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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،411-461 ،)4(41 ،پیاپی  ،53بهار 4111
مهربان ،مهتاب؛ شاهقاسمی ،احسان ( .)0011ارائه الگوی سواد رسانهای برای دختران نوجووان کواربر اینسوتاررا  .فصلنامه
تحقیقمت فرهاگی ایران.001-061 ،)0(00 ،
شاپا8114-0401 :

 نویسندران  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

ارائه الگوی سواد رسانهای برای دختران نوجوان کاربر اینستاگرام
مهتاب مهربان ،1احسان شاهقاسمی*

2

دریافت0900/09/90 :؛ پذیرش0900/05/52 :

چکیده

نوآوریها و درررونیهای فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،جهان را تغییر داده است؛ در چنین شرایطی
رسانهها ،دنیای جدید را کنترل میکنند و بسیاری از مناسبات انسوان ،بهوسویهه فناوریهوای رسوانهای
نوین هدایت میشود .افزونبراین ،استفاده از شبکههای اجتماعی ،بهسرعت درحال رشود اسوت و بوه
حوزههای رونارون زندری بشر کشیده شده است .در میان انواع کاربران اینستاررا  ،کودکان و نوجوانان،
بیشتر از همه از رسانهها تأثیر میپذیرند؛ بنابراین ،توجه به مسئهۀ سواد رسانهای اهمیت مییابود و ایون
نقطۀ تمرکز پژوهش حاضر است .سواد رسانهای ،نیازمند آموزش است و بههمینسبب ،توجه بوه ارائوه
یک الگوی رسانهای منسجم و هدفمند در فضوای رسوانهای احاطهشوده بوا انوواع سوهبریتیها و انوواع
محتواهای رنجاندهشده در شوبکۀ اجتمواعی اینسوتاررا  ،اهمیوت دارد .پژوهشوگران در ایون پوژوهش
اکتشافی تالش کردهاند ،بهکمک نظر خبرران ،یک الگوی سواد رسانهای برای دختوران نوجووان کواربر
اینستاررا عرضه کنند .در این پژوهش از روش دلفی استفاده شده و جامعوۀ موردمطالعوه از خبرروان و
استادان حوزۀ ارتباطات و سواد رسانهای انتخاب شدهاند؛ بهاینترتیب که پس از انتخاب هشوت نفور و
ررفتن موافقت آنها برای عضویت در کاررروه دلفی ،مراحول بعودی دلفوی نیوز برپایوۀ همکواری ایون
متخصصان پیش برده شده اسوت .سورانجا  ،الگووی مطهووب سوواد رسوانهای در قالوب پون محوور
شناختی ،فناورانه ،آموزشی ،پژوهشی ،و سیاسترذاری ،سازماندهی شد.
کلیدواژهها :سواد رسانهای ،شبکههای اجتماعی ،اینستاررا  ،سهبریتی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .1رروه مدیریت رسانه ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2رروه عهو ارتباطات اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)


مقدمه

شاید بتوان رفت ،مهمترین تغییرات چند دهۀ اخیر که تأثیر شگرفی بر هموۀ وجووه زنودری
انسانها داشتهاند ،نوآوریها و درررونیهای فناوریهوای اطالعواتی و ارتبواطی اسوت کوه
جهان را درررون کرده و چیزهایی را در جهان قرن بیستویکم ممکن کردهانود کوه پویشتور
امکانپذیر نبوده است .این پیشرفتهای تند و چشومگیر ،از بسویاری جنبوهها ،بور زنودری
فرهنگی تأثیر رذاشته و سبب عالمریر شدن دانش و ارتباطات و رسترش رسانهها و کاربری
آنها شدهاند .درواقع ،بهتر است بگوییم ،دنیای جدید بهوسیهۀ رسانهها کنتورل میشوود و
بسیاری از مناسبات انسان (اعم از فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست ،و )...بوهوسویهه فناوریهوای
رسانهای نوین هدایت میشوود (رجبوغهوو .)0 ،8102 ،1کاربسوت شوبکههای اجتمواعی،

بهعنوان پدیدهای برآمده از ایون فناوریهوا ،بوهتنودی درحوال رشود اسوت و در حوزههوای
رونارونی رسترش یافته است .امروزه این امکان برای افوراد پراکنوده در سراسور کوره زموین
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وجود دارد که بهکمک جهانیسازی و دیجیتالی شدن ،از این امکانات بهره ببرنود (شون 2و

همکاران .)8 ،8181 ،در دهههای اخیر ،مرد دنیا با پدیدۀ فراریر شدن رسانههای جمعی
و پیشرفت فناوریهای نو ین ارتباطی در جامعه روبهرو شدهاند .این پدیده توانسوته اسوت،
بخش زیادی از زندری روزمرۀ آنها را دربر ریرد و بهعنوان مهمتورین راه ارتبواطی آنهوا بوا
جهان پیرامون ،به همۀ حوزههای خصوصوی و عموومی زنودری آنهوا ،از دیون ،اخوال  ،و
سیاست ررفته تا اجتماع و فرهنگ ،رخنه کند .نتای پژوهشهای انجا شده نشان میدهد،
در شرایط عادی ،نزدیک به  11درصد از زمان روزانۀ افراد ،بهنوعی در تعامول بوا رسوانهها
صرف میشود (صهواتیان ،حسینی ،و معتضدی.)21 ،0932 ،
حضور رسترده در این شبکههای اجتماعی ،پیامدهای ماندراری برای ذهن و باورهوای
مخاطبان دارد که یکی از آنها ،پدیدۀ سهبریتیهای اینستاررامی است کوه در بیشوینۀ توأثیر
خود بر مخاطبان ووبهویژه نوجوانانوو عمل میکنند .درواقع ،در ایران در سوالهوای اخیور،
شبکههای مجازی ،اصهیترین میدانداران فرهنگ شهرت بودهاند .در میان انواع شبکههای
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

