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 چکیده

 چنین شرایطی؛ در اطالعاتی و ارتباطی، جهان را تغییر داده است یها فناوری یها ها و درررونی نوآوری
ای  رسوانه یهوا وسویهه فناوری کنند و بسیاری از مناسبات انسوان، به کنترل می جدید را یها، دنیا رسانه

سرعت درحال رشود اسوت و بوه  به ،اجتماعی یها استفاده از شبکه براین، شود. افزون می نوین هدایت
تاررا ، کودکان و نوجوانان، سنین اکاربرا در میان انواعکشیده شده است.  زندری بشر های رونارون حوزه

یابود و ایون  اهمیت می یا به مسئهۀ سواد رسانه پذیرند؛ بنابراین، توجه تأثیر می ها بیشتر از همه از رسانه
سبب، توجه بوه ارائوه  همین ای، نیازمند آموزش است و به نقطۀ تمرکز پژوهش حاضر است. سواد رسانه

ها و انوواع  شوده بوا انوواع سوهبریتی ای احاطه ر فضوای رسوانهای منسجم و هدفمند د یک الگوی رسانه
د. پژوهشوگران در ایون پوژوهش ردا اهمیوت،  اینسوتاررا  یشده در شوبکۀ اجتمواع محتواهای رنجانده

وان کواربر جوای برای دختوران نو کمک نظر خبرران، یک الگوی سواد رسانه به ،اند تالش کرده یاکتشاف
و جامعوۀ موردمطالعوه از خبرروان و  هاستفاده شد یاین پژوهش از روش دلفعرضه کنند. در  اینستاررا 

نفور و  هشوتپس از انتخاب  ترتیب که این ؛ بهاند شده ای انتخاب حوزۀ ارتباطات و سواد رسانه استادان
همکواری ایون  پایوۀمراحول بعودی دلفوی نیوز بر ،دلفی وهرها برای عضویت در کارر ررفتن موافقت آن

محوور  پون  در قالوب یا الگووی مطهووب سوواد رسوانه سورانجا ،رده شده اسوت. پیش ب انمتخصص
 شد. یسازمانده ی،رذار و سیاست ،، آموزشی، پژوهشیفناورانهشناختی، 

 نستاررا ، سهبریتییهای اجتماعی، ا ، شبکهیا سواد رسانه :ها کلیدواژه

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

 ایران تهران، تهران، دانشگاه مدیریت، دانشکده رسانه، مدیریت رروه .1
 مسئول( )نویسنده ایران تهران، تهران، دانشگاه اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات عهو  رروه .2
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 مقدمه
وجووه زنودری  ۀبر همو یشگرف ثیرأت اخیر که ۀچند ده تغییرات  ترین مهم، رفت شاید بتوان

اطالعواتی و ارتبواطی اسوت کوه  یهوا فناوری های درررونیها و  رینوآو ،اند ها داشته انسان
تور  شیکوه پو انود ممکن کردهکم ی و بیست  جهان قرن رد را ییرون کرده و چیزهاررجهان را د

 یبور زنودر ها، نبوهجی بسویار از ،ریچشومگ  های تند و شرفتیاست. این پ پذیر نبوده امکان
 یها و کاربر رسانه شو رستر ارتباطات و دانش ر شدنیر ملعا سببتأثیر رذاشته و  یفرهنگ

شوود و  می ها کنتورل رسانه ۀوسیه جدید به یدنیا ،است بگوییم بهتر ،. درواقعاند ها شده آن
 یهوا فناوریوسویهه  بوه (و... ،اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست) از مناسبات انسان یاریبس

 ی،های اجتمواع (. کاربسوت شوبکه0 ،8102، 1هووغوجبشوود )ر ای نوین هدایت می رسانه
 یهوا حوزه دراسوت و  تنودی درحوال رشود بوه ،هوا فناوریای برآمده از ایون  عنوان پدیده به

کوره زموین  این امکان برای افوراد پراکنوده در سراسور یافته است. امروزه رسترش رونارونی
و  2امکانات بهره ببرنود )شون از این، و دیجیتالی شدن یساز جهانی کمک به وجود دارد که

جمعی  یها شدن رسانه ریفرار ۀپدید اخیر، مرد  دنیا با های دهه در(. 8، 8181همکاران، 
 ،پدیده توانسوته اسوت این اند. رو شده ارتباطی در جامعه روبه یننو یها یفناورشرفت یو پ

 هوا بوا تورین راه ارتبواطی آن عنوان مهم را دربر ریرد و بهها  آن ۀبخش زیادی از زندری روزمر
و هوا، از دیون، اخوال ،  خصوصوی و عموومی زنودری آن یها حوزه ۀجهان پیرامون، به هم

 ،دهد نشان می شده ی انجا ها پژوهشنتای  رخنه کند.  ،اجتماع و فرهنگ سیاست ررفته تا
ها  نوعی در تعامول بوا رسوانه فراد، بها ۀروزان ندرصد از زما 11نزدیک به  عادی،ط یشرار د

 (.21، 0932، یحسینی، و معتضد شود )صهواتیان، صرف می
برای ذهن و باورهوای  ریپیامدهای ماندرا ی،اجتماع یها شبکه این ترده درسرر حضو

ثیر أتو ۀنیشویب راست کوه د یاینستاررام یها یسهبریت ۀدیپد، ها از آن مخاطبان دارد که یکی
 ،اخیور یهوا ایران در سوالر د، کنند. درواقع میل عم وو نوجوانان ویژه به  ووبر مخاطبان  خود

 یها میان انواع شبکه اند. در شهرت بوده داران فرهنگ دانین میتر ی، اصهیمجاز یها شبکه
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ای  الگوی سواد رسانه هارائ

 ... برای دختران

، یاز صووفحۀ شخصوو ریخوووردارب ردن امکووانکوو دلیوول فووراهم بووه نسووتاررا ی، ایمجوواز
 یاجتمواع ۀشبک ترین جذب مخاطب، مناسب و ،روو رفتو و عکس، یوید یساز همخوان

 مجموعوۀبوه  ، تنهواشوهرت ،در ایوران د. اررچهآی شمار می فرهنگ شهرت بهرسترش  یبرا
 یسبک زنودر ها، مخاطبان، یسهبریت ها، خرده یتیمجموعۀ سهبر نیست،محدود اینستاررا  

از فرهنگ شهرت ایرانی  یکه بخش مهم وواین فرهنگ  یها ها و نگرش و ارزش ،ها سهبریتی
اینسوتاررا   ۀساد رکنند و مرو اجتماعی، عمل می همگی در این شبکۀ وو دهند را تشکیل می

استقبال زیواد کواربران ایرانوی از فرهنوگ شوهرت اسوت )اجتهوادی و  ۀدهند نشان ی،فارس
 (.001-004، 0934نیا،  کشافی
بیشوتر از  ،و نوجوانوان کودکوان تاررا ،سواین نبرارکا انواع است که در میان این تعیواق

