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 11/09/93تاريخ دريافت: 
  28/10/93تاريخ پذيرش: 

 اه بررسي جايگاه رسانه
 اي انهـرس  وادـدر ارتقاي س

 محور به منظور تحقق جامعة دانايي
  نوشتة

   *السادات سيدرضا نقيب
  **پريسا فرهادي

  چكيده 
ـ  عصر به ورود و از جامعة اطالعاتي گذر و دنيا در تحوالت سير به توجه با افـزايش سـواد    يي،دانـا  ةجامع

دانايي مستلزم اتخاذ  ةجامع .استمحور  داناييجامعة تحقق  اي براي رسانه الزامات جمله از اي كاربران رسانه
هاي موردنيـاز   شهروندان به آموزش ةالعمر براي شهروندان است. دسترسي هم و مادام  رويكرد آموزش دائمي

كننده در پيمـودن   راهبردي تعيين ةاي جامع سطح سواد رسانهگذاري در توليد و اشاعه دانش و افزايش  سرمايه
دانايي بـدان معناسـت كـه فهـم چگـونگي       ةالعمر در جامع مسير توسعه مبتني بر دانايي است. آموزش مادام

است و نيز بايد به تسهيل و ترويج آموزش در طول زندگي انديشيد. آموزش  يادگيري بزرگساالن اهميت يافته
هاي الزم براي عضويت در جامعه،  معناي كسب دانش بود. امروزه اين معنا به فراگيري مهارت بهاز منظر سنّتي 

دانـايي   ةاست. بنابراين، آموزش يكي از فرايندهاي اصلي جامع  يافته توليد دانش و رشد قواي شناختي تحول
هاي  اند. براي فهم فرصت هاي اطالعاتي، ابزارهاي جديدي را براي تسهيل آموزش فراهم آورده است. فناوري
  هاي فني براي تأمين آموزش نياز داريم. الگوهاي آموزشي نوين و طرحة نو، به مطالع

بـراي مكـان و     هاي قـديمي  اصطالح جوامع يادگيرنده بيانگر نوع جديدي از جامعه است كه محدوديت
يادگيرنده، بازانديشـي در   ةعشود. يكي از وظايف جام يافته ديگر در آن اعمال نمي زمان كسب دانش سازمان

عبارت  دانش و يا به  هاي اجتماعي مستتر در توليد و انتقال دانش، آموزش، انتشار عمومي پرتو كشفيات، كُنش
. در اين مقاله با استاي كاربران در جوامع يادگيرنده  سطح سواد رسانه يها و ارتقا ديگر نقش آموزشي رسانه

سواد  يها در ارتقا ها و كاركردهاي رسانه گيري از ظرفيت ررسي اهميت بهرهروش پيمايشي به ب گيري از بهره
  محور خواهيم پرداخت. منظور تحقق جامعة دانايي اي به رسانه

  .آموزش، رسانه ،محور دانايي ةجامع ،اي رسانهسواد  :واژهكليد
  

____________________________ 
  naghibulsadat@yahoo.com عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي* 
  parisafarhadi87@gmail.com كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي **
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 مقدمه
 رـعص به ورود اي، كهشب و اطالعاتي صنعتي، جوامع از گذر و دنيا در تحوالت رـسي به توجه با

 ،اي رسـانه  دانـش  ،)افزارهـا  سـخت ( تجهيـزات  بـه  ميزان دسترسي فناورانه و ةدانايي، بني ةجامع
 الزامـات  جملـه  از. .. و جامعـه  اجتمـاعي  تغييـرات  سـرعت  آمـوزش،  يـا  يابي اطالعهاي  شيوه
 .ندهستمحور  دانايي ةتحقق جامع براياي  انهـرس

هـا   رسـانه و اين است  كرده تر را هر چه برجستهها  رسانهش جهاني نق ةمناسبات امروز جامع
حدود و ثغور اين نقش و تبيين اين جايگاه در اند.  هما از جهان را شكل دادة شعور و درك ثانوي

 ةعزيمت ما بـه سـمت نقطـ    ةاطالعاتي) روشنگر وضعيت موجود و نقط جوامع امروزي (عمدتاً
ها  رسانهكاربران و مخاطبان اي  رسانهسواد ارتقاي ت دانايي) است. بررسي اهمي ةمطلوب (جامع

انجام تحقيـق  هاي  توان و كاركردهاي خود رسانه در عصر دانايي از جمله انگيزهگيري از  هبا بهر
مطلـوب اسـت، نمايـانگر     ةكنند و آنچـه نقطـ   ميطي ها  رسانهامروز . مسيري كه استرو  پيش
دنبال مسير بهينه و بـا كمتـرين    با تحليل اين فرايندها بهسازد تا  مياست كه ما را وادار اي  هفاصل

 عصر دانايي باشيم.هاي  گذار به سمت رسانه هزينه براي اين چالش

  محور دانايي ةجامع
كند و شرط ورود به آن را گـذر   ميدانايي معرفي  ةاطالعاتي را جامع ةانداز جامع يونسكو چشم

اطالعاتي اينترنـت اسـت كـه از نظـر اقتصـادي،      هاي  داند. سمبل بزرگراه ميجامعة اطالعاتي از 
جهـاني   ةروي انسان معاصر ايجاد كرده و دهكـد   را پيشاي  هتازانداز  چشماجتماعي و فرهنگي 

  است.  رساندهرا به واقعيت لوهان  مك
هـاي   دانـايي بـا تغييـر در بسـياري از ارزش     ةو جامعجامعة اطالعاتي صنعتي به  ةگذار از جامع

هـاي   هاي آغازين رواج و رشد اينترنت، مسائل فني و زيرساخت است. در سال همراه بودهاجتماعي 
تدريج مسائلي مطرح شد كه پيش از آنكـه فنـي    تكنولوژيك اينترنت در كانون توجه قرار داشتند. به

هـاي فرهنگـي، حـريم ملـي، حـريم       تفاوت ةباشد، فرهنگي و اجتماعي بودند. حق دسترسي، مسئل
زش الكترونيك و دولت الكترونيك از جمله گفتارهايي هسـتند كـه در ايـن مرحلـه     خصوصي، آمو

  )3: 1383(تومي،  مطرح شدند.
هاي اطالعاتي، محاسـباتي و   اي اجتماعي است. كاربردهاي فني فناوري پديده محور جامعة دانش

كننـدة   تحريـك  اند و در عوض، عوامل اجتماعي تحديدكننده و ارتباطي در زمرة بديهيات قرار گرفته
اسـت و وقتـي    اي اجتمـاعي بـوده   هميشـه مسـئله    انـد. فنـاوري   ها مورد توجه واقع شده اين فناوري

يابند، تبـديل   هاي ارتباطي و اطالعاتي در نهادهاي اصلي جامعه و زندگي روزمره استقرار مي فناوري
است كه شـكل   ان دادهها نش شوند. پژوهش براي تغييرات اجتماعي مي مؤثريهاي  به سكوها و اهرم
شـده پيرامـون    بندي اجتماعي در حال بروز است. حتي اگـر همـة سـخنان گفتـه     جديدي از صورت

هاي جديد و اقتصاد جديد را ناشنيده بگيريم، بايد قبول داشته باشيم كه تغييـرات گسـترده و    فناوري
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ها در اثر اين تغييـرات   ها و ارزش گذاري ها، سياست هاي زندگي، سازمان است. سبك عميقي رخ داده
  دستخوش تحول خواهند شد.

