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 اي و تأثير آن بر تقويت توسعه سياسي در جامعه ايراني ارتقاي سواد رسانه
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 دهچكي

 شود، مي مطرح »اي رسانه سواد« در آنچه امروزه به منظور تحكيم و تقويت توسعه سياسي جامعه ايراني،
 وجـود  به حال، عين در و ها رسانه با آگاهانه و متفكرانه ارتباطي برقراري براي الزم هاي مهارت آموزش

از ايـن رو،   .است) شنيداري و اريديد نوشتاري،( اي رسانه هاي پيام به تحليلي و نقاد دقيق، نگاهي آمدن
ـ  در پژوهش حاضر كه با بهره اي به رشـته تحريـر در    تحليلي و ابزار كتابخانه گيري از رويكرد توصيفي 

توانـد در تحكـيم و تقويـت     اي چگونه مـي  شود كه سواد رسانه آمده است اين پرسش اصلي مطرح مي
هـاي توسـعه    دست آمده با توجه به بررسي ويژگيتوسعه سياسي در جامعه ايراني مؤثر باشد؟ نتايج به 

دهد كه يكي از لوازم تقويت فرايند  اي از سوي ديگر نشان مي هاي سواد رسانه سو و مؤلفه سياسي از يك
ها بتواننـد كاركردهـاي    اي شهروندان است تا رسانه توسعه سياسي در جامعه ايراني، ارتقاي سواد رسانه

دامه دهند و به باال رفتن آگاهي شهروندان كمك كننـد. همچنـين ارتقـاي    مطلوب خود را در اين زمينه ا
ها تأثيرگذار باشد و تسريع و تقويت توسـعه سياسـي را در    تواند بر نقش رسانه اي مي فهم و سواد رسانه

 جامعه ايراني موجب شود.
 

 رانياي، توسعه سياسي، شهروند، جامعه اي اي، بصيرت رسانه سواد رسانه :ها كليد واژه
 

 

 

                                                      

 سياسي، استاديار دانشگاه صداوسيما دكتراي علوم نويسنده مسئول: *
Email: drdarabi.ali@gmail.com 

 1/4/95پذيرش نهايي:         5/3/95تجديد نظر:        22/2/95تاريخ دريافت: 



64 v 1395) / تابستان 86(پياپي  2سوم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 مقدمه

 تقويـت  و تحكـيم  در ها رسانه تأثيرگذاري از توان نمي اي رسانه سلطه عصر در ترديد بي
 كاركردهـاي  بـه  توجـه  بـا  هـا  رسـانه . شد غافل ايراني جامعه در سياسي توسعه و ثبات

 بـر  نظـارت  اجتمـاعي،  و تعلق انسجام ايجاد رساني، اطالع و بخشي آگاهي چون متنوعي
 همگـاني  نظـارت  و عمومي مشاركت هاي زمينه آوردن فراهم و قدرت ساختار عملكرد

 سـازي  نهادينـه  و تكامـل  تكوين، در اعتنايي درخور جايگاه توانند مي اجتماعي، نظام در
 نظيـر  خبـري  هاي رسانه. باشند داشته جامعه سياسي ساختار بنيادين عناصر و ها شاخص
 مهـم  هـاي  نهـاد  عنوان به آن نيز مانند و نتاينتر تلويزيون، راديو، كتاب، مجله، روزنامه،
سياسـي   هاي واقعيت دارند، بشر زندگي ابعاد ديگر و آراء عقايد، بر كه تأثيري با جامعه،

 جهـان  از مـا  انـداز  چشـم  كننـده  تعيـين  كنند و مي خلق مردم براي را خاصي اجتماعي و
چنين امكاني را فـراهم   هآنچ نيستند و قدرت داراي خود خودي  به  ها البته رسانه .هستند

 و جامعـه  با سويي از ها رسانه. است حاكميت عليه يا له آنها تأثيرگذاري توانايي كند، مي
 نتيجـه،  در و دارنـد  مسـتقيم  ارتباط حاكميت و دولت با ديگر، سوي از و عمومي حوزه
مـردم ايفـا    و عمـومي  عرصـه  قـدرت،  حوزه و گان پيشه سياست ميان واسط را در نقش

 و سياسـي  احـزاب  مـدني،  جامعـه  نبود دليل به نيافته توسعه و سنتي جوامع در. نندك مي
انـد؛   توجـه  مورد داراي اهميت و يافته توسعه جوامع از بيش ها رسانه جمعي، هاي آگاهي

 ــ اجتمـاعي   سياسـي  فرهنـگ  در هنـوز  كـه  مدني را نهادهاي ساير بار چراكه به ناچار
 عرصـه  براي را سياسي عقالنيت و آگاهي تا كشند مي دوش به را اند نگرفته شكل جامعه

» اي نظريه سـواد رسـانه  «در كتاب » جيمز دبليو پاتر«گونه  همان .آورند ارمغان به عمومي
درصد از زمان يك روزشان را به اسـتفاده از   70اظهار كرده است، افراد به طور ميانگين 

ز ايـن زمـان را وقـف كارهـاي     درصد ا 21دهند، در مقابل، كمتر از  رسانه اختصاص مي
) و درست در همـين جاسـت   27 ، ص1391ترجمه يزديان و همكاران، ( كنند ديگر مي

اي بـراي آگـاهي شـهروندان بـه عنـوان مخاطبـان كنشـگر در         كه مبحـث سـواد رسـانه   
 هوشـيار  1اي شود؛ چراكه هدف سواد رسانه وتحليل رسانه و محتواي آن مطرح مي تجزيه

). 109 ص ،1393دن و آزاد سـاختن مخاطـب اسـت (زارع كهـن،     كردن، اختيار بخشـي 
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رفـتن سـطح آگـاهي     اي، بـاال  هـاي رسـانه   درواقع يكي از پيامدهاي تحليل و درك پيام
ها و در  با محتواي رسانه  تواند منجر به مواجهه آگاهانه و تحليلي شهروندان است كه مي

توانند  ارت ديگر، شهروندان مينتيجه، تقويت ساختارهاي دموكراتيك جامعه شود؛ به عب
تر در رسانه كمك كنند؛ زيرا هـر شـهروند    هاي سالم سازي گزينه از اين طريق به مشروع
تواند در ايجـاد تغييـرات اجتمـاعي مثبـت داراي نقـش باشـد و        فعال، باسواد و آگاه مي

يـري و  صالحي ام(ها نشان دهد و تنها بيننده صرف نباشد  واكنش خود را در برابر رسانه
 الزمـه تسـريع و بهبـود    رسـد  مـي  نظر به كه روست ). از اين14 ، ص1387همكاران، 

وتحليـل   توانـايي تجزيـه   و ادراك قـوه  فرايند توسعه سياسي در جامعه ايرانـي، تقويـت  
 بستر اي درواقع از رسانه سواد افزايش و رشد راه ها رسانه محتواي از مخاطبان اي رسانه

حور كه در اين تحقيـق از نشـانگان توسـعه سياسـي بـه شـمار       م مدني و مردم نهادهايي
سو  اي از يك ضمن تبيين چيستي سواد رسانه ،گذرد. مقاله حاضر تالش دارد آيند، مي مي

و توسعه سياسي از سوي ديگر، تأثيرگذاري ايـن دو عامـل و بخصـوص تـأثير ارتقـاي      
 رسي قرار دهد.اي بر توسعه سياسي را در جامعه ايراني مورد بر سواد رسانه

 اي رسانه چيستي سواد .1

 اي تعريف و پيشينه سواد رسانه

 رسـانه  و مخاطـب  بـين  بـرد  برد ـ  رابطه نوعي كه است دانشي و مهارت اي رسانه سواد
 و دهـد  مـي  اجازه مخاطب به كه است مهارتي باخت، برد ـ  رابطه يك نه كند، مي برقرار

