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نقش سواد رسانهای در هویتیابی
و ضرورت آهوزش آى در رشتۀ علوم سیاسی
بهناز اشدري
چکیذه
ظٟٛض تىِٛٛٙغیٞبی ٘ٛیٗ اَالػبتی  ٚاضتجبَی زض ػهط حبيط ،أىب٘اب رسیاسی
ثطای قٙبذت تحٛال ؾیبؾی -ارتٕبػی  ٚتسٚیٗ زضٚؼ ٔرتّف زض ضقت ٝػّاْٛ
ؾیبؾی ،فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ ،ایٗ ؾٛاَ و ٝآٔٛظـ ؾٛاز ضؾاب٘ٝای چٍ٘ٛاٝ
ٔیتٛا٘س زض ٛٞیتیبثی زا٘كزٛیبٖ ػّ ْٛؾیبؾی ٘مف ایفب وٙاس؟ ُٔاط ٔایقاٛز.
٘تبیذ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝؾٛاز ضؾب٘ٝای ثٔٝخبث ٝزضؾی آٔٛظقی زض ضقت ٝػّ ْٛؾیبؾای
ٔیتٛا٘س اثعاضی لٛی ٔ ٚؤحط ثٙٔٝظٛض آٌبٞی زا٘كزٛیبٖ اظ تأحیطا ضؾب٘ٞٝب رٟات
ؾبذت  ٚثبظؾبظی ٛٞیتی آ٘بٖ ثبقسٕٞ .چٙیٗ؛ ٍ٘بض٘سٔ ٜیوٛقاس تاب يإٗ ٘كابٖ
زازٖ انُ ؾیبِیت لطاضزازٞبی فطٍٙٞی زض ػهط ربٔؼ ٝاَالػبتی ،ثاِ ٝاع ْٚتٛراٝ
ثیكتط ٘ؿجت ث ٝتحٛال رسیس رٟب٘ی رٟت تسٚیٗ زضٚؼ رسیس زض ضقات ٝػّاْٛ
ؾیبؾی تأویس وٙاس  ٚاظ َاط زیٍاط ٘ماف ؾاٛاز ضؾاب٘ٝای ضا زض تٛإ٘ٙاسؾابظی
زا٘كاازٛیبٖ ػّاا ْٛؾیبؾاای ثااٙٔٝظااٛض لطا اات  ٚضٔعٌكاابیی ٔتاا ٖٛضؾااب٘ٝای زض
ٔفهُثٙسی ٛٞیتیقبٖ ٔٛضز تٛر ٝلطاضزٞس.
إٞیت ایٗ ٔٛيٛع زض اضتمبء لسض تحّیُ  ٚاضظیبثی آ٘بٖ زضثبض ٜپیبْٞبی ضؾب٘ٝای
اؾت و ٝثرف اػظٓ زاٚضی آ٘بٖ ضا زض ذهٛل ذٛز ٔ ٚحیٍ ؾیبؾی -ارتٕابػی
ا٘بٖ قىُ ٔیزٞس.ایٗ ٔ ،ٟٓيطٚض پی٘ٛس ٔیبٖ ز ٚػطن ٝثٙیابزیٗ ربٔؼاٝقٙبؾای
ؾیبؾی  ٚػّ ْٛاضتجبَب ضا ٕ٘بیبٖ ٔیؾبظز .پاػٞٚف حبياط ثاب اؾاتفبز ٜاظ ضٚـ
تٛنیفی -تحّیّی  ٚثب ثٟطٌٜیطی اظ ٘ظطیب ضاثطتؿٌ ،ٖٛیس٘عٔ ،ه ِٞٛابٖ  ٚآِجاطٚ
ا٘زبْ پصیطفت ٝاؾت.
کلیذواژهها :تىِٛٛٙغیٞبی ٘ٛیٗ اضتجبَی ،ربٔؼ ٝاَالػبتی ،ؾٛاز ضؾاب٘ٝای ،ؾاٛاز
اَالػبتیٛٞ ،یت.
اؾتبزیبض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ثبفت ٔ ٚسیط ٌط ٜٚػّ ْٛؾیبؾی  ٚحمٛق.
تبضید زضیبفت ،1397/1/20 :تبضید پصیطـ1397/4/2 :
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 .1هقذهه
ثب ٚضٚز ث ٝلطٖ ثیؿت  ٚیىٓ ،چٙیٗ ث٘ ٝظط ٔیآیس و ٝتٕبیّی زض پی٘ٛاس ٔیابٖ ز ٚػطناٝ
ثٙیبزیٗ ربٔؼ ٝقٙبؾی ؾیبؾی  ٚػّ ْٛاضتجبَب ( و ٝثؿیبضی اظ آٖ تحت ػٙاٛاٖ ربٔؼاٝ
قٙبؾی ٚؾبیُ اضتجبٌ رٕؼی یبز ٔیوٙٙس ) ثٚ ٝرٛز آٔس ٜاؾت .ثط ایٗ اؾبؼ ٔاب قابٞس
ؾطػت  ٚویفیت ثبضٌیطی ػّٕی ٚاغٜٞب زض ضقت ٝػّ ْٛؾیبؾی ذاٛاٞیٓ ثاٛز .ثإٞ ٝایٗ
ٔٙظٛض ٔمبِ ٝحبيط ٔسػی اؾت و ٝضقتٔ ٝصوٛض ث ٝثبظتؼطیف ٘ماف  ٚتیییاط اؾبؾای زض
ؾبذتبض آٔٛظقی ذٛز رٟت قٙبذت ٔجبحج ؾیبؾی – ارتٕبػی ٘ظیاط ٛٞیات ٘یبظٔٙاس
اؾتٚ .يؼیت و٘ٛٙی زا٘كٍبٜٞب ٔٙؼىؽ وٙٙس ٜقطایٍ حبوٓ ثط ػطن ٝزا٘اف زض زٚضاٖ
حبيط اؾتٟٓٔ .تطیٗ ثؼس ایٗ ٚيؼیت ٚضٚز اضتجبَب ث ٝلّت ؾبذتبض ٔؼطفتی ربٔؼاٝ
ٔیثبقس.زض ایٗ ضاؾتب ،ؾٛاز ضؾب٘ٝای ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ وبضآٔاستاطیٗ اثاعاضٞابی ٘ظابضتی
رٟت تٛا٘بیی ثركیسٖ ث ٝزا٘كزٛیبٖ زض ٔفهُ ثٙسی ٛٞیتی قبٖ ثٙٔ ٝظٛض ٔٛارٟا ٝثاب
پیبْٞبی ضؾب٘ٝایَ ،ط تٛر ٝوكٛضٞبی پیكطفت( ٝثٔ ٝخبث ٝیاه زضؼ آٔٛظقای ) لاطاض
ٌطفت ٝاؾت .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝایطاٖ ث ٝضغٓ زاضا ثٛزٖ أىب٘ب ثبِم ٜٛزض ایٗ ضاؾاتب،
تبو ٖٛٙالساْ ٔٛحطی رٟت تسٚیٗ زضؼ ٔصوٛض ث ٝػُٕ ٘یبٚضز ٜاؾت.
تحمیك حبيط تالقی اؾت رٟت تجییٗ ٔف ْٟٛؾٛاز ضؾاب٘ٝای  ٚياطٚض آٔاٛظـ آٖ
ث ٝزا٘كزٛیبٖ ػّ ْٛؾیبؾی ثٙٔ ٝظٛض زضن ضٔعٞابٔ ،فابٞیٓ  ٚایاس ِٛٛغیٟبی حابوٓ ثاط
تِٛیسا ضؾب٘ٝای و ٝث ٝقىٌُیطی تفىطی ٔٙتمسا٘ ٚ ٝذالق  ٚتِٛیس  ٚثبظتِٛیاس ٞاٛیتی
آ٘بٖ ٔیا٘زبٔس.ث ٝػجبضتی أطٚظ ٜزا٘كزٛیبٖ زض فًبیٔزبظی ٘ظیطایٙتط٘ت ،ثب ذّاك آحابض
ٌ ٚعیٙف آظازا٘ٔ ٝحتٛا ،فطنتٞبی رسیسی ضا ثطای ثطؾبظی ٛٞیتی ذٛز ،ثب ثٟطٌٜیطی
اظ اضظـٞبی ٔتٛٙع ٔٛرٛز زض ایٗ فًب ،پیسا وطزٜا٘س .تٛٙع ثیكتط ٔحتٛا  ٚافعایف وٙتطَ
وبضثطاٖ ثط ذٛز زض ٔحیٍ ٔزبظی ایٙتط٘ت ،تٛاٖ ضؾب٘ٞٝابی ؾاٙتی ضا زض ٔاٛضز ٞاسایت
ٔربَجبٖ ث ٝیه ٔحیٍ ٕ٘بزیٗ ٔكتطن ،وبٞف زاز ٜاؾت .اظ آ٘زبیی و ٝرٟبٖ ثیٙیٞابی
ٔتفبٚتی اظ َطیك ایٙتط٘ت ا٘تكبض ٔییبثس ،تٛٙع زض ا٘تربة اضظـٞب ثطای زا٘كازٛیبٖ ٘یاع
افعایف ٔییبثس .ثٕٞ ٝیٗ ٔیعاٖ ٔٙبثغ ٛٞیت ؾبظ آ٘بٖ ٘یع ٔتٛٙع ٔ ٚتىخط قس ٚ ٜظٔیٙا ٝضا
ثطای ایزابز ٛٞیاتٞابی چٙاس اضظقای فاطا ٓٞآٚضز ٜاؾات .زض چٙایٗ قاطایُی آ٘ابٖ
ٛٞیتٞبی فبظی پیسا ٔیوٙٙس ؤ ٝتابحط اظ اضظـٞابی ٔتىخاط ٔٛراٛز زض فًابی ؾابیجط
ٔیثبقس.
زض ػهط حبيط ،زا٘كزٛیبٖ ػّ ْٛؾیبؾی ثب اَالػب ثؿیبض ٔتٛٙػی ضٚثاطٞ ٚؿاتٙس واٝ
ایٗ ٔٛيٛع ؾجت ٔیقٛز تب اثعاضٞبی تحّیّی ٔاطتجٍ ثاب ایاٗ اَالػاب ثایف اظ پایف
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يطٚض یبثس.ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض ،تحمیك حبيط ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تٛنیفی -تحّیّای  ٚثاب
ثٟااطٌٜیااطی اظ ٘ظطیااب " ،ضِٙٚااس ضاثطتؿاا" ،" ٖٛآ٘تاا٘ٛی ٌیااس٘ع"ٔ" ،بضقاابَ ٔااه
ِٞٛبٖ"ٔ"ٚبضتیٗ آِجط"ٚث ٝز٘جبَ پبؾرٍٛیی ث ٝایٗ پطؾف ٔیثبقس و ٝچٍ٘ٛا ٝآٔاٛظـ
ؾٛاز ضؾب٘ٝای ث ٝزا٘كزٛیبٖ ضقت ٝػّ ْٛؾیبؾی ،زضفطایٙس تِٛیس  ٚثبظ تِٛیس ٛٞیتی آ٘ابٖ
ٔیتٛا٘س ٔؤحط ٚالغ قٛز .یىی اظ يطٚض ٞبی آٔٛظـ ؾٛاز ضؾب٘ٝای٘ ،كبٖ زازٖ ايبفٝ
ثبض اَالػبتی اؾت .چطا و ٝزض قطایٍ اقجبع ضؾب٘ٝای ،افطاز زض ٔؼطو حزآ ثابالیی اظ
اَالػب لطاض ٔیٌیط٘س و ٝثاس ٖٚقاٙبذت  ٚزضن تحّیّای اَالػاب فاٛق ،لابزض ثاٝ
ا٘تربة نحیح آٟ٘ب ٘یؿتٙس.ثٙبثطایٗ زاقتٗ ؾٛاز ضؾب٘ٝای ث ٝزا٘كزٛیبٖ وٕه ٔیوٙس تاب
ٔحیٍ پیطأ ٖٛذٛز ضا ثٟتطضٔعٌكبیی وطز ٚ ٜزض تٛإ٘ٙسؾبظی آ٘بٖ ثٙٔ ٝظاٛض لطا ات ٚ
ضٔع ٌكبیی ٔت ٖٛضؾب٘ٝای زض ٔفهُ ثٙسی ٛٞیتی قبٖ ٘مف ٔٛحطی زاقت ٝثبقاسٌ.فتٙای
اؾت ،ؾٛاز ضؾب٘ ٝای ٟٔبضتٟبی الظْ ضا ثطای ثطلاطاضی اضتجابَی ٔتفىطا٘ا ٚ ٝآٌبٞب٘ا ٝثاب
ضؾب٘ٞٝب ٔی آٔٛظز  ٚزض ػیٗ حبَ زیسٌبٞی تحّیّی ٘ ٚمبزا٘٘ ٝؿجت ث ٝپیبٟٔبی ضؾاب٘ٝای
فطأ ٓٞیؾبظزتب ربیی و ٝزا٘كزٛیبٖ ثا ٝرابی ٔهاط وٙٙاسٌبٖ فطٞیرتاٙٔ ،ٝتماسا٘ی
فطٞیرت ٝث ٝحؿبة آیٙس.