  توليد انبوه دانش
كنـد سـرعت و تـوان توليـد      ميآن شاخصي كه جوامع دانايي پيشرفته را از ديگر جوامع متمايز 

انبوه و نيز كاربرد انبوه دانش است. بنابراين، تمدن انساني مبتني بر دانـش بـا سـرعت و حجـم     
كنـد و آنهـا را بـه     مـي آن فراينـد تغذيـه    ةشود و از نتايج انباشت ميدانش آغاز  ةخاصي از توسع

اين امر  .دانش افزود ةتوان عناصر حجم و سرعت را به جريان توسع ميرساند. حال  ميمصرف 
فضاهاي مشترك براي توليد دانـش و    :است شدهدر اثر تركيبي از دو رويكرد فني صرف ممكن 

  ) 72: 2005مان ملل متحد، اطالعات وارتباطات. (سازهاي  فناوري
  شكاف ديجيتال و شكاف دانايي

و هـا   رسـانه از مندي مؤثر  هكردن شكاف اطالعاتي و بهر محور كم دانش ةدر عصر كنوني و جامع
انساني ضروري است. براي تحقـق ايـن هـدف ارتقـاي سـواد       ةزيربناي توسععنوان  بهفناوري 
مـورد نيـاز خـود را از ميـان حجـم انبـوه       هـاي   كند كه چگونه پيـام  ميبه مردم كمك اي  رسانه

فردي هاي  گيري برخوردارند در تصميماي  رسانهاطالعات گزينش كنند. شهرونداني كه از سواد 
افرادي، قدرت تجزيه و تحليـل  اي  هرو هر اندازه در جامع تر عمل كنند. از اين و اجتماعي موفق

انسـاني بيشـتري    ةاشـند، آن جامعـه از توسـع   و مفـاهيم پنهـان آن را داشـته ب   اي  هاي رسانه پيام
  برخوردار است.

مسئله دسترسي به رايانه نيست. دسترسي به رايانه فقط به اين خـاطر اهميـت    “شكاف ديجيتال”
كارگيري آن براي دسترسي به منابع مادي و اجتماعي مؤثر بر زندگي روزمره اهميت دارد.  دارد كه به

هـاي   اي را فرض كنيم كه همـه تـوان دسترسـي بـه فنـاوري      امعهشود كه ج اين امر وقتي آشكار مي
شود كه مسائل مربوط به پركردن شكاف جامعـة   ها را داشته باشند. حال روشن مي اطالعاتي و شبكه

شود؟ البتـه   شكاف ديجيتالي پر مي  دسترسي به فناوري ةاند. آيا با رفع مسئل پاسخ  مانده اطالعاتي بي
دهـي كـاذب بـه نيازهـاي      وجود دارد كه دسترسي به رايانه از طريق اولويتنه. برعكس، اين امكان 

بخش كوچكي از اجتماع، شكاف ديجيتالي را تعميق كند و زندگي را براي بخـش اصـلي و عمـدة    
وجود آمـدن   تواند باعث به جامعه دشوار سازد. براي مثال، اهميت قواي شناختي در جامعة دانايي مي

هـاي مواجـه بـا     ي از معلوليت و ناتواني شود و زندگي را براي انسـان هاي جديد و تعريف صورت
ة مشكالت شناختي دشوارتر سازد. بحث جامع و واقعي پيرامون جامعة ديجيتالي ناگزير در برگيرنـد 

هاي اطالعاتي، تغييرات  هاي تكميلي براي دورزدن فناوري مباحث پذيرش و طرد اجتماعي، فناوري
هـاي   تـر، كاربردهـاي مختلـف فنـاوري     ختي و اطالعاتي، و از همـه مهـم  اجتماعي، رشد قواي شنا

  اطالعاتي و ارتباطي است.
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  شكاف دانايي
سازي بخش  مدرن آگاه ةهاي جمعي در جامع ترين تأثير رسانه اين است كه مهم  باور و انتظار عمومي
ها سطح كمينـه و متوسـط    رفته است كه اين رسانه صورت پايدار باشد. انتظار مي وسيعي از جامعه به

و سرعت گردش اطالعات را افزايش دهند و نشر آن را تسهيل كنند و اختالف دانش   دانش عمومي
را كاهش دهنـد. بـا    استبين اقشار اجتماعي كه ناشي از اختالف در جايگاه اجتماعي و تحصيالت 

سـازي   باط جمعي در آگـاه هاي ارت به كارآمدي رسانه   باور عمومي “شكاف دانايي ” ةاين حال فرضي
يـل،  اكو  (مـك  اسـت.  ويژه ظهور اينترنت بر تشديد اين مسـئله افـزوده   كشد. به مردم را به چالش مي

  )491ـ92: 2005
ها نبوده، بلكه بر  رساني رسانه عملكرد ضعيف اطالع ةنتيج“ شكاف دانايي” بايد توجه داشت كه 

ن نبوده و تابعي از ساختار اجتمـاعي اسـت.   اين فرض مبتني است كه نشر اطالعات در جامعه همگ
  شمرد: مي چنين بر اثر سطح تحصيالت را بونفادلي پنج عامل افزايش شكاف دانايي بر

 ؛تر هاي ارتباطي بيشتر و توانايي تفسير بهتر اطالعات در افراد دانش آموخته مهارت  .1
 ؛كند يري دانش جديد را تسهيل ميتر كه امر فراگ تر در افراد دانش آموخته دانش قبلي بيشتر و وسيع  .2
 ؛عنوان منابع اطالعات بين فردي تماس اجتماعي مناسب محلي و اجتماعي به  .3
 ؛تر از توانايي ادراك، حفظ و استفاده گزينشي از  اطالعات بيشتر برخوردارند افراد دانش آموخته  .4
ها بيشـتر   . اين رسانهتري دارند هاي چاپي محتواي غني اي كه در آن رسانه ساختار نظام رسانه  .5

  .گيرند آموخته قرار مي مورد استفاده افراد دانش
  مخاطبان در عصر دانايي كاربران/

  كنندگان منفعل فناوري است. كاربران مصرف “كاربر ”اجتماعي  ـ حلقة مفقوده در زنجيرة تكامل فني
از  بخشـند؛ شـكلي   معنا مي  نيستند. آنها توليدگران فعالي هستند كه در زندگي روزانة خود به فناوري

  )32: 1383شود. (تومي،  معناآفريني كه باعث حيرت مهندسان، كارفرمايان و سياستگذاران مي
 دهد كه قـبالً  ميامكاني را هاي  ديجيتالي به كاربران اين تكنولوژيهاي  ماهيت تعاملي شبكه

مـداوم  طـور   بـه  تند، زيـرا از آن برخوردار نبودند. آنها ديگر در مواجهه با اطالعات منفعـل نيسـ  
ارتباطي هاي  چينند. تكنولوژي ميمراتب  كنند و بنابراين با توجه به سلسله مياطالعات را مرتب 

تنهـا   ثير متقابل دارند. كاربران وب نهأجاي پيشي گرفتن، بر روي گسترش و ساختمان دانش ت به
اران ايـن فرهنـگ جديـد عصـر     شوند بلكه كارگز ميكنندگان تبديل  كنندگان و ذخيره به دريافت