مجووازی ،اینسووتاررا بووهدلیوول فووراهم ک وردن امکووان برخووورداری از صووفحۀ شخصووی،
همخوانسازی ویدیو و عکس ،رفتورو ،و جذب مخاطب ،مناسبترین شبکۀ اجتمواعی
برای رسترش فرهنگ شهرت بهشمار میآید .اررچه در ایوران ،شوهرت ،تنهوا بوه مجموعوۀ
اینستاررا محدود نیست ،مجموعۀ سهبریتیها ،خردهسهبریتیها ،مخاطبان ،سبک زنودری
سهبریتیها ،و ارزشها و نگرشهای این فرهنگ ووکه بخش مهمی از فرهنگ شهرت ایرانی
را تشکیل میدهندوو همگی در این شبکۀ اجتماعی ،عمل میکنند و مرور سادۀ اینسوتاررا
فارسی ،نشاندهندۀ استقبال زیواد کواربران ایرانوی از فرهنوگ شوهرت اسوت (اجتهوادی و
کشافینیا.)001-004 ،0934 ،
واقعیت این است که در میان انواع کاربران اینسوتاررا  ،کودکوان و نوجوانوان ،بیشوتر از
همه از رسانهها تأثیر میپذیرند .جهان واقعی و روزمره ،با جهان رسانهای برای آنان تفواوت
چندانی ندارد و ازاینجهت ،باید رفت ،نوجوانان با مخاطبان دیگر رسانهها تفاوت دارنود؛
همچنین ،نباید فراموش کرد که رسانه در جامعهپذیر کردن نوجوانوان ،نقوش بسویار مهموی
دارد (صووهواتیان ،حسووینی ،و معتضوودی .)21 ،0932 ،هووم شووبکههووای اجتموواعی و هووم
سووهبریتیهووا در ایوران بهرونووۀ خاصووی محبوووب هسووتند (شوواهقاسوومی و پروسوور8103 ،؛
شاهقاسمی )8181 ،و بهنظر نویسندران این مقاله ،پیوسته با کمبوود پوژوهش و اطالعوات
دربارۀ استفاده نوجوانان ایرانی از شبکههای اجتماعی و میزان دلبستگی آنها به سهبریتیهوا
روبهرو هستیم.
شبکههای اجتماعی ،به محهی بورای حضوور و تبوادل آرا و افکوار افوراد و بورآورده کوردن
نیازمندیهای زندری اجتماعی تبدیل شده است .افوزونبوراین ،شوبکههای یادشوده ،مرجوع
تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی هومونودان اسوت (بشویر و افراسویابی،0930 ،
 .)98حضور در شبکههای اجتماعی و محیط پیچیدۀ آنها ،نیازمند مهارتی است که نوا آن،
«سواد رسوانهای» اسوت .بوهنظر بسویاری از پژوهشوگران ،بهتورین زموان بورای پایوهروذاری
مهارتهای تفکری و آمووزش سوواد رسوانهای ،در تحصویالت پایوه شوکل میریورد (دالور
خانیکی ،و شاهحسینی)08 ،0930 ،؛ ازاینرو ،توجوه بوه ارائوۀ یوک الگووی سوواد رسوانهای
متناسب با فضای رسانهای احاطهشده با انواع سهبریتیها و انواع محتواهای رنجانودهشوده در
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شبکههای اجتماعی ووبهویژه شبکۀ اجتماعی محبوب اینستاررا در ایرانوو اهمیت مییابود و
از نگاه نویسندران این مقاله ،موؤثرترین روش بورای سواخت چنوین الگوویی ایون اسوت کوه
اجماعی از نظر خبرران دربارۀ شیوه درست تعامل نوجوانان با اینستاررا شکل بگیرد.
بیشتر ما باور داریم که سواد رسانهای داریم و یاد ررفتوهایم کوه از رسوانهها ،موسویقی،
بازی ،اطالعات ،و سورررمی دلخواهموان را پیودا کنویم؛ چهورۀ بسویاری از سوهبریتیها را
میشناسیم و چیزهای بسیاری را دربارۀ زندری آنها مویدانیم .موا رسوترهای از سوبکهای
موسیقایی را میشناسیم و ترجیح نیرومندی برای سبکهای دلخواهمان داریوم؛ بوهآسوانی
میتوانیم پیا هایی را با عکس ،ویدیو ،یوا موتن بسوازیم و سوسس آنهوا را در اینترنوت روی
سایتهای رونارون با دیگران همخوان کنیم .ما آشکارا میدانیم که چگونوه خودموان را در
رسانهها نمایش دهیم ،چگونه اطالعات را از رسانهها بگیریم ،و چگونه با رسانهها سوررر
شویم ،و میدانیم که چگونه از آنها برای آفرینش پیا های خودمان و همخوان کردن آن بوا
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دیگران بهره بگیریم (پاتر ،)0933 ،اما آیا واقعا میتووانیم خودموان را «باسوواد رسوانهای»
بدانیم؟ فرد دارای سواد رسانهای در عصر حاضر ،فردی است که افزونبر خواندن و نوشوتن
سنتی ،بتواند خوانشی شخصی از انبوه پیا های رسانهای در سسهر ارتبواطی داشوته باشود و
بهنوعی ،پیا های رسانهای را تحهیل و ارزیابی ،و سرانجا انتخاب کنود (بشویر و چوابکی،
 .)62 ،0939هدف از آموزش سواد رسانهای ،افزایش شک انتقادی در پیا هوای رسوانهای
با افزایش مهارت تفکر انتقادی است .آموزش در مورد لزو تجزیهوتحهیل انتقادی رسانهها
بهصورت آنالین ،میتواند سبب افزایش آراهی و بدبینی به مطالبی شود که افراد بهصوورت

آنالین در معرض آن قرار میریرند (مین رویا 1و همکواران .)8 ،8104 ،سوواد رسوانهای را
میتوان تقویت تجربوههای رسوانهای ،یوا در تعریفوی دیگور ،توانوایی دسترسوی ،تحهیول،
ارزیابی ،و برقراری ارتباط با پیا های رسانهای در شکلهای رونارون دانسوت (بصویریان و
جهرمی.)92 ،0942 ،

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

فرد باسواد رسانهای ،دارای ویژریها و تواناییهایی است ،ازجمهه اینکه میتواند:
 نوع ،دامنه ،و میزان اطالعات موردنیاز خود را تعیین کند؛
 بهرونهای مؤثر و کارا به اطالعات موردنیاز دسترسی پیدا کند؛
 اطالعات و منابع رسانهای را بهرونهای نقادانه ارزشیابی ،و اطالعات انتخابشده را با
دانش پیشین یکسارچه کند؛
 اطالعات را بهرونهای مؤثر برای رسیدن به اهداف خاص بهکار ریرد؛
 مسائل اجتماعی ،اقتصوادی ،و حقووقی دربوارۀ اسوتفاده و دسترسوی بوه رسوانه را از
اخالقی و قانونی بداند (رجبیان دهزیره.)9 ،0939 ،
همچنین ،برپایۀ تعریف یونسکو« ،سواد رسانهای ،مجموعهای از مهارتهایی است که
شهروندان را در دسترسی ،بازیابی ،درک ،ارزیابی ،استفاده ،خهو  ،و اشوتراک هموۀ انوواع
اطالعات با استفاده از ابزارهای متنوع با تأکیود بور روشهوای خالقانوه ،اخالقوی ،و موؤثر
بهمنظور مشارکت در فعالیتهای فردی ،حرفوهای ،و اجتمواعی ،توانمنود مویکنود (پواتر،
 .)03 ،0933پاتر ( )03 ،0933سواد رسانهای را چنین تعریف میکند« :سواد رسوانهای،
مجموعهای از چشماندازها اسوت کوه فعاالنوه بوهکوار میبوریم توا خودموان را در معورض
رسانههای جمعی قرار دهیم و معنای پیا هایی را که با آنها روبوهرو میشوویم ،پوردازش و
تفسیر کنیم».
 .1پیشینه پژوهش