 ای برای آنان تفواوت با جهان رسانه ،واقعی و روزمره . جهانپذیرند می  تأثیر ها از رسانههمه 
؛ دارنودتفاوت  ها رسانهدیگر نوجوانان با مخاطبان ، رفت باید ،جهت ندارد و ازاین یچندان
 موینقوش بسویار مه، وانواننوج دنرر کیپذ رسانه در جامعهکه د رک شد فرامویابن ین،نهمچ

اجتموواعی و هووم  یهووا هشووبک(. هووم 21، 0932حسووینی، و معتضوودی،  دارد )صووهواتیان،
؛ 8103قاسوومی و پروسوور،  ند )شوواهب هسووتخاصووی محبووورونووۀ  هووا در ایووران به یسووهبریت

مقاله، پیوسته با کمبوود پوژوهش و اطالعوات  نویسندران این نظر ( و به8181، یقاسم شاه
هوا  به سهبریتی ها های اجتماعی و میزان دلبستگی آن از شبکه یایران نوجوانان استفاده ۀدربار
.رو هستیم روبه

ه کوردن ردو بورآو افوراد رو افکوا آرا لو تبواد رحضوو یبورا یمحه به ،اجتماعی یها شبکه
مرجوع  ی یادشوده،ها شوبکه ،این بور افوزون. است تبدیل شده یاجتماعی زندر یها نیازمندی

، 0930ونودان اسوت )بشویر و افراسویابی،  و اجتماعی هوم از نیازهای فرهنگیبسیاری  مینأت
 ،است که نوا  آن ینیازمند مهارت ،ها آنۀ چیدیپ طحیهای اجتماعی و م شبکه (. حضور در98

 ریروذا هیوپا ین زموان بورایبهتور از پژوهشوگران، یبسویارنظر  بوه .اسوت «یا رسوانه سواد»
)دالور  ریورد یم ای، در تحصویالت پایوه شوکل رسوانهسوواد  تفکری و آمووزش یها مهارت

ای  سوواد رسوانه الگووییوک  ۀائورا توجوه بوه، رو نیازا ؛(08، 0930حسینی،  خانیکی، و شاه
شوده در  رنجانوده یها و انواع محتواها سهبریتی شده با انواع ای احاطه رسانه یمتناسب با فضا
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یابود و  اهمیت می وو ب اینستاررا  در ایراناجتماعی محبو ۀشبک ویژه به وو اجتماعی  یها شبکه
ایون اسوت کوه  الگوویین روش بورای سواخت چنوین یثرترؤمو ،مقاله این ناز نگاه نویسندرا

 تاررا  شکل بگیرد.سنیشیوه درست تعامل نوجوانان با ا رۀاز نظر خبرران دربا یاجماع
موسویقی،  ،ها از رسوانهکوه ایم  ای داریم و یاد ررفتوه رسانه بیشتر ما باور داریم که سواد

ها را  از سوهبریتی یبسویار ۀچهور ؛را پیودا کنویم و سورررمی دلخواهموان ،بازی، اطالعات
های  ای از سوبک دانیم. موا رسوتره موی ها زندری آن ۀم و چیزهای بسیاری را درباریشناس می

 یآسوان بوه ؛دلخواهمان داریوم یها نیرومندی برای سبک حیشناسیم و ترج موسیقایی را می
 اینترنوت روی هوا را در آن سوسسیوا موتن بسوازیم و  ،ویهایی را با عکس، وید توانیم پیا  می

 چگونوه خودموان را درکه دانیم  می با دیگران همخوان کنیم. ما آشکارا رونارون های سایت
ها سوررر   ها بگیریم، و چگونه با رسانه اطالعات را از رسانه ها نمایش دهیم، چگونه رسانه

های خودمان و همخوان کردن آن بوا  آفرینش پیا  یها برا از آن چگونهکه دانیم  میشویم، و 
« ای اد رسوانهوباسو»خودموان را  تووانیم می آیا واقعا   اما، (0933دیگران بهره بگیریم )پاتر، 

 و نوشوتن خواندن بر افزون که است یفرد، حاضر عصر در ای رسانهدارای سواد  بدانیم؟ فرد
و  باشود داشوته یارتبواط سسهر در یا رسانهی ها ا یپ انبوه از یشخص یوانشخ بتواندی، سنت

نود )بشویر و چوابکی، ب کانتخاسرانجا   وی، ابیارز و لیتحه رای ا رسانهی ها ا یپ، ینوع به
ای  رسوانه یهوا در پیا  یانتقاد شک افزایش ،ای سواد رسانهش (. هدف از آموز62، 0939

ها  انتقادی رسانه یلتحه و تجزیه د لزو ردر موزش است. آمو یتفکر انتقاد مهارت با افزایش
راهی و بدبینی به مطالبی شود که افراد به سببتواند  میآنالین، صورت  به صوورت  افزایش آ

را  یا رسوانه (. سوواد8، 8104همکواران،  و 1ریرند )مین رویا در معرض آن قرار می آنالین
، تحهیول، یدسترسو توانوایی، دیگور یدر تعریفویوا ی، ا رسوانه های ربوهتوان تقویت تج می

دانسوت )بصویریان و  رونارون های شکلای در  های رسانه ارتباط با پیا  یو برقرار ،ارزیابی
 (.92، 0942جهرمی، 
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 :تواند می هکاست، ازجمهه این ییها و توانایی ها ویژریی ، دارایا باسواد رسانه د  رف
 ،؛کند از خود را تعیینزان اطالعات موردنیمیو  ،دامنه نوع 
 ؛اطالعات موردنیاز دسترسی پیدا کند بهای مؤثر و کارا  رونه به 
 شده را با  و اطالعات انتخاب ،نقادانه ارزشیابی ای رونه را به یا ع رسانهباطالعات و منا

 ؛یکسارچه کند دانش پیشین
 ؛ردیر کار ثر برای رسیدن به اهداف خاص بهؤم یا رونه به اطالعات را 
 اسوتفاده و دسترسوی بوه رسوانه را از  ۀو حقووقی دربوار ،اجتماعی، اقتصوادی مسائل

 .(9، 0939زیره،  )رجبیان ده اخالقی و قانونی بداند
 که است ییها مهارت  از ای مجموعهی، ا سواد رسانه» ،یونسکو تعریفبرپایۀ  همچنین،

 انوواعۀ همو اشوتراک و، خهو  ،ارزیابی، استفاده درک، بازیابی، دسترسی، در را شهروندان
کیود با متنوع ابزارهای از استفاده با اطالعات موؤثر  و، اخالقوی خالقانوه، هوای روش بور تأ

 ،د )پواترکنو توانمنود مویی، اجتمواع و، ای حرفوه فردی، های فعالیت در مشارکت منظور به
 ی،ا رسوانه سواد»کند:  ای را چنین تعریف می سواد رسانه (03 ،0933پاتر ) .(03، 0933

 معورضدر را  بوریم توا خودموان کوار می بوه کوه فعاالنوه سوتا اندازها مشچ از یا مجموعه
پوردازش و  ،شوویم می رو روبوهها  که با آنرا  ییها پیا  های جمعی قرار دهیم و معنای رسانه