.2اهویت پژوهش
اٌط ثپصیطیٓ و ٝػٙهط آٌبٞی  ٚاَالػب  ،ػبّٔی ٔؤحط زض ؾابذتبض ثیاٙف ٔاب  ٚػٙهاطی
وّیسی زض قىُ زٞی ث٘ ٝظبْ ازضاوی  ٚایزبز تیییط زض آٖ ٔیثبقس ،آٍ٘ب ٜإٞیات ؾاٛاز
ضؾب٘ٝای ثٔ ٝخبث ٝیه ٚاحس زضؾی زض ضقت ٝػّ ْٛؾیبؾی ،ضٚقٗتط ذٛاٞس ثاٛز.أاطٚظٜ
زض وكٛضٞبی پیكطفتٔ ،ٝؤؾؿب آٔٛظـ ػبِی ٘یع زضٌیط آٔٛظـ ؾاٛاز ضؾاب٘ٝای قاسٜ
ا٘س ٓٞ .او ٖٛٙزضؼٞبی ؾٛاز ضؾب٘ٝای زض ثؿیبضی اظ زا٘كٍبٜٞب اضا ٔ ٝایقا٘ٛس؛ ثاطای
ٔخبَ زض زا٘كٍبٚ ٜثؿتط٘ ،یٛیٛضن ،ثی قابح ،ؾایبتُ پبؾایفیهٔ ،اه ٌیاُ ،اٚضٌابٖ ٚ
ؾبٕٞ ٚپت٘ ٖٛیع ایٗ ٘ٛع ؾٛاز آٔٛظـ زازٔ ٜیقٛز(.اضرٕٙسی) 7: 1384 ،
إٞیت ٔٛيٛع ظٔب٘ی ثیكتط ٕ٘بیبٖ ٔیقٛز و ٝثسا٘یٓ ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝآٔٛظـ ؾیبؾای ثاٝ
زا٘كزٛیبٖ اربظٔ ٜیزٞس تب ثب ؾیبؾت ث٘ ٝحٛی ٘مبزا٘ ٚ ٝؾبظ٘س ٜثطذٛضز ٕ٘بیٙس ،ؾاٛاز
ضؾب٘ٝای ٘یع ٔی تٛا٘س زا٘كازٛیبٖ ضا ثاطای تفىاط زضثابضٔ ٜحاسٚزیتٟب  ٚأىب٘اب ٘ظابْ
ضؾب٘ٝای ٔزٟع  ٚآٔبز ٜؾبظز.
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.3پیشینه پژوهش
اظ ٔیبٖ آحبضذبضد اظ ایطاٖ و ٝثُٔ ٝبِؼ ٝضؾب٘ٞٝبی رٕؼی  ٚحیاب ؾیبؾای -ارتٕابػی
افطاز پطزاذت ٝا٘سُٔ ،بِؼب "ٔه ِٞٛبٖ" ثب آحبضی ٕٞچ ٖٛوٟىكبٖ ٌٛتٙجطي ،قاٙبذت
ٚؾبیُ اضتجبَی ،رٙجكٟبی  1990ثطای زضن ضؾب٘ٞٝب ،ر ٚ ًٙناّح زض زٞىاس ٜرٟابٖ
ر ًٙاِىتط٘ٚیه  ٚرع ایٟٙب حب ع إٞیت ٔیثبقس چطا و ٝآحبض ٚی پیف زض آٔسی ثاطای
٘ظطیب زیٍط زضایٗ ظٔی ٝٙثٛز ٜاؾتٚ .ی تالـ وطز تب ٘كبٖ زٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛا٘ؿبٟ٘ب زض
ٞط ػهط  ٚزٚضٜای ذٛز ظاییس ٜتىِٛٙاٛغی ظٔابٖ ذاٛیف ٞؿاتٙسٕٞ .چٙایٗ آحابضافطاز
زیٍطی ٘ظیط«آ٘ت٘ٛی ٌیس٘ع" ثب وتبة ربٔؼ ٝقجىٝای  ٚپیبٔسٞبی ٔسض٘یتٔ" ،ٝبضن پبؾتط"
ثب وتبة ػهط ز ْٚضؾب٘ٞٝب  ٚربٔؼ ٝقجىٝای" ،ضِٙٚس ضاثطتؿ "ٖٛثب وتبة رٟب٘ی قسٖ :
تئٛضیٟبی ارتٕبػی  ٚفط ًٙٞرٟب٘ی ٘یعحب ع إٞیت اؾت.

"آ٘ت٘ٛی ٌیس٘ع" زض وتبة پیبٔسٞبی ٔسض٘یت٘ ٝمف ضؾاب٘ٞٝابی اِىتط٘ٚیاه ضا ثاط ٛٞیات
افطاز  ٚؾبذتبضٞبی ربٔؼ ٝثیبٖ ٔیزاضز" .اؾتٛاض ٞبَ"٘یع زض وتبة ضٔع ٌاصاضی  ٚضٔاع
ٌكبیی ث ٝوبضوطز ضؾب٘ٞٝب زض اقبػَ ٚ ٝجیؼی ؾابظی پیابْٞابیایاس ِٛٛغیه  ٚتابحیطایٗ
پیبْٞب زض ٛٞیت افطاز ،ثبٚض زاضز .ثبایٙحبَ ٚی ٔؼتمس اؾت وٙكٍطاٖ زض تِٛیاس  ٚتفؿایط
پیبْ ضؾب٘ٞٝب ٘مف ثؿعایی زاض٘س.
زض ٔیبٖ آحبض ایطا٘ی ٘یعٔی تٛاٖ ث ٝآحبض ٘ٛیؿٙسٌب٘ی ٘ظیط"حٕیس ٔٛال٘ب "ثبچابح ٔمبِاٝای
زض ؾاابَ  1386تحاات ػٙااٛاٖ ٘ظاآ ٘ااٛیٗ رٟااب٘ی ٔ ٚحاایٍ ظیؿاات فطٍٙٞاای "ٔزیااس
تٟطا٘یبٖ"ثب چبح ٔمبِٝای زض ؾبَ  1386تحت ػٛٙاٖ ٘ظٓ ٘ٛیٗ رٟب٘ی ٔ ٚحیٍ ظیؿات
فطٍٙٞی "ٞبزی ذب٘یىی" ثب چبح ٔمبِ ٝؾٛاز ضؾب٘ٝای زض ٘ظابْ آٔاٛظـ  ٚپاطٚضـ زض
ؾبَ ٔ" ،1395حٕس ٟٔسیظاز" ٜثب چبح ٔمبِٝای زض ؾابَ  1383تحات ػٙاٛاٖ ایٙتط٘ات
ٚحٛظ ٜػٕٔٛیٟٔ"ٚ ،سی ٔحؿٙیبٖ ضاز" ثاب ٔمبِاٝای تحات ػٙاٛاٖ ا٘ماالة اضتجبَاب ،
ربٔؼ ٝقجىٝای  ٚشٙٞیت ٛٞ ٚیت ٘بپبیساض ،اقبض ٜوطز.

٘ٛیؿٙسٌبٖ فٛق ث ٝثطضؾی لبثّیت  ٚزؾتطؾی ،اضظیبثی ٘مبزا٘ا ٚ ٝتؼبٔاُ ٛٞقإٙسا٘ ٝزض
اقىبَ ٔرتّف پیبْٞبی چبپی  ٚغیط چابپی اظ َطیاك زاقاتٗ ؾاٛاز ضؾاب٘ٝای پطزاذتاٝ
ا٘س.زض آحبض فٛق تالـ قس ٜتب ٘كبٖ زاز ٜقٛز افطاز ثب زاقتٗ ؾاٛاز ضؾاب٘ ٝای ،زض ثطاثاط
اَالػب ضؾب٘ٝای آؾیتپصیطی وٕتطی زاض٘سظیطا پیبْٞبیی ضا و ٝثٙٔ ٝظٛض تابحیطٌاصاضی
ثط آٟ٘ب َطاحی  ٚاضؾبَ قس ،ٜزض ؾُٔ ٛرتّف ٔٛضز قٙبؾبیی لطاض ٔیزٙٞس.
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 .4هروری بر سابقه تاریخی سواد رسانهای
زض زایط ٜإِؼبض  ٚیىی پسیب ،ؾٛاز ضؾاب٘ ٝای() Media literacyثأ ٝؼٙابی ٟٔبضتٟابی
زضن  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ پیبْٞبی ٚؾبیُ اضتجبٌ رٕؼی ،آٔاس ٜاؾات .تبضیرچا ٝپیاسایف
ؾٛاز ضؾب٘ٝای ث ٝؾبَ  1965ثبظ ٔیٌطززٔ .بضقبَ ٔه ِٞٛبٖ ،اِٚیٗ ثبض زض وتابة ذاٛز
تحت ػٛٙاٖ «زضن ضؾبٌ٘ :ٝؿتطـ اثؼبز ٚرٛزی ا٘ؿبٖ» ایٗ ٚاغ ٜضا ث ٝوبض ثاطز ٜاؾات.
ٚی ٔؼتمس اؾت « :ظٔب٘ی و ٝزٞىس ٜرٟب٘ی تحمیك یبثس ،الظْ اؾت تب ا٘ؿابٟ٘ب ثا ٝؾاٛاز
رسیسی ث٘ ٝبْ ؾٛاز ضؾب٘ٝای زؾت یبثٙس(ثی ٘ب.)33: 1385 ،
اِٛیٗ تبفّط ٘یع زض ز 1980 ٝٞپیف ثیٙی وطز ٜثٛز و ٝػهط فطزا ضا ٌؿاتط ٜفطؾاتٙسٞ ٜاب،
ضؾب٘ٞٝب ،پیبْ ٌیطاٖ  ٚپیبْؾبظاٖ قىُ ٔایزٞاس  ٚقایٜٞٛابی تجابزَ اَالػاب ٔ ،حاٛض
ٔب٘ٛضٞبی لسض آیٙس ٜضا قىُ ذٛاٙٞاس زاز .ثا ٝػجابضتی اظ ٘ظاط ٚی رٟابٖ فاطزا ،ثاٝ
نٛض فعایٙسٜای زض لّٕط ٚضؾب٘ٞٝبی رٕؼی  ٚفٙبٚضیٟبی اضتجبَی لطاض ٔیٌیطز .وب٘ابزا
٘رؿتیٗ وكٛضی اؾت و ٝث ٝنٛض ضؾٕی ،آٔٛظـ ایٗ ٘اٛع ؾاٛاز ضا زض ؾابَ 1987
زض ثط٘بٔٞٝبی زضؾی ٔساضؼ ذٛز ٌٙزب٘اس ٜاؾات .ایاٗ الاساْ اثتىابضی ضا ٔایتاٛاٖ اظ
ٟٔٓتطیٗ زؾتبٚضزٞبی ا٘زٕٗ ؾٛاز ضؾب٘ٝای وب٘بزا ( ) AMLث ٝقإبض آٚضزٞ .آ اوٙاٖٛ
اػًبء ًٟ٘ ،AMLت ؾاٛاز ضؾاب٘ٝای ضا زض وب٘ابزا ضٞجاطی ٔایوٙاس( .لبؾإی:1385 ،
)98ٚ97

.5رویکردهای هختلف به آهوزش سواد رسانهای
.1ضٚیىطز ثیٙٙس٘ ٜمبز
.2ضٚیىطز ٔتٗ ٔحٛض
.3ضٚیىطز ثبفتٔحٛض یب ضٚیىطزی وا ٝثا ٝفطاٌیاط أىابٖ ٔایزٞاس تاب ضؾاب٘ٞ ٝابضا زض
چبضچٛة ضٚاثٍ نبحجبٖ ٔٙبفغ  ٚلسض ثجیٙٙس.
 .4ضٚیىطز ثبفتٔحٛض ثب تبویس ثط التهبز ؾیبؾی
ث٘ ٝظط ٔیضؾس ،ضٚیىطزی ٔیتٛا٘س ثٟتط ث ٝزغسغٞٝبی ؾٛاز ضؾب٘ٝای پبؾد زٞس وا ٝثاب
ثبفت ارتٕبػی  ٚپیبٔسٞبی ارتٕبػی ضؾب٘ ،ٝؾط ٚوبض زاقت ٝثبقسٔ .ب ثطای آٔٛظـ ؾٛاز
ضؾب٘ٝای قبیس ثیكتط ثا ٝضٚیىاطز ثبفات ٔحٛض٘یابظ زاضیآ؛ ضٚیىاطزی وا ٝزض آٖٔ ،اتٗ
ضؾب٘ٝای فمٍ یه ٔطحّ ٝاظ فطایٙس تِٛیس ٔحؿٛة ٔیقٛز(اظ ٞط یه اظ ضٚیىطزٞبی یبز
قس ،ٜثط اؾبؼ ٔٛلؼیت ٔ ٓٞیتٛاٖ اؾتفبز ٜوطز)
ٌفتٙی اؾت ٍ٘اب ٜوبضقٙبؾای وكاٛضٔبٖ ثا ٝضؾاب٘ٞٝاب اظ اثتاسا  ٚاظ زٚضٜای وا ٝاِٚایٗ
ضؾب٘ٞٝبی ٔسضٖ ث ٝربٔؼٔ ٝب ػطي ٝقسٍ٘ ،ٜبٞی ػٕستب ٔحتٛا ٔحٛض  ٚوبضوطزٌطا ثاٛزٜ
اؾت.ث ٝػجبضتی ،ضٚیىطزی و ٝانبِت ضا ثیكتط ثٔ ٝحتٛای ضؾب٘ٔ ٝیزٞس تب ربٔؼا ٚ ٝیاب
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ذٛز ضؾب٘ ٝث ٝػٛٙاٖ فٙبٚضیاسض ایاٗ ضٚیىاطز ،ربٔؼا ٚ ٝفٙبٚضیٟابی اضتجابَی زض ٔمبثاُ
ٔحتٛای ضؾب٘٘ ،ٝمكی فطػی ث ٝػٟسٔ ٜیٌیط٘س .زض زیسٌبٔ ٜحتٛا ٔحٛضٔ ،ربَت ثكاس
ٔٙفؼُ ػُٕ ٔیوٙسٞٚیچ ٌ٘ ٝ٘ٛمف ٔؿتمُ ٔ ٚرتبضی ٘ساضز٘ .تیزا ٝایاٗ ضٚیىاطزٙٔ ،اغ
اؾتفبز ٜاظ ؾیبؾتٟبی اضتجبَی ضا قىُ زاز ٜاؾت.
آٔٛظـ ؾٛاز ضؾب٘ٝای ٔیتٛا٘س زض ٔمبْ ٘ٛػی ربیٍعیٗ ،ضٚیىطز فٛق ضا انال وطزٚ ٜ
ٔٛرت قٛز تب ٘تبیذ ٚالغ ثیٙب٘ ٚ ٝزضؾتی ضا و ٝا٘تظبض زاضیٓ ،ثا ٝزؾات آٚضیآ .پسیاسٜ
فطاٚا٘ی ضؾب٘ٝای ػبُٔ ٕٟٔی اؾت ؤ ٝب ضا تطغیت ٔیوٙس تب ث ٝآٔٛظـ ؾٛاز ضؾاب٘ٝای
ضٚی آٚضیٓ .فطاٚا٘ی ضؾب٘ٝای ثسیٗ ٔؼٙبؾت و ٝضؾب٘ٞٝاب اظ حیاج تؼاساز(چا ٝؾارت
افعاضی  ٚچ٘ ٝطْ افعاضی) ثٔ ٝطاتت فطاٚاٖ تط اظ ٌصقت ٝا٘س  ٚلبثّیتی ثٔ ٝطاتت رسیاستط
اظ ضؾب٘ٞٝبی لسیٕی پیسا وطزٜا٘س.
ایااٗ ٚیػٌاای ٞااب ،ضٚیىطزٞاابی ٔتفاابٚتی ضا زض ضاثُاا ٝثااب ؾیبؾااتٍصاضی پاایف ضٚی ٔااب
ٔیٌصاض٘س ،ضٚیىطزٞبیی و ٝثیكتط ٔتٛرٔ ٝربَت ضؾب٘ٞٝب ٞؿاتٙس .زض ایاٗ ضٚیىطزٞاب،
ٚرٛز یه ٔربَت آٌبٙٔ ٚ ٜتمس ،ثٟتطیٗ ؾیبؾت ٔهٖٛؾبظی زض ز٘یبی ضؾب٘ٝای أاطٚظ
اؾت(.اضرٕٙسی)7ٚ8 :1384 ،