پس از بررسی پژوهشهای انجا شده دربارۀ موضوع پژوهش حاضر ،دریافتیم که بسویاری
از آنها ،رویکردی آسیبشناسانه به نقش سواد رسانهای و شبکههای اجتمواعی داشوتهاند؛
برای نمونه ،مقدسزاده و صفاهیه ( ،)0936در پژوهشی با عنوان «سواد رسانهای و آرواهی
از آسویبهای شوبکههای اجتمواعی» پوس از بررسوی رابطوۀ سوواد رسوانهای و آروواهی از
آسیبهای شبکههای اجتماعی به این نتیجه رسیدهاند که درمجموع ،میزان سواد رسوانهای
کارکنان موردبررسی ،باالتر از حد متوسط بوده است .بین میزان سواد رسانهای کارکنان ،بوا
میزان استفاده آنها از شبکههای اجتماعی ،رابطۀ مثبوت و معنواداری وجوود داشوته اسوت.
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همچنین ،رابطۀ مثبت و معناداری بین میزان سواد رسانهای و آراهی کارکنان موردبررسی از
آسیبهای شبکههای اجتماعی (فرهنگی ،اجتماعی ،خوانوادری ،و فردی وروانوی) وجوود
داشته است .در دنیای دیجیتوالی و اطالعواتی اموروز ،مجهوز بوودن افوراد بوه مهارتهوا و
سوادهای جدید ،ازجمهه سواد رسانهای ،اهمیت و یژهای دارد و افراد باید برای فراریری این
مهارتها اقدا کنند ،تا بتوانند با استفاده از معیارهای مناسب ،شبکههای اجتماعی و اخبار
و اطالعات رنجاندهشده در آنها را بهخوبی ارزیابی کنند و اطالعات درسوت و کارآمود را
برای تصمیمریریهای خود بهکار ریرند.
رضوی ،نعمتیفر ،و موسووی ( )0931در پژوهشوی بوا عنووان «بررسوی رابطوه سوواد
رسانهای و تهاجم فرهنگی در شبکههای اجتماعی .اسوال و مطالعوات اجتمواعی» رابطوۀ
سواد رسانهای و تهاجم فرهنگی در شبکه اجتماعی اینستاررا را بررسوی کردهانود .جامعوه
آماری پژوهش آنها ،کاربران فعال شبکۀ اجتماعی اینستاررا بودهاند که از میان آنها 092
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نفر بهعنوان جمعیت نمونه (به شیوۀ دردسترس بودن) انتخاب شودهاند .درایونمیوان ،ابوزار
اندازهریری ،پرسشنامه بوده و یافتوههای آنوان نشوان میدهود کوه میوان سوواد رسوانهای و
تأثیرپذیری از تهاجم فرهنگی در میان کاربران ،رابطۀ معکوسی وجود دارد .همچنین ،میوان
سن کاربران و تهاجم فرهنگی رابطۀ معکوسی وجود داشته است .افزونبراین ،آزمون تحهیل
مسیر ،تأییدکنندۀ تأثیر متغیرهای سن ،تحصیالت ،سواد رسانهای ،و میزان استفاده از شبکۀ
اجتماعی اینستاررا  ،بر تأثیرپذیری از تهاجم فرهنگی بوده است.
مهکی ( )0932در مقاله ای بوا عنووان «بررسوی توأثیر سوواد رسوانهای بور آسویبهای
سازراری» تأثیر سواد رسانهای را بر آسویبهای سوازراری ،روانوی ،و اعتقوادی شوبکههای
اجتماعی موبایهی در نوجوانان ،با رویکردی آسیبشناسانه بررسی کرده است .این پژوهش
با توجه به اهمیت سواد رسانهای بهعنوان مفهوو مهموی بورای پیشوگیری از ایون آسویبها
طراحی شده است .روش پژوهش ،پیمایشی ،و جامعۀ آماری آن ،تما نوجوانان دانشآمووز
 06-04سالۀ شهر اصفهان در سال  0930بودهاند که از میان آنها ،یک نمونۀ آماری 011
نفری تعیین شد .بررسی آزمون فرضیهها نشان داده است که میان سوواد رسوانهای و آسویب
سووازراری ،روانووی ،و اعتقووادی شووبکههای اجتموواعی موبووایهی در نوجوانووان دانشآموووز،

همبستگی معناداری وجود دارد و با توجه به منفی بوودن ضورایب همبسوتگی معهوو شوده
است که میان سواد رسانهای و آسیب سازراری ،روانوی ،و اعتقوادی شوبکههای اجتمواعی
موبایهی در نوجوانان دانشآموز ،رابطۀ منفی وجود دارد.