 «.تفسیر کنیم
 

 پژوهش شینهیپ. 1
که بسویاری  دریافتیمحاضر،  پژوهش موضوع بارۀدر شده انجا  یها پژوهشپس از بررسی 

 اند؛ شوتهاجتمواعی دا یها و شبکه یا شناسانه به نقش سواد رسانه آسیب یرویکرد ها، آناز 
رواه یا سواد رسانه»در پژوهشی با عنوان ، (0936) زاده و صفاهیه مقدس ،نمونه یبرا  یو آ

روواه یا رسوانه سووادۀ رابطوپوس از بررسوی « یاجتمواع یها شوبکه یها بیاز آسو از  یو آ
 یا زان سواد رسوانهیم ،درمجموع اند که به این نتیجه رسیده یاجتماع یها شبکه یها بیآس

بوا  ،کارکنان یا زان سواد رسانهیم نیده است. بوب باالتر از حد متوسط ی،سرموردبر نکارکنا
اسوت.  وجوود داشوته یمثبوت و معنوادار ۀرابط ی،اجتماع یها ها از شبکه زان استفاده آنیم
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راه یا زان سواد رسانهین میب یمثبت و معنادار ۀرابط ،نیهمچن  از یکارکنان موردبررس یو آ
( وجوود یروانو و  یو فرد ی،، خوانوادری، اجتماعی)فرهنگ یاجتماع یها شبکه یها بیآس

هوا و  مهارت ن افوراد بوهدمجهوز بوو ،اموروز یو اطالعوات یتوالیجید یایاست. در دن داشته
ن یا یریفرار یبرا دیو افراد با دارد یا ژهیت ویاهم ،یا ازجمهه سواد رسانه ،دیجد یسوادها
و اخبار  یاجتماع یها شبکه ،مناسب یارهایند، تا بتوانند با استفاده از معکنها اقدا   مهارت

و کارآمود را  درسوتو اطالعات  خوبی ارزیابی کنند را بهها  در آن شده رنجاندهو اطالعات 
 کار ریرند. بهخود  یها یریر میتصم یبرا

رابطوه سوواد  یبررسو»در پژوهشوی بوا عنووان  (0931) فر، و موسووی یرضوی، نعمت
 ۀرابطو «ی. اسوال  و مطالعوات اجتمواعیاجتماع یها در شبکه یو تهاجم فرهنگ یا رسانه
. جامعوه انود را بررسوی کردهنستاررا  یدر شبکه اجتماعی ا یو تهاجم فرهنگ یا رسانه سواد
 092 ها که از میان آن اند بودهاجتماعی اینستاررا   ۀشبک کاربران فعال ،ها وهش آنپژ یآمار

 رابوزا ،میوان ند. درایونا هانتخاب شود (بودنس دردستر ۀبه شیو) نمونه تیجمععنوان  نفر به
ای و  سوواد رسوانه میوان کوه دهود میهای آنوان نشوان  و یافتوهه نامه بود پرسش ی،ریر اندازه

 میوان ،وجود دارد. همچنینرابطۀ معکوسی  ،فرهنگی در میان کاربران تهاجمثیرپذیری از أت
 آزمون تحهیل براین، افزون. ه استمعکوسی وجود داشتۀ سن کاربران و تهاجم فرهنگی رابط

 ۀو میزان استفاده از شبک ،ای سواد رسانه ثیر متغیرهای سن، تحصیالت،أت ۀمسیر، تأییدکنند
 .ه استاز تهاجم فرهنگی بود یثیرپذیرأبر ت ،اجتماعی اینستاررا 

 یها بیبور آسو یا سوواد رسوانه ریتوأث یبررسو»در مقاله ای بوا عنووان ( 0932) مهکی
های  و اعتقوادی شوبکه ،سوازراری، روانوی یها آسویب بررا ای  تأثیر سواد رسانه« یسازرار

این پژوهش . شناسانه بررسی کرده است با رویکردی آسیب ،اجتماعی موبایهی در نوجوانان
ها  پیشوگیری از ایون آسویب بورای یعنوان مفهوو  مهمو  بهی ا با توجه به اهمیت سواد رسانه

آمووز  نوجوانان دانش آن، تما آماری  ۀپیمایشی، و جامع ،. روش پژوهششده استطراحی 
 011 یآمار ۀیک نمون ها، از میان آنکه  اند هبود 0930شهر اصفهان در سال  ۀسال 04-06
ای و آسویب  میان سوواد رسوانهکه  ه استها نشان داد آزمون فرضیهی ن شد. بررستعیی ینفر

 ،آموووز های اجتموواعی موبووایهی در نوجوانووان دانش و اعتقووادی شووبکه ،، روانووییسووازرار
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ه و با توجه به منفی بوودن ضورایب همبسوتگی معهوو  شود همبستگی معناداری وجود دارد
های اجتمواعی  و اعتقوادی شوبکه ،، روانوییرای و آسیب سازرا میان سواد رسانهکه  است

 منفی وجود دارد. ۀرابط ،آموز موبایهی در نوجوانان دانش
 یا به سواد رسوانه ازیو ن یبریخشونت سا تر،یتو»در مقاله ای با عنوان  (8104) 1ناجل

و نیواز بوه سوواد  ی،خشوونت سوایبر یتر،یتو «معهمان انیدر م یاجتماع یها شبکه یانتقاد
 یها ی. سووادآموزرا بررسوی کورده اسوتهای اجتماعی در آمووزش معهموان  حیاتی رسانه

بور اسوتفاده از  یکه تمرکز زیواد کنند حمایت می یسوادآموز یها از ایدهدسته  از آن ،جدید
پیامدهای  ۀبحث کمی در این رشته دربار این، های دیجیتال در کالس دارند. باوجود فناوری

های اجتماعی در آموزش معهمان وجود دارد. با توجه بوه احتموال  از رسانه قی استفادهاخال
تر که بسیاری یویژه، سایت توی به ؛کننده است بودن فضاهای آنالین، این مسئهه نگرانن ناام

 یستیز از زن سرشار ،کنند ای از آن استفاده می حرفه تبادل نظر درباره آموزشاز مربیان برای 
ای در مورد مسائل مربوط بوه  در این پژوهش، یک دیدراه چندرشته و خشونت نژادی است.