 .6وجوه سواد رسانهای
ؾٛاز ضؾب٘ٝای یه ٔٛيٛع ٔتًّغ اؾات وا ٝلاسض زضن ٔربَجابٖ اظ ٘حا ٜٛوابضوطز
ضؾب٘ٞٝب  ٚقیٜٞٛبی ٔؼٙیؾبظی زض آٟ٘ب ضا َط تٛر ٝلطاض ٔیزٞاس ٔ ٚایوٛقاس ایاٗ
ٚاوبٚی ضا ثطای ٔربَجبٖ ث ٝیه ػبز ٚ ٚظیف ٝتجسیُ وٙس .ؾٛاز ضؾاب٘ٝای ضا ٔایتاٛاٖ
ثؿتط ُٔٙمی زؾتطؾی ،تزعی ٚ ٝتحّیُ  ٚتِٛیس اضتجبٌ زض قىُٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضؾب٘ٝای ٚ
زض ٕٞیٗ حبَ تأٔیٗ قطایٍ ٔهط ٔحتٛای ضؾب٘ٝای اظ ٔٙظط ا٘تمبزی زا٘ؿت.
ؾ ٝرٙج ٝؾٛاز ضؾب٘ٝای ػجبضتٙس اظ:
اِف :اضتمبی آٌبٞی ٘ؿجت ث ٝضغیٓ ٔهط ضؾب٘ٝای  ٚیب ث ٝػجبض ثٟتط تؼیایٗ ٔیاعاٖ ٚ
٘حٔ ٜٛهط غصای ضؾب٘ٝای اظ ٔٙبثغ ضؾب٘ٝای ٌ٘ٛبٌ ٖٛو ٝزض یه والْ ٕٞبٖ ٔحتاٛای
ضؾب٘ٞٝبؾت.
ة :آٔٛظـ ٟٔبض ٞبی ُٔبِؼ ٝیب تٕبقبی ا٘تمبزی.
د :تزعی ٚ ٝتحّیُ ارتٕبػی ،ؾیبؾی  ٚالتهبزی ضؾب٘ٞٝب و ٝزض ٍ٘ب ٜا َٚلبثُ ٔكابٞسٜ
٘یؿت.
ثٙبثطایٗ اِٚیٗ ٘ىت ٝزض ٔٛيٛع ؾٛاز ضؾب٘ٝای تٛر ٝزاقتٗ ثٔ ٝیعاٖ ٘ ٚؿجت ٔهاط اظ
ٞط ضؾب٘ ٝزض ضٍ٘یٗوٕبٖ ضؾب٘ٞٝبؾت  ٚؾپؽ تٛر ٝثب ایٗ ٘ىت ٝوا ٝزیاسٖ ،ذٛا٘اسٖ ٚ
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قٙیسٖ ػٕستب ثبیس اظ ٔٛيغ ا٘تمبزی ثبقس  ٚؾٔٛیٗ ٘ىت ٝایٙى ٝث٘ ٝمف زؾاتا٘اسضوبضاٖ
ٔ ٚبِىبٖ ضؾب٘ٞٝب ٔ ٓٞیثبیؿت تٛر ٝزاقت(.قىطذٛا)6: 1388 ،ٜ

 .7اهذاف سواد رسانهای
ٞس ؾٛاز ضؾب٘ ٝای ،لاسض ثركایسٖ ثا ٝقاٟط٘ٚساٖ رٟات وٙتاطَ ذاٛز زض ٔمبثاُ
ثط٘بٔٞٝبی ضؾب٘ٝای اؾت .زِیُ انّی ثطای آٔٛظـ ایٗ ٘اٛع ؾاٛاز ،وؿات ٟٔابض زض
ٔسیطیت اَالػب  ٚقٙبذت تبحیطا ٕٔىٗ زض اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝب ٔایثبقاس.ثاِ ٝحابِ
٘ظطی ،افطاز ثب زاقتٗ ؾٛاز ضؾب٘ٝای ،زض ثطاثط اَالػب ضؾب٘ٝای ،آؾیتپاصیطی وٕتاطی
زاض٘س ظیطا پیبٟٔبیی ضا و ٝثٙٔ ٝظٛض تأحیطٌصاضی ثط آٟ٘ب َطاحی  ٚاضؾبَ قس( ٜزض ؾاُٛ
ٔرتّف ) ٔٛضز قٙبؾبیی لطاض ٔیزٙٞس (.ثهیطیبٖ رٟطٔای ،ثای تاب )32:ؾاٛاز ضؾاب٘ٝای
ٟٔبضتٟبی الظْ ضا ثطای ثطلطاضی اضتجبَی ٔتفىطا٘ ٚ ٝآٌبٞب٘ ٝثب ضؾب٘ٞٝاب ٔایآٔاٛظز  ٚزض
ػیٗ حبَ زیسٌبٞی تحّیّی ٘ ٚمبزا٘٘ ٝؿجت ث ٝپیبٟٔبی ضؾب٘ٝای فطأ ٓٞیؾبظز.
ثسیٟی اؾت و ٝافطاز ٕ٘ی تٛا٘ٙس ثط آ٘چ ٝث ٝػّ ْٛػطئ ٝیقٛز ،وٙتاطَ ظیابزی زاقاتٝ
ثبقٙس ،أب ٔیتٛا٘ٙس اػٕبَ وٙتطَ ثط ضٚـ ثط٘بٔ ٝضیعی ش ٗٞذٛز ضا ثیبٔٛظ٘س .ثإٞ ٝایٗ
ؾیبقٞ ،س ؾٛاز ضؾب٘ٝای ایٙؿت وا ٝثا ٝافاطاز ٘كابٖ زٞاس وا ٝچٍ٘ٛا ٝوٙتاطَ ضا اظ
ضؾب٘ٞٝب ث ٝذٛز ٔؼُ ٛؾبظ٘س .
اِٚیٗ ٌبْ زض تیییط وٙتطَ اظ ضؾب٘ ٝث ٝقرم ایٗ اؾت و ٝافطاز زضیبثٙس چٍ ٝ٘ٛضؾب٘ٞٝاب
آ٘بٖ ضا ثط٘بٔٝضیعی ٔیوٙٙس .ثط٘بٔٝؾبظی ضؾب٘ٝای زا ٕب زض غبِت چطذٝای زٔ ٚطحّاٝای
ؤ ٝساْ تىطاضی ٔیقٛز ا٘زبْ ٔیٌیطز:
هحذود کردى انتخابها
تحکين تجربه
چطذ ٝثط٘بٔٝؾبظی ضؾب٘ٝای

 .7-1هحذود کردى انتخابها

ضؾب٘ٞٝب ،چٙبٖ ثطای ٔب ثط٘بٔ ٝضیعی وطز ٜا٘س و ٝثبٚض وٙیٓ ا٘تربثٟبی ظیابزی ضا پایف ضٚ
زاضیٓ  :أب حمیمتب ٌؿتط ٜایٗ ا٘تربثٟب ثطای افطاز اظ َطیك قطَیؾابظی ضؾاب٘ٝای ثؿایبض
ٔحسٚز ٔیقٛز .ث ٝػجبضتی ضؾب٘ٞٝب ثب قطَی وطزٖ شٔ ٗٞب ثبػج ٔیق٘ٛس تب زؾات ثاٝ
فیّتطؾبظی شٕٙٞبٖ ٔتٙبؾت ثب اٍِٞٛبیی و ٝآٟ٘ب ثطای شٕٙٞابٖ ثط٘بٔا ٝضیاعی واطز ٜا٘اس،
ثع٘یٓ.
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 .2-1تحکين تجربه

اٍِٞٛبیی و ٝا٘ؿبٖ ثط اؾبؼ آٟ٘ب زض ٔؼطو ضؾب٘ ٝلطاض ٔیٌیاطز ثا ٝتاسضیذ زض رطیابٖ
تزبضة ٌصقتٚ ٝی ثب ضؾب٘ ،ٝثط٘بٔ ٝضیعی ٔیقٛزٔ .بزأی و ٝتزابضة ٔاصوٛض ضيابیت
ثرف  ٚػبضی اظ احؿبؾب ٔٙفی قىؿت یب ٘فط ثبقس ،لطاضٌیطی زض ٔؼطو ضؾب٘ٞٝب
تمٛیت ٔیقٛز )24: 1385 ،patter (.
ثٕٞ ٝیٗ ؾیبق ٔمبِ ٝحبيط ٔسػی اؾت ،یىی اظ لسضتٕٙستطیٗ اؾتطاتػیٞب رٟت وبٞف
تأحیط ثط٘بٔٝؾبظی ضؾب٘ ٝزض ش ٗٞزا٘كزٛیبٖ ػّ ْٛؾیبؾی آٔٛظـ ؾٛاز ضؾاب٘ٝای اؾات
چطاو ٝایٗ ٘ٛع آٔٛظـ ؾجت تٛا٘بیی ثركیسٖ ث ٝآٟ٘ب رٟت ٔفهُ ثٙاسی ٞاٛیتی قابٖ
زض ٔمبثُ ٔفهُ ثٙسیٞبیی اؾت و ٝپیبْٞبی ضؾب٘ٝای زض لبِت ٌفتٕبٖٞبی ٔؿٍّ ثاطای
آٟ٘ب تٙظیٓ ٔیوٙٙس.

 .8پرسشها و هفاهین هطروحه در سواد رسانهای
ثطای زضن إٞیت ضؾب٘ٞٝابی وٙا٘ٛیٔ ،ایثبیؿات فّؿاف ٝتِٛیاس ٞاط پیابْ ،قاطایٍ ٚ
ٔحسٚزیتٟبی حبوٓ ثطآٟ٘ب ٚ ،حتی ؾبظ٘سٞ ٜط وساْ اظ پیبٟٔب ضا ثكٙبؾیٓ.
زض ایٗ ضاؾتب پیطأ ٖٛؾٛاز ضؾب٘ٝای ٔیتٛاٖ چٟبض ػٙهط وّیسی ضا ٔاٛضز ثطضؾای لاطاض
زاز ٘ :رؿت آ٘ى ٝچ ٝوؿی (وؿب٘ی) پیبٟٔبی ضؾب٘ٝای ضا ٔیآفطیٙس؟ ز ،ْٚچ ٝزیسٌبٟٞب،
اضظقٟب  ٚقیٜٞٛبیی اظ ظ٘سٌی زض یه پیبْ ضؾاب٘ٝای ٘كابٖ زاز ٜقاس ٜیاب اظ لّآ افتابزٜ
اؾت؟ ؾ ،ْٛپیبْٞبی تِٛیس قس ،ٜتحت تأحیط چ ٝقطایٍ ؾیبؾی – ارتٕبػی ایزابز قاسٜ
اؾت ؟  ٚؾطا٘زبْ زض چٟبضٔیٗ پطؾف ُٔط ٔیقٛز و ٝآیب یه ٔاتٗ ٘اعز ٍٕٞابٖ ثاٝ
یه قی ٜٛتفؿیط یب تأٚیُ ٔیقٛز ؟
پطؾف ا٘ َٚكبٖ ٔیزٞس وٞ ٝیچ پیبٔی ثی َط  ٚذٙخی ٘یؿت ثّى ٝپیبٟٔب ث ٝیه ٔٙجغ
لسض ٚاثؿتٍی زاض٘س .پطؾف ز٘ ْٚیع ز ٚزیسٌب ٜثٙیبزی ضا ٘ؿاجت ثا ٝتٕابٔی پیبٟٔابی
ضؾب٘ٝای پیف ضٚی ٔب ٔیٌكبیس« :تِٛیس» « ٚا٘تربة وطزٖ» پیبٟٔب .تِٛیس پیبٟٔاب زض ػایٗ
ؾبزٌی ،حىبیت اظ قٙبذتی ػٕیك زاضز  ٚآٖ ایٙىٔ ٝت ٚ ٖٛپیبٟٔبی ضؾب٘ٝای ثب ٚرٛز آٖ
و ٝث ٝتفىط «ٚالؼی» ٔیآیٙس ،أب «َجیؼی» ٘یؿتٙس .ا٘تربة پیبٟٔب ٘یع ٘كبٖ زٙٞس ٜآٖ اؾات
و ٝزض ایٗ فطایٙس ذاللب٘« ،ٝا٘تربثٟب ٘یع تِٛیس ٔیق٘ٛس» زض ٚالغٔ ،ف ْٟٛاؾبؾای پطؾاف
ز ْٚآٖ اؾت و ٝتٕبْ پیبٟٔب تِٛیس ٔیق٘ٛس  ٚث ٝقیٜٛای ٚالؼی ثط ٔطزْ احط ٔایٌصاض٘اس.
ث ٝػجبضتی ایٗ پطؾف ٘بظط ثط « ٔحتٛا»ی پیبْ ضؾب٘ٞٝبؾت .اٌاط ثپاصیطیٓ وا ٝپیابْٞابی
تِٛیس قس ٜتٛؾٍ فطز یب افطازی ثب ٞس ذبل ،زؾتىبضی ٔیق٘ٛسٔ ،زٟاع ثاٛزٖ افاطاز
ث ٝؾٛاز ضؾب٘ٝای ثبػج ٔیقٛز و ٝآٟ٘ب زض تهٕیٓ ٌیطیٟبیكبٖ رٟت پصیطـ یب ضز یاه
پیبْٔ ،سثطا٘ٝتط ػُٕ ٕ٘ٛز ٜتب اظ ایٗ َطیك ث ٝقٙبؾبیی پیبْ زؾتىبضی قسٚ ٜالف ق٘ٛس.
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پطؾف ؾ ْٛزض ٔٛضز «لبِت» پیبٟٔبی ضؾب٘ٝای ثحج ٔیوٙس  ٚقایٜٛای وا ٝزض آٖ پیابْ
تحت تأحیط قطایٍ ارتٕبػی  ٚؾیبؾی ذبنی تِٛیس ٔیقٛز .ایٙى« ٝافطاز چا ٝچیاعی ضا
ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔیزٙٞس» یىی اظ ٕٟٔتطیٗ پطؾكٟبیی اؾت و ٝزض ثحج ؾٛاز ضؾاب٘ٝای
ُٔط ٔیقٛزٔ .ؿّٕبً تٛر ٝث ٝایٗ ٔ ٟٓوا ٝیاه پیابْ تحات چا ٝقاطایٍ ارتٕابػی ٚ
ؾیبؾی تِٛیس ٔیقٛز ٔیتٛا٘س ث ٝافطاز زض ٌاعیٙف پیبٟٔاب ٔتٙبؾات ثاب لبِات فىطیكابٖ
وٕه ٕ٘بیس .
 ٚؾطا٘زبْ پطؾف چٟبضْ ثٔ ٝب ٘كبٖ ٔیزٞاس وا ٝچٍ٘ٛا « ٝتفابٞ ٚابی » ٔاب تفبؾایط
ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا اظ ضؾب٘ ٚ ٝپیابْ آٖ ،تحات تاأحیط لاطاض ٔایزٞاس  « ٚقاجبٞتٟبی » ٔاب ٘یاع،
قٙبذتٟبی ٔكتطوی ضا ٔٛرت ٔیقاٛزٞ .اط ٔربَات زض ٔٛارٟا ٝثاب ا٘اٛاع ضؾاب٘ٞٝاب،
ٔزٕٛػٝای ٔٙحهط ث ٝفطز اظ ٚیػٌیٞبی قرهی تمّیس ؾٗ ،رٙؽ ،ؾاُح تحهایال ،
قیُ ،ایس ِٛٛغی  ٚرع ایٟٙب ضا ثىبض ٔیثٙسز وا ٝایاٗ ٚیػٌایٞاب ثاٍٙٞ ٝابْ اؾاتفبز ٜاظ
ضؾب٘ٞٝب ،تفبؾیط ٔٙحهط ث ٝفطزی ضا ٘یع ؾجت ٔیقٛز.
رسِٛٔ َٚفٞٝبی وّیسی زض ؾٛاز ضؾب٘ٝای
پرسشهاي شخصي
پرسشهاي
هفاهين اساسي
دستاورد
(بازتاب)
کليذي (تحليل)
(آگاهي)
پیبٔی ضا ٔیپصیطْ وٝ
 .1پیبٟٔبی ضؾب٘ ٝای آفطیٙٙس ٜپیبٟٔابی آیب پیبْ قاّیه قاسٜ
تٙاابلى ثٙیاابزیٗ ثااب
ضؾاااب٘ٝای چااا ٝضا زض وٙبض پیابْٞابی
ث ٝیه ٔٙجغ لاسض
پیبْ ٞبی شذیط ٜقاسٜ
زیٍط ثپصیطْ؟
وؿب٘ی ٞؿتٙس ؟
اؾتٛاض٘س
زض ش٘ ٓٙٞساقت ٝثبقس.
یه پیبْ ثب چٞ ٝسفی
پیبٔی ضا ٔیپصیطْ وٝ
 .2پیاابْٞاابی تِٛیااس یه پیابْ ثاب چاٝ
ثطرؿاات ٚ ٝیااب ثااٝ
ثااٚ ٝالؼیاات راابضی
قااس ٜزؾااتىبضی ٞ ٚاااسفی اضؾااابَ
حبقی ٝضا٘سٔ ٜیقٛز
٘عزیه تط ثبقس
ٔسیطیت ٔیق٘ٛسٔ .یقٛز ؟
؟
 .3پیاابْٞاابی تِٛیااس
آیب پیبٟٔبی تِٛیاس ثاب پیبٔی ضا ٔیپصیطْ وٝ
قااس ٜتحاات تااأحیط یااه پیاابْ تحاات
قاااطایٍ ؾیبؾااایٔ -تٙبؾاات ثااب ػٙبنااط
قاااطایٍ ؾیبؾااای -تأحیط چ ٝقطایُی
ارتٕبػی ٔٗ ؾبظٌبض فطٍٙٞاای ،ؾیبؾاای ٚ
ارتٕاابػی ذبناای تِٛیس قس ٜاؾت؟
ارتٕبػی ٔٗ ثبقس.
اؾت ؟
ثٛرٛز ٔیآیٙس.
لج َٛایٗ ٚالؼیت واٝ
تفؿیط ٔاٗ زض ٔاٛضز
 .4پیاابْٞاابی تِٛیااس
ٔؼٙب ٕٞیك ٝزض حابَ
آیب یه ٔاتٗ ٘اعز
پیبْ زضیبفات قاس، ٜ
قاااااس ٜتٛؾاااااٍ
تیییط اؾت  ٚحمیمت
ٍٕٞاابٖ ثاا ٝیااه
تب چٔ ٝیعاٖ ثب تفؿیط
ا٘ؿاابٟ٘بی ٔرتّااف،
ضیعـ زاضز (پاصیطـ
قااىُ تفؿاایط ٚ
زیٍطاٖ ُٔبثمت زاضز
ٔتفاابٍ٘ ٚطیؿااتٝ
ؾاایبِیت لطاضزازٞاابی
تبٚیُ ٔیقٛز.
.
ٔیقٛز.
فطٍٙٞی)