 باشد (شـكرخواه،  داشته پيام از درستي وتحليل يهتجز و ارزيابي سازد تا  مي توانمند را او
 حـال  عـين  در و كنـد  مـي  معنايابي و رمزگشايي پيام از اي رسانه سواد. )29، ص 1385

 بـر  كـه  اسـت  مهارت بر متكي دركي اي رسانه سواد درواقع. گيرد مي صورت سازي معنا
 را  آن توليـدات  و  انهرسـ  انواع خود توانايي ميزان بنابر و سهم به تواند مي فرد آن اساس

 ).1389 باكينگهـام، ترجمـه سـرافراز،   (كنـد   شناسـايي  و تفكيك يكديگر از و بازشناسد
و بـه   اسـت  افـراد  بـه  رسانه هاي برنامه كنترل قدرت دادن اي رسانه سواد درواقع، هدف
 كننـد.  معطـوف  خـود  بـه  هـا  رسـانه  از را كنتـرل  توانند چگونه مي دهد كه آنان نشان مي

 »اسـت  اي رسـانه  سـازي  برنامـه  كنتـرل  بـراي  افـراد  بـه  كمـك  اي رسـانه  وادسـ  هدف«
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 بـه  كـه  اسـت  ايـن  اي رسانه سواد تر، هدف به بيان دقيق). 47، ص 1990، 1دين سي كان(
 شـهرونداني  بـه  باشـند،  فرهيختـه  كننـدگاني  مصـرف  آنكـه  جـاي  به تا كند كمك مردم

 در سـاالري  بـه مـردم   دادن امتـداد  بـراي  راهـي  دنبـال  به بنابراين شوند؛ تبديل فرهيخته
باشـد   شـده  نوشـته  و تعريـف  مبسـوط،  طـور  بـه  در آن اين مفهـوم  كه است اي جامعه

 مخاطبـان  كـردن  تجهيز اي، رسانه سواد از منظور). 36 ، ص1385 بصيريان و همكاران،(
 تـا  هاسـت  رسـانه  محتـوايي  ارزشـيابي  و نقـد  تحليـل،  هاي مهارت و توانايي به ها رسانه

را  اي رسـانه  رژيـم  تـوان  چگونـه مـي   غـذايي،  رژيـم  همچون كه دهند تشخيص نندبتوا
 مارشـال «. گـردد  بـازمي  1965 سـال  بـه  اي رسـانه  سـواد  پيدايش تاريخچه .رعايت كرد

 وجـودي  ابعـاد  توسـعه : رسـانه  درك« عنـوان  بـا  خـود  كتاب در بار اولين ،»2لوهان مك
 و ايجـاز  از پـر  را لوهـان  مك هاي نوشته ههرچند ك است؛ برده كار به را واژه اين ،»انسان
 و درك عـادات،  بـر  كـه  است اين ها رسانه اثر ترين مهم لوهان مك نظر به. دانند مي ابهام
 مـردم . كنـد  مي اشاره ما حواس تعادل به حسي هاي نسبت مفهوم. گذارند مي اثر ما تفكر

) چشـايي  بينايي و ايي،شنو المسه، بويايي،( داشتند تأكيد خود حس پنج تمام بر ابتدايي
 از بيشـتر  را حـس  يـك  افـراد  است كه شده موجب ها رسانه وجود بويژه، و فناوري اما

 مقايسـه  در تلويزيون اما داشت اثر ما تفكر بر چاپ. دهند قرار تأكيد مورد حواس ساير
 اي المسـه  و سـمعي  بصـري،  اي رسـانه  كند. تلويزيون مي تأكيد بيشتري حواس بر آن با

 از مـا . آورد خواهـد  در قبيلـه  صـورت  بـه  بـار ديگـر   را مـا  تلويزيون. شود يم توصيف
 و سـورين ( شـويم  تبـديل مـي   جهاني دهكده يك و به گيريم فاصله مي مجزا هاي دولت

 جهـان،  در ارتبـاطي  نوين هاي فناوري درواقع). 394 ، ص1381 تانكارد، ترجمه دهقان،
 زنـدگي  جهـاني  در اينـك  هـم  مردم و بخشند مي تحقق را جهاني دهكده به موسوم ايده
 اصـطالح  بسـا   چـه . دارنـد  قـرار  يكـديگر  تيـزبين  ديـده  تحـت  لحاظ هر از كه كنند مي

 در لوهـان،  مـك  تعبير به باشد. تصوير همين زاييده اي شيشه جهان يا و جهاني آكواريوم
 و جوامـع  شـود،  مـي  دگرگـون  اجتمـاعي  زنـدگي  و كـار  چهره الكترونيك، وسايل پرتو
 آيـد  مـي  پديد زمين كره پهناي به اي دهكده نهايت، در و شوند مي نزديك هم به ها ملت

 بنـابراين،  ؛)96 ، ص1385 دادگـران، ( نامـد  مي »جهاني دهكده« در اصطالح را آن او كه
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 سـواد  بايـد بـه   هـا  انسـان  يابـد،  مي تحقق جهاني دهكده كه زماني بود معتقد لوهان مك
 ).1385 بناي، صديق( هيز شوندتج اي رسانه سواد نام به جديدي

 پـذيري  آسـيب  اي، رسانه اطالعات برابر در اي، رسانه باسواد افراد نيز، نظري لحاظ از
 شـود  مي ارسال و طراحي آنها بر تأثيرگذاري منظور به كه را هايي پيام زيرا دارند كمتري

 چگـونگي  به نسبت يافتن آگاهي با. دهند مي قرار شناسايي مورد مختلف ـ  سطوح در ـ
 بود كه خواهند قادر نيز كودكان حتي اينترنت، بويژه و ها رسانه از طريق اطالعات ايجاد

 كـه  اسـتاداني  و معلمـان  عالوه بـر ايـن،  . باشند داشته بيشتري خودمختاري دنيايشان در
 اطالعـاتي  دهنـدگان  اشـاعه  بـه  تواننـد  مـي  كنند،  مي كسب را اي رسانه سواد هاي مهارت

 از را اجتمـاعي  هـاي  برنامـه  و آموزشـي  هاي برنامه ميان فاصله و شوند ديلتب تأثيرگذار
تـر   تيـزبين  و منتقـد  مخاطبـاني  و كننـدگان  صورت مصرف به نهايت، و در بردارند؛ ميان

 .)4، ص 2005، 1آنجل(درآيند 
 دركـي  به و هاست پيام وتحليل تجزيه از بيشتر چيزي اي رسانه سواد خالصه، طور به
 هـاي  رسانه اهميت درك براي. گردد برمي خاص جايي در ها پيام وجود ييچرا به نسبت
 سـازنده  حتي و آنها بر حاكم هاي محدوديت و شرايط پيام، هر توليد فلسفه بايد كنوني،

 از كه تعاريفي ). در1 ـ 7، صص 1998، 3و جالي 2شناخت (لوئيس را ها پيام از كدام هر
) 1995( 5هـانكس  و 4رومينسـكي  تعريـف  بـه  انتـو  مي است، شده ارائه اي رسانه سواد
 ديگـر،  سـوي  از». انـد  دانسـته  اي رسـانه  تجارب تقويت را اي رسانه سواد« كه كرد اشاره

 و ارزيـابي  تحليـل،  دسترسـي،  توانـايي « را اي رسانه ) نيز سواد1998( 7و پوتر 6كريست
 حـال  هـر  انـد. بـه   كـرده  تعريف »مختلف اشكال در اي رسانه هاي پيام با ارتباط برقراري

 گيـري  بهـره  نوع رسد؛ به نظر مي تأمل قابل سياسي توسعه با آن تنگاتنگ ارتباط در آنچه
 است. مهارت اين از

كرد و آن چيـزي   پيدا ديني معادلي »اي رسانه سواد« يعني واژه، اين براي بتوان شايد
 اي رسـانه  بازتوليـد  بـا  و اسـت  ايرانـي  جامعه امروزه نياز كه چيزي جز بصيرت نيست؛

 و زيركى هوشيارى، دل، بينايى بينايى، دانايى، معنى به بصيرت .كرد زنده را آنها توان مي
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 بـه  نسـبت  شناخت و بينش نوعي ديگر، عبارت به). 546 ، ص1364معين، ( است يقين
 دركـي  معنـاي  بـه  بصيرت اما است چشم معناي به بصر واژه از مأخوذ واژه اين مسائل.