ناجل )8104( 1در مقاله ای با عنوان «تو یتر ،خشونت سایبری و نیاز به سواد رسوانهای

انتقادی شبکههای اجتماعی در میان معهمان» تو ییتر ،خشوونت سوایبری ،و نیواز بوه سوواد
حیاتی رسانههای اجتماعی در آمووزش معهموان را بررسوی کورده اسوت .سووادآموزیهای
جدید ،از آندسته از ایدههای سوادآموزی حمایت میکنند که تمرکز زیوادی بور اسوتفاده از
فناوریهای دیجیتال در کالس دارند .باوجوداین ،بحث کمی در این رشته دربارۀ پیامدهای
اخالقی استفاده از رسانه های اجتماعی در آموزش معهمان وجود دارد .با توجه بوه احتموال
ناامن بودن فضاهای آنالین ،این مسئهه نگرانکننده است؛ بهویژه ،سایت توییتر که بسیاری
از مربیان برای تبادل نظر درباره آموزش حرفهای از آن استفاده میکنند ،سرشار از زنستیزی
و خشونت نژادی است .در این پژوهش ،یک دیدراه چندرشتهای در مورد مسائل مربوط بوه
خشونت سایبری ،پیامدهای اخالقی استفاده از توییتر برای مربیان معهمی که از آن بهعنوان
یک ابزار آموزشی استفاده میکنند ،و راهکارهوایی بورای سووادآموزی بهینوه در شوبکههای
اجتماعی ارائه شده است.
برخی پژوهشها نیز با تمرکز بر آموزش پایه ،آموزشهای سواد رسانهای در مودارس را
نقد و بررسی کردهاند؛ بهعنوان نمونه ،محمودی ( ،)0931بوا اسوتفاده از تحهیول محتووای
اهداف مصوب و کتابهای درسی ،برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی و متوسطه اول و دو را برپایۀ
میزان توجه آنها به مؤلفههای سواد رسانهای ،مطالعه کرده اسوت .یافتوههای ایون پوژوهش
نشان میدهد که در اهداف مصوب دوره ابتدایی ،به مؤلفۀ «دسترسی» توجه شوده ،اموا بوه
مؤلفههای «استفاده»« ،فهم انتقادی» ،و «تولید پیا » توجهی نشده است .در میان اهوداف
مصوب دوره متوسطه اول و دو نیز به مؤلفههای «دسترسی»« ،استفاده» ،و «فهم انتقادی»
درنظر ررفته شده ،اما به مؤلفه «تولید پیا » توجه نشده است .در کتابهای درسی پایه اول
تا پنجم ابتدایی ،به آموزش سواد رسانهای اشارهای نشده است .در پایوۀ ششوم ابتودایی بوه
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مؤلفه «دسترسی» توجه شده و به مؤلفههای دیگر توجهی نشوده اسوت .در پایوه هفوتم بوه
مؤلفههای «دسترسی» و «فهم انتقادی» توجه شوده و بوه مؤلفوههای «اسوتفاده» و «تولیود
پیا » ،توجهی نشده است .در پایه هشتم ،همۀ مؤلفهها درنظر ررفته شدهاند .در پایوۀ نهوم،
به مؤلفههای «دسترسی» و «استفاده» توجه شده و به مؤلفههای دیگر بیتوجهی شده است.
در دوره متوسطۀ دو  ،در پایه دهم با انتشار کتاب «تفکر و سواد رسوانهای» بوه هموۀ ابعواد
سواد رسانهای توجه شده است .این پژوهش ،توصیه کرده است کوه بوا توجوه بوه رسوترش
بیحدومرز شبکههای ماهوارهای و شوبکههای اجتمواعی مجوازی ،در برناموۀ درسوی دوره
ابتدایی و متوسطه اول ،به آمووزش مؤلفوههای سوواد رسوانهای ،بوهویوژه مؤلفوههای «فهوم
انتقادی» و«تولید پیا » ،توجه بیشتری شود.
محمودی و همکارانش ( )0934در پژوهش دیگری با عنوان «بررسی برنامه درسی دوره
ابتدایی و متوسطه اول و دو بر مبنوای توجوه بوه مؤلفوههای سوواد رسوانهای» ،آسویبها و
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

024

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

چالشهای آموزش سواد رسانهای در مدارس را بررسی کردهاند .مدرسه ،نقش بنیوادینی در
توسعۀ سواد رسانهای دانشآموزان دارد .برایناساس ،هدف این پژوهش ،بررسی آسیبها و
چالشهای آموزش سواد رسانهای در مدارس بوده است .دراینراستا ،پژوهشگران با  84نفر
از آموزراران و دبیران آموزشوپرورش شهر شیراز و  9نفور از صواحبنظوران حووزۀ رسوانه
مصاحبه کردهاند .نتای این پژوهش نشوان میدهود کوه موواردی همچوون «توجوه ناکوافی
محتوای کتابهای درسی دورۀ ابتدایی و متوسطه اول به سوواد رسوانهای»« ،کمبوود سوواد
رسانهای معهمان و والدین دانشآموزان»« ،کمبود امکانات کمکآموزشی در مدارس بورای
آموزش سواد رسوانهای»« ،اسوتفاده از شویوههای غیرفعوال در آمووزش سوواد رسوانهای در
مدارس»« ،فقدان الگوی بوومی آمووزش سوواد رسوانهای» ،و «تناسوب نداشوتن محتووای
آموزشی سواد رسانه با شرایط و ویژریهای محهی و منطقوهای» از آسویبها و چالشهوای
آموزش سواد رسانهای در مدارس است .رویهمرفته ،یافتههای پژوهش نشان میدهود کوه
در مدارس ،بهویژه در دورۀ ابتدایی و متوسطه اول ،بهخوبی به آموزش سواد رسانهای توجوه
نمیشود.

مارفیل کارمونا و چاکون )8101( 1در پژوهش خود بوا عنووان «هنور ،آمووزش و سوواد
رسانه ای در آموزش ابتدایی» ،آموزش هنر و سواد رسانهای در آمووزش ابتودایی را بررسوی
کردهاند .پیوند سواد رسانهای و کارهای مرتبط با خالقیت هنری ،نقطوۀ آغواز ایون مطالعوه
است ،که در آن با  012دانشوجوی سوال چهوار رشوته آمووزش ابتودایی دانشوگاه ررانوادا
(اسسانیا) دربارۀ عالقۀ آنها به رسانه ،مصاحبه شده است .آنهوا نتیجوه ررفتهانود کوه ایون
نسل ،از ویژریهای تولید و مصورف رسوانههای تصوویری در شوبکههای اجتمواعی بهوره
میبرد ،اما درعینحال ،به آموزش سواد رسانهای نیاز دارد .درنهایوت ،سوواد رسوانه ای بوه
مجموعه ادراک دانشجویان در حال حاضر از آموزش هنری ،و بهره مندی آن ها از امکانات
در زمینه رسانههای دیداری ،شنیداری ،و دیجیتال منتسب میشود.
دراینمیان ،برخی پژوهشها نیوز بور مسوئهۀ فرهنوگ شوهرت و شوهرت در شوبکههای
اجتماعی متمرکز شدهاند؛ برای نمونه ،اجتهادی و کشافینیا ( ،)0934در مقاله ای با عنوان
«بررسي جامعه شناختي مخاطبان فرهنگ سهبریتي در اینستاررا فارسي» ررایش کواربران
اینستاررا فارسی به فرهنگ سهبریتی از دیدراه جامعهشناختی و با استفاده از روش پیمایش
مطالعه شده است .جامعۀ آماری پوژوهش یادشوده ،دربردارنودۀ هموۀ کواربران اینسوتاررا
فارسی بوده است که از میان آنها 940 ،نفر به روش نمونهریوری تصوادفی سواده انتخواب
شدهاند .نتای پژوهش این دو پژوهشگر نشان میدهد که میانگین ررایش به فرهنگ شهرت
در جمعیت موردمطالعه 06/93 ،از  011است و بهلحاظ فراوانوی ،بیشوتر پاسو دهنودهها
( 03/8درصد) دارای ررایش متوسط به فرهنگ شهرت هستند .آزمون مقایسۀ میانگینها در
این پژوهش ،نشان داده است که بهلحاظ جنسیت ،زنان ،بهلحاظ سن ،رروه سنی  81تا 83
سال ،و بهلحاظ تحصیالت ،رروه تحصیهی لیسانس ،از بیشترین ررایش به فرهنگ شوهرت
برخوردار هستند .نتای استنباطی پژوهش نیز نشان داده است که میان مذهبررایی و متغیر
وابسته (ررایش به فرهنگ شهرت) ،رابطۀ معکوس ،و میوان دو متغیور رورایش بوه رسوانه و
مصرفررایی ،بهعنوان متغیر وابسته ،رابطۀ مستقیمی برقرار است.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

022
ارائه الگوی سواد رسانهای
برای دختران ...