کليذواشه

ٛٞیت

ٔحتٛا

ثبفت یب
ظٔیٝٙ

ثیحجبتی
ٔؼٙب

 39جستارهاي سياسي معاصر ،سال نهم ،شمارة دوم ،تابستان 7931

ایٗ رس٘ َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝآقٙبیی ثب ؾٛاز ضؾب٘ٝای ٔٛرات ٔایقاٛز تاب زا٘كازٛیبٖ
ػّ ْٛؾیبؾی رٟت زاٚضی ٘ؿجت ثٔ ٝحیٍ ؾیبؾی -ارتٕبػی پیطأ ٖٛذاٛز ثسا٘ٙاس واٝ
یه پیبْ ثب چٞ ٝس  ،اظ چٙٔ ٝجغ ،اظ وسأیٗ ؾبذتبض لسض  ٚتٛؾٍ چ ٝوؿاب٘ی ٔٙتكاط
ٔیقٛز.

 .9ابعاد سواد رسانهای
ثَٛ ٝض وّی ؾٛاز ضؾب٘ٝای زاضای چٟبض ثؼس اؾبؾی اؾت و ٝث ٝقط شیُ ٔیثبقس:
 -7آگاهيٙٔ :ظٛض اظ ؾٛاز ضؾب٘ٝای ایٗ اؾات وا ٝؾاٛاز آٔاٛظ ضؾاب٘ٝای ثاب ٚاغٜٞاب ٚ
ٔفبٞیٓ انّی ضؾب٘ٞٝبی ٔٛضز ٘ظط آقٙب ثبقس .حمٛق ٔ ٚؿئِٛیتٟبی ذاٛز ضا زض لجابَ آٖ
ثكٙبؾس  ٚثب ٘ح ٜٛتِٛیس ٕ٘ ٚبیف زض آٖ ضؾب٘ ٝآقٙب ثبقس.
-2تجسیه و تحليل :ؾٛاز آٔٛظ ضؾب٘ٝای ٔیثبیؿت ثب فٛٔ ٖٛٙضز اؾاتفبز ٜثاطای ؾابذت
پیبْٞبی ضؾب٘ٝای آقٙب ثبقس  ٚثتٛا٘س زضثبض ٜپیبْٞبی ضؾب٘ٝای ثپطؾس  ٚث ٝا٘سیك ٝا٘تمبزی
ثپطزاظز .ػال ٜٚثط ایٗ ،ؾٛاز آٔٛظ ضؾب٘ٝای ٔیثبیؿت ثب آحبض پیبْٞبی ضؾب٘ ٝای ،ثاط ضٚی
ٌیط٘سٌبٖ ٔ ٚربَجبٖ آقٙب ثبقس.
-9ارزیابي :ؾٛاز آٔٛظ ضؾب٘ٝای ثبیس ثب ػٙبنط ظیجبیی قٙبذتی پیبْٞابی ضؾاب٘ٝای آقاٙب
ثبقس  ٚثتٛا٘س ث ٝاضظیبثی زضثبضٔ ٜؤحط ثٛزٖ ضؾب٘ٞٝب ثطای ٘تبیذ ٔٛضز ٘ظط ٔربَجبٖ ٞاس
ثپطزاظز .ؾٛاز آٔٛظ ٕٞچٙیٗ ثبیس ثتٛا٘س ثیٗ اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝب ثطای اٞاسا قرهای ٚ
آٔٛظـ ،تٕییع لب ُ قٛز.
-1توليذ :ؾٛاز آٔٛظ ضؾب٘ٝای ثبیس تكریم ثسٞس و ٝپیبْٞاب چٍ٘ٛا ٝثاطای ػطيا ٝثاٝ
ٔربَت ،ثؿت ٝثٙسی قس ٜا٘س ٔ ٚؼیبضٞبیی ثطای اضظیبثی ویفیت ٔحهاٛال ضؾاب٘ٝای ٚ
اضظیبثی تِٛیسا ٟ٘بیی زاقت ٝثبقس(.وٛحطی ،ثی تب)161ٚ162 ،

 .11سواد انفورهاتیکی(سواد اطالعاتی)
ا٘مالة اَالػب  ٚاضتجبَب  ،ػهط رسیسی ضا زض زٚض ٜحیب ثكط ثٚ ٝرٛز آٚضزٔ ٚ ٜب
ضا زض چطذكٍب ٜتٕسٖ رسیسی لطاض زاز ٜوٚ ٝيؼیت ذبنی ضا زض ػطنٞٝابی ٔرتّاف
ظ٘سٌی اظ رّٕ ٝآٔٛظـ پسیس آٚضز ٜاؾت (.ذٛاضظٔی )6: 1384 ،ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض زاقتٗ
ؾٛاز اَالػبتی یىی اظ ّٔعٔٚب ػهط رسیس ٔیثبقس.ؾٛاز اَالػبتی زا٘كی اؾت و ٝثٝ
فطز وٕه ٔیوٙس تب ثسا٘اس چٍ٘ٛا ٚ ٝوزاب ثاطای ضؾایسٖ ثاٙٔ ٝابثغ زا٘اف اظ فٙابٚضی
اَالػبتی اؾتفبز ٜوٙس .ؾٛاز اَالػبتی ٟٔبض  ٚزا٘اف زؾتطؾای ٔاؤحط ثا ٝاَالػاب ٚ
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اضظیبثی آٖ ٍٙٞبْ ٘یبظ اؾت .ث ٝػجبضتی ،ؾٛاز اَالػبتی یبا٘فٛضٔبتیىی ثٔ ٝؼٙابی تٛا٘ابیی
افطاز زض ثٟطٌ ٜیطی اظ وبٔپیٛتط  ٚفٗ آٚضی اَالػب اؾات (.اوطٔای )49: 1381 ،یؼٙای
فطز ٔیثبیؿت يٕٗ تٛإ٘ٙسؾبظی ذٛز ثطای ثبال ثطزٖ لاسض ٌعیٙكاٍطی ( اظ َطیاك
ؾااٛاز ضؾااب٘ ٝای) ٟٔبضتٟاابی اؾااتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغیٟاابی اَالػاابتی ضا ثرااٛثی فطاٌیااطز.
زض تؼبضیف زیٍطی و ٝزض زٞا 1980 ٝاظ ؾاٛاز اَالػابتی اضا ا ٝقاس ،ؾاٛاز اَالػابتی
ثٝػٛٙاٖ ؾٛاز زض ربٔؼ ٝاَالػبتی ٔاٛضز تٛرا ٝلطاضٌطفات ٚزض ٘یٕا ٝز ْٚزٞاٞ ٝكاتبز
ٔیالزی ،وتبثساضاٖ وتبثرب٘ٞ ٝبی زا٘كٍبٞی اظ انُال ؾاٛاز اَالػابتی ثا ٝرابی ؾاٛاز
وتبثرب٘ٝای اؾتفبز ٜوطز٘س
اٌطچ ٝاضظـ اَالػب زضػهطحبيطثطوؿی پٛقیس٘ ٜیؿت,أب ٔكاىال زؾتطؾای ثاٝ
اَالػب ٔب٘غ ثعضٌی زضقٙبؾبیی اَالػب ٔفیس ,زؾتطؾی  ٚاؾتفبز ٜاظآٟ٘بؾت ٔ ٚزٟاع
ثٛزٖ ث ٝؾٛازاَالػبتی یىی اظٟٔبض ٞبیی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س چٙیٗ ٔكاىالتی ضا اظٔیابٖ
ثطزاضز.ث ٝظػٓ ٔمبِ ٝحبيط ،ؾٛاز اَالػبتی ثطای افطاز یه ٘یبظ الظْ اؾت أب قطٌ وبفی
٘یؿت .قطٌ وبفی ثطای ٔزٟع قسٖ ث ٝایاٗ ٘اٛع ؾاٛاز ،ؾاٛاز ضؾاب٘ٝای اؾات .ؾاٛاز
ضؾب٘ٝای ؾجت ضٔع ٌكبیی ا٘تمبزی اظ پیبْٞبی ضؾب٘ٝای  ٚث ٝز٘جابَ آٖ ثطذاٛضز ناحیح
زض ٔٛار ٟٝثب آٟ٘ب ٔیقٛز.ثط ایٗ اؾبؼ ث٘ ٝظط ٔیضؾس ؾٛاز اَالػبتی  ٚؾٛاز ضؾاب٘ٝای
ثطای زا٘كزٛیبٖ ػّ ْٛؾیبؾی الظْ ّٔ ٚع ْٚیىسیٍط اؾت چطا و ٝثب ٔزٟع قسٖ ث ٝایاٗ
قىُ اظ ؾٛاز ،زا٘كازٛیبٖ ایاٗ ضقات ٝيإٗ زؾتطؾای اضظاٖ  ٚؾاطیغ ثا ٝاَالػاب ،
ٔیتٛا٘ٙس ث ٝذٛز آٌبٞی ثیكتط زض ض٘ٚس ا٘تربة پیبْٞبی ضؾب٘ ٚ ٝذّك ٌ ٚعیٙف آظازا٘اٝ
ٔحتٛا فطنتٞبی رسیسی ضا رٟت ثطؾبظی ٛٞیتی ذٛز ٘ٚمس اظ تؼطیف ضؾٕی ٛٞیت
زض اثؼبز ٔرتّف آٖ زؾت یبثٙس  ٚزض رؿات  ٚراٛی ٞاٛیتی رسیاس ثاطای ذٛیكاتٗ
ثطآیٙس.