عنوان  خشونت سایبری، پیامدهای اخالقی استفاده از توییتر برای مربیان معهمی که از آن به
های  کنند، و راهکارهوایی بورای سووادآموزی بهینوه در شوبکه یک ابزار آموزشی استفاده می

شده است.اجتماعی ارائه 
را ای در مودارس  سواد رسانهی ها آموزش ،آموزش پایه کز بررتم با نیز ها پژوهشی برخ

بوا اسوتفاده از تحهیول محتووای  ،(0931محمودی ) عنوان نمونه، به اند؛ نقد و بررسی کرده
 پایۀبررا ابتدایی و متوسطه اول و دو   ۀدرسی دور ۀبرنامهای درسی،  اهداف مصوب و کتاب

های ایون پوژوهش  یافتوهکرده اسوت. مطالعه  ،ای های سواد رسانه به مؤلفهها  آنتوجه میزان 
اموا بوه ، توجه شوده« دسترسی» ۀبه مؤلف ،که در اهداف مصوب دوره ابتدایی دهد مینشان 
اهوداف میان توجهی نشده است. در « تولید پیا »و  ،«فهم انتقادی»، «استفاده» یها مؤلفه

« یفهم انتقاد»و  ،«استفاده»، «دسترسی» یها و دو  نیز به مؤلفهمصوب دوره متوسطه اول 
های درسی پایه اول  توجه نشده است. در کتاب «تولید پیا »اما به مؤلفه  ،شده درنظر ررفته

ششوم ابتودایی بوه  ۀنشده است. در پایوای  اشارهای  تا پنجم ابتدایی، به آموزش سواد رسانه
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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بوه  توجهی نشوده اسوت. در پایوه هفوتم ی دیگرها توجه شده و به مؤلفه« دسترسی»مؤلفه 
تولیود »و « اسوتفاده» یها توجه شوده و بوه مؤلفوه« فهم انتقادی»و « دسترسی» یها مؤلفه

 ،نهوم ۀ. در پایواند شدهدرنظر ررفته ها  مؤلفه ۀهم ،، توجهی نشده است. در پایه هشتم«پیا 
شده است.  توجهی بی ی دیگرها توجه شده و به مؤلفه« استفاده»و « دسترسی» یها مؤلفه به

ابعواد  ۀبوه همو« ای تفکر و سواد رسوانه»در پایه دهم با انتشار کتاب  ،دو  ۀدر دوره متوسط
توجوه بوه رسوترش  اکرده است کوه بوتوصیه  ،هشوپژ ای توجه شده است. این سواد رسانه

درسوی دوره  ۀاجتمواعی مجوازی، در برنامو یها ای و شوبکه اهوارهم یها شبکهمرز حدو بی
فهوم »های  ویوژه مؤلفوه بوه ،ای سوواد رسوانه یها به آمووزش مؤلفوه ،ابتدایی و متوسطه اول

 توجه بیشتری شود. ،«تولید پیا »و« انتقادی
دوره  یبرنامه درس یبررس»با عنوان  یدر پژوهش دیگر( 0934محمودی و همکارانش )

  ها و آسویب ،«یا سوواد رسوانه یها توجوه بوه مؤلفوه یو متوسطه اول و دو  بر مبنوا ییابتدا
در  بنیوادینینقش رسه، . مداند ارس را بررسی کردهدر مد یا رسانه آموزش سواد یها چالش

ها و  آسیب سیبرر ،هدف این پژوهش اساس، آموزان دارد. براین ای دانش سواد رسانه ۀتوسع
نفر  84پژوهشگران با  راستا، دراین. ه استبود ارسمد ای در رسانهسواد  های آموزش چالش

رسوانه  ۀنظوران حووز نفور از صواحب 9شهر شیراز و  رشپرو و آموزش ن و دبیرانرااز آموزرا
ی توجوه ناکواف» دی همچوونرکوه مووا دهود میپژوهش نشوان این ند. نتای  ا همصاحبه کرد

کمبوود سوواد »، «ای اول به سوواد رسوانه ابتدایی و متوسطه رۀدرسی دو یها کتاب یمحتوا
در مدارس بورای ی آموزش کمبود امکانات کمک»، «آموزان ای معهمان و والدین دانش رسانه

ای در  سوواد رسوانه در آمووزش غیرفعوال یها اسوتفاده از شویوه»، «ای آموزش سواد رسوانه
 یمحتووان نداشوت تناسوب» و ،«ای ش سوواد رسوانهزآموو یبووم یالگو فقدان» ،«مدارس

 یهوا ها و چالش از آسویب« ای محهی و منطقوه یها سواد رسانه با شرایط و ویژریشی آموز
دهود کوه  های پژوهش نشان می یافته رفته، هم رویای در مدارس است.  آموزش سواد رسانه

ای توجوه  خوبی به آموزش سواد رسانه به ،ابتدایی و متوسطه اول ۀویژه در دور در مدارس، به
 شود. نمی
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هنور، آمووزش و سوواد »بوا عنووان  در پژوهش خود( 8101) 1مونا و چاکونرکا یلمارف
را بررسوی ابتودایی  شای در آمووز و سواد رسانه رآموزش هن، «ییدر آموزش ابتدا یرسانه ا

آغواز ایون مطالعوه  ۀنقطو ی،مرتبط با خالقیت هنر یو کارها یا . پیوند سواد رسانهاند کرده
ادا نوررا دانشوگاه یابتودای شآمووزرشوته   رچهوا لسوا یانشوجود 012است، که در آن با 

نود کوه ایون ا هجوه ررفتینت هوا آن مصاحبه شده است.، به رسانه ها آن ۀعالق ۀبارر)اسسانیا( د
 اجتمواعی بهوره یها در شوبکه یهای تصوویر تولید و مصورف رسوانه یها از ویژری ،نسل

سوواد رسوانه ای بوه ، درنهایوتدارد. نیاز ای  به آموزش سواد رسانه ،حال برد، اما درعین می
مجموعه ادراک دانشجویان در حال حاضر از آموزش هنری، و بهره مندی آن ها از امکانات 

 .شود منتسب میو دیجیتال  دیداری، شنیداری،های  در زمینه رسانه
های  در شوبکهت و شوهر شوهرت فرهنوگ ۀهئها نیوز بور مسو پژوهشبرخی  ،میان دراین

در مقاله ای با عنوان  ،(0934نیا ) یاجتهادی و کشاف برای نمونه، ؛ندا هرکز شداجتماعی متم
ررایش کواربران  «بررسي جامعه شناختي مخاطبان فرهنگ سهبریتي در اینستاررا  فارسي»

ش یمایو با استفاده از روش پ یشناخت جامعه دیدراهاز اینستاررا  فارسی به فرهنگ سهبریتی 
نسوتاررا  یکواربران ا هموۀ پوژوهش یادشوده، دربردارنودۀ یآمار ۀجامع شده است. مطالعه

سواده انتخواب  یتصوادف یریور به روش نمونهنفر  940ها،  است که از میان آنبوده  یفارس
ش به فرهنگ شهرت ین ررایانگیکه م دهد میدو پژوهشگر نشان    پژوهش اینیند. نتاا هشد

ها  دهنوده پاسو  بیشوتر، ینوفراوا ظحال است و به 011از  93/06 موردمطالعه، تیجمع رد
در ها  نیانگیمۀ سیمقا ش متوسط به فرهنگ شهرت هستند. آزمونیررای درصد( دارا 8/03)

 83تا  81 یلحاظ سن، رروه سن ت، زنان، بهیجنس لحاظ که به داده استنشان این پژوهش، 
فرهنگ شوهرت ش به ین ررایشتریب ، ازسسانیل یهیالت، رروه تحصیتحص لحاظ ، و بهلسا

ر یو متغ ییررا میان مذهب که ه استداد نز نشایپژوهش ن یباطن  استیبرخوردار هستند. نتا
ش بوه رسوانه و یر رورایومیوان دو متغ و ،معکوس ۀرابط ،ش به فرهنگ شهرت(یوابسته )ررا

