استدالل منطقی به یافتهفرضگیری از پیش: مهارت بهرهقیاس (5

اینجا رویه بنیادین، پیروی از یک فرآیند استدالل در چارچوبی از قیاس منطقی )صغرا کبرا( است. این 

شود، معموال یک قاعده لی خوانده میای است از سه بیان: بیان نخست پیش فرض اصفرآیند مجموعه

ای شود، معموال یک مشاهده است. بیان سوم نتیجهفرض فرعی خوانده میکلی است. بیان دوم پیش
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 آید.است که از دو بیان نخست به دست می

 اند.ها رفتنیالف( همه انسان

 ب( سقراط یک انسان است.

 است.فرض این است که سقراط رفتنی و نتیجه این دو پیش

گیری از اصول کلی برای نتیجه گیری از یک موضوع خاص است. به عبارت دیگر، قیاس قیاس، بهره

رسد( رسد( بیشتر در برابر استقرا )که از جزئیات به اصول کلی می)که از اصول کلی به جزئیات می

 است.

دهای استقرا به آنها آموزیم؟ یا در فرایند اجتماعی شدن، یا در فرآینما اصول کلی خود را کجا می

آفریند، قیاس کنند. استقرا اصول کلی را مییابیم. بنابراین استقرا و قیاس با یکدیگر کار میدست می

سازیم، آنها را به ساختار برای تشریح جزئیات به اصول کلی نیازمند است. هنگامی که اصول کلی را می

گیری از اصول توانیم با بهرهی داشته باشیم میافزاییم. اگر در ساختار دانش خود شکافدانش خود می

 ها را پر کند.کلی، جزئیاتی بیافرینیم تا آن شکاف

 :ترکیب (6

های متفاوت رود که مردم عناصر جدیدی را برگزیده و در کنار بخشمهارت ترکیب زمانی به کار می

یکربندی جدید تنها چینند تا ساختار جدیدی از دانش را پیکربندند. این پساختار دانش خود می

های پیشین و یا افزودن یک نمونه بیشتر به یک ویژگی از پیش مشخص افزودن یک بخش به بخش

شده نیست. فرآیند ترکیب، به ایجاد یک بخش کلی، یک شاخه، یا یک سطح جدید در ساختار دانش 

 انجامد.می

رسیدن به هدفش نگاه فراتری داشته های دیگر استوار است، اما برای بنابراین مهارت ترکیب، بر مهارت

 و در اجرا نیز خالقیت بیشتری دارد.

به عنوان مثال اگر قطعات سه خودرو را از هم جدا کرده، بهترین قطعات را از میان آن سه خودرو 
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برگزیده و به روشی آنها را کنار هم بچینید تا خودرویی بهتر از هر سه آنها بسازید، این فرآیند ترکیب 

 است.

یابی بندی عناصر با ارزشی )که در فرآیند ارزیابی و ارزشر مورد سواد رسانه، ترکیب یعنی سرهمد

های گوناگون گرفته شده تا ساختار جدیدی از دانش تولید شود. ها و دانستهاند( که از پیامآشکار شده

-ند ترکیب پیشیابی به یک ترکیب خوب، به نوآوری نیاز است، زیرا اموری که در فرآیبرای دست

 اند.روست، همواره مسائلی نیمه مشخص

 :تلخیص (7

بندی شرحی کوتاه، روشن و دقیق از یک پدیده است. تلخیص همان تعریفی این مهارت، توانایی سرهم

دهید. برای این کار است که پیش از خواندن یک کتاب یا تماشای یک فیلم برای دوست خود ارائه می

ها را های آن را بشناسیم. سپس مهمترین آن بخشی کرده و همه بخشنخست باید پیام را ارزیاب

ها، توضیح کوتاهی را یابی پیامیابی کنیم. سرانجام، باید از پیام به دست آمده از ارزشبرگزیده و ارزش

 سر هم کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