اطالعات هم هستند. خط تقسيم اجتماعي كه زمـاني بـه روشـني توليدكننـدگان فرهنگـي را از      
  )77: 2006 كرد. (يونسكو، ميمصرف كنندگان فرهنگي جدا 

   “شايستگي ديجيتال”سواد اطالعاتي يا 
هـا   يافتنـد و نگرانـي  هاي جمعي گسـترش   مورد توجه قرارگرفت كه رسانه يزمان از اي رسانهسواد 
پـس از   هـا عمومـاً   اي، گسترش يافت. اين نگرانـي  هاي رسانه رات نامطلوب برخي برنامهيثتأ ةدربار
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نـامطلوب   راتيثتـأ هـاي مقابلـه بـا     اين شـرايط، يكـي از راه   شد. در تر جدي فراگيرشدن تلويزيون
  د. شاي عنوان  هاي رسانه آموزش ةاي و ارائ ها، داشتن سواد رسانه هاي رسانه برنامه

، درك رسانه: گسترش ابعاد وجـودي انسـان   عنوانبا بار در كتاب خود  اولين لوهان مارشال مك
  جهاني تحقـق يابـد،   ةزماني كه دهكد« لوهان معتقد بود: مك برده است. كار اي را به سواد رسانه ةواژ

  )1385 (صديق بناي، ».اي دست يابند ، سواد رسانه ها به سواد جديدي به نام الزم است انسان
دهـد تـا بـا آمـوزش و افـزايش       اي به مخاطب امكان مـي  سواد رسانه) 2008به اعتقاد پاتر (
ها، اخبار و اطالعات  اي به رسانههاي شناختي و انتقادي برسد و نگاه نقادانه آگاهي به چارچوب

وان قدرت مخاطـب در  ت اي را مي منتشرشده از سوي آنها داشته باشد. به بيان ديگر، سواد رسانه
وي بـا   .اي گوناگون همراه با نگاه انتقادي به محتواي آن دانسـت  هاي رسانه تجزيه و تحليل پيام
كـه بسـياري از   كنـد   مي كنند تأكيد ميفرهنگ مدرن را هدايت اي،  هاي رسانه ماشاره به اينكه پيا

بـه اعتقـاد    كننـد.  و فراهم نميكننده (مخاطب) بهترين منافع را براي ا در ذهن دريافتها  پياماين 
طبيعي شخص هاي  بلوغ توسعه يابد، توانايي ةتواند در دور اي مي رسانه) سواد 2008جيمز پاتر (

كار گيرد. در اين دوره  فردي را فعاالنه بههاي  ترا ارتقا دهد، تجارب معنادار فراهم آورد و مهار
كنـد.   ميبلوغ شناختي عبور هاي  روازهشود و از د ميبيشتري به روي انسان گشوده هاي  تظرفي

اي  هـاي رسـانه   م) بر فقدان سواد انتقادي اطالعاتي در گزينش پيا2012ضمن آنكه آشر و داك (
  دارد.تأكيد 

اي آمـاده كـرد. ايـن بيانيـه      اي در مورد آموزش سواد رسانه سازمان يونسكو بيانيه 1982در سال 
اي  المللي يونسكو در مورد آموزش سـواد رسـانه   بيناجالس  ةكشور به امضا رسيد. نتيج 19 توسط

شود رسـانه يكـي از    شود. در اين بيانيه گفته مي شناخته مي“ بيانيه گرانولد”بود كه در حال حاضر به 
اي در اشـكال   نيروهاي قابل توجه و قدرتمند در جامعه هستند و اين نيازمند آمـوزش سـواد رسـانه   

  ان است. منسجم و سيستماتيك در بين شهروند
  اي عناصر سواد رسانه
توان به چهار بخش؛ يعني: دسترسي، تحليل، ارزيابي و ايجاد محتوا  اي را مي عناصر سواد رسانه

  است. شدهدر ادامه آورده رد كه شرح هر يك كتقسيم 
   دسترسي الف.

باشـد،   ابتـدايي  كه دسترسـي در شـكل   ميدسترسي فرايندي اجتماعي و پويا و فعال است. هنگا
صـورت پيوسـته و    اي رشد و توسـعه يابـد و مخاطـب بـه     شود تا سواد رسانه فرصتي ايجاد مي

توانـد دانـش و    روز كند؛ حتي مـي  ها به دسترسي خود را براي پيام رسانه ةشكل معناداري شيو به
اجتمـاعي و  هـاي   آيد كه آيـا نـابرابري   ميپيش سؤال اما آگاهي خود را در اين زمينه ارتقا دهد. 

  ؟شود اي مي رسانهيايي، منجر به عدم برابري و دسترسي به منابع و كسب دانش جغراف
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    تحليل .ب
هاي چاپي، صوتي و تصويري سروكار دارند، به لحاظ تحليلي ناتوان و  بيشتر كساني كه با رسانه
ها  بندي زبان  هاي صوتي و تصويري اين توانايي شامل فهم معاني، طبقه ضعيف هستند. در حوزه

  ازنمايي مفاهيم از سوي مخاطبان رسانه است. و ب
  ارزيابي  ج.

اطالعـات گونـاگون    ةشود؟ و يا در زمـر  گرايانه مي نخبه اي موجب رويكرد ضد آيا سواد رسانه
گيـرد؟   بر مبناي تبعيض بين خوب و بد يا توانا و ناتوان قرار مـي سنّتي مرتبط با نظام طبقاتي و 

  هاي مربوط به آن بايد بررسي و ارزيابي شود.  وضوعاي و م هدف از بررسي سواد رسانه
  ايجاد محتوا  د.

اي نياز ندارد، اما  اي به توليد متون نمادين براي يادگيري سواد رسانه اگرچه تمام تعاريف سواد رسانه
الين) خلـق   توانند محتواي مستقيم (آن اي مي سواد رسانه دارايبحث در خصوص اين نكته كه افراد 

اي به آن توجـه   نظران سواد رسانه خاص خود را با يكديگر مبادله كنند، بسياري از صاحب و مفاهيم
  )1385 كرخواه،شُاند. ( دهكر

  اي فوايد و الزامات سواد رسانه
  به شرح زير است:اي  رسانهاز نگاه يونسكو، فوايد و الزامات سواد 

امع دموكراتيك و فهم منطقي شـرايط  ها در جو عملكرد رسانه ةاي دانش حياتي دربار سواد رسانه. 1
هـاي اساسـي الزم بـراي ارزيـابي      كند و مهارت مورد نياز  اجراي مؤثر اين عملكردها ايجاد مي

  كند. ميدر عملكردهاي مورد انتظار فراهم ها  رسانه كارايي
بـاز  هـاي   را و نظـام گـ  مستقل و كثرتهاي  آزادي، رسانه ةتوسع اي، رسانهداراي سواد  ة. جامع2

  دهد. مياطالعاتي را پرورش 
ها  ت(دانش، مهارها  تيك كل، شامل تركيبي از توانمندي و قابليعنوان  بهبايد اي  رسانه. سواد 3

  ها) در نظر گرفته شود. و نگرش
خـوبي توليـد اطالعـات     . شهروندان بايد دانش الزم را براي موقعيت و مصرف اطالعات را به4