 برقرار است. یمیقتمس ۀرابط ،ر وابستهیعنوان متغ به ،ییررا مصرف

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 یو اسوتفاده از رسوانه هوا ییتنهوا»در مقاله ای با عنووان ( 8103) کیم، و یانگ 1کیم،
دنبال  یبرا یاجتماع یها سانهر استفاده از وضوعم« ها یتیدنبال کردن سهبر یبرا یاجتماع

 ،اجتمواعی یها رسوانه ازآنجاکه اند. را بررسی کردهها  تییکردن افراد مشهور یا همان سهبر
 ،رذارنود میبران ردر جامعه دراختیار کوا رراد مشهوارتباط با اف ریقراربرای برا  یآسانمسیر 

حال،  به امری رای  تبدیل شده است. بااین ،اجتماعی یها افراد مشهور از راه رسانه یریپیگ
های فردی افراد با رفتار پیروی از افوراد  موضوع ارتباط میان ویژریکمی  های پژوهشبرخی 

بوا  ییآیا تنهواکه  کرده است یسربرۀ یادشده این موضوع را مقال اند. مشهور را بررسی کرده
یک نظرسنجی آنالین  از طری  ر،های این سه پژوهشگ ها رابطه دارد. داده از سهبریتی یپیرو
سوهبریتی  یهوا از برروه پیواپیبا بازدیود  ییها نشان داد که تنها های آن آوری شد و یافتهررد

و لوذت بیشوتر از  ،از سوهبریتی یردی بیشتر برای پیوروف و ها، انگیزه اجتماعی موردعالقه آن
 دارد. یمثبت ۀرابط ،این افراد یهای زندری شخص اطالع یافتن از داستان

 
 پژوهشروش . 2

خبرروان،  های دیودراهبا کمک  پژوهشگران .اکتشافی است یکیف پژوهش یکپژوهش  این
. در ایون انود را ترسویم کردهبرای دختوران نوجووان کواربر اینسوتاررا   یا سواد رسانه الگوی

جموع  نظر یوک اتفا  ۀباررد بنا باشد که زمانی ،پژوهش از روش دلفی استفاده شد. درواقع
یک موضوع خاص کار پژوهشی انجا  شوود، از روش دلفوی اسوتفاده  مورد نظر در صاحب

دانوش موجوود  یبند و طبقه ریآورردپژوهشگران با هدف  حاضر نیز در پژوهش و شود می
 ،ند. همچنین، ایون مطالعوها هاستفاده کرد وششناسان و خبرران، از این رراز کا ینزد رروه

 ماننودتووان در نهادهوای مورتبط  نتوای  آن را می زیرا آید، شمار می به یدریک پژوهش کارب
 و یاز دو روش میدان ،ها داده یرردآور یبرا ،کار ررفت. در این پژوهش ش بهرپرو و آموزش

مقالوه،  رابزااستفاده از  با انهشگروپژ ،یا کتابخانه شرو ر. دشده استای استفاده  کتابخانه
 ۀدر حووز پوژوهش ۀشوینینظوری و پ یمبوان ،و... ه،نامو پژوهشوی، پایوان یها کتاب، مجهه

های خبرران دربارۀ استفاده نوجوانان  ، دیدراههمچنین .اند  پژوهش را بررسی کردهمتغیرهای 
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 . ابتووداشووده اسووت یآورنامه روورد بووا اسووتفاده از روش میوودانی و ابووزار پرسووش از رسووانه،
ای در میان دختوران نوجووان کواربر  آموزش سواد رسانه های مطهوب ، شاخصپژوهشگران
بسته و توزیوع آن در میوان کواررروه  ۀنام تدوین پرسش با ،آن از و پس را استخراج،اینستاررا  

 .اند ردهرا مطالعه کها  این شاخص ی،دلف
بورای نود. ا هبودی ا ارتباطوات و سوواد رسوانه زۀحووتادان و اسو خبرروان پوژوهش، ۀجامع

ار یومع ودرپایوۀ ب یفیک ش. افراد در پژوهاستفاده شد نامه پرسشها از روش  استخراج شاخص
پوژوهش، کوه آن را  پرسوشهوا و  آن ۀتجربو تناسوب میوان معیار نخسوت،شوند.  می انتخاب

با آن را  یک مطهع خوب که معموال   یها وجود ویژری دو ،معیار  ، ونامند می «تناسب تجربه»
پوژوهش،  ۀموردمطالعوۀ رو، نمونو نیوازا ؛شناسوند می «کننده شرکت یکیفیت شخص»عنوان 

های  ای و شوبکه ارتباطات و سواد رسانه ۀای هستند که در حوز خبرران ارتباطات و سواد رسانه
ریوری  صوورت نمونوه الز  را دارا باشوند؛ ایون خبرروان بوهاجتماعی نیوز تجربوه و تخصوص 

، ارجواع یا ریوری شوبکه نمونوهی که رواه یبرف رهوله یریر نمونه ند؛ا هانتخاب شد یبرف رهوله
هایی  شود، روشی برای رردآوری نمونه نامیده مینیز و اسمی  ،مدار ، مشهور، فرصتیا رهیزنج

ها دسترسوی پیودا کورد؛ در ایون حالوت یوک  ی به آنآسان توان به های دیگر نمی است که از راه
دارد،  موضووع پوژوهش بوارۀخوبی درص و تخص ،تجربه ،دیگر را که اطالعات ۀنمونه، نمون
هوا بورای  نفور و رورفتن موافقوت آن هشت پس از انتخاب حاضر، در پژوهش .کند معرفی می

 شد:شرح زیر انجا   بهنیز  یدلف یمراحل بعد ،وه دلفیرعضویت در کارر
 و انتخاب متخصصوان و خبرروان  ،دلفیروش نظارت بر انجا   یی،اجرا رروه لیتشک
 ؛تخصصی موضوع تحقی  ۀپژوهش در سه حوز ۀحوز
 نخست؛دور  یباز برا الؤس ۀنام پرسش ساخت 
 ؛ها تئیوندان ه هم ینامه برا شن پرسینخست فرستادن 
 نخست؛ده در دور یرس یها ل پاس یتحه و هیتجز 
 ؛ازیدنرمو یها یردور دو  با بازنگ ۀنام کردن پرسش هدآما 
 ؛ها تئیوندان ه هم یدور دو  برا ۀنام پرسش فرستادن 
 ؛های دور دو  پاس  یلتحه و هیتجز 
 نهایی و رسیدن به اجماع یارزیاب.
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 های پژوهش یافته. 3
از  نفرهشت  دربردارندۀکه  وو یوه دلفرکارر یلبا تشکپژوهش خود را  ،پژوهشگران آغاز،ر د

دند و رآغاز ک وو بود های نوین رسانه ۀعهو  ارتباطات و مسهط به حوز ۀحوز خبرران و استادان
کاررروه یا پانل دلفوی قورار  یاعضا ردراختیارا باز  ۀنام یک پرسش دلفی، تسنخ هۀدر مرح