بـه   شـي  يـك  مشاهده از بعد كه دريافتي و درك شود؛ مي حاصل نديد از پس كه است
 اهميت با بسيار مسائل از يكي و از بد خوب تشخيص مميز وجه آيد. بصيرت دست مي

 توانـد  مي كه معناست اين به است، بصيرت داراي كه شخصي شود گفته مي وقتي. است
 را چيـز  همـه  يعني كند؛ پيدا حقيقي دست به دركي و برسد باطن به كند، عبور ظاهر از
 حقيقت در دارد. هم مسئوليت دارد، بصيرت كه و كسي ببيند خود واقعي شكل همان به

 بـا  انسان. گيرند مي قرار هم كنار در مسئوليت و بصيرت كه كرد تفسير گونه  اين توان مي
 راه در شـرايط  از درسـت  درك مقتضاي به بايد و هست نيز مسئوليت صاحب بصيرت،
 .كند تالش حقيقت حاكميت

 كنـد،  طـي  را نـاپيموده  مسـيرهاي  خواهد مي كه پيشرو اي جامعه براي به طور قطع،
 گذشـته  هاي سال طول در رهبري معظم است. مقام اساسي ضرورت يك بصيرت وجود

 آحـاد  بـراي  ضـرورت  و نيـاز  يـك  و آن را انـد  داشته تأكيد بصيرت موضوع بر همواره
 كنيـد؛  ايجاد خودتان در تحليل قدرت. كنيد ايجاد بصيرت خودتان در«: اند دانسته جامعه
 وجـود  بـه  خودتـان  بـراى  ذهنى بندي جمع يك جامعه هاى واقعيت از بتوانيد كه قدرتى
 طول در كهاي  هر ضربه. است مهم خيلى تحليل قدرت اين. بشناسيد را چيزى و آوريد
 كه ضرباتى هم اسالم صدر در. بود تحليل قدرت ضعف از خورديم، مسلمانان ما تاريخ

 هـاى  دوره در. دارد زيـادى  تفسـيرى  هاى بحث ها اين حاال كه بوده طور  همين  خورديم،
 مـا  ناآگـاهى  و بصـيرتى  بـى  از دشـمن  كه نگذاريد. است طور  همين  هم ديگر گوناگون
 .)1377( »دهد جلوه چشممان در واژگونه را واقعيتى و كند استفاده

 اي رسانه سواد با مرتبط هاي نظريه

 اگـر  كـه  گيـري كردنـد   نتيجه چنين خود پژوهش در 2001 سال در 2گيروكس و 1پييت
صـراحت   بـه  بايد است، شده مطرح خبره آموزشي  رشته يك عنوان به اي رسانه آموزش

 شـديدي  وابسـتگي  نيز آموزش ). البته آن89(ص  كند ارائه را اش نظري هاي بنيان بتواند
 رويكردهـاي  در گسـترده را  هـاي  تفـاوت  نويسندگان اين. دارد يا رسانه پايدار  نظريه به

                                                      

1. Piette        2. Giroux 
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 در ثمـر  مثمـر  رويكـرد  دو كـه « كردند: تأكيد و شدند يادآور جمعي ارتباطات و جاري نظري
 بـرآورد  را هـا  رسـانه  تأثير اي رسانه هاي نظريه آن در كه اي شيوه يكي،. دارد وجود زمينه اين
 قـرار  بررسـي  مـورد  را مخاطـب  ماهيـت  هـا،  ظريـه ن آن در كـه  اي شـيوه  ديگري، و كنند مي
 هـاي  پـژوهش  كه است شده تأكيد دو اين پژوهش در حال هر ). به97(همان، ص » دهند مي

 است. پذيرفته صورت اي  رسانه آموزش نظري هاي  پايه بر تأكيد با ناچيزي به نسبت
 سـتند، ه ارتبـاط  در اي رسـانه  سـواد  شـهروندي  مفهـوم  بـا  كـه  ارتباطات هاي نظريه

ــده ــه  دربرگيرن ــاي نظري ــادگيري ســازي، برجســته ه ــاعي، ي  و اســتفاده و كاشــت اجتم
 توجـه  هـا  رسـانه  از افـراد  تأثيرپذيري چگونگي به ها نظريه اين از يك هر. اند خشنودي

 بـه  را سياسـي ـ اجتمـاعي    مفاهيم شدن ساخته از مختلفي درجات آن بر  عالوه و دارند
 سـازي  برجسـته   نظريه اساسي  دهند. فرضيه مي قرار توجه ردمو رسانه، از استفاده  واسطه

 به ها رسانه سازي، برجسته در. است مهم چيزي چه گويند مي ما به ها رسانه كه است اين
 اولويت وابسته و برتري تنها بلكه. بكنيم فكري چه موضوع يك درباره كه گويند ما نمي

 بـا  نيـز  سازي مدل يا اجتماعي يادگيري .كنند مي ارائه را موضوع پوشش نوع و مقدار به
 را رفتارهـا  آنـان،  از تقليـد  و ديگـران   مشـاهده  بـا  مـا  زيرا است؛ مرتبط اي رسانه سواد

. شـوند  محسـوب  يـادگيري  يا و اي مشاهده منبع توانند مي اي رسانه هاي مدل. آموزيم مي
  بـه  نسـبت  را مـا  ديـدگاه  طريـق آن،  از رسـانه  كـه  را روشـي  و راه هم كاشت رويكرد

  نظريـه . گـذارد  مـي  نمـايش  دهد، به شكل مي ـ تلويزيون تماشاي طريق بويژه از ـ  جهان
 بـر  نظريـه  اين اعتقاد. دارد مخاطب فعال نقش بر اي عمده تأكيد نيز خشنودي و استفاده

 اسـتفاده  چگـونگي  بـه  معطـوف  رسـانه،  تـأثيرات  و كاركشـتگي  از برخـي  كه است آن
 است. رسانه از وي نياز دنش برآورده ميزان و مخاطب

 مقاصـد  به گر ارتباط مقاصد از توجه كانون تغيير متضمن خشنودي، و استفاده رويكرد
 كاركردهـايي  چه جمعي ارتباط كه كند معلوم تا كوشد مي رويكرد اين. است كننده دريافت

  بـه  .)420 ، ص1381 تانكارد، ترجمه دهقان، و سورين( كند مي عرضه مخاطب افراد براي
 بـراي  هـا  شناسـي  نشـانه  و نمـادين  تعامالت هاي فلسفه و ارتباطاتي اندازهاي چشم عالوه،
. هســتند جــدا ناشــدني يكــديگر از امــروز، جهــان در اي رســانه ســواد شــناخت و درك