 .11جاهعه اطالعاتی و تغییر در هفاهین علوم سیاسی
زض ػهط حبيط٘ ،ؿجت ا٘ؿبٖ ثب ٞؿتی تیییط یبفت ٚ ٝػبُٔ ایٗ تیییاط حابوٓ قاسٖ ٍ٘ابٜ
تىِٛٛٙغیىی ث ٝرٟبٖ اؾات.ثاب ا٘ماالة اَالػاب ٔ ،جاب٘ی لاسض ؾیبؾای اظ حاطٚ ٚ
ذك٘ٛت ،ث ٝاَالػب ٔٙتمُ قس ٜاؾت َ(.بٞطی )26: 1382 ،ثٕٞ ٝایٗ ٔٙظاٛض ا٘ماالة
زیزیتبَ زض ػطن ٝؾیبؾی ثبػج پیسایف ٔفبٞیٓ ؾیبؾی ٘اٛیٙی قاس ٜاؾاتٕٞ .ا ٝایاٗ
ٔفبٞیٓ حىبیت اظ آٖ زاضز و ٝایٗ ا٘مالة ،اٍِٞٛبی حبوٕیت ،اػٕبَ التاساض ،ا٘تربثاب ،
ٔكبضوت ،ربٔؼٔ ٝاس٘یٛٞ ،یات ؾیبؾای ،ضاثُأ ٝاطزْ ثبحبوٕیات ،پبؾارٍٛیی ٘ظابْ
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حىٔٛت زض ثطاثط ٔطزْٔ ،طظٞبی ٘ظبض  ٚوٙتطَ  ٟٓٔ ٚتط اظ آٖ تطویت حماٛق فاطزی،
ٔس٘ی ،قٟط٘ٚسی  ٚحمٛق ثكطی ضا ٔتح َٛؾبذت ٝاؾت٘ .ظطیا ٝپاطزاظاٖ پؿات ٔاسضٖ
٘ظیط ٔیكُ فٛو ٛثط آٖ اؾت و ٝضٚاثٍ ؾُّ ٝثٔ ٝخبث ٝیه پسیس ٜؾیبؾی زض ظثابٖ تِٛیاس
ٔیقٛز  ٚؾُ ٛوالٖ ؾُّ ٝضا ٕ٘ی تٛاٖ ثس ٖٚتٛر ٝث ٝایٗ ؾُ ٛذطز زض ظثبٖ زضن
وطز.ث ٝػجبضتی اظ زیسٌبٚ ٜی ،ؾیبؾت فمٍ ٟ٘بز ؾیبؾی ٘ظیط پبضِٕبٖ ٘یؿت ثّىا ٝواٙف
ؾیبؾی زض تٕبٔی ٔٙبؾجب فطزیٔ ،یبٖ فطزی  ٚرٕؼی ٔاٛضز تٛرا ٝلاطاض زاضز .زض ایاٗ
قطایٍ ضاثُٝای ؤ ٝیبٖ فطز ٞ ٚاٛیتف ثطلاطاض ٔایقاٛز ضاثُاٝای ٔتًإٗ پیبٔاسٞبی
ؾیبؾی اؾت و ٝذٛز تحت تبحیطتىِٛٛٙغیٟبی ٘ٛیٗ ضؾب٘ٝای لطاض ٔیٌیطز.
ثٕٞ ٝیٗ ؾیبق ،زض ػهط ربٔؼ ٝاَالػبتی ٔفبٞیٓ ضقت ٝػّ ْٛؾیبؾی زض ٘تیز ٝتحاٛال
٘بقی اظ فٗ آٚضیٟبی ٘ٛیٗ اضتجبَی  ٚاَالػبتیٔ ،ؿتّعْ زٌطٌ٘ٛی اؾات.ایاٗ زض حابِی
اؾت و ٝزضضقتٔ ٝصوٛضٔ ،ب قبٞس زٌطٌ٘ٛی لبثُ تٛرٟی ٔتٙبؾات ثاب تیییاط ٚتحاٛال
ثیٗإِّّی ٘یؿتیٕٓٞ.یٗ ٔٛيٛع ػبّٔی ٔؤحط زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞب اظ رّٕ ٝایاطاٖ ثاٛزٜ
تب ٔٛرجب ٘بثطاثطی زض اَالػب  ٚزا٘بیی ضا فطا ٓٞؾبظز(.اظایٗ ٘ابثطاثطی تحات ػٙاٛاٖ
«قىب زیزیتبِی» یبز ٔیقٛز).
ضِٙٚس ضاثطتؿ ٖٛاظ رّٕ٘ ٝظطی ٝپطزاظاٖ رٟب٘ی قسٖ اؾت و ٝتالـ واطز ٜتاب ثاب ٘ظطیاٝ
پطزاظی زض ذهٛل رٟب٘ی قسٖ قی ٜٛفٔ ٟٓتفبٚتی ضا زض ٔاٛضز پسیاساضٞبی ؾیبؾای-
ارتٕبػی ثٛرٛز آٚضز٘ ٚ ٜحٍ٘ ٜٛطـ ث ٝأٛض ارتٕابػی ضا زٌطٌا ٖٛؾابظز .ضاثطتؿاٖٛ
رٟب٘ی قسٖ ضا ٔطحّ ٝثّٛؽ ربٔؼ ٝقٙبؾی والؾیه ٔایزا٘اس ٔ ٚؼتماس اؾات « :زا٘اف
ارتٕبػی زض زض ٖٚاٚدٌیطی رٟب٘ی قسٖ ،تیییط ٔبٞیت زازٕٞ ٚ ٜبٖ َاٛض وا ٝتحاِٛی
اؾبؾی زض ثٙیبز پسیسٜٞبی ارتٕبػی ضخ زاز ،ٜزض رٞٛط ف ٚ ٟٓآٌبٞی ٘ؿاجت ثا ٝرٟابٖ
٘یع تیییط زاز ٜقس ٜاؾت» )14 :1380 ،Robertson(.
ٚی ثب اػتطاو ث ٝضٚـقٙبؾی ػّ ْٛارتٕبػی  ٚربٔؼٝقٙبؾی ٔؼتمس اؾتٕٞ« :بٖ ٌٝ٘ٛ
و ٝربٔؼ ٝقٙبؾی والؾیه ،پبی ٚ ٝاؾبؼ حطوت اظ ؾٛی« ،ارتٕبع« ث ٝؾاٛی «ربٔؼا»ٝ
ضا فطا ٓٞوطز ،ٜرٟب٘ی قسٖ ٘یع ظٔی ٝٙحطوت اظ ربٔؼ ٝقٙبؾی ٔسضٖ والؾیه ،ث ٝزا٘ف
ارتٕبػی ٔب ثؼاس ٔاسضٖ ُٔ ٚبِؼا ٝثاط ضٚی رٟابٖ ثا ٝػٙاٛاٖ یاه واُ ضا ٘یاع فاطآٞ
ٔیآٚضز(.ؾّیٕی")272 :1384 ،زض ربٔؼا ٝقٙبؾای والؾایه ،اناٛالً ُٔبِؼاب ربٔؼاٝ
قٙبذتی ثٔ ٝؼٙبی تٕطوع ثط ٔؿب ُ زاذّی رٛأغ ٔسضٖ ثٛز ٜاؾت أب تمؿیٓ ٔؿاب ُ ثاٝ
زاذّی  ٚذبضری اثتسا ث ٝوٙسی  ٚؾپؽ زض ؾبِٟبی اذیط ثا ٝؾاطػت اػتجابض ذاٛز ضا اظ
زؾت زاز ٜاؾت .تٛر ٝث ٝرٟب٘ی قسٖ ،اظ زض ٖٚایٗ قطایٍ رسیاس ؾاط ثاط ٔایآٚضز ٚ
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ُٔ ٚبِؼب

فطٍٙٞای ،ربیٍابٕٟٔ ٜای ثا ٝزؾات ٔایآٚض٘اس".

ضقتٞٝبیی ٘ظیط اضتجبَب
()49 :1380 ،Robertson
ضاثطتؿ٘ ٖٛبْ ٔسَ ذٛز ضا رٟبٖ ثٛزٌی یب «ٔسَ رٟب٘ی ثٛزٖ» ٔی٘بٔاس  ٚلهاس زاضز تاب
اثؼبز ٌ٘ٛبٌٚ ٖٛيؼیت رٟب٘ی -ثكطی ضا زض لبِت آٖ تجییٗ ٕ٘بیاس .زض ٕ٘اٛزاض ظیاطایٗ
ٚيؼیت تطؾیٓ قس ٜاؾت:

ٔسَ رٟب٘ی ثٛزٖ ضاثطتؿٖٛ

ثط ایٗ اؾبؼ ٚی ٔؼتمس اؾت« :رٟب٘ی قسٖ» ثب ٔفٛٞ « ْٟٛیات»زض ٞآ تٙیاس ٜاؾات ٚ
ثس ٖٚتٛيیح ٔفٛٞ ْٟٛیت ،ثٛیػ ٜثِ ٝحبِ فطٍٙٞیٕ٘ ،ای تاٛاٖ ظیؿات رٟاب٘ی ضا ثاٝ
زضؾتی زضن وطزٚ .ی ٔیوٛقس تب تٛيیح زٞس وٛٞ ٝیتٟبی فطزی  ٚارتٕبػی زض ػهاط
رٟب٘ی قسٖ ( ثب تٛر ٝثٚ ٝالؼیب ٔٛرٛز زض ػطنا ٝرٟاب٘ی) ٘ؿاجی قاس ٚ ٜاظ لبِات
ٔطظٞبی ذسق٘ٝبپصیط ّٔی ث ٝزض آٔس ٜاؾت.
«ٔبضتیٗ آِجط٘ «ٚیع زض ٕٞیٗ ضاؾاتب ٔؼتماس اؾات « :زض ػهاط رسیاس٘ ،ا ٝفماٍ ٔبٞیات
پسیسٜٞبی ا٘ؿب٘ی ،ثّىٔ ٝبٞیت زا٘ف ٘یع زؾترٛـ تح َٛقس ٜاؾات (.ؾاّیٕی1384 ،
 )275ٚ276:ثط ایٗ اؾبؼ ٔب ٘یبظٔٙس تسٚیٗ ٘ظطیٝای رسیس ٞؿتیٓ تب فطاتط اظ ػهاطٞب ٚ
فطًٞٙٞبی ذبل ثبقسثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض ثطای ف ٟٓزضؾت ػهطرٟب٘ی٘ ،یبظٔٙس تیییاط « ٚ
زٌطٌ٘ٛی ٔفٟأٛی » ( ٞ) Conceptual shiftؿاتیٓ  )80: 1996 ،Alberow(.اظ ٘ظاط ٚی
رٟب٘ی قسٖ ،أط ارتٕبػی ضا ث ٝوب٘ ٖٛتٛر ٝؾیبؾتٕساضاٖ ثبظ ذٛاٞس ٌطزا٘یاس .ثا ٝایاٗ
ٔؼٙب و ٝپسیسٜٞبی ارتٕبػی اظ چٙجط ٜزِٚتّٔ -تٟب ضٞب قاس ٜاؾات  ٚضٚاثاٍ لاسض ضا
فطاتط اظ حیُ ٝزِٚتّٔ -تٟب قىُ ذٛاٙٞس زاز .ایاٗ ٔؿائّ ٝؾیبؾاتٕساضاٖ ضا زٚثابض ٜثاٝ
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ؾٛی « أط ارتٕبػی» ذٛاٞس وكب٘یس ... .آ٘چ ٝزض آیٙسٔ ٜحٛض اناّی تحاٛال اؾات« ،
ربٔؼ ٝرٟب٘ی (  ) Word societyاؾت ثاط ایاٗ اؾابؼ ،ربٔؼا ٝرٟاب٘ی ٔزٕٛػاٝای اظ
ؾیؿتٓ ٞب ،فطٍٟٙٞب  ٚقجىٞٝبی التهبزی  ٚاَالػبتی  ٚضؾاب٘ٝای اؾات واٛٞ ٝیتٟابی
رسیسی ضا ثطای ٔطزْ ثٛرٛز ٔیآٚض٘س (.آ)163: 1996 ،Alberow
«ٔبضقبَ ٔه ِٞٛبٖ» ٘یع ضٚـ آٔٛظـ ضا ثب ٚالؼیتٞبی ز٘یبی أطٚظ ؾبظٌبض ٕ٘ی زا٘اس.
ا ٚثحطاٖٞبی زا٘كٍبٞی ٔٛرٛز رٟبٖ ضا ٘بقی اظ ػسْ اُ٘جبق ٘ظبْ آٔٛظقای ثاب قاطایٍ
اضتجبٌ اِىتط٘ٚیىی ٔیزا٘س  ٚزض ایٗ ظٔی ٝٙتٛنیٔ ٝیوٙس و ٝثطای تاأٔیٗ ٘یبظٔٙاسیٞابی
رٛأغ و٘ٛٙی ،الظْ اؾت زض ضٚـٞب  ٚثط٘بٔاٞٝابی آٔٛظقای تزسیاس ٘ظاط ٌاطززٚ .ی
ٕٞچٙیٗ ٔؼتمس اؾت و ٝػهط ٔب زؾترٛـ ا٘ماطاو قاس ٜاؾات  ٚػّات ثحاطاٖٞابی
زا٘كٍبٞی ٘یع ٔب٘ٙس ؾبیط ٔٛاضز٘ ،بزیس ٜاٍ٘بقتٗ تحٛالتی اؾت و ٝاظ ؾابیط ضؾاب٘ٞٝابی
اِىتط٘ٚیىی حبنُ قس ٜاؾت (.زازٌطاٖ)97: 1383 ،
«آ٘ت٘ٛی ٌیس٘ع»ٕٟٔ ،تطیٗ ؾبحت رٟب٘ی قسٖ ضا ،رٟب٘ی قاسٖ اضتجبَاب ٔایزا٘اس .ثاٝ
اػتمبز ٘ظطی ٝپطزاظاٖ ا٘تمبَ ٌطا ٕٞچٌ« ٖٛیس٘ع» « ٚثه» ،یه ا٘تمبَ «ٔتٙای – ظٔیٙاٝای»
(ٌ )Te – Contexualؿتطز ٜزض رطیبٖ اؾت .ثطآیٙس ٔؼطفتی ،ربٔؼا ٝقاٙبذتی  ٚفّؿافی
ایٗ ض٘ٚس ،ا٘تمبَ  ٚتیییط ٔؿیط رسی زض ضٚیىطزٞبی ُٔبِؼبتی ٔایثبقاس .ثاط ایاٗ ٔجٙاب،
ػّ ْٛزض حٛظٜٞبی ٔرتّف ٘یبظٔٙس یه «ا٘ؼُب ٔتسِٛٚغیه» « ٚا٘ؼُب ٔؼطفتی» اؾت
تب ثبظ تِٛیسٞبی رسیسی ضا ٔتٙبؾت ثب تیییطا ؾابذتبضی زض زض ٖٚذاٛز ایزابز ٕ٘بیاس
(.ػبّٔی)50: 1383 ،
ث ٝػجبضتی ،ظٟٛض ٌ ٚؿتطؼ اضتجبَب زض ػهط حبيط ٔٙزط ثا ٝزٌطٌا٘ٛی اظ اٍِٞٛابی
یىپبضچ ،ٝتحت وٙتطَ زِٚت  ٚتحت ٔبِىیت حىٔٛت ،ث ٝیاه چكآ ا٘اساظ ضؾاب٘ٝای
تىخط ٌطایب٘ ٝتط ٔ ٚتٛٙع تط قس ٜاؾت .زض ایٗ چكآا٘اساظ رسیاس ثؿایبضی اظ ناساٞبی
ٔتٛٙع  ٚضلیت وٕ٘ ٝبیبٍ٘ط ٔٛايغ  ٚرٟت ٌیطیٟبی ؾیبؾی ٔتٛٙع ٞؿتٙسٔ ،یتٛا٘ٙاس زض
ظٔبٖ ٚاحس قٙیس ٚ ٜثط ض٘ٚك ٔجبحج ؾیبؾی ثیفعایٙس٘(.ظطی )150 :1397 ،ثاب تٛرا ٝثاٝ
ایٗ تحٛال  ،ؾٛاز آٔٛظی رسیسی ٔیَّجس تب افطاز ضا ثطای حًٛض زض ز٘یابی ضؾاب٘ٝای
قس ٜتٛإ٘ٙس ؾبظز .ؾٛاز ضؾب٘ٝای ث ٝػٛٙاٖ يطٚض ا٘ىابض ٘بپصیطػهاط حبياط ،ثراف
ٕٟٔی اظ تٛؾؼ ٝاضتجبَب ا٘ؿب٘ی اؾت و ٝثبیؿتی آٔٛظـ آٖ ضا اظ ؾبَٞابی واٛزوی ٚ
زٚضٜٞبی تحهیّی پیف اظ ٚضٚز ث ٝزا٘كٍب ٜآغبظ وطز(.ذب٘یىی)5: 1395 ،
ثب ػٙبیت ثُٔ ٝبِت فٛق ٔی تٛاٖ زضیبفات وا ٝثاب ٌؿاتطـ فٙبٚضیٟابی ٘اٛیٗ اضتجابَی،
ثبظٍ٘طی رسیسی زض ٔفطٚيب ٔبٞیتی اضتجبَاب ؾیبؾای ٔ ٚربَجابٖ ياطٚض یبفتاٝ
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اؾت.أطٚظ ٜزا٘كزٛیبٖ ػّ ْٛؾیبؾی ٔیتٛا٘ٙس ثاب ثٟاطٌٜیاطی اظ ؾاٛاز ضؾاب٘ٝای حاك
ا٘تربة ثیكتطی ضا زض ٌعیٙف پیبْٞب زاقت ٝثبقٙس  ٚثٕٞ ٝیٗ ؾایبق ثا ٝتحّیاُ  ٚا٘تمابز
آٌبٞب٘ ٝتطی ٘ؿجت ث ٝتحٛال ؾیبؾی -ارتٕبػی ٚػّٕىطز ٔؿئٛالٖ ثپطزاظ٘اس .ثا ٝایاٗ
تطتیت ربٔؼٔ ٝس٘ی  ٚزِٚت ٞط ز٘ ٚبٌعیط٘س تب زض فًابی ثابظتط  ٚػبزال٘ا ٝتاطی لاطاض
ٌطفت ٚ ٝث ٝتسضیذ ث ٝؾٕت قفبفیت ثیكتطی زض پاٛیفٞابی ؾیبؾای -ارتٕابػی لاطاض
ٌیط٘س.
ث٘ ٝظط ٔیضؾس ،ضؾب٘ٞٝابی زیزیتابَ ثا ٝزِیاُ ٔبٞیات زٚؾاٛی ٚ ٝتؼابّٔی اظ پتب٘ؿایُ
آٔٛظقی ثبالیی ثطذٛضزاض٘س آٟ٘ب لبزض٘سزؾتطؾی زا٘كزٛیبٖ ضا ثاٙٔ ٝابثغ ٞاٛیتی رسیاس
تؿٟیُ ٕ٘ٛز ٚ ٜثب اضاػ ٝاضظـٞبی ٔتٛٙع ٔ ٚتىخط ،ظٔی ٝٙضا رٟت ذّك ٛٞیتٞبی چٙاس
اضظقی فطا ٓٞؾبظ٘س .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض ،چٙب٘چ ٝاضتماب ٟٔبضتٟابی تفىاط ا٘تمابزی  ٚؾاٛاز
ضؾب٘ٝای ثٔ ٝخبث ٝیه زضؼ زا٘كٍبٞی رعػی اظ اٞسا زا٘كٍبٜٞاب رٟات آٔاٛظـ ثاٝ
زا٘كزٛیبٖ ضقت ٝػّ ْٛؾیبؾی لطاض ٌیطز ،زا٘كزٛیبٖ ٔیتٛا٘ٙس ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ ٟٔابض
پتب٘ؿیُ الظْ ضا رٟت ؾبذت فطایٙس ٛٞیت یبثی ذٛز پیسا وٙٙس.