  داشته باشند.
كننـد،   مـي كـه بـا نـاتواني زنـدگي       مـي شده، از قبيل مرد به حاشيه راندههاي  ه. مرد و زن، گرو5

  و بومي، بايد دسترسي يكساني به اطالعات و دانش داشته باشند.   ميقوهاي  تاقلي
گوهاي بين فرهنگي، درك متقابـل  و يك ابزار ضروري براي گفتعنوان  بهبايد اي  رسانه. سواد 6

  )20: 2011 . (يونسكو،و درك فرهنگي مردم ديده شود
  محور   جامعة داناييآموزش در 
كنـد و در   مـي پـذير   اعضايي شايسته براي جامعه و فرهنگ، جامعهعنوان  بهرا ها  نآموزش، انسا

سازد. اين دو عملكـرد   ميرا متحول  ها نو، جوامع و فرهنگهاي  عين حال، از طريق توليد دانش
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موجـود  هـاي   آموزش نوآورانه مستلزم شـناخت دانـش  دارند. اي  هآموزش، روابط دروني پيچيد
هـاي   تكردن دانش و معرفت و نشاندن آن در كنار مجموعه شناخ پذيري، دروني است و جامعه

اسـت   آموزشي نشان دادههاي  فناوريكند. پژوهش پيرامون آموزش و  ميپيشيني فراگير را ايجاد 
ـ  نقصسنّتي كه الگوهاي  ه ابعـاد بـر سـاختي، مشـاركتي، عـاطفي و      هايي دارند و بايد با توجه ب
  )115: 1383 يندهاي آموزشي را مورد بازبيني و بازانديشي قرار داد. (تومي،ااجتماعي، فر

بـراي شـهروندان اسـت.    العمـر   مـادام و   ميدانايي مستلزم اتخاذ رويكرد آموزش دائة جامع
دانـش و   ةوليـد و اشـاع  در تگـذاري   سـرمايه هاي مورد نياز  شهروندان به آموزش ةدسترسي هم

كننده در پيمودن مسير توسعه مبتنـي بـر دانـايي     جامعه راهبرد تعيين  ميافزايش متوسط سواد عل
دانايي بدان معناست كه فهم چگونگي يادگيري بزرگسـاالن  ة در جامعالعمر  ماداماست. آموزش 

شـيد. آمـوزش از   ترويج آموزش در طـول زنـدگي اندي   و نيز بايد به تسهيل واست  يافتهاهميت 
الزم بـراي  هـاي   تبه معناي كسب دانش بود. امروزه ايـن معنـا بـه فراگيـري مهـار     سنّتي منظر 

بنابراين، آمـوزش يكـي   است.   يافته عضويت در جامعه، توليد دانش و رشد قواي شناختي تحول
ـ   هاي  فناوريدانايي است. ة از فرايندهاي اصلي جامع زارهـاي  اباي  هاطالعـاتي، ارتبـاطي و رايان

الگوهـاي  ة نو، به مطالعـ هاي  تبراي فهم فرصاند.  هجديدي را براي تسهيل آموزش فراهم آورد
براي   فناوريروزافزون از ة آموزش نياز داريم. استفادتأمين فني براي هاي  آموزشي نوين و طرح

  )همانطلبد. ( ميتري از ماهيت آموزش را  آموزش، فهم دقيقتأمين 
پژوهـان در   ثباتي شغلي رو به افزايش است كه اكثـر آينـده   پاسخي به بيالعمر  مادامآموزش 

شغل خود را چندين مرتبه در مراحل مختلـف  اي  هفزايندطور  به كنند. افراد ميمورد آن صحبت 
تواند تنها محدود به يك تخصص خـاص باشـد،    ميدهند و آموزش نيز ديگر ن ميزندگي تغيير 

هاي  مختلف زندگي، دورههاي  اي افراد را پرورش دهد تا در دورهه بنابراين آموزش بايد توانايي
تغييرات اقتصادي و اجتماعي برآيند. بنابراين  ةطريق از عهد آموزشي خود را تغيير دهند و بدين

هـاي   سازي مجـدد دوره  مستلزم دگرگوني و تحول، توزيع مجدد و هماهنگالعمر  مادامآموزش 
  )124: 1386يونسكو، يادگيري فردي و اجتماعي است. (

  ها در جوامع يادگيرنده نقش رسانه
) رواج 1974) و تورشتن هوسـن ( 1968اصطالح جوامع يادگيرنده كه توسط رابرت هاچينس (
براي مكان و زمـان كسـب     ميقديهاي  تيافت، بيانگر نوع جديدي از جامعه است كه محدودي

صله بعد از آموزش اوليـه) ديگـر در آن   سسات آموزشي يا بالفاؤيافته (در درون م دانش سازمان
دادن بـه   شود و هر كسي نيازمنـد تـن   ميپيچيده اي  هفزايندطور  به شود. در جهاني كه مين اعمال

شود. در  ميناپذير  بيش از يك حرفه در زندگي كاري است، يادگيري در تمام طول عمر اجتناب
 ة) به ظهور يك جامع1969، پيتر دراكر (يادگيرنده در حال ايجاد بود ةجامع ةهمان زماني كه ايد

گيـرد، يـادگيري چگونـه يـادگرفتن      مـي محور اشاره كرد كه آنچه در آن در اولويت قـرار   دانش
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) در گـزارش كميسـيون   1972همزمـان ( طـور   بـه  خواهد بود. اين مفهوم جديد آموزش تقريبـاً 
يادگيري براي بقـا: حـال و   ” عنوانبا آموزش به يونسكو به رياست ادگار فور  ةتوسعالمللي  بين

ايـن   شـود) مطـرح شـد.    مـي عنوان گزارش فـور ذكـر    بابعد  (كه از اين به “آينده جهان آموزش
كرد كه آموزش ديگر امتياز خاص يك گروه نخبه يا يك گروه سني خـاص   ميگزارش استدالل 

  )81: 2006گيرد. (يونسكو،  مي بر نيست بلكه تمام اجتماع و تمام مدت عمر را در
اجتماعي مستتر در هاي  كُنش يادگيرنده بازانديشي در پرتو كشفيات، ةيكي از وظايف جامع

مربوط از قبيـل  اي  رسانهدانش و نيز مواد آموزشي   ميتوليد و انتقال دانش، آموزش، انتشار عمو
 )90 :همانكتاب، صوت و تصوير خواهد بود. (

الگودهنده به رفتـار افـراد   و  عقايد ي به افكار وده عنوان ابزار شكل ها در دنياي امروز به رسانه
هـاي   هـم جنبـه  ؛ است ثير قرار دادهأت ابعاد حيات ايشان را تحت  اي كه اين امر تمامي گونه هستند به

دهـد كـه    هـا نشـان مـي    نگاهي به عملكرد رسانه. هاي اجتماعي هم جنبه رواني) و ـ فردي (روحي
در تغييـرات   اي، تغييـرات ابـزار رسـانه    ارتباطـات و  هـاي  فنـاوري  ةتغييرات حادث شده در عرص

دكتر معتمـدنژاد چهـار نقـش     است. همراه داشته نيز به را پيامدهاي آن ةدامن برداري از رسانه و بهره
كند؛ نقش آموزش و هدايت، نقش ايجاد همبستگي، نقش تبليغـي و   ها بيان مي عمده را براي رسانه