 ،)مخاطبــان( كننـدگان  مصـرف  كـه  كننــد مـي  اشـاره  نكتـه  ايــن بـه  مختلـف  پژوهشـگران 
 خلـق  فرهنگـي  محـيط  بـا  شـان  تعـامالت  طريـق  از را مفاهيم كه اند فعال دهندگاني ارتباط
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 يـك  در آگاهانـه  فعاليـت  و اشـتغال «: كـرده اسـت   تأكيـد  2003 سال در 1سمالي. كنند مي
 را آنـان  كاركردهـاي  و مفـاهيم  و ايـم  كـرده  تعيين را ها نشانه ما آن، در كه مند نظام بررسي

 امـروزي،  گـر  ميـانجي  نيـاي د در تفكـر  هاي مهارت  توسعه در شهروندان كنيم، به مي تبيين
 آمـوزش  كـه  آنجـا  از«: سـاخت  نشـان  خاطر 1991 سال در نيز 2تاينر. »كرد خواهد كمك
 اينترنـت  و تلويزيـون  همچون پرمخاطبي، جمعي هاي رسانه  بازآفرينانه طبيعت با اي رسانه

 ».ندباش داشته انطباق ويژگي اين با بايد نيز، اجتماعي توسعه هاي برنامه است، ارتباط در

 اي رسانه سواد آموزش هاي ضرورت  

 رويكـردي  آنـان بـا   دادن آمـوزش  و كـردن  آشـنا  شهروندان، به اي رسانه سواد آموزش
 از گـذر  و هـا  سـاخت  ژرف فهـم  و درك براي اي رسانه و ارتباطي مطالعات در انتقادي

 را يا رسـانه  سواد كانادا، اي رسانه سواد انجمن عضو 3دونكان است. باري عمق به سطح
 او، نخستين طرح بايـد  باور به .كند مي معرفي ها رسانه از ناشي مشكالت حل به پاسخي
 هـاي  و سـاير آسـيب   خشـونت  برابـر  در مـدارس  آموزشـي  كلي هاي واكنش از بخشي
  : شمرد برمي را زير داليل آموزش اين ضرورت در دونكان. باشد اي رسانه

 جـزو  اطالعـات  همـه  دارند؛ ب) تقريباً سلطه ما سياسي و فرهنگي حيات بر ها الف) رسانه
 قادرنـد  هـا  هسـتند؛ ج) رسـانه   شـده  اي رسانه كنيم، مي تجربه مستقيم طور به  را آنها كه مواردي

 كننـد  فعـال  را خودآگـاه  آنكه بدون ها كنند؛ د) رسانه خلق پرقدرتي رفتاري و ارزشي هاي مدل
كنـد و   تـر  بخـش  لـذت  را ما هاي رسانه مصرف دتوان مي اي رسانه گذارند و) سواد مي تأثير ما بر

 . )1385به نقل از قاسمي، (» كند تبديل فعال اي رابطه به را انفعالي رابطه يك
 كـرد،   مي فعاليت اي رسانه سواد زمينه در خود آموزشي كارگاه در كه هنگامي بليك دن

 در افـراد  اينكـه، اول «اسـت:   داده پيشنهاد اي رسانه سواد ضرورت در را اساسي دليل چند
 تفكـر  بـر  اي رسـانه  كنند؛ دوم اينكـه، سـواد   مي زندگي واسطه با و شده ميانجي محيط يك

 يـك  حيـات  از بخشي اي رسانه سواد گذارد؛ سوم اينكه، وجود مي تأثير انتقادي شهروندان
 در را فعـال  مشـاركت  اي رسانه است؛ چهارم اينكه، سواد تحصيلكرده و فرهيخته شهروند

 افـراد  به اي رسانه سواد آخر اينكه آموزش دهد؛ و مي ترويج اي رسانه شده اشباع طمحي يك
   .)1391به نقل از دارابي، ( »كنند فهم و درك را ارتباطي هاي فناوري تا كند مي كمك

                                                      

1. Semali        2. Tyner        3. Barry Duncan 
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 . فهم چيستي توسعه سياسي2

 تعريف مفهومي

 مشـاركت  و تشـكّل  كـردن  نهـادي  بـراي  را الزم زمينه كه است فرايندي سياسي توسعه
 وجـود  بـا . اسـت  سياسي نظام يك توانمندي افزايش آن حاصل و كند مي فراهم سياسي
 روز روز بـه   مفهـوم  اين سياسي، توسعه و نوسازي مطالعات از قرن نيم از بيش گذشت

 پنهـان  صـاحبنظران  نظرهـاي  اختالف و مناقشات پس در و پيچيدگي بيشتري پيدا كرده
 هماننـد  ــ  صورت گرفته در اين زمينـه  مطالعات از انبوهي وجود با امروزه. است مانده
 است. نيامده دست به مفهوم اين درباره مشتركي اجماع ـ انساني علوم مفاهيم ديگر

 تـوان  مـي  قسـمت  سه را به سياسي توسعه نظريات كه معتقد است 1رونالد چيكلوت
 كرد: تقسيم

 دانند؛ مي مترادف را با دموكراسي سياسي توسعه كه دسته آن الف)
 اند؛ داشته تحقيقاتي تمركز سياسي توسعه و تغيير بر كه دسته آن) ب
 سياسـي  توسـعه  تسلسـلي  مراحـل  و هـا  بحـران  وتحليـل  تجزيـه  به كه دسته آن)  ج

 ).1372 القلم، سريع(اند  پرداخته
 شده؛ و تخصصي يافته تنوع ساختار سياسي را به سياسي توسعه »2ساموئل آيزنشتات«

 نظر به. داند مي مرتبط جامعه هاي حوزه و ها بخش كليه در سياسي اقتدار يعهمچنين توز
 بـراي  مسـتقل  هويـت  داراي كـدام ر ه كه شود برخوردار ساختارهايي از جامعه هرگاه وي،
 نظـام  در يـك  مثـال،  بـراي  .خواهد شد افزوده آن سياسي توسعه درجه بر هستند، خود
 از و نيسـتند  جامعـه  و امكانـات  از منـابع  مناسـب  ريگي بهره به قادر رهبران پدرساالر، سنتي

). 16 ، ص1371 قـوام، (برخوردارنـد   عامه هاي خواست به پاسخگويي براي محدودي ظرفيت
 هـاي  سياسـت « عنـوان  بـا  4پـاول  خـود بـا بينگهـام    معـروف  كتـاب  در 3آلموند گابريل
نظـر او،   به .تاس پرداخته سياسي توسعه افكار خود پيرامون و بسط شرح به »اي مقايسه
در  هـم  تـوان  را مـي  سياسـي  توسـعه  اساسـي  محركه و نيروي گري هدايت اصلي ريشه
 نظـام  در داخل سياسي برگزيدگان و يا در ميان داخلي و هم در جامعه المللي بين محيط

                                                      

1. Ronald Chilcote       2. Samuel Eisenstadt        3. Gabril Almond 

4. Bingham Powell 
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 مسـائل  از ناشي سياسي توسعه اما اگر پويش )؛1381پيدا كرد (ترجمه طيب،  المللي بين
پديـد   متوسـطي  طبقه صنعت، پيشرفت و رونق و تجارت گسترش يلدل به باشد، داخلي

جديـد   نيازهاي خود و برآوردن بهبود وضعيت عمومي، اصالحات انجام خواهان آيد مي
 محركـه  نيروي به رو، تبديل اين از و خواهند بود اجتماع و سياست اقتصاد و عرصه در

 دليـل  به توسعه اگر پويش و خواهند شد نيازهايشان برآوردن براي سياسي توسعه ايجاد
 قـدرت  منـابع  افزايش جستجوي در آنها باشد، سياسي برگزيدگان تصميمات و اقدامات
 تالش خواهنـد كـرد بـا ايجـاد توسـعه      و استمرار حكومتشان تداوم خود براي و دارايي
 هـاي  پايـه  طريـق  دهند تـا از ايـن   افزايش  را آن و توانايي سياسي نظام ظرفيت سياسي،