کیم 1،کیم ،و یانگ ( )8103در مقاله ای با عنووان «تنهوایی و اسوتفاده از رسوانه هوای
اجتماعی برای دنبال کردن سهبریتی ها» موضوع استفاده از رسانههای اجتماعی برای دنبال
کردن افراد مشهور یا همان سهبریتیها را بررسی کردهاند .ازآنجاکه رسوانههای اجتمواعی،
مسیر آسانی را برای برقراری ارتباط با افراد مشهور در جامعه دراختیار کواربران میرذارنود،
پیگیری افراد مشهور از راه رسانههای اجتماعی ،به امری رای تبدیل شده است .بااینحال،
برخی پژوهشهای کمی موضوع ارتباط میان ویژریهای فردی افراد با رفتار پیروی از افوراد
مشهور را بررسی کردهاند .مقالۀ یادشده این موضوع را بررسی کرده است که آیا تنهوایی بوا
پیروی از سهبریتیها رابطه دارد .دادههای این سه پژوهشگر ،از طری یک نظرسنجی آنالین
رردآوری شد و یافتههای آنها نشان داد که تنهایی با بازدیود پیواپی از برروههوای سوهبریتی
موردعالقه آنها ،انگیزه اجتماعیوفردی بیشتر برای پیوروی از سوهبریتی ،و لوذت بیشوتر از
اطالع یافتن از داستانهای زندری شخصی این افراد ،رابطۀ مثبتی دارد.
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 .2روش پژوهش

این پژوهش یک پژوهش کیفی اکتشافی است .پژوهشگران با کمک دیودراههای خبرروان،
الگوی سواد رسانهای برای دختوران نوجووان کواربر اینسوتاررا را ترسویم کردهانود .در ایون
پژوهش از روش دلفی استفاده شد .درواقع ،زمانیکه بنا باشد دربارۀ اتفا نظر یوک جموع
صاحبنظر در مورد یک موضوع خاص کار پژوهشی انجا شوود ،از روش دلفوی اسوتفاده
میشود و در پژوهش حاضر نیز پژوهشگران با هدف رردآوری و طبقهبندی دانوش موجوود
نزد رروهی از کارشناسان و خبرران ،از این روش استفاده کردهاند .همچنین ،ایون مطالعوه،
یک پژوهش کاربردی بهشمار میآید ،زیرا نتوای آن را میتووان در نهادهوای مورتبط ماننود
آموزشوپرورش بهکار ررفت .در این پژوهش ،برای رردآوری دادهها ،از دو روش میدانی و
کتابخانهای استفاده شده است .در روش کتابخانهای ،پژوهشگران با استفاده از ابزار مقالوه،
کتاب ،مجهههای پژوهشوی ،پایوانناموه ،و ،...مبوانی نظوری و پیشوینۀ پوژوهش در حووزۀ
متغیرهای پژوهش را بررسی کردهاند .همچنین ،دیدراههای خبرران دربارۀ استفاده نوجوانان
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

از رسووانه ،بووا اسووتفاده از روش میوودانی و اب وزار پرسووشنامه رووردآوری شووده اسووت .ابتوودا
پژوهشگران ،شاخصهای مطهوب آموزش سواد رسانهای در میان دختوران نوجووان کواربر
اینستاررا را استخراج ،و پسازآن ،با تدوین پرسشنامۀ بسته و توزیوع آن در میوان کواررروه
دلفی ،این شاخصها را مطالعه کردهاند.
جامعۀ پوژوهش ،خبرروان و اسوتادان حووزۀ ارتباطوات و سوواد رسوانهای بودهانود .بورای
استخراج شاخصها از روش پرسشنامه استفاده شد .افراد در پژوهش کیفی برپایوۀ دو معیوار
انتخاب میشوند .معیار نخسوت ،تناسوب میوان تجربوۀ آنهوا و پرسوش پوژوهش ،کوه آن را
«تناسب تجربه» مینامند ،و معیار دو  ،وجود ویژریهای یک مطهع خوب که معموال آن را با
عنوان «کیفیت شخصی شرکتکننده» میشناسوند؛ ازایونرو ،نمونوۀ موردمطالعوۀ پوژوهش،
خبرران ارتباطات و سواد رسانهای هستند که در حوزۀ ارتباطات و سواد رسانهای و شوبکههای
اجتماعی نیوز تجربوه و تخصوص الز را دارا باشوند؛ ایون خبرروان بوهصوورت نمونوهریوری
رهولهبرفی انتخاب شدهاند؛ نمونهریری رهولهبرفی که رواهی نمونوهریوری شوبکهای ،ارجواع
زنجیرهای ،مشهور ،فرصتمدار ،و اسمی نیز نامیده میشود ،روشی برای رردآوری نمونههایی
است که از راههای دیگر نمیتوان بهآسانی به آنها دسترسوی پیودا کورد؛ در ایون حالوت یوک
نمونه ،نمونۀ دیگر را که اطالعات ،تجربه ،و تخصص خوبی دربوارۀ موضووع پوژوهش دارد،
معرفی میکند .در پژوهش حاضر ،پس از انتخاب هشت نفور و رورفتن موافقوت آنهوا بورای
عضویت در کاررروه دلفی ،مراحل بعدی دلفی نیز بهشرح زیر انجا شد:
 تشکیل رروه اجرایی ،نظارت بر انجا روش دلفی ،و انتخاب متخصصوان و خبرروان
حوزۀ پژوهش در سه حوزۀ تخصصی موضوع تحقی ؛
 ساخت پرسشنامۀ سؤالباز برای دور نخست؛
 فرستادن نخستین پرسشنامه برای هموندان هیئتها؛
 تجز یهوتحهیل پاس های رسیده در دور نخست؛
 آماده کردن پرسشنامۀ دور دو با بازنگریهای موردنیاز؛
 فرستادن پرسشنامۀ دور دو برای هموندان هیئتها؛
 تجز یهوتحهیل پاس های دور دو ؛
 ارزیابی نهایی و رسیدن به اجماع.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

021
ارائه الگوی سواد رسانهای
برای دختران ...