ها در جوامع انكارناپذير اسـت ولـي    ميت هركدام از اين نقشنقش تفريح و سرگرمي. كاركرد و اه
محـور   داناييجامعة  فرض ما در اين پژوهش اهميت وافر نقش آموزشي رسانه در در اين بين پيش

هاي تحقيق اكثريت كارشناسان و متخصصان علوم ارتباطـات نيـز بـر     است كه با توجه به يافته بوده
 )34 :1386 ،(معتمدنژاداند.  تأكيد داشتهمحور  داناييجامعة دراهميت توجه به نقش آموزشي رسانه 

  چارچوب نظري
  ديدگاه ايلكا توميمحور  داناييجامعة  ةنظري

كند و شرط ورود به آن را گـذر   ميدانايي معرفي  ةرا جامعجامعة اطالعاتي انداز  چشميونسكو 
نـت اسـت كـه از نظـر اقتصـادي،      اطالعاتي اينترهاي  داند. سمبل بزرگراه ميجامعة اطالعاتي از 

جهـاني   ةرا پيش روي انسان معاصر ايجاد كرده و دهكـد اي  هتازانداز  چشماجتماعي و فرهنگي 
  است.  رساندهرا به واقعيت لوهان  مك

هـاي   دانايي با تغيير در بسياري از ارزشة و جامعجامعة اطالعاتي صنعتي به  ةگذار از جامع
فـردي  هاي  تپيشين اجتماعي، وجه غالب فعاليهاي  بندي ورتاست. در ص اجتماعي همراه بوده

  داد. ميو جمعي انسان را تالش براي مالكيت هرچه بيشتر بر منابع و ذخاير مادي شكل 
و اي  هاقتصادي منطقهاي  شديد اقتصادي دو قرن گذشته در قرن استعمار، جنگهاي  تفعالي

بارز الگوي پيشين بودند. وجـه  هاي  له جلوهتالش براي مالكيت بر منابع و معادن طبيعي از جم
عنـوان   بـه دور قرار داشـت و فقـط   اي  هاغلب در حاشيها  تفكري، فرهنگي و ارتباطي اين فعالي
  )1: 1383تومي، شد. ( ميكار گرفته  ابزاري براي كسب مالكيت نهايي به
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الگوها و رويكردهـاي فنـي و    كوشد چرخش از دانايي مي ةبا استفاده از مفهوم جامع  ايلكا تومي
افزاري نشان دهد. با آنكه تمايز ميان جامعـة اطالعـاتي و    به الگوهاي فرهنگي و نرم را افزاري سخت

هاي ضمني داللت بر آن دارند كه مرز ميان اين  است، اما نشانه صراحت بيان نكردهبه جامعة دانايي را 
اسـت. در   عات موجود، كه در كيفيت آنها نهفتهها و اطال بندي اجتماعي نه در كميت داده دو صورت

هاي اطالعاتي وجود دارند، در ميان مردم هم  ها و اطالعات در بانك جامعة دانايي، عالوه بر آنكه داده
گذارند. دو مدل ارتباطي هاليوودي و عضو به عضـو   يابند و در زندگي روزمرة آنان اثر مي جريان مي

توانند استعارة او براي بيان تفاوت ميان جامعـة اطالعـاتي و جامعـة     ميكند،  معرفي مي كه ايلكا تومي
شباهت به الگوهاي توليـد و   دانايي باشند. در جامعة اطالعاتي، الگوهاي توليد و توزيع اطالعات بي

توزيع قدرت و ثروت در جامعة صنعتي نيستند، امـا در جامعـة دانـايي، بسـياري از مسـائل فنـي و       
جـاي آن، موضـوعاتي از قبيـل     گيرند و بـه  شوند و در پرانتز قرار مي ي فرض ميتكنولوژيك ، بديه

هاي پردازش اجتماعي اطالعات و الگوهاي اجتماعي توزيع و مصـرف   پردازشگرهاي انساني، شبكه
  )4: هماننشينند. ( اطالعات در كانون توجه مي

  پاترگاه ديداز اي  رسانه سواد ةنظري
معـرض   فعاالنـه بـراي قرارگـرفتن در   طور  كه بهاندازهاست  ز چشماي ا مجموعهاي  رسانه سواد

  كنيم. تفسيرشويم  ميرا كه با آنها مواجه هايي  ممعناي پيا كنيم تا برداري مي بهره رسانه از آنها
سـازيم. بـراي سـاختن     را بـا اسـتفاده از سـاختارهاي دانـش خـود مـي       اندازهاي خود چشم ما

اوليه اطالعـات   ةماد .هاي ماست مهارت اين ابزار ؛اوليه نياز داريم ادو مو ساختارهاي دانش، به ابزار
 و  آگاه ها فعاالنه بدان معني است كه ما از پيام ةها و دنياي واقعي است. استفاد رسانه دست آمده از به
ي بزرگـ  هـاي كوچـك و   د برجناندازها مان چشم پاتر يم. به اعتقادا تعامل آنها در خودآگاهانه باطور  به

  اي مفهومي رسانه كنند. سواد هاي مختلف كمك مي جنبه كنند كه به شناخت ما از اطراف در عمل مي
اندازهاي مختلفي مشاهده كنيم  چشم بنابراين، بايد از عدي است كه وجوه متعدد و جالبي دارد.چند ب

  )20ـ1: 2008. (پاتر، خوبي بشناسيم كه بايد عرضه كند به همه آنچه را تا
  .شود ميدو ويژگي مهم آن معرفي اي،  رسانه سواد ةكردن ايد تر روشنبراي 
  عدي استاي چند ب رسانه سواد. الف

روزنامه يـا   كتاب درسي، درها  تواقعي اي از به مجموعه كنيم، معموالً مي وقتي به اطالعات فكر
دسـت آوريـم.    همستلزم آن است كه اطالعات باي  رسانه انديشيم. سواد مييك مجله  اي در مقاله

احساسـي،   بلكـه اطالعـات داراي ابعـاد    ،نهـيم  بنـا  را دشناختي دانـش خـود  عب البته نه فقط در
هـاي   حـوزه  عد بـر ب اين چهار يك از هر دهيم. قرار نيز مورد توجه شناختي و اخالقي را زيبايي

 ةدربـار  . اطالعـات بنيـاد داللـت دارد   شناختي به اطالعات واقـع  ةحوز درك متفاوتي متمركزند.
شناسانه، قدرت تفسير و نقد  موضوع، سواد بصري، ارتباط برقرار كردن با اثر، داشتن ديد زيبايي

  )20: 2008(پاتر به نقل از مساريس،  .اين ابعاد استهاي  اثر از جمله مؤلفه
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يك نـوع   اگر حوزه يادشده هستند. هر چهار ساختارهاي قدرتمند دانش داراي اطالعاتي از
براي مثال، شـايد هنگـام تماشـاي يـك      شود. ميدانش ضعيف  نباشد، ساختار جوداطالعات مو

ديـدگاه كـارگردان و مضـمون اصـلي آن      ،تاريخچه ژانر آن ةباردر و فيلم، بسيار تحليلگر باشيد
كـاري   وجودآوريـد، صـرفاً   نتوانيد واكنش احساسي بهاگر اي بسياري را نقل كنيد. اما ه واقعيت