.12جاهعه اطالعاتی و دگرگونی در هنابع هویتساز
ثطای ٘رؿتیٗ ثبض« ،ربٖ ٘بیؿاجیت» زض وتابة «ض٘ٚاسٞبی ثاعضي» اظ اناُال «ربٔؼاٝ
اَالػبتی» ؾرٗ ٔیٌٛیس .ثؿیبضی ربٔؼ ٝاَالػبتی ضا ٔتؼّك ث ٝرٛأؼی ٔیزا٘ٙس وا ٝزض
آٖ ثیكتطیٗ ؾ ٟٓتِٛیس ٘بذبِم ّٔی اظ وبالٞب  ٚذسٔب ٔطث ٌٛثا ٝاَالػاب  ٚاَاالع
ضؾب٘ی حبنُ ٔیقٛز (.قىط ذٛا)105 : ،ٜ
ثب ٚضٚز ث ٝزضٚاظ ٜربٔؼ ٝاَالػبتیٔ ،ب قبٞس ؾطػت  ٚویفیات ثابضٌیطی ػّٕای ٚاغٜٞاب
ٞؿتیٓ .ثب ایٙحبَ ایٗ ؾطػت ثؿیبض وٕتط اظ تیییط  ٚتح َٛزض ز٘یبی پیطأٔ ٖٛبؾات .ثاٝ
ػجبضتی زض ز٘یبی أطٚظ ،لبثّیت تُجیك ٔفبٞیٓ ثط ٔهبزیك وابٞف یبفتا ٝاؾات (.تٛحیاس
فبْ )19: 1381 ،ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض اؾت و ٝثطذی ٔفبٞیٓ پبیٝای زض ػّ ْٛؾیبؾی ٚربٔؼاٝ
قٙبؾی ؾیبؾی ٘ظیط «ٛٞیت» ٔیثبیؿت ثب ػٙبیت ث ٝاِعأب فًبی رسیس ،ثابظ تؼطیاف
ق٘ٛس.
«ٞبضٚی»ٟٓٔ ،تطیٗ ٚیػٌی ػهط رسیس ضا چٙس پبضٌی ،تىخاط  ٚػاسْ تؼایسٗ ؾیبؾاتٟبی
ٛٞیتی ٔیزا٘س و ٝپیبٔس آٖ ضا ٔیتٛاٖ زض ربثزبیی ،تٕطوعظزایی ،تزعی ٚ ٝتًؼیف ٔٙبثغ
رٕؼی ٛٞیت ٘ظیط َجما ،ٝارتٕابع  ٚوابٞف ٚفبزاضیٟاب  ٚپی٘ٛاسٞبی ؾیبؾای ٔكابٞسٜ
وطز) 16: 1995 ،Marie(.
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ث ٝاػتمبز ٔب٘ ُ ٛوبؾتّع ،اظ آ٘زب و ٝا٘تمبَ  ٚرطیبٖ فط ًٙٞاظ َطیك اضتجبَاب ناٛض
ٔیٌیطز ،حٛظ ٜی فطٛٞ ٚ ًٙٞیت و٘ ٝظبْٞبیی اظ ػمبیس  ٚضفتبضٞب ضا قبُٔ ٔیقاٛز ٚ
ؾبذت ٝی تبضید ٔیثبقس ،ثب ظٟٛض تىِٛٛٙغیٞبی رسیس ،زؾترٛـ زٌطٌ٘ٛیٟبی ثٙیبزیٗ
ٔیٌطز٘س )283 :1384 ،kastels(.اظ ٘ظط ٚی قجىٞٝب ،قىُ ارتٕبػی رسیس ٔاب ضا قاىُ
ٔیزٙٞس ُٙٔ ٚك قجى ٝای ،زٌطٌ٘ٛیٟبی ػٕیك ٌ ٚؿتطزٜای ضا زض ػطن ٝتِٛیاس ،تزطثا،ٝ
لسض  ،ربٔؼ ٚ ٝفط ًٙٞثٛرٛز ٔیآٚضزٚ .ی ٔؼتماس اؾات ایاٗ ؾابذتٕٙسی ارتٕابػی
٘ااٛیٟٗ٘ ،بزٞاابی ارتٕاابػی ضا ثااِ ٝااطظ ٜزضٔاای آٚضز ٛٞ ٚیاات افااطاز ضا زٌطٌااٖٛ
ٔیؾبظز(.وطیٕی )86 :1385 ،ثط اؾبؼ تهٛیطی و ٝوبؾتّع اضا ٔ ٝیزٞاس ،ا٘ؿابٖ اوٙاٖٛ
زض آؾتب٘ٔ ٝطحّ ٝرسیسی اظ حیب لطاض ٌطفت ٝاؾت ؤ ٝطراغ فطٙٞاً ،ذاٛز فطٙٞاً
قس ٜاؾت )96 :1380 ،kastels(.قبیس ٕٟٔتطیٗ ثحج وبؾاتّع ضا زض ایاٗ ضاثُأ ٝیتاٛاٖ
اضتجبٌ ٔیبٖ قجى ٚ ٝذٛز زا٘ؿت و ٝزض ٟ٘بیت زض قىٌُیطی ٛٞیت٘ ،مف ثؿعایی ایفاب
ٔیوٙسٌ(.طٌی) 55: 1385 ،
ثَٛ ٝض وّی افعایف فعایٙس ٜاَالػب  ٚضؾب٘ٞٝبی ٌطٞٚایٔ ،فٟأ ْٛاطظ زض ٚاحاسٞبی
ؾٙتی ٕٞچ ٖٛزِٚتّٔ -ت ضا ثی احط ٔیؾبظز ٔ ٚطظٞبی ریطافیابیی رابی ذاٛز ضا ثاٝ
ٔطظٞبیی ثب تٛا٘بییٞبی اَالػبتی ٔیزٙٞس .ثب ض٘ٚس رٟب٘ی قسٖ ،ػُٕ ؾیبؾی ٘یع رٟب٘ی
ٔیقٛز .ػال ٜٚثط آٖ ٔف« ْٟٛذٛز» ٘یع زض یه ٔتٗ رٟب٘یٛٞ ،یت ذٛیف ضا زض فطاتط اظ
ٔطظٞب ،ثسؾت ٔیآٚضز)126 :1378 ،Bari(.
ذطٚد ربٔؼ ٝایطاٖ اظ پٛؾت ٝؾٙتی ٚ ٚضٚز ث ٝػطن ٝرسیاسی اظ تیییاطا زض تحاٛال
ؾیبؾی -ارتٕبػی ،زا٘كزٛیبٖ ضا زض ٔؼطو تّمی رسیسی اظ ٔفٟاٛٞ ْٛیات لاطاض زازٜ
اؾت .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض ،زض وٙبض ٔتییطٞبی ؾیبؾای  ٚارتٕابػی زض ٖٚحىأٛتی وا ٝثاط
ٔمٛٞ ِٝٛیت فطزی تأحیطٌصاض اؾتٔ ،یثبیؿت ثٔ ٝتییطٞبی ثیط٘ٚی زض ایٗ ذهٛل ٘یاع
اقبض ٜوطز .ػٕسٜتطیٗ ایٗ ٔتییطٞب ،فٗ آٚضیٟبی ٘ٛیٗ اضتجبَی ٘ظیط ایٙتط٘ت ٔیثبقس واٝ
ثط اؾبؼ ٔربَت فؼبَ ،آغابظٌط  ٚا٘ترابة وٙٙاسٔ ٜجتٙای اؾات .اظ ایاٗ ض ٚزض فًابی
رسیسٛٞ ،یت زا٘كزٛیبٖ ٝ٘ ،زض ِٔٛٛ٘ٛي (ٌفت ٌٛ ٚی یه َطف )ٝثّىا ٝزض فطایٙاس ٚ
زیبِٛي (ٌفت ٌٛ ٚی ثیٗ اُِطفیٗ) قىُ ٔیٌیطزٔ .زبظی ثٛزٖ ایٙتط٘ت ،فطنت لبثاُ
تٛرٟی ضا زض اذتیبض زا٘كزٛیبٖ رٟت ؾبذت  ٚثٕ٘ ٝبیف ٌصاقتٗ ٛٞیت ذٛیف لطاض
زاز ٜاؾت .
ث ٝػال ،ٜٚزضفًبی ٔزبظی زا٘كزٛیبٖ زض قبٞطاٞی لطاض ٔیٌیط٘اس وا ٝأىابٖ ٔٛارٟاٝ
غیطحًٛضی ث ٝضاحتی ثطای آ٘بٖ فطأ ٓٞیآیس .زض ایٗ قطایٍ ،آ٘بٖ زیٍط ثٔ ٝخبث ٝتِٛیاس
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وٙٙس ٜیب ٔهط وٙٙس ٜنط لطاض ٕ٘ی ٌیط٘س ثّىٔ ٝیتٛا٘ٙس ٞاط ز٘ ٚماف ضا ٞآ ظٔابٖ
ایفب ٕ٘بیٙس .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض تحٛال رسیاس رٟاب٘ی ،افاك رسیاسی ضا رٟات ثطؾابظی
ٛٞیت زا٘كزٛیبٖ ایزبز وطز ٚ ٜزض ػهط حبيط إٞیت آٔٛظـ ؾٛاز ضؾب٘ٝای ثٔ ٝخبثاٝ
یه زضؼ زا٘كٍبٞی ثطای زا٘كزٛیبٖ یه يطٚض تّمی ٔیٌطزز.