موجـود را   مشكل چهار سياسي نظام اگر آلموند، نظر از .كنند تر ود را مستحكمخ سلطه
 چهـار  وجود خواهد داشـت. ايـن   جامعه در سياسي توسعه تحقق برطرف سازد، امكان

 اند از: عبارت مشكل
و تعهـد   وفـاداري  ايجـاد حـس  ) يكپارچگي؛ ب و سياسي قدرت نفوذ الف) مشكل

 كـه  مشـاركت  مشـكل ) هـا؛ ج  تـوده  نمايشان سياسي و نظام ملي منافع و ملت به نسبت
 و قـدرت  امـر  در شـدن  سـهيم  پيرامـون  بـويژه  جديـد،  هـاي  خواسـته  پيـدايش  موجب
 هاي فرصت و مادي امكانات منابع، توزيع روند ايجاد) شود و د مي سياسي گيري تصميم
و سـاير   تـازه  درآمد يا ايجاد حـرف  كسب و تحصيلي فرصت همچون زندگي؛ مختلف

 ).34 ـ 41(همان، صص  دموار
 توسـعه : كـرد  تعريـف  گونـه  ايـن  توان را مي سياسي توسعه كلي، بندي جمع در يك

 فـردي  منافع تضادهاي وفصل حل در سياسي نظام يك و كارايي ظرفيت افزايش سياسي
 توسـعه . اسـت  جامعه در يك اساسي تغييرات و آزادگي بودن، مردمي تركيب و جمعي،

 بـه  ناپذيري انعطاف از سياسي نظام يك هر اندازه و است رادفمت آزادي با رشد سياسي
 بـه  پراكنـدگي  از و خودمختاري به روي دنباله از پيچيدگي، به سادگي از پذيري، انعطاف
. يابد مي افزايش نظام نيز در آن سياسي توسعه نسبت، همان به پيدا كند، گرايش يگانگي
 توسـعه  كـه  در حـالي  كند، مي اشاره يسياس تجمالت برقراري بيشتر به سياسي نوسازي
 بـا  سياسي نوسازي كه در حالي ديگر، بيان به. دارد و بنيادي رفتاري جنبه بيشتر سياسي

 مربوط زيربناييهاي  به دگرگوني سياسي توسعه دارد، سروكار توسعه روبنايي هاي جنبه
 و بـران ره ايـدئولوژيك  همبسـتگي  و عملـي  تعقـل  كارايي، سازمان، عامل سه .شود مي
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 از يكـي  عنـوان  بـه  سياسي توسعه نتيجه، در. اند دانسته سياسي توسعه از لوازم را پيروان
 آگاهانـه،  سياسـي  مشـاركت  از اسـت  عبـارت  ايراني جامعه كنوني مسائل ترين محوري

 هـاي  نهادمنـدي تشـكل   و شـهروندان  و جامعـه  اعضاي اكثريت فعال و ارادي اختياري،
 نهادهـاي  مدني؛ جامعه اجتماعي؛ سرمايه شامل آن ارآمديك اصلي هاي مؤلفه كه سياسي
 .گردد مي سياسي مشاركت و سياسي

 هاي توسعه سياسي نشانگان و شاخصه

و همكاران، نشانگان توسعه سياسي بـر سـه متغيـر اسـتوارند كـه       1از نظر لئونارد بايندر
نهـادي و   هـاي  ها، حوزه . تمايز (جدايي و تخصصي شدن تدريجي نقش1اند از:  عبارت

گرايانـه و   . برابري (توسعه شهروندي ملي، يك نظم قانوني عـام 2ارتباطات در جامعه)؛ 
توانــايي نظــام سياســي بــراي بــرانگيختن ( . ظرفيــت3هنجارهــاي پيشــرفت فــردي) و 

). بـا ايـن   23 ، ص1380هاي حاصل) (ترجمه خواجه سـروي،   دگرگوني و كنترل تنش
اند از: جامعـه مـدني فعـال و پويـا، قانونمنـد       ارتحال، ساير نشانگان توسعه سياسي عب

هزينـه، پايـدار و داوطلبانـه؛ فعاليـت و      بودن، كنترل اجتماعي دروني از نوع كنتـرل كـم  
ها مسـتقل از دولـت؛ توجـه     ها و انجمن مشاركت مدني؛ حضور مجموعه نهادها، تشكل

ش و تـرجيح  به محوريت گفتگو در مناسبات؛ گسترش پلوراليسم و تكثرگرايـي؛ گسـتر  
ها و اقـدامات؛ حفـظ    ها، برنامه روابط مدني بر روابط خويشاوندي؛ شفافيت در سياست

منزلت فرد و ممانعت از انحـالل آن در دولـت؛ مشـاركت سياسـي آگاهانـه و فعاالنـه،       
 اهميت به شايستگان و ايفاي نقش كليدي آنان و... .

 ها . توسعه سياسي و نقش رسانه3

حفـظ از خطـرات و مفاسـد اجتمـاعي اسـت. اكنـون كـه          سـيله نظارت مردم بهترين و
توان در جوامع گسترده امروزي همچون دوران گذشته همه ابعاد اعمـال قـدرت را    نمي

كم بايد قـدرت نظـارت بـر زمامـداران را بـا ابـزار        به طور مستقيم به مردم سپرد، دست
گويـاي آحـاد ملـت را    هاي جمعي نقش زبـان   امروزي به مردم داد. در اين ميان، رسانه

 ها اشاره شده است: ويژه ). در زير به برخي از اين كار1389زاده،  كنند (قلي بازي مي
                                                      

1. Leonard Binder 
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 هاي شهروندان تغيير و تحول خواست

ــزان توســعه سياســي در هــر كشــور، مجمــوع    ــين مي ــل محاســباتي در تعي ــين عام اول
گون با ايجاد تغييـر  ي گوناها توانند به شيوه ها مي هاي شهروندان است كه رسانه خواست

دهنده را ايفا كننـد؛ همچنـان    در گستره و يا اولويت هر خواست، نقش تعديلي يا شتاب
 كه در اينجا به اين موضوع پرداخته شده است:

يي همچون بررسي و نقد، تحقيـق و  ها ويژه ها با اجراي كار بخشي: رسانه الف) شتاب
اي را از زندگي و سياست نـزد   ت تازهتوانند تصورا رساني مناسب مي تفحص و يا اطالع

كنـد. بـديهي    مي ها را موظف به برآورده ساختن آنها  مخاطبان خود ايجاد كنند كه دولت
است كه در صورت كاستي نظام سياسي بـراي همراهـي بـا ايـن جريـان، شـكاف بـين        

 افتد. شود و ثبات سياسي به مخاطره مي ها بيشتر مي ويژه ها و كار خواست
توانند با نظارت مـؤثر بـر امـور و رفتارهـاي سياسـي نقـش        ها مي : رسانهتعديل ب)

هـاي مختلـف شـهروندان بـه      تعديلي خود را با تحديد و يا حتي كاهش ميزان خواست
ها تعديل كنند. بديهي است  توقعات را با بيان واقعيت نمايش بگذارند، به اين ترتيب كه

هـا   ويژه ها و كار شكاف را بين خواستها در جامعه،  كه كاهش و يا حفظ سطح خواست
 ).84 ، ص1381شود (افتخاري،  كم مانع از تعميق آنها مي سازد و يا دست حاكم مي

 هاي دولتي تغيير و تحول در كارويژه

ها با نظارتي كه بر عملكرد دولتمردان، نهادهاي دولتي و بررسي و نقد آثار ناشـي   رسانه
هاي شـهروندي گفتـه شـده،     مشابه به آنچه براي خواستتوانند تأثيراتي  از آن دارند، مي