ی هوا سو دریافوت پا از پوس، را درج کردنود. پژوهشوگران های خوود ها پاسو  دادند و آن
شووندران  . مصاحبهکردندشناسایی را مهم  ۀروی 099 ها را استخراج، و آن مفاهیم خبرران،

ای بورای دختوران نوجووان  سوواد رسوانه الگویارائه  در راستایها و عناصر مهمی  به ویژری
را  ها ، آنشده منظور سازماندهی بهتر این عناصر شناخته به پژوهشگران، بودند که  هاشاره کرد

 .بندی کردند طبقه (0جدول شماره )ر قالب د
 

 آمده دست ابعاد به . ابعاد و خرده4 ولجد

ابعاد خرده ابعاد
یبند طبقه توانایی

شناختی
یارزیاب ییتوانا

یارزاف نر  یبردار هربه
فناورانه

ریافزا سخت یبردار بهره
آموزش در یزدر یایدئولوژ از یزپره

آموزشی
محتوا رساختا تحهیل آموزش
یکنشگر آموزش
خود از صیانت آموزش

یپژوه خاطبم
پژوهشی

یپژوه رسانه
ایجابی یراهبردها

حقوقی یراهبردها یرذار سیاست
بهندمدت یراهبردها

 یپن  عامول محوورقالب آمده در  دست به یها رویه(، 0شماره ) لجدوهای  برپایۀ داده
و  ،پژوهشوی ، آموزشوی،فناورانوه، یشوناخت لعوامو :نود ازا عبارتبنودی شودند کوه  طبقه

و  ،بنودی توانوایی طبقوه دو بخوش   بوه، تریشب یواکاو پس از ی،شناخت . بعدیرذار استیس
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نیز  فناورانه . بعدتقسیم شد اجتماعی اینستاررا  ۀمحتواهای موجود در شبک یتوانایی ارزیاب
افزاری.  برداری سخت و بهره یافزار نر  ریبردا رهبه :ند ازا به دو بخش تقسیم شد که عبارت

پرهیوز از  به چهوار بخوش   وو که برای کاررروه دلفی داشت یتیبا توجه به اهم ی ووآموزش بعد
 و آمووزش ی،محتوا، آمووزش کنشوگر رساختا ، آموزش تحهیلشدر آموز یزدر یایدئولوژ

و بعود  ،پژوهوی و رسوانه یپژوهو بعود پژوهشوی بوه دو بخوش مخاطوب، صیانت از خوود
و راهبردهوای  ،حقووقی یایجوابی، راهبردهوا یبخوش راهبردهوا بوه سوه ی،رذار سیاست

 .ندتقسیم شد بهندمدت
 ها و  های اجتماعی از سازوکار رسانه درک و شناخت کاربران شبکه ، بهیشناختل عام

د در داشوتن نگرشوی انتقووادی بوه محتواهوای موجووو ،هوا و همچنووین ارزیوابی عمهکورد آن
 شود؛ مربوط میاینستاررا  

  مخاطبوان و کواربران ، رویود می و کیود داردأهای فنوی ت جنبه بیشتر برفناورانه، عامل
مناسوب را  یکوار کننود، توانوایی تولیود محتووا ها رسانهبتوانند با این باید های نوین  رسانه

افوزاری  و نور  یافوزار دانوش دیجیتوال و سوختاز  ،طورکهی و به ،فنی داشته باشند لحاظ به
 ؛باشند برخوردارمناسب در این زمینه 

 ناظر بر نقوش آمووزش ،پژوهش یدهاردستاو شن بخیتر فربهعنوان  ی بهآموزشمل عا 
ررفته تا کار کردن  یجوررو جستۀ از پرورش روحی وو آموزان ای دانش در ارتقای سواد رسانه

 وو است؛ و... ،بر روی عزت نفس کاربران دختر
 ای در کشور و همچنین موجود در مبحث سواد رسانه یها به کاستی ی،پژوهش املع، 

 ؛شود هایی انجا  ها پژوهش آن بارۀاست که در الز که  ای اشاره دارد پژوهشیهای  شکاف
 ای در  اشاره دارد که در بحث سواد رسوانه یتدابیرۀ به مجموع ی،رذار استیسل عام

هوا را  ها توجه کورد و آن های جدید باید به آن فضای رسانه ی،طورکه و به ،ها رذاری سیاست
 درنظر ررفت.

آموده از  دسوت   بوهینتوا ،شد. درواقع نیبسته تدو ۀنام پرسش های پرسش ،بیترت این به
و مفواهیمی تودوین  ها همقول در قالبها،  داده یو کدرذار سازی خالصه، با نخست ۀمرحه

داد.  رار کاررروه دلفی قراینامه استفاده کرد و دراخت پرسشتدوین  برایها  تا بتوان از آن ندشد



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

019 
 4شماره  ،41 دوره

  4111بهار 
 53پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با  که رذاشتندار کاررروه دلفی یدراخت را ها ه آنرنامه، دوبا پس از تدوین پرسشپژوهشگران 
ونودان کواررروه دلفوی بررزیوده شوده بودنود،  عنوان هم توجه به اینکوه ایون هشوت نفور بوه

ونودان  ها توزیع شود و هم اجماع نهایی( میان آنها در چند مرحهه )تا رسیدن به  نامه پرسش
راه می های هم در مراحل بعدی دلفی از پاس  شدند توا اجمواع نهوایی شوکل  وندان دیگر آ

نیز بوه اجمواع  ییها رویه و شددلفی در سه مرحهه انجا   سرانجا ، پژوهش. در این .بگیرد
وندان کاررروه  هم به تأییدشده  شناسایی یها شاخصسرانجا ، همۀ  نرسیده و حذف شدند.

، فناورانوهشوناختی،  رپون  محوو در قالوب ی،ا الگوی مطهوب سواد رسانه رسیدند ودلفی 
منظوور درک بهتور  بوهها،  این یافته. ندسازماندهی شد یرذار و سیاست ی،آموزشی، پژوهش

 شدند.ترسیم ( 0شماره )شده، در قالب نمودار  الگوی ارائه

 
 . الگوی پژوهش4شکل 

 گیری بحث و نتیجه
ای برای دختران  رسانه الگوی مطهوب سواد سرانجا ، یدلف اجرای روش یدستاوردها رپایۀب

رووذاری  اسوتیو س ،، آموزشوی، پژوهشوویفناورانووهشوناختی،  رحووول پون  محووو ،نوجووان
 ایم. را بررسی کردهابعاد این هریک از  ،ادامهر شد که د یسامانده
 و توانوایی  ی،بنود توانوایی طبقوه بعود خرده دو ۀدرنهایت برپای ،: این بعدیشناخت بعد

 یعصورر . درواقوع، دتنظویم شود موجود در شبکه اجتماعی اینستاررا  یارزیابی محتواها

 شناختی

 فناورانه

 آموزشی

 پژوهشی

 رذاریسیاست

 ایسواد رسانه
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مجازی  یفضا ،طورکهی رونارون است. به یها از اطالعات و داده سرشاربریم که  سر می به
توک  خودمختواری بوه توکدادن بوا  ،اینسوتاررا  ماننود ای یهای اجتماع شبکه ،آن در پیو 

انفجوار  موجوب ،انود؛ ایون پدیوده شودت افوزایش داده کاربران، امکان تولید محتواها را بوه
بوا توجوه بوه فرهنوگ شوهرت و  بوراین، افزوناطالعات رونارون در این عرصه شده اسوت. 

