
 

 

  سواد رسانه اي جامعه و

 1داود پاك طينت

حق انتخاب  او، ميزبان براي ستیک رستوران دعوت شده ا انسانی را در نظر بگيرید که براي صرف ناهار به

د هر قدر که تمایل می توان آزادانه اوفراهم نموده است و  ترشی راو ژله، ماست  انواع غذا، نوشيدنی، ساالد،

 و آشاميدنی استفاده کند.خوردنی  دارد از هر نوع

سبزي  ميان انواع پلو که موجود است ازو د هی انتخاب می کنغذاي اصلی را ما که اوفرض را بر این بگيریم 

د او قصد ميل کردن ماهی دار نيست! زیرا اوپلو را انتخاب می کند و قطعا دوغ به عنوان نوشيدنی در انتخاب 

و همچنين است که اگر قرار باشد خورشت  دوغ و لبنيات صرف شودماهی نباید که به همراه  موخته استو آ

هرچند در دسترس اوست و مانعی براي  ها، سبزي پلو را انتخاب نمی کنددر ميان پلو د قطعاسبزي بخور

که چه  ستوخته اآم اومی توان نتيجه گرفت که  . با همين عبارات سادهاین دسترسی و انتخاب وجود ندارد

به یک درك از  در اینجا می توان گفت اوو کدام غذا را با کدام غذا نخورد!؟  یی ميل کندغذا غذایی را با چه

که هر نوع خورشت یا پلویی را نمی توان بدون در نظر گرفتن  ستو آموخته ا ستخاصيت غذاها رسيده ا

به . یعنی ستت یافته ابه یک سواد با عنوان سواد غذایی دس اواستفاده کرد در واقع  یکدیگر،تاثيرات آنان بر 

م و شناخت خواص آن ها و ه رانواع غذاها و تاثيرات آن ها ب ی ازشناختو  رسيده از انواع غذاها یدرک

 .دارد بر بدن انسان هااثراتشان 

اکنون ظرف هاي غذاي کنار سالن پذیرایی رستوران را انواع شبکه هاي ماهواره اي و انواع رسانه هاي صوتی 

آموخته اند که چه بخورند یا تا حدودي وب و مجازي در نظر بگيرید همانطور که انسان ها و تصویري و مکت

 باید مصرف کرد؟و چه موقع دام غذا را با کدام غذا صرف کنند و هر غذایی را به چه ميزان چه نخورند و ک

و در چه نبينند، چه زمانی برنامه اي را ببينند و چه برنامه اي را چه رسانه ها  مواجهه بادر موزند که ايباید ب

زمانی و چه سنی و در چه در بشنوند و برنامه اي را نبينند، چه کدام برنامه را ببينند و سنی کدام برنامه را 

کتاب یا چه که توب، و همچنين است در مورد رسانه هاي مک !؟نشنوندکدام برنامه رادیویی را چه موقعيتی 

 زمانی نخوانند!؟ و چه  بخوانندروزنامه اي را 

در چه زمانی؟ در چه مکانی؟ در با وجود دسترسی فراوان و آزادانه به انواع رسانه ها، اینکه هر فردي بياموزد 

اختی شن لِحداق ،در واقع ؟یک از انواع رسانه ها استفاده کندچه موقعيتی؟ چگونه و به چه ميزان؟ از کدام 

 ببيند.ناز جو رسانه اي حاکم بر جامعه  یآسيب ها داشته باشد تابه رسانه است که هر فرد باید نسبت 

ها را  ها و انواع توليدات آن توان انواع رسانه براساس آن میکه  استمتکی بر مهارت  دركِ «رسانه ايسواد »

که سطح یک آن یعنی آنچه که دارد  سواد رسانه اي سه سطح .شناخت و از یکدیگر تفکيک و شناسایی کرد
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قل ها آشنا باشند ایعنی همه افراد جامعه باید به این حدال به آن اشاره شد مربوط به عموم جامعه است در با

ز و اگر فردي خود را مبراي ا و بدانند که از چه رسانه اي کی؟ کجا؟ چگونه؟ و به چه ميزان استفاده کنند

واکسينه نکند و  اکتري ها خود رای است که در برابر آماج ویروس ها و بداشتن این سواد بداند مانند کس

در این ميان بر کارشناسان حوزۀ رسانه طبيعی است که باید منتظر آسيب هاي ناشی از هجمه ها باشد. 

حساسيت الزم را داشته ترویج سواد رسانه اي اهتمام ورزند و نسبت به فرض است که هل فن شناسی و ا

کنند و در این جهانی که وجود رسانه ها و آن ایفا  عه باباشند و نقش خود را در آشنایی اقشار مختلف جام

نفوذ آن ها در ابعاد مختلف جامعه غير قابل انکار است، جامعه را نسبت به آسيب هاي این رسانه ها واکسينه 

 نمایند.