  )20ـ1: 2008 (پاتر، .ايد داده خشك و آكادميك انجام
  (طبقه) نه يك مقوله اي يك پيوستاراست، رسانه سوادب. 
ـ   ــ مانند يك جعبه ــوله (طبقه)ـيك مقاي  انهـرس سوادمعتقد است،  رـپات آن  ا درـنيست كـه ي

جـايي  اي  رسـانه  ما در پيوستار سواد. شود ميتلقي  يك پيوستاراي  رسانه سواد. هستيد يا نيستيد
ندارد كه به اتكـاي آن بتـوان گفـت كسـي      وجود اين پيوستار اي بر كنيم. هيچ نقطه مياشغال  ار

يـد  ؤباالترين سطح اين پيوسـتار نيسـت كـه م    ي هم درا ندارد و هيچ نقطهاي  رسانهسواد  اصالً
  براي پيشرفت هست. هميشه جا كامل كسي باشد،اي  رسانه سواد

اندازهايشان در ارتباط با رسانه تعيين  كل چشم س تعدادبراسا، روي اين پيوستار، جاي افراد
تعـداد و كيفيـت سـاختارهاي دانـش وي اسـت و       هركس مبتني بـر انداز  چشمشود. قدرت  مي

و هـا   تآنجـا كـه مهـار    و تجارب شخص است. ازها  تمهار كيفيت ساختارهاي دانش مبتني بر
متفـاوت   اي دانـش آنـان نيـز بسـيار    متفاوت است، تعداد و كيفيت ساختاره تجارب افراد بسيار

 كسـاني كـه در   دارد. مـردم وجـود  اي  رسـانه  ميزان سـواد  هاي زيادي در تفاوت بنابراين، است.
 ساختار .دارندها  رسانهاندازهاي ضعيف و محدودي به  هستند چشماي  رسانه سطوح پايين سواد
تفسـير   بـراي اسـتفاده در   اندازي كافي است و چشم تر نظم تر و بي سطحي تر، دانش آنها كوچك

هـاي   رتامهـ  طبق عادت به استفاده از اين افراد بر  عالوه، به كند. ميفراهم ناي  رسانهمعناي پيام 
آنهـا دشـوارتر    آميز از تمايلي ندارند و بنابراين، استفاده موفقيتاند  هخود كه رشدنيافته باقي ماند

  )21: همان( .است
  روش انجام پژوهش

است. جامعة آماري ايـن تحقيـق    روش پيمايشي با تكنيك پرسشنامه استفاده شده در اين پژوهش از
ارتباطات و رسانه اسـت. طبـق تعريـف كارشناسـان و متخصصـان       ةكارشناسان و متخصصان حوز

وم ـدر اينجا عل ــرـمورد نظ ةـي در زمينـالت دانشگاهـرد كه دانش و تحصيـگي رادي را در بر ميـاف
   هاي مرتبط هستند. را و يا داراي سابقه فعاليت طوالني در اين زمينه و يا حرفهرا دا ــ ارتباطات

هـا در اختيـار    پرسشـنامه  اسـت.  ورد شدهآنفر بر 384حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران، 
براي تعيين نمونه در اين است.  تحليل صورت گرفته SPSSافزار  افراد قرار داده شده و سپس با نرم

علـوم   ةهـا دانشـكد   گيري تلفيقي يا تركيبـي اسـتفاده شـد. از بـين دانشـگاه      نمونه ةز شيوپژوهش ا
ها بـين   طباطبايي و دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران انتخاب شد و پرسشنامه ارتباطات عالمه

د. بـراي تكميـل نمونـه    شـ دانشجويان تمام مقاطع و تعـدادي از اسـاتيد هـر دو دانشـگاه توزيـع      
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هايي بين كارشناسان و متخصصان رسانه در مراكز مختلـف از جملـه مركـز مطالعـات و      پرسشنامه
اي  زاري ايسنا، خبرگزاري ايرنا، مركـز تحقيقـات و مطالعـات رسـانه    گتحقيقات صدا و سيما، خبر

  آوري شد. توزيع و جمع شرق ةو روزنام همشهريروزنامه 

  هاي تحقيق يافته
  ر حسب توزيع فراواني پاسخگويان ب 1جدول 

  محور جامعة دانايي ها در  ميزان توجه به نقش آموزشي رسانه
 ها به چه ميزان بايد مورد توجه واقع شود؟نقش آموزشي رسانه

 درصد فراواني  تاحدي
15 9/3

1/96 369 زياد
100 384 كل

پاسـخگو، بيشـترين نسـبت يعنـي      384، از مجمـوع  1با توجه بـه توزيـع فراوانـي جـدول     
را زياد، و كمتـرين نسـبت يعنـي    ها  رسانهنفر ميزان توجه به نقش آموزشي  369د يا درص1/96
  اند. نفر اين ميزان توجه را تاحدي الزم اعالم داشته 15درصد يا 9/3

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب   2جدول 
محور  جامعة داناييسازي  ها در زمينه عد مخاطبان رسانهميزان اهميت ب 

سازي جامعه دانايي اهميت دارد؟ ها تا چه ميزان در زمينهان رسانهعد مخاطبب 

 درصد  فراواني  كم
66/1

3/13 51 تاحدي
3272/85 زياد
384100 كل

پاسـخگو، بيشـترين نسـبت يعنـي      384، از مجمـوع  2 جـدول  با توجه بـه توزيـع فراوانـي   
را زيـاد، و كمتـرين نسـبت يعنـي      هـا  رسانه عد مخاطباناهميت بنفر ميزان  327درصد يا 2/85
  اند. اعالم داشته كمرا  عداهميت اين بنفر اين ميزان  6درصد يا 6/1

  عد مخاطبان رسانهتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عناصر مورد تأكيد در ب  3جدول 
 يك از عناصر بيشتر بايد مورد تأكيد قرار گيرد؟ها كدامعد مخاطبان رسانهبدر

 درصد  فراواني  اي مخاطب نهسواد رسا
2026/52

311/8 تحصيالت مخاطب
159/29 امكانات دردسترس مخاطب

364/9 ميزان انگيزه ايجاد شده در مخاطب
384100 كل
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 درصد6/52نفر پاسخگو بيشترين نسبت يعني  384، از جمع 3با توجه به توزيع فراواني جدول 
اند و كمتـرين   اطب را در بعد مخاطبان رسانه مورد تأكيد دانستهاي مخ نفر عنصر سواد رسانه 202يا 

 اند. نفر عنصر تحصيالت را مورد تأكيد قرار داده 31يا  درصد8/ 1نسبت يعني 

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب   4جدول
  حورم  جامعة داناييعنوان يكي از ابعاد  به تبديل اطالعات به دانشاي در  هاي رسانه نقش فعاليت

 تبديل اطالعات به دانش

 درصد فراواني  كم
404/10

2541/66 تاحدي
904/23 زياد
384100 كل

نفـر پاسـخگو بيشـترين نسـبت يعنـي       384، ازجمـع  4 جـدول با توجه به توزيـع فراوانـي   
 يكي از ابعـاد عنوان  بهدر تبديل اطالعات به دانش اي  هاي رسانه تنفر فعالي 254درصد يا 1/66
نفر ايـن   40درصد يا 4/10اند و كمترين نسبت يعني  را تا حدي مؤثر دانستهمحور  داناييامعة ج