ویوژه  بوه ،سال و سن ها، افراد کم آن فراوان بودنو  یهای اینستاررام ی انواع سهبریتیریر شکل
در  ویژه دختران نوجوان بتواننود و به یسن ۀریرند. اینکه این رد ثیر قرار میأتحت ت ،نوجوانان

کرده و  یبند بندی و اولویت را طبقه ی دریافتی خودها غاتی، دادهیاین هجو  اطالعاتی و تبه
بوه آن  الز  اسوتمهارت مهمی اسوت کوه  ارزیابی کنند،با نگرشی انتقادی  ، آن راادامه رد

 شود؛توجه 
 ریبردا بهره :از ندا که عبارت ندشد ییشناسابعد  ن بعد نیز دو خردهیار د :فناورانه عدب 

 ای های اجتماعی که شبکه ای فناورانه. با توجه به بستر یافزار سخت ریبردا افزاری و بهره نر 
ای در ایون عرصوه بورای  از عناصور سوواد رسوانه ی، یکهستنداینستاررا  بر آن متکی  مانند

 یریوپیگ در دو بخوش قابول (که رفتوه شود چنان) ، کهدیجیتال است دانش ،دختران نوجوان
 بایودفضوا، کواربران  منظور فعالیت در این افزاری. به افزاری و دانش سخت است: دانش نر 

هوای تولیود محتووا، سوواد  مهارت ماننودته باشوند و بتواننود در ابعوادی داش یروز دانش به
افوزاری و تووان  ، درک عمهیات سوخت(ها و فیهتر داده ،جوو جست ،شامل مرور) اطالعاتی

کننود.  رفتواربوا کفایوت الز   ،و حریم خصوصی ،شخصی یها محافظت از دستگاه، داده
 ۀبیشتری دراختیار هم یدانش دیجیتال با برابرکند تا  هه کمک میئتوجه به این مس ،همچنین

کاهود. اسوتفاده از  و دامون زدن بوه نوابرابری می یها قورار ریورد و از شوکاف دیجیتوال رروه
پواتر،  ک:ای اسوت )نو سواد رسوانه ۀاقتباس سه بهوک سازند نیازمند ،ای رسانه یها فناوری
سواختارهای  هوا، مهارت ای از سه بهوک سازنده سواخته شوده اسوت: سواد رسانه .(0933
 و طرح شخصی. ،دانش

های  اطالعات پیا بررسی، و دستکاری ها برای  ابزارهایی هستند که ما از آن ،ها مهارت
انجوا  ایون  ۀهت و رانوجبسازیم.  یدانش نیرومند کنیم تا ساختارهای ای استفاده می رسانه

توانند در یک  می ،دارند ییباال یا که سواد رسانه د دارد. کسانیوما وج یکار در طرح شخص
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. بهتر موی شناسوندبسیار  را سطوح معنا ها ببینند. آن یچیزهای بسیار بیشتر شخص،پیا  م
 نویسی را برنامه خود  ذهنی یکدها توانند بهتر می این افراد،کند.  این امر، فهم را تقویت می

ها، مووارد  بیشتری وجود دارد که آن شود. احتمال تقویت کنترل می امر نیز سببکنند و این 
بتوانند از  بهترکه شود  میوضعیت، سبب این  و ها بیرون بکشند پیا  از دروندلخواه خود را 

ای عمول  که در سوطوح بواالتر سوواد رسوانه یکسان بنابراین، ؛ای لذت ببرند های رسانه پیا 
ای دسوت  هوای رسوانه تر پیا و کنترل باالتر و تحسین بیش هایشان در فهم کنند، به هدف می
 ؛یابند می

 پرهیوز از  :نود ازا اسوت کوه عبارت بعود خرده چهوار یدارا ،آموزشوی: ایون بعود بعد
و آمووزش  ،محتوا، آمووزش کنشوگری رآموزش تحهیل ساختا در آموزش، یزدر یایدئولوژ

ختوران در د ویوژه ای است که به رسانه سواد یریر شکل پایۀ ،آموزش صیانت از خود. اساسا  
های  سوبک تاررامی با انواعسنیا یها تییو اقسا  سهبر ت تهاجمی انواعیبا فعال که وو نوجوان
جانبوه کوه بوا نظور  هموه یهای آموزش برنامه ضرورت دارد. تدوینوو  هستندرو  روبهزندری 
دیدران  آموزش دراختیارتواند ابزار خوبی  باشد، می انجا  شدهها  نظران و اجماع آن صاحب
های  نود و بوا پدیودهربگذا یای پوا بوه فضوای مجواز مجهز به سواد رسوانه ،ها تا آن بگذارد

بنوا بور )کوه  یهوای شووند. آموزش رو روبوهفرهنوگ شوهرت  ماننود ،فرد این فضا منحصربه
و  یافراطوو و نگوواه ارزشی زدودن یی ماننوودهووا ویژری یدارا (یوه دلفوورررنظوور کووا اجموواع

 موجب یشزار انیب زیرا ،بسیار موردنیاز است ، دنای باش نهسواد رسا به آموزش ایدئولوژیک
از همان آغاز از این  ،دارند یهای مخالف و ارزش ها نگرشبسیاری از افرادی که که شود  می

 افوراد جامعوه وتموا  ز یوتجه ،ای هدف از آموزش سواد رسانه که درحالی ؛مسیر جدا شوند
ها برای همه است.  نگاه انتقادی و تحهیهی برای استفاده خوب از رسانه یها مهارت آموزش

 ،ها سهبریتی از سویتولیدشده ی ا همچنین، توجه به توانایی رمزرشایی از محتواهای رسانه
تبهیغی یا توروی  برخوی محتواهوای  یها سرچشمه یتوان پیگیر ،زیرین پیا  یها دیدن الیه
کید بر شفافیت اطالعات در این فضا بسویار مهوم اسوت توا أو ت، ها در اینستاررا  سهبریتی

و « صوحنه پشت»عوامول  ،لووکس وبر   و پرزر  های هحفدختران نوجوان بتوانند در این ص
 ن نکته توجه داشتیا باید به یا نند. در آموزش سواد رسانهیشهرت را بب ۀصنعتی بودن مسئه
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 بوراینوجووان بایود  رو، دختوران ازایوناست و  رذشتهای  و انحصار رسانه رسانسورۀ که دو
 هوای شوناختی خوود ناهماهنگیمدیریت دریافتی در این فضا و  یها با انواع پیا  رویارویی

کنود توا  در این فضوا، کموک می ت دخترانیفعال به توجهبراین،  افزون. آمادری داشته باشند
راهی بیشوتری و  داشته باشند یتر فعاالنه و تر بینانه واقع ها نگاه آن  عبوور روذرراهاز ایون با آ