 هاي دولتي داشته باشند. در حوزه كارويژه
هاي مديران اجرايي و نقـد   ها و ضعف توانند با بيان كاستي ها مي الف) اصالح: رسانه

ي دولتـي متناسـب بـا رونـد     ها هاي به اجرا در آمده، ترتيبي اتخاذ كنند تا برنامه سياست
، نهادهـا و  هـا  جود در جامعه به پيش روند. كم يا زياد شـدن وزارتخانـه  هاي مو خواست

مردم و   هاي اوليه هاي كالن دولتي در زمينه تأمين نيازمندي بنيادها و يا تغيير در سياست
غلبه كنـد و آن را بـه    ها ها و كارويژه تواند بر شكاف خواست اصالحاتي از اين قبيل مي

از ايـن عملكـرد   » انـدي بـارتن  «ثباتي را از ميان ببـرد.   بي  حداقل ممكن برساند تا زمينه
مثابه فرايند تأسيس دولت خوب ياد كرده است كه در پي اصالح عملكردها و نهادهـا   به
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آيد. اين عملكردها ممكن است در كليـه الگوهـا، منشـأ بـروز آثـار مثبـت        به وجود مي
ا به استمرار اين ثبات بينجامـد  قلمداد شود، به اين ترتيب كه در الگوي ثبات سياسي پوي

هـا، گـام مثبتـي در     از خواست ها تر كارويژه و در ساير الگوها نيز با توجه به سطح پايين
 راه نيل به توسعه سياسي ارزيابي شود.

ها با توجـه بـه رسـالت     سازي تصوير مردم از كارايي نظام سياسي: رسانه ب) متحول
م را از ميزان كارايي دولت دستخوش تغيير كننـد  توانند تصوير مرد رساني خود مي اطالع

تر طراحي شود، شكاف  تر و خوشبينانه بنابراين هرچه اين تصوير مثبت و متحول سازند؛
رود. بـه همـين دليـل     ثباتي از بـين مـي   بروز بي  شود و زمينه ثباتي در جامعه كمتر مي بي

فتر ويژه خبرنگـاران مقـيم   است كه در بعضي از كشورهاي پيشرفته، در هر وزارتخانه، د
تـر انجـام    تـر و دقيـق   رساني هرچه سريع آن وزارتخانه تأسيس شده است تا روند اطالع

هـا و تصـورها    پذيرد. شايان ذكر است كه در اينجا شـاهد نـوعي تفـاوت بـين واقعيـت     
د، ها را بهتر يا بدتر از آنچـه هسـتن   ها بتوانند واقعيت بسا رسانه هستيم؛ به اين معنا كه چه

توانـد تـأثير مسـتقيمي بـر توسـعه       براي مردم به نمايش بگذارند كه در هر دو حالت مي
 سياسي داشته باشد.

 تغيير و تحول در انسجام ايدئولوژيك

ها با باورها و اعتقادات شهروندان و كـارگزاران، تـأثير بسـزايي در     نحوه برخورد رسانه 
اعتمـادي   برخوردي كه در نهايت به بيفرايند توسعه سياسي در هر جامعه دارد. هرگونه 

هـاي رسـمي دولـت را از     تواند تالش ها و رويگرداني آنها منجر شود، مي مردم به ارزش
ثباتي مواجه كنـد. در   هاي كارآمد را با خطر بي دور سازد و حتي دولت آن ارزش واقعي

 جهت عكس آن، تقويت انسجام ايـدئولوژيك و طـرح مناسـب و متناسـب بـا باورهـا،      
 هاي احتمالي كمك كند تا ثبات در جامعه حفظ شود. تواند به جبران كاستي مي

 تغيير و تحول در الگوي ثبات سياسي

توانند در كنار ساير بازيگران سياسي، با تالش در زمينه تحقق الگـويي تـازه    ها مي رسانه
اهر بـه  بسا جامعه در ظ به عبارت ديگر، چه از ثبات سياسي، به كل جامعه خدمت كنند؛

دليل حاكميت الگوي ثبات سياسي ايستا و يا كاذب، نوعي ثبات سياسي را بيازمايد ولي 
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توانند با اعمال حق نظارت خود، آنهـا را بـه    ها مي چون اين الگوها پايدار نيستند، رسانه
خروج از اين الگوها و حاكميت الگوي ثبـات سياسـي پويـا را      نمايش بگذارند و زمينه

وتحليـل   هايي از قبيل بررسي، نقد و تجزيـه  در اين حالت است كه فعاليت فراهم سازند.
ها به منظور شتاب بخشيدن به هر دو آنها، با وجود آنكه در وهلـه   ها و كارويژه خواست

كند، از آن حيث كه در نهايت توسعه سياسـي   مي ثباتي را دامنگير جامعه  اول نوعي از بي
شود. بـديهي اسـت كـه شكسـت در هـدايت مـؤثر        ميسازد، مثبت ارزيابي  را حاكم مي

فرايند انتقال، به معناي از كف دادن ثبات سياسي موقت قبلي و افتـادن در دام الگوهـاي   
دهـد. نتيجـه    ها را تشـكيل مـي   ثباتي سياسي خواهد بود كه روي ديگر عملكرد رسانه بي

، »كاركردهـا «، »هـا  خواسـت «  توانـد در چهـار حـوزه    اي مـي  آنكه، اعمال نظارت رسـانه 
 تأثيراتي در كشور داشته باشد.» تحقق سياسي«و سرانجام » انسجام ايدئولوژيك«

 اي و توسعه سياسي . آموزش، ارتقاي سواد رسانه4

، »چـه چيـزي  «، »چـه كسـي  «با استفاده از نظريه ارتباطات منتسب به السول كه فرمـول  
 كوئيل و وينـدال،  كند (مك ن ميرا بيا» با چه اثري«و » از چه مجرايي«، »براي چه كسي«

اي در يـك   توان گفت كه مخاطب داراي سواد رسانه ). مي21 ، ص1388ترجمه ميراني، 
يافته به لحاظ سياسي در هنگام مواجه شـدن بـا پيـام بايـد ابتـدا بـه ايـن         جامعه توسعه

 ها پاسخ دهد تا بتواند درك درستي از مفهوم دريافت شده به دست آورد: پرسش
كند؟ يعني عامـل و صـاحب رسـانه كيسـت و ايـن       كسي ارتباط را برقرار مي. چه 1

 رسانه به چه كسي تعلق دارد.
هـاي مختلـف    مخاطب در برابر چه محتوايي قرار گرفته اسـت؟ محتواهـا حالـت    .2

هاي كودكان با بزرگساالن فرق دارد و محتواي انـواع توليـدات بـا     دارند؛ محتواي برنامه
 يكديگر متفاوت است.