 .3یافتههای پژوهش

در آغاز ،پژوهشگران ،پژوهش خود را با تشکیل کاررروه دلفی ووکه دربردارندۀ هشت نفر از
خبرران و استادان حوزۀ عهو ارتباطات و مسهط به حوزۀ رسانههای نوین بودوو آغاز کردند و
در مرحهۀ نخست دلفی ،یک پرسشنامۀ باز را دراختیار اعضای کاررروه یا پانل دلفوی قورار
دادند و آنها پاسو های خوود را درج کردنود .پژوهشوگران ،پوس از دریافوت پاسو هوای
خبرران ،مفاهیم آنها را استخراج ،و  099رویۀ مهم را شناسایی کردند .مصاحبهشووندران
به ویژریها و عناصر مهمی در راستای ارائه الگوی سوواد رسوانهای بورای دختوران نوجووان
اشاره کرده بودند که پژوهشگران ،بهمنظور سازماندهی بهتر این عناصر شناختهشده ،آنها را
در قالب جدول شماره ( )0طبقهبندی کردند.
جدول  .4ابعاد و خردهابعاد بهدستآمده
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ابعاد
شناختی
فناورانه

خردهابعاد
توانایی طبقهبندی
توانایی ارزیابی
بهرهبرداری نر افزاری
بهرهبرداری سختافزاری
پرهیز از ایدئولوژیزدری در آموزش

آموزشی

آموزش تحهیل ساختار محتوا
آموزش کنشگری
آموزش صیانت از خود

پژوهشی

مخاطبپژوهی
رسانهپژوهی
راهبردهای ایجابی

سیاسترذاری

راهبردهای حقوقی
راهبردهای بهندمدت

برپایۀ دادههای جدول شماره ( ،)0رویههای بهدستآمده در قالب پن عامول محووری
طبقهبنودی شودند کوه عبارتانود از :عوامول شوناختی ،فناورانوه ،آموزشوی ،پژوهشوی ،و
سیاسترذاری .بعد شناختی ،پس از واکاوی بیشتر ،بوه دو بخوش توانوایی طبقوهبنودی ،و

توانایی ارزیابی محتواهای موجود در شبکۀ اجتماعی اینستاررا تقسیم شد .بعد فناورانه نیز
به دو بخش تقسیم شد که عبارتاند از :بهرهبرداری نر افزاری و بهرهبرداری سختافزاری.
بعد آموزشی ووبا توجه به اهمیتی که برای کاررروه دلفی داشتوو به چهوار بخوش پرهیوز از
ایدئولوژیزدری در آموزش ،آموزش تحهیل ساختار محتوا ،آمووزش کنشوگری ،و آمووزش
صیانت از خوود ،بعود پژوهشوی بوه دو بخوش مخاطوبپژوهوی و رسوانهپژوهوی ،و بعود
سیاسترذاری ،بوه سوه بخوش راهبردهوای ایجوابی ،راهبردهوای حقووقی ،و راهبردهوای
بهندمدت تقسیم شدند.
 عامل شناختی ،به درک و شناخت کاربران شبکههای اجتماعی از سازوکار رسانهها و
ارزیوابی عمهکورد آنهوا و همچنووین ،داشوتن نگرشوی انتقووادی بوه محتواهوای موجووود در
اینستاررا مربوط میشود؛
 عامل فناورانه ،بیشتر بر جنبههای فنوی تأ کیود دارد و میرویود ،مخاطبوان و کواربران
رسانههای نوین باید بتوانند با این رسانهها کوار کننود ،توانوایی تولیود محتووای مناسوب را
بهلحاظ فنی داشته باشند ،و بهطورکهی ،از دانوش دیجیتوال و سوختافوزاری و نور افوزاری
مناسب در این زمینه برخوردار باشند؛
 عامل آموزشی بهعنوان فربهترین بخش دستاوردهای پژوهش ،ناظر بر نقوش آمووزش
در ارتقای سواد رسانهای دانشآموزان وواز پرورش روحیۀ جستوجورری ررفته تا کار کردن
بر روی عزت نفس کاربران دختر ،و...وو است؛
 عامل پژوهشی ،به کاستیهای موجود در مبحث سواد رسانهای در کشور و همچنین،
شکافهای پژوهشیای اشاره دارد که الز است که دربارۀ آنها پژوهشهایی انجا شود؛
 عامل سیاسترذاری ،به مجموعۀ تدابیری اشاره دارد که در بحث سواد رسوانهای در
سیاسترذاریها ،و بهطورکهی ،فضای رسانههای جدید باید به آنها توجه کورد و آنهوا را
درنظر ررفت.
بهاینترتیب ،پرسشهای پرسشنامۀ بسته تدو ین شد .درواقع ،نتوای بوهدسوتآموده از
مرحهۀ نخست ،با خالصهسازی و کدرذاری دادهها ،در قالب مقولهها و مفواهیمی تودوین
شدند تا بتوان از آنها برای تدوین پرسشنامه استفاده کرد و دراختیار کاررروه دلفی قرار داد.
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پژوهشگران پس از تدوین پرسشنامه ،دوباره آنها را دراختیار کاررروه دلفی رذاشتند که با
توجه به اینکوه ایون هشوت نفور بوهعنوان همونودان کواررروه دلفوی بررزیوده شوده بودنود،
پرسشنامهها در چند مرحهه (تا رسیدن به اجماع نهایی) میان آنها توزیع شود و همونودان
در مراحل بعدی دلفی از پاس های هموندان دیگر آراه میشدند توا اجمواع نهوایی شوکل
بگیرد ..در این پژوهش ،سرانجا دلفی در سه مرحهه انجا شد و رویههایی نیز بوه اجمواع
نرسیده و حذف شدند .سرانجا  ،همۀ شاخصهای شناساییشده به تأیید هموندان کاررروه
دلفی رسیدند و الگوی مطهوب سواد رسانهای ،در قالوب پون محوور شوناختی ،فناورانوه،
آموزشی ،پژوهشی ،و سیاسترذاری سازماندهی شدند .این یافتهها ،بوهمنظوور درک بهتور
الگوی ارائهشده ،در قالب نمودار شماره ( )0ترسیم شدند.
شناختی
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فناورانه
سواد رسانهای

آموزشی
پژوهشی
سیاسترذاری
شکل  .4الگوی پژوهش

بحث و نتیجهگیری

برپایۀ دستاوردهای اجرای روش دلفی ،سرانجا الگوی مطهوب سواد رسانهای برای دختران
نوجووان ،حووول پون محووور شوناختی ،فناورانووه ،آموزشوی ،پژوهشووی ،و سیاسوترووذاری
ساماندهی شد که در ادامه ،هریک از این ابعاد را بررسی کردهایم.
 بعد شناختی :این بعد ،درنهایت برپایۀ دو خردهبعود توانوایی طبقوهبنودی ،و توانوایی
ارزیابی محتواهای موجود در شبکه اجتماعی اینستاررا تنظویم شود .درواقوع ،در عصوری