 ،درواقوع .شوناخته شود ریدختوران ضورو یبرا ،این فضا خود در ، مدیریتهمچنینکنند. 
ر تووا دچووا کنوود کمووک میپیشووین، موجووود بووا دانووش  اطالعووات پیونوود زدنش توووان رپوورو

 و سنف اعتمادبه یارتقا یا تالش برادختران ب و... نشوند؛ ،معضالت روحی ی،ازخودبیگانگ
 یابنود و تووان توری می فردیوت قووی ،مجازی یها با سهبریتی رویارویی هنگا ، یخودباور

ایون ابعواد سوواد  ۀدر هم یریز رو، برنامه ازاین ؛ورندآ دست می شکل دادن به هویتشان را به
بر هویت و  یکنند که هم مبتن دریافتی آموزش مطهوب تاکند  به دختران کمک می ،ای رسانه

ست؛ هدف ایون اسوت ا مسائل روز و پهتفر  محبوب این روزها برپایۀعزت نفسشان و هم 
اینستاررامی در حالت انفعال و تودافعی نباشوند و  یها که دختران نوجوان در برابر سهبریتی

 ؛ها توانمند باشند آن یتنسدر عین استفاده از رسانه، در برابر وجوه ناخوا
 اسوت.  یپژوهو پژوهی و رسانه ابعاد مخاطب خرده دربردارندۀ ،بعداین  :یهشوپژ بعد
سوواد  ۀدر زمینوبایود تاحودامکان ایون اسوت کوه  ،کید شده استأای که بسیار بر آن ت نکته

راهی کسب  ،ای رسانه راهی بایود در  شودشناخت و آ  ۀدوسووی ۀرابطو مووردو این کسب آ
 سوواد ۀریوری سواز پایوه و سوتون شوکل، هوا این پژوهش ها شکل بگیرد. مخاطبان و رسانه

روز  بوه آمده، پیوسوته دسوت بهاطالعوات  چنانچوهدهنود و  در کشور را تشکیل می یا رسانه
ه سطح ک توان انتظار داشت می یابی شده باشند، ههئمس یدرست و به ،جانبه باشند شوند، همه
 ؛تر شود کیبه سطح مطهوب ما نزد یا سواد رسانه

 یایجواب یاست: راهبردهوا شده تشکیل بعد خرده سه از، بعد ین: ایرذار سیاست بعد، 
، یا سوواد رسوانه حوزۀدر  یرذار سیاست ۀهئمس بهندمدت. یو راهبردهای، حقوق یراهبردها

. شوود مربووط میای  رسوانه یروذار آموزشی و نظوا  سیاسوت نظا  بهاست که  یکالن ۀهئمس
 نیازمنود ووو اعوم از دختوران نوجوان و و هوا رروه ۀای همو سواد رسانه یمنظور پیشبرد و ارتقا به

ای هستیم. در ایون  رسانه سواد ۀهئبه مس یمطهوب و رویکرد جامع یرذار سیاست یراهبردها
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 یا رسوانه یروذار سیاسوت نظا ر به رهمواکه  وضعیتی ) یسهب مسیر باید توجه داشت که نگاه
شوده اسوت کوه  سوببه رهمووابهکوه  ،نکورده اسوت کویکم تنها نه ( بوده استحاکم  رکشو

، بوا هوای محیطوی چالشبه ریرند و  ردر موضع ضعف قرا ،ای سواد رسانه یمتول یها دستگاه
 یا دیگور فایوده شووند کوه انجوا  می دیرن چنا ها راهی این واکنش .واکنش نشان دهند تأخیر
بیشوتری توجوه  ،یایجواب های توهبوه نککننده در ایون پوژوهش  خبرران شرکت ،رو نیازا ؛ندارد
سر آمده است و  به رسانسو ان انحصار وردو ،دیجد یا شرایط رسانه رظهو با ،. درواقعاند داشته

 ،تکثرهوا رفته، هم رویفکری و  یها و طیف ها ای انواع رروه باید به حقو  رسانه ،مسیر در این
ک سوواد کمو هو بو شوود ایجواد یا تحمل، نظا  رسانه توجه شود و از دل این توجه و باال بردن

ای  نظا  حقو  رسانه یتوجه به راهبردهای حقوقی و برقرار براین، افزون. یابدپرورش  ،ای رسانه
 مانع ایجادد و کنطرفین را مشخص و شفاف  حقو  و تکالیف ی،زیاد دح تواند تا منصفانه می

توجوه  ، بایودسورانجا . شووداینستاررا   مانند یها در فضای ها و ناآراهی از ناهنجاری یبسیار
 نگاه مقطعی داشت.به آن است و نباید  یشگینیازمند آموزش هم ،سواد ۀهئداشت که مس

کاران سوواد رانود رذاران و دسوت برای سیاسترا  یپیشنهادهای ،پژوهشگران ،راستا دراین
کنند: ای در کشور ارائه می رسانه
 بندی و  ت طبقههایی که به ارتقای مهار ای به تمرین های درس سواد رسانه در سرفصل

تووان بوا کموک  را می هوا توجه شوود. ایون مهارتبیشتر د، نکن ارزیابی اطالعات کمک می
هوا  آموزان ایجاد کرد. بهتر اسوت کالس را  در دانش به های را  مشاوره و تمرین یها کالس

 ،صوورت امتحوان ها نه به و همچنین، ارزیابی کالس (نظری تنها نه) دنصورت عمهی باش به
 ؛عمهی باشد طرحصورت یک  بهبهکه 
 توی آی. ۀن حووزامتخصص یکارریر و به ،افزاری تجهیز مدارس به امکانات سخت با، 
 ؛کننداقدا  افزاری  و نر  یافزار سخت ۀدر حوز ،آموزان آموزش دانش برای
 و  داشوته باشوند یزدرو دور از سیاست جانبه و به نگرشی همه ،آموزان آموزش دانشر د

عوزت نفوس،  ماننود ای یهوای روانو مؤلفوهبوه ارتقوای  ،در آمووزش دختوران طور خاص به
تولید محتووا  رایآموزان را ب دانش ،های عمهی و... توجه کنند. با تدوین دوره ،خودکارآمدی

 ؛کنند شان تشوی  های موردعالقه در زمینه
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 ها و مخاطبوان،  دربواره رسوانه یعهم های پژوهشهای الز  برای  با اختصاص بودجه
مسویر آموزرواران  ،مناسوب پژوهشیهای  را فراهم کنند تا با داشتن یافته بسترهای عقالنیت

هوای پژوهشوی  یافتوه نیوز اکنونرسد که  نظر می به براین افزونتر شود.  ای روشن رسانه سواد
ای  سوواد رسوانه سازی برای بهینهکه باید  وجود داردای در کشور  سواد رسانه بارۀمناسبی در

  شود؛توجه  ها به آن
 روذاری  رذاری، از اشخاص باتجربه و متخصوص در امور سیاسوت در زمینه سیاست
که  یک حوزه بسیار تخصصی است و کسانی ،ای سواد رسانه ۀ. حوزشود ریری ای بهره رسانه

 خوبی بشناسند. بهرسانه را باید  ،کنند ریری می در این حوزه تصمیم
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