شود؟ يعني هدف منبع يا رسانه مورد نظـر از   براي چه كسي برقرار مي . اين ارتباط3
 فرستادن اين پيام چيست؟ و پيام را براي چه مخاطبي فرستاده است؟

ها با هـم متفـاوت هسـتند.     شود؟ يعني كانال و رسانه . پيام از چه مجرايي فرستاده مي4
امـا در   د و مخاطب آنها كمتر حالـت فعـال دارد؛  ان طرفه ها مانند تلويزيون يك بعضي رسانه

 باشد. تواند به توليد پيام بپردازد و حالت فعال داشته هاي سايبري، مخاطب خود مي رسانه
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شود و اثر آن چيست؟ مخاطب بايد پي به نحوه توليد پيام و  . پيام چگونه توليد مي5
همچنين در هنگام ديـدن فـيلم    هاي رسانه و بازنمايي واقعه براي توليد آن ببرد. فناوري

بايد بتواند ترفندهاي سينمايي پشت پرده را درك كند و نسبت به تـأثير غيـر واقعـي آن    
 ).39-41 ، صص1391دارابي، ( آگاه باشد

دهـد و آن را مهـارتي    اي، تفكر انتقادي را مورد تأكيد قـرار مـي   آموزش سواد رسانه
شـمرد. شـناخت و درك    يك جامعه برمـي الزم و ضروري براي تمام شهروندان و افراد 

انـدازها و رويكردهـاي    ها، در گرو داشـتن چشـم   انتقادي از سازمان، محتوا و آثار رسانه
انتقادي است تا مخاطبان و شهروندان بتوانند اهداف و اغراض مـادي و عقيـدتي پنهـان    

، اي چـون اخبـار   اي را، درك و محتـواي رسـانه   هـاي سـازمان رسـانه    در پشت فعاليـت 
ها در امان بماننـد.   كننده و تبليغات را نقد كنند و از اثرات منفي رسانه هاي سرگرم برنامه

سعي دارد خواندن، تحليـل و رمزگشـايي از متـون    » اي سواد رسانه«در حقيقت، جريان 
اي  هاي رسانه طور موازي با پيشرفت سواد چاپي به مردم بياموزد. آموزش  اي را به رسانه

اي  هاي رسانه ها، از انواع فناوري موزند كه با درك كيفيت زيباشناختي رسانهآ به مردم مي
هـا   عنوان ابزاري براي اظهار نظر و خلق شخصي استفاده كنند. بر اساس ايـن ديـدگاه    به

عنوان محصول چالش و توليـد اجتمـاعي     اي را به اي انتقادي، فرهنگ رسانه سواد رسانه
اي  هـاي رسـانه   هـا و گفتمـان   موزد كـه در برابـر بازنمـايي   آ كند و به مردم مي تحليل مي

هـا بـه    ديدگاهي انتقادي داشته باشند؛ اما در عين حال بر اهميت فراگيري كاربرد رسـانه 
 عنوان روشي براي اظهار نظر شخصي و فعاليت اجتماعي نيز تأكيد دارد.

پـذيري   اي، آسـيب  انهاي، در برابر اطالعات رس سواد رسانه از لحاظ نظري نيز، افراد با
هايي را كه به منظور تأثيرگذاري بر آنها طراحي و ارسال شده، در  كمتري دارند زيرا پيام

سـاحتي يـا    انسـان تـك  « دهند. ماركوزه در كتاب سطوح مختلف مورد شناسايي قرار مي
هـاي نـوين پرداختـه اسـت. بـه اعتقـاد او،        به انتقاد شديد از فنـاوري » بعدي جامعه تك

گويـد كـه ايـن فنـاوري بـه       بـرد. او مـي   ي در جامعه نوين به توتاليتاريسم راه مـي فناور
شود. نمونه بارز اين قضـيه، كـاربرد    هاي مؤثرتر نظارت خارجي بر افراد منجر مي روش

اي اسـت   هاي توده تلويزيون در اجتماعي كردن يا ساكت كردن مردم و همچنين ورزش
اي  طرف اسـت و آن را وسـيله   ان نوين، فناوري بيكرد كه در جه او اين عقيده را رد مي

نمايد ولي درواقع، مـردم را   دانست. اين وسيله به ظاهر خنثي مي براي تسلط بر مردم مي
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كشاند. فناوري نوين در خدمت سركوب فرديت اسـت. ايـن فنـاوري، بـه      به بردگي مي
شـود   امر همان مي آزادي دروني كنشگر تجاوز كرده و آن را درنورديده است. نتيجه اين

) 5-9 ، صـص 1388خوانده است (ترجمه مؤيدي، » بعدي جامعه تك« كه ماركوزه آن را
دهند.  اي افراد توانايي تفكر انتقادي و منفي را درباره جامعه از دست مي در چنين جامعه

انگـارد، بلكـه صـورتي از آن را كـه در      خود دشـمن نمـي   خودي  ماركوزه فناوري را به 
 ).9پندارد (همان، ص  شود، دشمن انسان مي كار بسته مي داري نوين به ايهجامعه سرم

اي، باعث باال رفتن سـرعت توسـعه سياسـي در جوامـع بـويژه       آموزش سواد رسانه
شود. برخورداري از اين مهارت براي تمامي شهروندان و افـراد   توسعه مي جوامع درحال

ران ايراني بايد تمهيداتي بينديشند تا بنابراين، سياستگذا يك جامعه امري ضروري است؛
هاي توسعه سياسي نيز  اي مردم، نشانگان و شاخص از طريق باال بردن سطح سواد رسانه

ها بايد به مـردم بياموزنـد    به عنوان جزئي اساسي از زندگي هر شخص رشد كند. رسانه
جامعه باشـند.  تر از اين دارد كه افراد صرفاً عضو يك  كه مفهوم شهروندي معنايي عميق

درواقع، تبديل شدن به يك شهروند مؤثر، يعني تالش براي حفظ صلح و به طـور كلـي   
هاي اجتماعي در جامعـه، نيازمنـد كسـب اطالعـات و      رفتارهاي مدني ازجمله مشاركت

 ).116 ، ص1393زارع كهن، ( آموزش در اين زمينه است
اي ـ در جمهوري اسالمي ايـران    اي يا به بيان ديني ـ بصيرت رسانه  توسعه سواد رسانه

هـاي   تواند بسـياري از نگرانـي   صورت عملي شدن مي پيشنهاد جدي و مهمي است كه در
رسـان بـه ثبـات     هاي آسـيب  ها و شبكه خصوص عوارض رسانه سياستمداران ايراني را در

سياسي كشور برطرف سازد. بويژه كه پس از نتيجه نگرفتن غرب از حمله نظامي، تحـريم  
تـري از   تر و نرم هاي سياسي، اكنون مرحله بسيار پيچيده ها و بحران دي، ايجاد چالشاقتصا

تهاجم عليه انقالب اسالمي ايران در مقايسه با گذشته آغـاز شـده كـه جامعـه يكپارچـه و      
هاي مختص خـود هـدف قـرار داده اسـت. ايـن مرحلـه از        متحد ايراني را با همه ويژگي

ناميد كـه از طريـق فضـاي    » هاي سياسي ـ اجتماعي  اد بحرانايج«توان مرحله  تهاجم را مي
هـاي   شـود و بـه همـين دليـل، يكـي از كاركردهـاي شـبكه        مجازي نيز به شدت دنبال مي

بنابراين بايد در اسـرع وقـت بـه     توان در همين زمينه ارزيابي كرد؛ اجتماعي مجازي را مي
سياسـي شـهروندان، شـفافيت     فكر چاره بود و در كنار اقـدامات زيربنـايي ماننـد تربيـت    

سـاالري و پاسـخگويي    سياسي دولتمردان، نهادينه نمودن فرهنگ حزبي و مـدني، شايسـته  
 اي را نيز مدنظر قرار داد. مسئوالن و... آموزش سواد يا بصيرت رسانه
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هـاي   با توجه به حجم عظيم اخبـار فارسـي و انگليسـي توليدشـده از سـوي رسـانه      
غربي، شناخت، تحليل و رديابي هدف نويسـنده خبـر بـراي    ستيز  جريان اصلي و اسالم

راهكـار اصـلي از سـالح     20تـوان بـه    مخاطبان آن امري ضروري است. از اين رو مـي 
رسـانه) بـه عنـوان يـك سـالح      ( راهبردي فريب جمعي اشاره كرد. درواقع اين سـالح 

يف و تنـوير،  زني، تلط اند از: برچسب راهكار اصلي است كه عبارت 20راهبردي، داراي 
سـازي،   زدايـي و اهـريمن   گـويي، انسـانيت   حقيقـت   پراكني، پاره گويي، دروغ شايعه، كلي