بهسر میبریم که سرشار از اطالعات و دادههای رونارون است .بهطورکهی ،فضای مجازی
و در پی آن ،شبکههای اجتماعیای ماننود اینسوتاررا  ،بوا دادن خودمختواری بوه توکتوک
کاربران ،امکان تولید محتواها را بوهشودت افوزایش دادهانود؛ ایون پدیوده ،موجوب انفجوار
اطالعات رونارون در این عرصه شده اسوت .افزونبوراین ،بوا توجوه بوه فرهنوگ شوهرت و
شکلریری انواع سهبریتیهای اینستاررامی و فراوان بودن آنها ،افراد کمسنوسال ،بوهویوژه
نوجوانان ،تحت تأثیر قرار میریرند .اینکه این ردۀ سنی و بهویژه دختران نوجوان بتواننود در
این هجو اطالعاتی و تبهیغاتی ،دادههای دریافتی خود را طبقهبندی و اولویتبندی کرده و
در ادامه ،آن را با نگرشی انتقادی ارزیابی کنند ،مهارت مهمی اسوت کوه الز اسوت بوه آن
توجه شود؛
 بعد فناورانه :در این بعد نیز دو خردهبعد شناسایی شدند که عبارتاند از :بهرهبرداری
نر افزاری و بهرهبرداری سختافزاری .با توجه به بستر فناورانهای که شبکههای اجتماعیای
مانند اینستاررا بر آن متکی هستند ،یکی از عناصور سوواد رسوانهای در ایون عرصوه بورای
دختران نوجوان ،دانش دیجیتال است ،که (چنانکه رفتوه شود) در دو بخوش قابولپیگیوری
است :دانش نر افزاری و دانش سختافزاری .بهمنظور فعالیت در این فضوا ،کواربران بایود
دانش بهروزی داشته باشوند و بتواننود در ابعوادی ماننود مهارتهوای تولیود محتووا ،سوواد
اطالعاتی (شامل مرور ،جستوجو ،و فیهتر دادهها) ،درک عمهیات سوختافوزاری و تووان
محافظت از دستگاه ،دادههای شخصی ،و حریم خصوصی ،بوا کفایوت الز رفتوار کننود.
همچنین ،توجه به این مسئهه کمک میکند تا دانش دیجیتال با برابری بیشتری دراختیار همۀ
رروهها قورار ریورد و از شوکاف دیجیتوالی و دامون زدن بوه نوابرابری میکاهود .اسوتفاده از
فناوریهای رسانهای ،نیازمند اقتباس سه بهوک سازندۀ سواد رسوانهای اسوت (نوک :پواتر،
 .)0933سواد رسانهای از سه بهوک سازنده سواخته شوده اسوت :مهارتهوا ،سواختارهای
دانش ،و طرح شخصی.
مهارتها ،ابزارهایی هستند که ما از آنها برای بررسی ،و دستکاری اطالعات پیا های
رسانهای استفاده میکنیم تا ساختارهای دانش نیرومندی بسازیم .جهت و رانوۀ انجوا ایون
کار در طرح شخصی ما وجود دارد .کسانیکه سواد رسانهای باالیی دارند ،میتوانند در یک
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پیا مشخص ،چیزهای بسیار بیشتری ببینند .آنها سطوح معنا را بسیار بهتر موی شناسوند.
این امر ،فهم را تقویت میکند .این افراد ،بهتر میتوانند کدهای ذهنی خود را برنامهنویسی
کنند و این امر نیز سبب تقویت کنترل میشود .احتمال بیشتری وجود دارد که آنها ،مووارد
دلخواه خود را از درون پیا ها بیرون بکشند و این وضعیت ،سبب میشود که بهتر بتوانند از
پیا های رسانهای لذت ببرند؛ بنابراین ،کسانیکه در سوطوح بواالتر سوواد رسوانهای عمول
میکنند ،به هدفهایشان در فهم و کنترل باالتر و تحسین بیشتر پیا هوای رسوانهای دسوت
مییابند؛
 بعد آموزشوی :ایون بعود ،دارای چهوار خردهبعود اسوت کوه عبارتانود از :پرهیوز از
ایدئولوژیزدری در آموزش ،آموزش تحهیل ساختار محتوا ،آمووزش کنشوگری ،و آمووزش
صیانت از خود .اساسا آموزش ،پایۀ شکلریری سواد رسانهای است که بهویوژه در دختوران
نوجوان ووکه با فعالیت تهاجمی انواع و اقسا سهبریتیهای اینستاررامی با انواع سوبکهای
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زندری روبهرو هستندوو ضرورت دارد .تدوین برنامههای آموزشی هموهجانبوه کوه بوا نظور
صاحبنظران و اجماع آنها انجا شده باشد ،میتواند ابزار خوبی دراختیار آموزشدیدران
بگذارد تا آنها ،مجهز به سواد رسوانهای پوا بوه فضوای مجوازی بگذارنود و بوا پدیودههای
منحصربهفرد این فضا ،ماننود فرهنوگ شوهرت روبوهرو شووند .آموزشهوایی کوه (بنوا بور
اجموواعنظوور کوواررروه دلف وی) دارای ویژریهووایی ماننوود زدودن نگوواه ارزشی وافراطووی و
ایدئولوژیک به آموزش سواد رسانهای باشند ،بسیار موردنیاز است ،زیرا بیان ارزشی موجب
میشود که بسیاری از افرادی که نگرشها و ارزشهای مخالفی دارند ،از همان آغاز از این
مسیر جدا شوند؛ درحالیکه هدف از آموزش سواد رسانهای ،تجهیوز تموا افوراد جامعوه و
آموزش مهارتهای نگاه انتقادی و تحهیهی برای استفاده خوب از رسانهها برای همه است.
همچنین ،توجه به توانایی رمزرشایی از محتواهای رسانهای تولیدشده از سوی سهبریتیها،
دیدن الیههای زیرین پیا  ،توان پیگیری سرچشمههای تبهیغی یا توروی برخوی محتواهوای
سهبریتیها در اینستاررا  ،و تأ کید بر شفافیت اطالعات در این فضا بسویار مهوم اسوت توا
دختران نوجوان بتوانند در این صفحههای پرزر وبر و لووکس ،عوامول «پشتصوحنه» و
صنعتی بودن مسئهۀ شهرت را ببینند .در آموزش سواد رسانهای باید به این نکته توجه داشت