  اند. تأثير را كم ارزيابي كرده
  اي در  هاي رسانه توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نقش فعاليت  5جدول 

  محور   ييجامعة داناعنوان يكي از ابعاد  جلوگيري از گسترش شكاف ديجيتال و شكاف دانش به
 جلوگيري از گسترش شكاف ديجيتال و شكاف دانش

 درصد فراواني  كم
215/5

2486/64 تاحدي
1159/29 زياد
384100 كل

نفـر پاسـخگو بيشـترين نسـبت يعنـي       384، ازجمـع  5 جـدول با توجه به توزيـع فراوانـي   
اف ديجيتال و شكاف در جلوگيري از گسترش شكاي  هاي رسانه تنفر فعالي 248درصد يا 6/64

و كمترين نسبت يعنـي  اند  هرا تا حدي مؤثر دانستمحور  داناييجامعة از ابعاد يكيعنوان  بهدانش 
  اند. نفر اين تأثير را كم ارزيابي كرده 21درصد يا 5/5

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب   6جدول 
  محور  يجامعة داناياطالعات در تحقق  كارگيري بهميزان اهميت قابليت 

 جلوگيري از گسترش شكاف ديجيتال و شكاف دانش

 درصد فراواني  تاحدي
513/13

3337/86 زياد
384100 كل
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درصد  7 /86نفر پاسخگويان بيشترين نسبت با  384، از جمع 6  جدولبا توجه به توزيع فراواني 
انـد   محور زياد دانسته  معة داناييجاكارگيري اطالعات را در تحقق  نفر ميزان اهميت قابليت به 333يا 

  اند. نفر ميزان اهميت آن را تاحدي اعالم داشته 51درصد يعني 3/13و كمترين نسبت با 
  ها  نقش آموزشي رسانهرابطه بين   7جدول 

  ها تاكنون تحت عملكرد رسانهمحور  داناييجامعة سازي تحقق  و ميزان زمينه

 ديدگاه مخاطبان
سازي تحققعملكرد رسانه در زمينه
زيادتا حديكم كل محور  جامعةدانايي

موزشي آ نقش
 ها رسانه

يتاحد  

1221تعداد
 6/6100 3/13  1/80درصد سطري
 9/41/14/29/3درصد ستوني

 9/31/03/09/3درصد كل

 زياد

 23810724369تعداد
 296/5100 5/64درصد سطري
 1001001/96 1/94درصد ستوني

 2/61/96 629/27درصد كل

 كل

 25310724384تعداد
 2/6100 9/27 9/65درصد سطري
 100100100100درصد ستوني

 2/6100 9/27 9/65درصد كل
X2

=8.083                    df=2                 P=%5  

خطا  درصد5با  2آزادي  ةو درج 083/8شده به ميزان  اسكوئر محاسبه با توجه به آزمون كاي
ديگر بين نقش آموزشي رسانه عبارت  بهدار است.  متغير معني دواطمينان، رابطه بين  درصد95و 

  رابطه وجود دارد. ها  رسانهتحت عملكرد محور   جامعة داناييتحقق سازي  و ميزان زمينه
بت افرادي كه نقـش آموزشـي   با توجه به توزيع ارائه شده بايد اظهار داشت كه بيشترين نس

تحـت  محـور     جامعة دانـايي تحقق سازي  اند، ميزان زمينه را داراي اهميت زيادي دانستهها  رسانه
انـد، و كمتـرين نسـبت افـرادي كـه نقـش        عملكرد رسانه تاكنون را كم (ضعيف) ارزيابي كـرده 

جامعـة   زمينـه تحقـق   درهـا   رسـانه عملكـرد  انـد   هرا داراي اهميت زياد دانستها  رسانهآموزشي 
و همچنين بيشترين نسبت افرادي كه نقش آموزشي اند.  هتاكنون را زياد ارزيابي كردمحور  دانايي
جامعـة  تحقـق   ةدر زمينـ هـا   رسـانه اند ميـزان عملكـرد    را تاحدي داراي اهميت دانستهها  رسانه
ايـن ميـزان را زيـاد     و از اين بين كمتـرين درصـد   اند كردهرا كم (ضعيف) ارزيابي محور   دانايي

 اند.  كردهارزيابي 
  
  



 

58 

رة 
شما

م/ 
نج
و پ

ت 
يس
ل ب

 سا
/

4 
 

  ها  بين ميزان اهميت بعد مخاطبان رسانه ةرابط  8جدول 
  ها تاكنون عملكرد رسانه تحتمحور  داناييجامعة سازي تحقق  زمينهو 

 ديدگاه پاسخگويان
 جامعةسازي تحققعملكرد رسانه در زمينه
 كل محوردانايي

زيادتا حديكم

 ميزان اهميت
عد مخاطبان ب

 ها رسانه

 كم

 5106تعداد
 7/160/0100 3/83درصد سطري
 29/00/06/1درصد ستوني

 3/00/06/1 3/1درصد كل

 تاحدي

 17241051تعداد
 1/476/19100 3/33درصد سطري
 4/227/413/13 7/6درصد ستوني

 2/66/23/13 4/4درصد كل

 زياد

 8214327 231دتعدا
 1/253/4100 6/70درصد سطري
 6/763/582/85 3/91درصد ستوني

 4/216/32/85 2/60درصد كل

 كل

 10724384 253تعداد
 9/272/6100 9/65درصد سطري
 100100100 100درصد ستوني

 9/272/6100 9/65درصد كل

X2
=17.846           df=4            P= %1  

خطا و  درصد1با  4و درجه آزادي  494/34شده به ميزان  اسكوئر محاسبه با توجه به آزمون كاي
عبارت ديگر بين ميزان اهميت بعد مخاطبـان   دار است. به اطمينان، رابطه بين دو متغير معني درصد99

  ها، رابطه وجود دارد.  محور تحت عملكرد رسانه  جامعة داناييسازي تحقق  ها و ميزان زمينه رسانه
عد شده بايد اظهار داشت كه بيشترين نسبت افرادي كه ميزان اهميت ب با توجه به توزيع ارائه

را زيـاد  محـور    جامعة دانـايي تحقق هاي رسانه در  را در خصوص ايفاي نقشها  رسانهمخاطبان 
تـاكنون را كـم (ضـعيف)    ر محـو   جامعة داناييتحقق  ةدر زمينها  رسانهميزان عملكرد  .اند هدانست

انـد؛ و همچنـين    دهكـر  و در اين بين كمترين نسبت اين ميزان را زيـاد ارزيـابي  اند  هدكرارزيابي 
ميـزان عملكـرد   اند  هرا كم در نظر گرفتها  رسانهعد مخاطبان بيشترين نسبت افرادي كه اهميت ب

و از اين بين اند  هدكر ) ارزيابيتاكنون را كم (ضعيفمحور   جامعة داناييتحقق در زمينه ها  رسانه
  اند.  كردهكمترين نسبت اين ميزان را زياد ارزيابي 

  گيري   نتيجه
عنـوان   رسـد و همچنـان از آن بـه    دهه نمـي  دواي در كشور ما به بيش از  قدمت ادبيات سواد رسانه