هاي جنسي، ايجاد تفرقه و تضـاد،    چكاني سانسور، جاذبه آميز، قطره هاي فاجعه پيشگويي
). بـراي  1389ترور شخصيت، تكرار، ماساژ پيام، ارعاب، مبالغـه، مغالطـه و... (دارابـي،    

اي اسـت   گذاري (برچسب زدن به يك فكر و يا عقيده) شـيوه  زني يا اسم چسبمثال، بر
گيـرد. بـر    اي بدون بررسي شواهد مورد استفاده قـرار مـي    كه با هدف رد تفكر يا انديشه

كننـد   هاي مختلف را به صفات مثبت و منفي تبديل مي  ها، واژه اساس اين راهكار، رسانه
دهند. هدف از اين عملكرد، آن است كـه   تلف نسبت ميو آنها را به آحاد يا نهادهاي مخ

ايده و فكر گروهي محكوم شود يا استداللي براي محكوميت يا قداست گروهـي ديگـر   
هاي كشورهاي غربي با چسباندن عبارات منفي بـه   به دست آيد. به همين ترتيب، رسانه

اي منفي از ايـن   رهو اطالق آن به كشورهاي اسالمي، سعي دارند چه» بنيادگرايي«مفهوم 
كشورها در اذهان عموم مخاطبان خود ايجاد كنند و يا مقاومـت مشـروع مـردم مظلـوم     
فلسطين و لبنان را برچسب تروريسم بزنند و حمايت ايران از اين مبارزان را حمايت از 

برنامـه  «بـه  » سـالح اتمـي  «تـوان چسـباندن عبـارت     تروريسم بنامند. نمونه ديگر را مي
 مهوري اسالمي ايران دانست.ج» اي  هسته

دهـد نيسـت؛ محصـول     محصول نهايي يك رسانه الزاماً آيينه دنيايي كه آن را پوشش مي
اي از آن باشـد و يـا    شـده  نهايي يك رسانه ممكن است بخشي از جهان يـا شـكل تحريـف   

كم در بازتاب دادن جهان ناموفق مانده باشد. محتواي رسانه ممكـن اسـت در خـدمت     دست
اكم و يا تثبيت يك جريان؛ گروه يا طبقه قرار گيـرد؛ هرچنـد آن طبقـه يـا قـدرت،      قدرت ح

توانـد در   اي نمـي  گرا نباشد. چنين محصـوالت رسـانه   بخش و آزادي جو؛ رهايي الزاماً عدالت
خدمت عدالت اجتماعي و توسعه سياسي عمل كند. سواد رسانه به درك اين مطلـب كمـك   

هـاي مختلـف بـه     نچه در اين دنياي پرهيـاهو و از ميـان رسـانه   ها يا هر آ كند كه همه پيام مي
 رسد، لزوماً قابل اتكا يا اعتماد نيست و نياز به بررسي و مطالعه دقيق دارد. شهروندان مي
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(ره)  هاي بنيانگذار انقالب، حضرت امـام خمينـي   ها و رهنمود براي مثال، با مرور توصيه
هـا، ايـن    اب اصـلح و انتخـاب بهتـرين   و همچنين مقام معظم رهبري در خصوص انتخـ 

بخشي و روشنگري نسبت بـه   ها در حوزه آگاهي آيد كه امروزه رسانه نتيجه به دست مي
عهده دارند.  هاي انتخاباتي رسالت سنگيني بر هاي نامزد سوابق، درونمايه فكري و برنامه

انتخابات، بـه  ها در زمينه  رسانه  هاي گذشته، بخش عمده فعاليت با كمال تأسف در سال
عنوان يكي از نشانگان توسعه سياسي مربوط به تشويق مردم براي شركت در انتخابـات  

ها  ها و نيازهاي اساسي مردم براي انتخاب اصلح و برگزيدن بهترين بوده و كمتر به معيار
پرداخته شده است و اگر هم به اين موضوع توجه شده باشد، در حد قابل قبـولي نبـوده   

هـاي   است كه شركت حداكثري مردم در انتخابات، از عوامل تحكـيم پايـه  است. روشن 
رسـد كـه    رود امـا بـه نظـر مـي     نظام و مشروعيت بخشيدن به اركان كشور به شمار مـي 

ها نيز به اندازه ميزان مشاركت از اهميـت و حساسـيت    ترين ها و شايسته انتخاب بهترين
ركت هوشمندانه در انتخابـات نيـاز بـه    تر، مردم براي ش به عبارت ساده برخوردار است.

هاي انتخاباتي و احزاب سياسي كشور دارند و اين  اطالعات درست و موثق درباره نامزد
ها باشد؛ چراكه طبيعـي اسـت افـرادي كـه بـراي       تواند تنها از جانب نامزد اطالعات نمي

نها به ذكر آيند، ت هاي كشور به صحنه مي رفتن به مجلس شوراي اسالمي و ديگر جايگاه
ها انتخـاب   پردازي پردازند و تعدد اين شعارها و ايده وبرق مي هاي پرزرق ها و ايده آرمان

ها به وظيفه ذاتي خود عمل  كند اين در حالي است كه اگر رسانه را براي مردم دشوار مي
هاي موجود نسبت به تنـوير افكـار عمـومي و ارائـه مبـاني       بندي كنند و به دور از جناح

ها بپردازند مردم بـا ديـد بـازتر و شـناخت      هاي اقتصادي احزاب و گروه و نظريه فكري
شـوند كـه از    كنند و در نتيجـه، افـرادي انتخـاب مـي     تري در انتخابات شركت مي عميق

هاي بعـد از انقـالب و    صالحيت بيشتري برخوردارند. شايان ذكر است كه در طول سال
ــيش از ــل برخــي    حتــي پ ــه دلي هــاي نادرســت و ضــعيف،  از انتخــابآن، كشــورها ب

 اند. هاي سنگيني را متحمل شده خسارت

 گيري بحث و نتيجه

توان نتيجه گرفت كه تسـريع و   با نگاهي به مجموعه مباحثي كه به آنها پرداخته شد، مي
تقويــت توســعه سياســي در جامعــه ايرانــي، مســتلزم وجــود نهادهــاي واســطي چــون  
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 ـ هـاي سياسـي    هـاي شـهروندي و مشـاركت    ارتهاست تا رفتارهاي مـدني، مهـ   رسانه
اجتماعي را به مردم آموزش دهند. در حقيقت، تبديل شدن به يك شهروند فعال، مـؤثر،  

خـواه و نقـاد در فراينـد توسـعه سياسـي جامعـه ايرانـي         گرا، پاسخ پذير، قانون مسئوليت
اي  رسـانه  نيازمند كسب اطالع و آموزش در اين زمينه است. امري كه با افـزايش سـواد  

اما الزمه چنين اقدامي ايـن اسـت كـه شـهروندان      توان به آن دست يافت؛ شهروندان مي
شـده از طريـق    هاي الزم دست يابند تا بتوانند اطالعات ارسـال  (مخاطبان) نيز به مهارت

ها را به درستي دريافت كنند و نكات مثبت و مفيد آنهـا را مـورد شناسـايي قـرار      رسانه
نيازهـاي ضـروري    توان گفت كه يكي از نشانگان و پـيش  ، با قاطعيت ميبنابراين دهند؛

براي تسريع و تقويت توسعه سياسي، آگاه كردن و مشاركت دادن شهروندان اسـت كـه   
اي دارد. از اين رو، شايسته اسـت همـه مسـئوالن جمهـوري      نياز به ارتقاي سواد رسانه

ص متوليان رسانه ملـي، ضـرورت   هاي مختلف بخصو اسالمي ايران در نهادها و سازمان
هاي مختلف شهروندان جدي بگيرند و در راه بهبود و  اي را در گروه ارتقاي سواد رسانه
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