که دورۀ سانسور و انحصار رسانهای رذشته است و ازایونرو ،دختوران نوجووان بایود بورای
رویارویی با انواع پیا های دریافتی در این فضا و مدیریت ناهماهنگیهوای شوناختی خوود
آمادری داشته باشند .افزونبراین ،توجه به فعالیت دختران در این فضوا ،کموک میکنود توا
آنها نگاه واقعبینانهتر و فعاالنهتری داشته باشند و با آراهی بیشوتری از ایون روذرراه عبوور
کنند .همچنین ،مدیریت خود در این فضا ،برای دختوران ضوروری شوناخته شود .درواقوع،
پوورورش توووان پیونوود زدن اطالعووات موجووود بووا دانووش پیشووین ،کمووک میکنوود تووا دچووار
ازخودبیگانگی ،معضالت روحی ،و ...نشوند؛ دختران با تالش برای ارتقای اعتمادبهنفس و
خودباوری ،هنگا رویارویی با سهبریتیهای مجازی ،فردیوت قوویتوری مییابنود و تووان
شکل دادن به هویتشان را بهدست میآورند؛ ازاینرو ،برنامهریزی در همۀ ایون ابعواد سوواد
رسانهای ،به دختران کمک میکند تا آموزش مطهوبی دریافت کنند که هم مبتنیبر هویت و
عزت نفسشان و هم برپایۀ مسائل روز و پهتفر محبوب این روزها است؛ هدف ایون اسوت
که دختران نوجوان در برابر سهبریتیهای اینستاررامی در حالت انفعال و تودافعی نباشوند و
در عین استفاده از رسانه ،در برابر وجوه ناخواستنی آنها توانمند باشند؛
 بعد پژوهشی :این بعد ،دربردارندۀ خردهابعاد مخاطبپژوهی و رسانهپژوهوی اسوت.
نکتهای که بسیار بر آن تأ کید شده است ،ایون اسوت کوه بایود تاحودامکان در زمینوۀ سوواد
رسانهای ،شناخت و آراهی کسب شود و این کسب آراهی بایود در موورد رابطوۀ دوسوویۀ
مخاطبان و رسانهها شکل بگیرد .این پژوهشهوا ،پایوه و سوتون شوکلریوری سوازۀ سوواد
رسانهای در کشور را تشکیل میدهنود و چنانچوه اطالعوات بهدسوتآمده ،پیوسوته بوهروز
شوند ،همهجانبه باشند ،و بهدرستی مسئههیابی شده باشند ،میتوان انتظار داشت که سطح
سواد رسانهای به سطح مطهوب ما نزدیکتر شود؛
 بعد سیاسترذاری :این بعد ،از سه خردهبعد تشکیل شده است :راهبردهوای ایجوابی،
راهبردهای حقوقی ،و راهبردهای بهندمدت .مسئهۀ سیاسترذاری در حوزۀ سوواد رسوانهای،
مسئهۀ کالنی است که به نظا آموزشی و نظوا سیاسوتروذاری رسوانهای مربووط میشوود.
بهمنظور پیشبرد و ارتقای سواد رسانهای هموۀ رروههوا و واعوم از دختوران نوجوانووو نیازمنود
راهبردهای سیاسترذاری مطهوب و رویکرد جامعی به مسئهۀ سواد رسانهای هستیم .در ایون
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مسیر باید توجه داشت که نگاه سهبی (وضعیتی که همواره بر نظا سیاسوتروذاری رسوانهای
کشور حاکم بوده است) نهتنها کمکوی نکورده اسوت ،بهکوه هموواره سوبب شوده اسوت کوه
دستگاههای متولی سواد رسانهای ،در موضع ضعف قرار ریرند و به چالشهوای محیطوی ،بوا
تأخیر واکنش نشان دهند .راهی این واکنشها چنان دیر انجوا میشووند کوه دیگور فایودهای
ندارد؛ ازاینرو ،خبرران شرکتکننده در ایون پوژوهش بوه نکتوههای ایجوابی ،توجوه بیشوتری
داشتهاند .درواقع ،با ظهور شرایط رسانهای جدید ،دوران انحصار و سانسور بهسر آمده است و
در این مسیر ،باید به حقو رسانهای انواع رروهها و طیفهای فکری و رویهمرفته ،تکثرهوا،
توجه شود و از دل این توجه و باال بردن تحمل ،نظا رسانهای ایجواد شوود و بوهکموک سوواد
رسانهای ،پرورش یابد .افزونبراین ،توجه به راهبردهای حقوقی و برقراری نظا حقو رسانهای
منصفانه میتواند تا حد زیادی ،حقو و تکالیف طرفین را مشخص و شفاف کند و مانع ایجاد
بسیاری از ناهنجاریها و ناآراهیها در فضایی مانند اینستاررا شوود .سورانجا  ،بایود توجوه
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داشت که مسئهۀ سواد ،نیازمند آموزش همیشگی است و نباید به آن نگاه مقطعی داشت.
دراینراستا ،پژوهشگران ،پیشنهادهایی را برای سیاسترذاران و دسوتانودرکاران سوواد
رسانهای در کشور ارائه میکنند:
 در سرفصلهای درس سواد رسانهای به تمرینهایی که به ارتقای مهارت طبقهبندی و
ارزیابی اطالعات کمک میکنند ،بیشتر توجه شوود .ایون مهارتهوا را میتووان بوا کموک
کالسهای مشاوره و تمرینهای را بهرا در دانشآموزان ایجاد کرد .بهتر اسوت کالسهوا
بهصورت عمهی باشند (نهتنها نظری) و همچنین ،ارزیابی کالسها نه بهصوورت امتحوان،
بهکه بهصورت یک طرح عمهی باشد؛
 با تجهیز مدارس به امکانات سختافزاری ،و بهکارریری متخصصان حووزۀ آی.توی،
برای آموزش دانشآموزان ،در حوزۀ سختافزاری و نر افزاری اقدا کنند؛
 در آموزش دانشآموزان ،نگرشی همهجانبه و بهدور از سیاستزدروی داشوته باشوند و
بهطور خاص در آمووزش دختوران ،بوه ارتقوای مؤلفوههوای روانویای ماننود عوزت نفوس،
خودکارآمدی ،و ...توجه کنند .با تدوین دورههای عمهی ،دانشآموزان را برای تولید محتووا
در زمینههای موردعالقهشان تشوی کنند؛

 با اختصاص بودجههای الز برای پژوهشهای عهمی دربواره رسوانهها و مخاطبوان،
بسترهای عقالنیت را فراهم کنند تا با داشتن یافتههای پژوهشی مناسوب ،مسویر آموزرواران
سواد رسانهای روشنتر شود .افزونبراین بهنظر میرسد که اکنون نیوز یافتوههوای پژوهشوی
مناسبی دربارۀ سواد رسانهای در کشور وجود دارد که باید برای بهینهسازی سوواد رسوانهای
به آنها توجه شود؛
 در زمینه سیاسترذاری ،از اشخاص باتجربه و متخصوص در امور سیاسوتروذاری
رسانهای بهرهریری شود .حوزۀ سواد رسانهای ،یک حوزه بسیار تخصصی است و کسانیکه
در این حوزه تصمیمریری میکنند ،باید رسانه را بهخوبی بشناسند.
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