عـدم تركيـب   هـا،   مشكالتي مانند شـمارگان پـايين روزنامـه    شود. در ايران از جديد ياد مي  مفهومي
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از جـامع بـراي اتفاقـات روزمـره      صحيح يا مطابقت با تمايل مردم، عدم ارائه محتواي تحليلي نسبتاً
هـاي الزم   از عـدم زيرسـاخت  شـود.   اي نام برده مـي  سواد رسانه نيافتن سطح در ارتقاعوامل  جمله

اي ايران،   سواد رسانهارتباطي، نبود انعطاف حقوقي در وضع قوانين رقابتي و نظارت ايجابي در حوزة 
اي،  فقـر دانـش اطالعـاتي و     اي به آموزش سواد رسـانه  دادن رديف بودجه توجهي در اختصاص بي

اي در ميـان والـدين، آموزگـاران و     بـودن سـواد رسـانه    ارتباطي والدين نسبت به فرزنـدان و پـايين  
  )103 :1385 (قاسمي، .است اي در ايران مطرح شده اي از موانع سواد رسانه كارگزاران رسانه

جانبه داشت. تمام نهادها  ابعاد متعددي دارد و بايد به آن نگاهي عميق و همهاي  رسانهسواد 
كـردن   توانند اثرگذار باشند كه ايـن امـر نيازمنـد فـراهم     ميشهروندان اي  رسانهسواد  يدر ارتقا
و اي  رسـانه ش سـواد  يمدت و بلندمـدت در راسـتاي افـزا    كوتاههاي  ريزي و برنامهها  تزيرساخ

نقـش   گيـري از  ه. در ايـن راسـتا بـا بهـر    استكاهش تهديدهاي انفجار اطالعات، توسط دولت 
اي كـاربران و مخاطبـان خـود رسـانه       هآموزشي رسانه، از رسانه براي باالبردن سطح سواد رسان

 ةرسـان  مدرن، همچنانهاي  توان بهره جست. با وجود گسترش اينترنت و تعدد و تنوع رسانه مي
ملـي غيـر قابـل     ةملي در مركز توجه قرار دارد و قدرت تأثيرگذاري بر شهروندان توسط رسـان 

خـود در آمـوزش   هـاي   تملـي بايـد از ظرفيـ    ةويژه رسـان  هانكار است. از اين رو نهاد رسانه، ب
دهند، اكثر كارشناسان و متخصصـان   مينشان   8و  7 طور كه جدول شهروندان بهره گيرد. همان

اسـت. در   ما در اين راسـتا تـاكنون ضـعيف بـوده    هاي  بر اين باورند كه عملكرد رسانهاي  نهرسا
دولتي از هاي  رسد و دولت و نهاد ميگاه به پايان ن جوامع يادگيرنده آموزش و كسب دانش هيچ

از   مـي شهروندان هستند. بخش عمده و عظياي  رسانهجمله رسانه موظف به ارتقاي سطح سواد 
هاي  تاست، ولي با توجه به پيشرف هدوپرورش محول ش وجوه به وزارت آموزش همهآموزش در 
ـ هاي  توپرورش با محدودي تكنولوژيك، نظام آموزش  ميسريع و دائ رو شـده كـه    هبسياري روب

. از داديمتر توضيح  كه پيش است شده يادگيرنده ةنام جامع هگيري نوعي از جامعه ب منجر به شكل
تلقـي  اي  هملي مكمل آموزش و پرورش مدرس ةو كاركردهاي رسانها  شنق ازگيري  هاين رو بهر

  شود، با اين برتري كه محدوديت زمان و مكان را نخواهد داشت. مي
وابستگي تام به كاهش شكاف دانايي دارد. كاهش شـكاف دانـايي   محور  داناييجامعة تحقق 

اپيستمه مسلط در ميان انديشـمندان   دارد. ادبيات حاضر دراي  رسانهسواد  يخود ريشه در ارتقا
ورزد از جملـه   مـي تأكيـد  اي  رسانهسواد  يرسانه خود بر اهميت عوامل متعددي در ارتقاة حوز

ـ   هاي  تكارگيري تكنولوژي، مهار ه شناخت اطالعاتي، توانايي ب كـارگيري   هارتباطـاتي، قابليـت ب
چه كه مقاله حاضر در پي بيان و تنوير اطالعات، توانايي تبديل اطالعات به دانش، ديد نقادانه. آن

تحقـق  و در نتيجه اي  رسانهسواد  يمثابه عاملي بنيادين در ارتقا ملي به ةاست نقش رسان آن بوده
 .استمحور  داناييجامعة 
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  دانايي ةاي و تحقق جامع ي ميان نقش آموزشي رسانه، سواد رسانهروابط علّ 1مدل 

جامعـة  تحقـق  ملـي در   ة، نقش آموزشي رساناست دهركه حاضر مطرح آنچه كه مقال ةپاي بر
ـ   هاي پوشي است. جدول در ايران امروزي غير قابل چشممحور   دانايي دسـت آمـده از    هآمـاري ب

شـده ديـده    گونه كه در مدل ارائـه داده  همان. ستنظرسنجي مؤيد رابطه بين متغيرهاي پژوهش ا
در ايران امروز ديـده  محور  داناييجامعة تحقق رسانه و  ي ميان نقش آموزشيلّعشود، روابط  مي
امروزين ايران ديد. اهميـت   ةتوان در زمينه و بستر خاص جامع ميچنين نقشي را تنها نشود.  مي

فرد ديد:  توان در پرتو برخورداري آن از دو ويژگي منحصر به ميملي را تنها  ةمحوري رسان نقش
ملي از انحصار اطالعات و قدرت ادغـام   ةبيان ديگر، رسان انحصار اطالعات و قدرت ادغام. به

ايران برخوردار است كه اين خـود بـيش از پـيش نقـش آموزشـي آن را در       ةرقيبي در جامع بي
  سازد. ميپررنگ محور   جامعة داناييتحقق 

  منابع
ران بهروز فغاني، تهران، ترجمة صديقه ببران، افسون حضرتي و مه، اي مباني سواد رسانه)، الف 1391پاتر، جيمز (

  مؤسسه فرهنگي هنري نداي مشرق زمين.
فـر و شـهناز    محمـد سـلطاني   ،ناصر اسدي ةترجم ،اي رهيافتي شناختي سواد رسانه ةنظري )،ب 1391( جيمز ،پاتر

  .انتشارات سيماي شرق ،تهران ،هاشمي
پـور، تهـران، مركـز     اعيل يـزدان . ترجمـة اسـم  هـاي پژوهشـي آينـده    جامعه دانايي و پرسش )،1383( تومي، ايلكا
  هاي ارتباطات. پژوهش

ترجمة شناخت جوامع دانايي در بيست پرسش و پاسخ، همراه شاخص جوامع دانايي، )، 1386سازمان ملل متحد (
  پور، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي. اسماعيل يزدان
، تهران، ها در كشورهاي جهان سوم ها و فرصت لشجامعة اطالعاتي شكاف ديجيتالي چا)، 1386سعيدي، رحمان (

  خجسته.

 ارتقا
 ايسواد رسانه

 شناخت اطالعات
  نولوژيكارگيري تك هتوانايي ب

  هاي ارتباطي مهارت
  ري اطالعاتكارگي هقابليت ب

  توانايي تبديل اطالعات به دانش
 ديد نقادانه

  نقش
 آموزشي رسانه

 كاهش
 شكاف دانايي

تحقق جامعه 
 محور دانايي
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