 .13سیالیت در قراردادهای فرهنگی و شکلگیری هویتهای شناور
رٟب٘ی قسٖ اضتجبَب تبحیط قٍطفی ثط ؾیبؾتٟبی ضؾب٘ٝای زاقت ٝاؾات ثا٘ ٝحاٛی واٝ
أطٚظ ٜضؾب٘ٞٝب ثَٛ ٝض فعایٙسٜای ث ٝتِٛیس  ٚثبظ تِٛیس فط ًٙٞؾُّ ٝؾیبؾای پطزاذتاٚ ٝ
زِٚتٟب ثب اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝب زض چبضچٛة ثؿتٞٝبی ؾیبؾی ثا ٝتزاٛیع ،تیییطیاب تكاٛیك
اٍِٞٛبی ٔهط ٕٞ ،چٙیٗ تِٛیس  ٚثبظ تِٛیس َجمب ارتٕبػی پطزاذتا ٚ ٝزض ایاٗ ٔؿایط
ٔٛرت تًؼیف یب تمٛیت ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔیق٘ٛس .یىای اظ ضٚـٞابی اضتماب ؾاطٔبیٝ
فطٍٙٞی ضا آٔٛظـ زض حٛظ ٜپصیطـ تٛٙع فطٍٙٞی اظ َطیك آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ا٘تمابزی
ٔحمك ٔیؾبظز .أطٚظ ٜیىی اظ اقاىبَ ٟٔآ ٘ابثطاثطی زض ربٔؼا ٝاَالػابتی ،زؾتطؾای
٘بثطاثط ث ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض ثؼس آٔٛظـ ٔیثبقس.
تبحیط رٟب٘ی قسٖ ثط ٘ظبْٞبی آٔٛظقی ،تیییاط زض پابضازایٓ یابزٌیطی  ٚتؼّایٓ  ٚتطثیات
اؾت چطا و ٝرٟب٘ی قسٖ ،لسض تیییاط زض ؾابذتبض ،ثط٘بٔا ٝزضؾای ٔ ٚحیُای ضا واٝ
٘ظبْٞبی آٔٛظقی زض آٖ لطاض زاض٘س ،زاضا اؾتٔ".ه ٌیٗ" ٔؼتمس اؾت چٍاٍ٘ٛی تابحیط
رٟب٘ی قسٖ ثط ٘ظبْٞبی آٔٛظقی ضا ٔیتٛاٖ ثاب ثطضؾای ٔیاعاٖ اناالحبتی وأ ٝتٛراٝ
تٕطوع ظزایی اؾت ُٔبِؼا ٝواطز .لّٕطٞٚابیی چا ٖٛؾابظٔب٘سٞی ٘ظابْٞابی آٔٛظقای،
چٍٍ٘ٛی آٔٛظـ  ٚتسٚیٗ ٔحتٛای آٔٛظقی اظ رّٕٛٔ ٝاضزی اؾت و ٝاظ رٟب٘ی قاسٖ
تبحیط ٔیپصیط٘س(.زٞكیطی  ٚوكبٚضظ)81 : 1393 ،
«فطزیٙبٖ زٚؾٛؾٛض» ٘یاع ثاط آٖ اؾات وا ٝضاثُا ٝزاَ ٔ ٚاسِ َٛثاط اؾابؼ لاطاضزاز ٚ
زِجرٛاٞی قىُ ٔیٌیطز  ٚایٗ ؾٛی ٝلطاضزازی٘ ،كب٘ ٝضا ٔیؾبظزٍٙٞ .بٔی وا ٝاظ ؾاٛیٝ
لطاضزازی ٘كب٘ ٝؾرٗ ثٔ ٝیبٖ ٔیآیس ٔٙظٛض آٖ اؾات وا ٝزاَ ٔ ٚاسِ َٛضاثُأ ٝابٛٞی
٘ساض٘س  ٚثط آٟ٘ب ٔٙبؾجب ٘كب٘ ٝقٙبذتی حبوٓ اؾت .حبَ ایٗ لطاضزازٞب ٞط چ ٝپبیاساضتط
ثبقٙس ،زیطتط ٘مى ٔیق٘ٛس  ٚزیطتط ربی ذٛز ضا ثا ٝلطاضزازٞابی زیٍاط ٔایزٙٞاس .زض
ذهٛل ٔؿب ُ فطٍٙٞی ٘یع ایٗ لطاضزازٞب ثٔ ٝطاتت ؾطیغ تط ربثزب ٔیق٘ٛس .چاطا واٝ
پی٘ٛسٞبی ٘كب٘ٝای فطٍٙٞی زض آٟ٘ب ،ؾؿت تط اؾت .اِجت ٝلطاضزازٞابی فطٍٙٞای ٘یاع ثاٝ
یه ا٘ساظ ٜؾیبَ ٘یؿتٙس .یؼٙی ٞط ا٘ساظ ٜو ٝزضر ٝؾیبَ ثٛزٖ ایٗ لطاضزازٞب وٕتاط ثبقاس،
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ضاثُ ٝزاَ ٔ ٚسِ َٛزض آٖ فط ًٙٞحجب ثیكاتطی ذٛاٞاس زاقات .اظ ایاٗ پسیاس ٜتحات
ػٛٙاٖ «ذبنیت ٘كبٍ٘ی» (ٔ )Property of significalityیتاٛاٖ ٘ابْ ثاطز .حابوٓ قاسٖ
ذبنیت ٘كبٍ٘ی ثط یه فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ،ثٔ ٝؼٙبی حبوٓ قسٖ ضاثُ ٝیه ث ٝیاه ٔیابٖ
٘كب٘( ٝزاَ ) ٔ ٚهساق (ٔسِ )َٛاؾت .ایٗ أط ٔیتٛا٘س ٔب٘غ ثعضٌی ثطای تحٔ َٛفٟٔٛی
زض یه ربٔؼ ٝیب فط ًٙٞثبقسٔ(.ؼیٙی ػّٕساضی)56: 1380 ،
ثب ػٙبیت ث ٝا٘مالة اَالػب  ٚاضتجبَب ٘یاع تحا َٛزضٔفابٞیٓ ػّا ْٛؾیبؾای ٘ظیاط «
ٛٞیت » ضا ٔیتٛاٖ ثط ٕٞیٗ ٔجٙاب ٔاٛضز تٛرا ٝلاطاض زاز .ثا ٝػجابضتی ،رٟاب٘ی قاسٖ ٚ
تحٛال رسیس رٟب٘یٍ٘ ،ب ٜرسیسی ضا ٘ؿجت ثٔ ٝفٛٞ« ْٟٛیت« ٔایَّجاس تاب زض چابض
چٛةٞبی ٘ظطی رسیسی ث ٝرؿت  ٚرٛی ٚیػٌایٞابی آٖ پطزاذتا ٝقاٛز(.واٛحطی،
)129: 1384ث٘ ٝظط ٔیضؾس ٔفبٞیٕی ٘ظیط ٛٞیت تب لجُ اظ ٚضٚز ضؾب٘ٞٝبی زیزیتابَ ثاٝ
وكٛضٔبٖ  ،تٛؾٍ ضؾب٘ٞٝبی ّٔی ؾبذت ٚ ٝپطزاذتٔ ٝیقس ٌ ٚفتٕبٖٞبی ضؾٕی  ،وبض –
ٚیػٛٞ« ٜیت ؾبظی« ٛٞ« ٚیت ثب٘ی«ضا زض ربٔؼ ٝث ٝػٟس ٜزاقت  ٚاظ ایٗ َطیكٔ ،فابٞیٓ
فطٍٙٞی ،ث ٝنٛض «ثؿت ٝثٙسی قسٙٔ »ٜتمُ ٔیٌطزیس .زض ایٗ قطایٍ ذبنیت ٘كابٍ٘ی
ثط ٔفبٞیٓ فطٍٙٞی ٘ظیط «ٛٞیت» حبوٓ ثٛز  ٚاظ ایٗ َطیك ٔت ٖٛفطٍٙٞی ٘یاع ثا ٝؾاٛی
ته ُٔٙمی قسٖ زض حطوت ثٛز أب ثاب ٚضٚز ضؾاب٘ٞٝابی زیزیتابِی ٘ظیاط ایٙتط٘ات ،ثاٝ
وكٛضٔبٖٚ ،يؼیتی ثٚ ٝرٛز آٔس ٜوٌٛ« ٝضزٖ ٔتیٛظ» اظ آٖ تحت ػٛٙاٖ «ؾاٛپط ٔبضوات
فطٍٙٞی» یبز ٔیوٙس .تأحیط رب٘جی ایٗ ؾٛپط ٔبضوت فطٍٙٞی زض وكٛضٞبی زض حبَ ٌصاض
٘ظیط ایطاٖ ،زض لبِت ظٟٛض ٛٞیتٟبی ٔتىخاط  ٚقاٙبٚض ٕ٘اٛز پیاسا واطز ٜاؾات ٔ(.ؼیٙای
ػّٕساضی)118: 1384 ،
ٔب٘ ُ ٛوبؾتّع ٔؼتمس اؾت  :فطایٙس رٟب٘ی قسٖ ٔٛرت ثٛرٛز آٔسٖ فطایٙس ذٛز ؾابٔبٖ
ٌط قس ٜاؾات .ایاٗ فطایٙاس ثاِ ٝحابِ ضٚا٘كٙبؾای ،ياطیت پاصیطـ پیابْ ضا افاعایف
ٔیزٞس(.ػبّٔی)11: 1383 ،
ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛضٔ ،مبِ ٝحبيط ٔسػی اؾت ،آٔٛظـ ؾٛاز ضؾب٘ٝای ٔیتٛا٘س پیف زضآٔسی
ثطای حطوت ثُط اٍِٞٛبی پّٛضاِیؿتی آٔاٛظـ زض ضقات ٝػّا ْٛؾیبؾای ثبقاس  ٚثاٝ
زا٘كزٛیبٖ ػّ ْٛؾیبؾی ثٙٔ ٝظٛض ثطذٛضز ُٔٙمی ثب پیبٟٔبی ضؾب٘ٞٝبی زیزیتبِی رٟات
زاٚضی آٟ٘ب ٘ؿجت ث ٝذٛز ٔ ٚحیٍ ؾیبؾی – ارتٕبػی قبٖ وٕه ٕ٘بیس.
ثب اضتمبء ؾٛاز ضؾب٘ٝای ٔیتٛاٖ زا٘كزٛیبٖ ضا ث ٝالتهبزی ػُٕ وطزٖ ش ٗٞزض پاصیطـ
پیبٟٔب ٞسایت ٕ٘ٛز .التهبزی ػُٕ وطزٖ شٛٔ ٗٞرت ٔیقٛزو ٝثط ؾط ضا ٜزضیبفت ٞاب،
٘ٛػی نبفی (فیّتط) لطاض زٞیٓ  ٚاَالػب ٔحیٍ ضا ث ٝنٛض زؾت چایٗ ٌاعیٙفٚ ،
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ٚاضز رطیبٖ فىط ذٛز وٙیٓ .ث ٝػجبضتی اضتمب ؾاٛاز ضؾاب٘ٝای ٔایتٛا٘اس ٔٛرات تمٛیات
ٛٞـ ٞیزب٘ی زا٘كزٛیبٖ قسٔ ٚ ٜخُ ِزؿتیه فٕٞ ٟٓچ ٖٛؾاس یاب ؾاپط حفابظتی زض
ٔمبثُ قّیه ٌّ ِٝٛضؾب٘ ٝػُٕ ٕ٘بیس .زا٘كزٛیبٖ ثاب ٔزٟاع قاسٖ ثا ٝایاٗ ؾاال ٘اطْ
افعاضی ٔیتٛا٘ٙس ثط ػٛاَف ذٛز غّج ٝیبفت ٚ ٝثطای ٌاعیٙف پیبٟٔاب ،وٕتاط تحات تاأحیط
فطٍٟٙٞبی ٔتٛٙع لاطاض ٌیط٘اس .تزطثا ٝػطنا ٝؾیبؾات تابو٘ ٖٛٙكابٖ زاز ،ٜضٞجاطاٖ ٚ
ؾیبؾتٕساضا٘ی لبزض ث ٝازأ ٝحیب ؾیبؾی ٞؿتٙس و ٝزاضای ٘ٛػی حجب ٘ؿاجی زض ثیاٙف،
اػتماابزا  ٚاضظـٞاابی ذاابل ثبقااٙس  ٚتٛا٘اابیی ٔااسیطیت ٞیزب٘ااب ضا ثااٙٔ ٝظااٛض
تهٕیٌٓیطی ػمال٘ی زاقت ٝثبقٙس.
اظ آ٘زبیی و ٝپسیسٜٞبی ؾیبؾی ثِ ٝحابِ ارتٕابػی  ٚتابضیری پسیاسٜٞابی ٔكاطَٚی
ٞؿتٙس ،ثؿیبضی اظ وٙفٞب  ٚتهٕیٕب ؾیبؾی تحت تبحیط تىِٛٛٙغیٟبی ٘اٛیٗ اضتجابَی
تؼیٗ ٔییبثٙس .ثط ایٗ اؾبؼ ٞطٌ ٝ٘ٛقٙبذت  ٚتجییٗ فؼبِیتٟبی ؾیبؾیٔ ،تًٕٗ قٙبذت
 ٚزضن وطزاضٞب ٌ ٚفتٕبٖٞبی ظثب٘ی ٔتبحط اظ تىِٛٛٙغیٟبی ٘ٛیٗ ٔیثبقس .زض ایٗ قاطایٍ
لسض پیبْٞبی ضؾب٘ٞٝبی زیزیتبِی زض قی ٜٛاً٘جبَی آضایف ؾیبؾی ثبظ تِٛیس ٔیقٛز.

 .14هوانع سواد رسانهای در ایراى
 .1ػسْ ظیطؾبذتٟبی الظْ اضتجبَی ثب تبویس ثط ؾ ٝقٙبؾ ٝزؾتطؾی ،اتهبَ  ٚضلبثت
 .2فمساٖ ا٘ؼُب حمٛلی زض ٚيغ لٛا٘یٗ ضلبثتی ٘ ٚظبض ایزابثی زض حاٛظ ٜضؾاب٘ٝای
ایطاٖ
 .3ثی تٛرٟی ؾیبؾتٍصاضاٖ  ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ ،زض اذتهبل ضزیف ثٛزراٝای ثا ٝآٔاٛظـ
ؾٛاز ضؾب٘ ٝای
 .4پب یٗ ثٛزٖ ؾٛاز ضؾب٘ٝای زض ٔیبٖ ٚاِسیٗ ،اؾبتیس زا٘كٍب ،ٜآٔٛظٌبضاٖ ،زا٘كازٛیبٖ ٚ
وبضٌعاضاٖ ضؾب٘ٝای

 .15راهکارهای استقرار آهوزش سواد رسانهای در رشته علوم سیاسی
ٚ .1ضٚز ؾٛاز ضؾب٘ٝای ثٔ ٝخبث ٝیه زضؼ ٔؿتمُ زض ٘ظبْ آٔٛظقی ضقت ٝػّ ْٛؾیبؾی
 .2ثٝوبضٌیطی ٔحممبٖ زا٘كٍبٜٞب ٛٔ ٚؾؿب پػٞٚكی ٔترهم زض أط ؾٛاز ضؾب٘ٝای
 .3ثطٌااعاضی ٕٞاابیف زض زا٘كااىسٜٞاابی ػّاا ْٛؾیبؾاای رٟاات اؾااتفبز ٜاظ ٘ظااطا ٚ
پیكٟٙبزا ٔحممبٖ زض ذهٛل ؾٛاز ضؾب٘ ٝای
 .4يطٚض ایزبز وبضٌبٟٞبی آٔٛظقی زض زا٘كٍبٟٞب رٟت تطثیت وبزض ٔزطة
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 .5يطٚض آٌبٞی ث ٝزا٘كزٛیبٖ ػّ ْٛؾیبؾی زض ذهٛل إٞیات ؾاٛاز ؾاب٘ٝای زض
ایزبز تفىطی ا٘تمبزی  ٚوبضثطز آٖ زض ضقتٔ ٝطثَٝٛ
 .6اضتمبء ؾٛاز اَالػبتی ثٔ ٝخبث ٝپیف زضآٔسی رٟات اضتمابء ؾاٛاز ضؾاب٘ٝای زض ٔیابٖ
زا٘كزٛیبٖ ػّ ْٛؾیبؾی
.7اضتمبء ٛٞـ ٞیزب٘ی زا٘كزٛیبٖ اظ َطیك آٔٛظـ ؾٛاز ضؾب٘ٝای
ثط ایٗ اؾبؼ ٛٞـ ٞیزب٘ی ضا ٔیتٛاٖ ثطای زا٘كزٛیبٖ ضقات ٝػّا ْٛؾیبؾای زض لبِات
چٟبض تهٛیط ظیط تؼطیف ٕ٘ٛز:
شناخت کنشگر
زض ضاثُااا ٝثاااب
لبثّیاات فااطزی
(تٛا٘ف )
زضضاثُااااااااٝ
ثاااب(تاااٛا٘ف)
لبثّیااااااااات
ارتٕبػی

ذٛزآٌبٞی(٘ؿجت ث ٝاحؿبؾب

ذٛز)

اعوال کنشگر
ذٛزٔااسیطیتی (وٙتااطَ ػٛاَااف ٚ
احؿبؾاااااب رٟااااات اترااااابش
تهٕیٌٓیطیٞبی ػمال٘ی )

آٌبٞی ارتٕبػی  ٚؾیبؾی (تكریم ٞاس
ٔسیطیت ضٚاثٍ (ٟٔابض ارتٕابػی
اضؾبَ قس ٜتٛؾٍ ضؾب٘ ،ٝثاٙٔ ٝظاٛضافعایف
زا٘كاازٛیبٖ رٟاات اضتماابء لااسض
تٛا٘بیی تُجیاك زا٘زكاٛیبٖ ثاب ٔحایٍ ٔاٛد
ٌعیٙكٍطی پیبْٞبی اضؾبَ قس) ٜ
ؾ)ْٛ

.16نتیجهگیری
ربٔؼ ٝاَالػبتی ٔیساٖٞبی قٙبذتی رسیسی ضا ثاطای زا٘كازٛیبٖ ضقات ٝػّا ْٛؾیبؾای
ثٛرٛز آٚضز ٜو ٝ٘ ٝتٟٙب ث ٝتِٛیس زا٘ف وٕه ٔیوٙس ثّىٛٔ ٝرات ظٟاٛض ؾابذتبضٞابی
قٙبذتی ٛٞ ٚیتی رسیسی ٔیقٛز و ٝتحٛال قاٙبذتی ػٕیاك تاط ٌ ٚؿاتطز ٜتاطی ضا
ثطای آ٘بٖ ث ٝاضٔیبٖ ٔیآٚضز.
اظ آ٘زبیی و ٝپسیسٜٞبی ؾیبؾی ثِ ٝحابِ ارتٕابػی  ٚتابضیری پسیاسٜٞابی ٔكاطَٚی
ٞؿتٙس ،ثؿیبضی اظ وٙفٞب  ٚتهٕیٕب ؾیبؾی تحت تبحیط تىِٛٛٙغیٟبی ٘اٛیٗ اضتجابَی
تؼیٗ ٔییبثٙس.ثط ایٗ اؾبؼ ٞطٌ ٝ٘ٛقٙبذت  ٚتجییٗ فؼبِیتٟبی ؾیبؾیٔ ،تًٕٗ قاٙبذت
 ٚزضن وطزاضٞب ٌ ٚفتٕبٖٞبی ظثب٘ی ٔتبحط اظ تىِٛٛٙغیٟبی ٘ٛیٗ ٔیثبقس زض ایٗ قاطایٍ،
لسض پیبْٞبی ضؾاب٘ٞٝابی زیزیتابِی زض قای ٜٛاً٘اجبَی آضایاف ؾیبؾای ثابظ تِٛیاس
ٔیقٛز.ایٗ ثٔ ٝؼٙبی آغبظ ٘مف رسیسی زض ضقت ٝػّ ْٛؾیبؾی ٔحؿٛة ٔیقٛز و ٝثاٝ
ز٘جبَ آٖ تحٛال اٍِٛی آٔٛظقی زض ایٗ ضقت ٝضا ٔایَّجاس .زض الیاٞٝابی ظیاطیٗ ایاٗ
تیییطا  ،تحٛال اؾبؾی تطی لطاض زاضز وٕٞ ٝب٘ب پی٘ٛس ٔیبٖ ز ٚػطن ٝػّ ْٛؾیبؾای ٚ
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ػّ ْٛاضتجبَب ٔیثبقس .زض شیُ ایٗ پبضازایٓ ٔمبِ ٝحبيط ثط يطٚض ؾٛاز ضؾب٘ٝای ثاٝ
ٔخبث ٝیه زضؼ آٔٛظقی زض ضقت ٝػّ ْٛؾیبؾای تأویاس زاضز .ثإٞ ٝایٗ ؾایبق ٍ٘بض٘اسٜ
ٔسػی اؾت آٔٛظـ ؾٛاز ضؾب٘ٝای ثب وٕه ث ٝاضتمبء ٛٞـ ٞیزاب٘ی زا٘كازٛیبٖ ضقاتٝ
ٔصوٛض ٔٛرت تٛإ٘ٙسؾبظی لسض تحّیُ  ٚاضظیبثی آ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝپیابْٞابی ضؾاب٘ٝای
ٔیقٛز و ٝثرف اػظٓ زاٚضی آ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝذٛز ٔ ٚحیٍ ؾیبؾی – ارتٕابػی قابٖ ضا
قىُ ٔیزٞس.
ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض ،آٔٛظـ ؾٛاز ضؾب٘ٝای ٔیتٛا٘س پایف زضآٔاسی ثاطای حطوات ثُاط
اٍِٞٛبی پّٛضاِیؿتی آٔٛظـ زض ضقت ٝػّ ْٛؾیبؾی ثبقس  ٚث ٝزا٘كزٛیبٖ ػّ ْٛؾیبؾای
ثٙٔ ٝظٛض ثطذٛضز ُٔٙمی ثب پیبٟٔبی ضؾب٘ٞٝبی زیزیتبِی رٟت ثطؾبظی ٞاٛیتی ٚزاٚضی
آٟ٘ب ٘ؿجت ث ٝذٛز ٔ ٚحیٍ ؾیبؾی – ارتٕبػی قبٖ وٕه ٕ٘بیس .
یىی زیٍطاظ يطٚض ٞبی آٔٛظـ ؾٛاز ضؾب٘ٝای ث ٝزا٘كازٛیبٖ ػّا ْٛؾیبؾای٘ ،كابٖ
زازٖ ايبف ٝثبض اَالػبتی ث ٝآ٘بٖ اؾت .چاطا وا ٝزض قاطایٍ اقاجبع ضؾاب٘ٝای ،افاطاز زض
ٔؼطو حزٓ ثبالیی اظ اَالػب لاطاض ٔایٌیط٘اس وا ٝثاس ٖٚقاٙبذت  ٚزضن تحّیّای
اَالػب فٛق ،لبزض ث ٝا٘تربة نحیح آٟ٘ب ٘یؿتٙس .ثٙابثطایٗ زاقاتٗ ؾاٛاز ضؾاب٘ٝای ثاٝ
زا٘كاازٛیبٖ وٕااه ٔاایوٙااس تااب ٔحاایٍ پیطأاا ٖٛذااٛز ضا ثٟتطضٔعٌكاابیی وااطز ٚ ٜزض
تٛإ٘ٙسؾبظی آ٘بٖ ثٙٔ ٝظٛض لطا ت  ٚضٔع ٌكبیی ٔت ٖٛضؾب٘ٝای زض ٔفهُ ثٙسی ٞاٛیتی
قبٖ ٘مف ٔٛحطی زاقت ٝثبقٙس.

کتابناهه
آلبیبض ،ؾیطٚؼ ٚ ،پطٚیع قطیفی زضآٔسی (ٛٞ .)1385ـ ٞیزب٘ی ،انفٟبٖ ،ؾپبٞبٖ.
اوطٔی ،حٕیسضيب (« )1381ضزپبی ضٚظ٘بٍٔ٘ٝبضی اِىتط٘ٚیه زض ُٔجٛػب ایطاٖ» ،فهّٙبٔ ٝضؾب٘ ،ٝؾابَ
ؾیعز ،ٓٞقٕبض.1 ٜ
ثبضی ،آوؿفٛضز (٘ .)1378ظبْ رٟب٘ی :التهبز ،ؾیبؾت زض فط ،ًٙٞتطرٕ ٝحٕیطا قیط ظاز( ٜتٟطاٖ ،زفتط
ُٔبِؼب ؾیبؾی  ٚثیٗإِّّی.
ثی٘ب (« .)1385زضآٔسی ثط ؾٛاز ضؾب٘ٝای  ٚتفىط ا٘تمبزی» ،فهّٙبٔ ٝضؾب٘ ،ٝؾبَ ٞفس ،ٓٞقٕبض. 4 ٜ
پبتط ،ریٕع (« .)1385تؼطیف ؾٛاز ضؾب٘ٝای» ،تطرِٕ ٝیسا وبٚٚؾی ،ضؾب٘ ،ٝؾبَ ٞفس ،ٓٞقٕبض. 45 ٜ
تٛحیس فبْٔ ،حٕس .)1381( ،زِٚت  ٚزٔىطاؾی ،تٟطاٖ ،ضٚظ٘.ٝ
ذب٘یىیٞ ،بزی ٚ ٚحیس ٜقب ٜحؿیٙی(« .)1395تجییٗ اٍِٛی آٔٛظـ ؾٛاز ضؾب٘ٝای زض ٘ظابْ آٔاٛظـ ٚ
پطٚضـ» ،فهّٙبٔ ٝضؾب٘ ،ٝؾبَ ثیؿت ٞ ٚفتٓ ،قٕبض.1 ٜ
ذٛاضظٔی ،قٟیٙسذت (« .)1384ایطاٖ  ٚا٘مالة اضتجبَب » ،ضؾب٘ ،ٝؾبَ قكٓ ،قٕبض.4 ٜ
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زازٌطأٖ ،حٕس(ٔ .)1383جب٘ی اضتجبَب رٕؼی ،تٟطاٖ :فیطٚظ.ٜ
زٞكیطیٔ ،حٕسضيب  ٚیٛؾف وكبٚضظ ( .)1393آٔٛظـ  ٚرٟب٘ی قسٖ ،تٟطأٖ :طواع ّٔای ُٔبِؼاب
رٟب٘ی قسٖ.
ضاثطتؿ ،ٖٛضِٙٚس ( .)1380رٟب٘ی ثٛزٖ ،پب٘عزٌ ٜفتٍ ٛثب ا٘سیكٕٙساٖ رٟبٖ أطٚظ ،تٟطأٖ ،طوع.
ضاثطتؿ ،ٖٛضِٙٚس ( .)1380رٟب٘ی قسٖ :تئٛضیٟبی ارتٕبػی  ٚفط ًٙٞرٟب٘ی ،تطرٕا ٝوٕابَ پاٛالزی،
تٟطاٖ٘ ،كط حبِج ٔ ٚطوع ثیٗ إِّّی ٌفتٍٛی تٕسٖٞب.
ؾّیٕی ،حؿیٗ (٘ .)1384ظطیٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزضثبض ٜرٟب٘ی قسٖ ،تٟطاٖ ،ؾٕت.
قىطذٛا ،ٜی٘ٛؽ (ٚ .)1381اغٜ٘بٔ ٝاضتجبَب  ،تٟطاٖ ،ؾطٚـ.
َبٞطی ،اثِٛمبؾٓ (« .)1382فٙبٚضی اضتجبَی  ٚاَالػبتی; رٟب٘یقسٖ  ٚپیبٔاسٞبی ؾیبؾای آٖ»ٔ ،زّاٝ
پػٞٚف حمٛق  ٚؾیبؾت ،ؾبَ پٙزٓ ،قٕبضٞ ٜكتٓ.
ػبّٔی ،ؾؼیس ضيب(« .)1383رٟب٘ی قسٖٞبٔ :فبٞیٓ ٘ ٚظطیٞٝب» ،فهّٙبٔ ٝاضغ ،ٖٛٙقٕبض.24ٜ
لبؾٕیَٕٟٛ ،ضث (« .)1385ؾٛاز ضؾب٘ٝای ضٚیىطزی رسیس ث٘ ٝظبض » ،ضؾب٘ ،ٝؾبَ ٞفس ،ٓٞقٕبض.4 ٜ
وبؾتّعٔ ،ب٘ .)1380( ُ ٛػهط اَالػب  :التهبز ،ربٔؼ ٚ ٝفط ،ًٙٞرّاس ا ،َٚظٟاٛض ربٔؼا ٝقاجىٝای؛
تطرٕ ٝاحس ػّیمّیبٖ  ٚافكیٗ ذبوجبظ ،تٟطاَٖ :ط ٘.ٛ
وبؾتّع؛ٔبٌ٘ .)1384( ُ ٛفتٌٞٛٚبیی ثب ٔب٘ ُ ٛوبؾتّع ،تطرٕ ٝحؿٗ چبٚقیبٖ ،تٟطاَٖ ،ط ٘.ٛ
وبظٕی ،ػّیانیط( .)1374ضٚـ  ٚثیٙف زض ؾیبؾت ،تٟطاٖٚ ،ظاض أٛض ذبضر.ٝ
وطیٕی ،ػّی« .)1385( ،رٙجكٟبی رسیس ارتٕبػی ٛٞ ٚیت ثب تبویس ثط ایطاٖ»ٔ ،زٕٛػٔ ٝمبال ٟ٘بزٞبی
ٔس٘ی ٛٞ ٚیت زض ایطاٖ ،تٟطاٖ ،تٕسٖ ایطا٘ی.
وٛحطیٔ ،ؿؼٛز (« .)1384رٟب٘یقسٖٛٞ ،یت  ٚثطیىٛالغ فطٍٙٞی»ٔ ،زٕٛػأ ٝمابال ٛٞیات ّٔای ٚ
رٟب٘ی قسٖ ،تٟطاٖٛٔ ،ؾؿ ٝتحمیمب  ٚتٛؾؼ ٝػّ ْٛا٘ؿب٘ی.
وٛحطیٔ ،ؿؼٛز (ثیتب)« ،ؾٛاز ضؾب٘ ٝای  ٚظ٘سٌی زض ػطن ٝػٕٔٛی ٘ٛیٗ»٘ ،بٔ ٝپػٞٚف فطٍٙٞی ،ؾابَ
ٞكتٓ ،زٚض ٜرسیس ،قٕبض.9 ٜ
ٌطٌی ،ػجبؼ (« .)1385ایٙتط٘ت ٛٞ ٚیت»ُٔ ،بِؼب ّٔی ،قٕبض ،2 ٜؾبَ ا.َٚ
ٌفت ٌٛٚثب غالٔطيب اضرٕٙسی(«.) 1384ؾٛاز ضؾب٘ٝای» ،آٔٛظـ ػّ ْٛارتٕبػی ،زٚضٞ ٜكتٓ ،قٕبض4 ٜ
ٔؼیٙی ػّٕساضی ،رٟبٍ٘یط (ٛٔ .)1380ا٘غ ٘كب٘ٝقٙبذتی ٌفتٍٛی تٕسٖٞب ،تٟطاٖٞ ،طٔؽ.
ٔؼیٙی ػّٕساضی ،رٟبٍ٘یط (ٛٞ« .)1384یت ٔ ٚزبظ :تأحیط ٛٞیتی اظ ایٙتط٘ت»ُٔ ،بِؼب ّٔی ،قإبض24 ٜ
ؾبَ ؾبَ پٙزٓ ،قٕبض.4 ٜ
٘ظطی ،ػّیاقط  ٚلّی پٛضٔ ،زتجی(« .)1397ضؾب٘ٞٝبی رسیاس ارتٕابػی ٘ ٚماف آٟ٘اب زض ثبظٕ٘ابیی
وٙفٞبی رٕؼی :تحّیُ ٚالغ ثیٙب٘ ٝا٘مالة ٔهط» ،فهّٙبُٔٔ ٝبِؼب ضؾب٘ٞٝبی ٘اٛیٗ ،زٚض ،4 ٜقإبضٜ
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