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اي بر آگاهی از حقوق  شناختی سواد رسانه پیامدهاي جامعه
  خواهی شهروندي و دموکراسی

  ***سمیه رستگاري،    **عزیز حزباوي،    *ضا نواحعبدالر
  12/3/1397 :تاریخ پذیرش    25/11/1396 :تاریخ دریافت

    
 چکیده

اي الزمه عصر ارتباطات براي پرورش شهروندانی آگاه و فعال  سواد رسانه
ها، مهارت در تولید محتوا، دسترسی عادالنه به  قدرت نقد رسانه. است
اي همگی در گرو داشتن سواد  رل مصرف رسانهها و توانایی کنت رسانه
هاي  کند که به پیام اي به شهروندان کمک می سواد رسانه. اي است رسانه

اي را  ها دیدي نقادانه داشته و داشتن سهمی از فضاي رسانه دریافتی از رسانه
شود و سود و  ها عرضه می هایی که به آن حق خود بدانند و در رد یا قبول پیام

شناختی  پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهاي جامعه. آگاه گردند ضررشان
در بین (خواهی  اي بر آگاهی از حقوق شهروندي و دموکراسی سواد رسانه
نوع پژوهش . شده است  انجام) سال به باالي شهر اهواز 18شهروندان 

در این پژوهش از روش . تحلیلی بوده است -کاربردي و ماهیت آن توصیفی
جامعه آماري . شده است و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده پیمایشی

نفر بوده و  780728سال به باالي ساکن شهر اهواز به تعداد  18جمعیت 
. نفر برآورد شده است 392حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر 

اي شهروندان شهر اهواز  دهد که میزان سواد رسانه هاي تحقیق نشان می یافته

                                                   
  dr.navah1338@gmail.com          .اهواز چمران شناسی دانشگاه شهید جامعه دانشیار گروه *

    ahazbavi@gmail.com      .اهوازچمران  شناسی دانشگاه شهید جامعه استادیار گروه **
    somayeh.rastegari94@gmail.com).           لنویسنده مسئو(شناسی  کارشناسی ارشد جامعه ***
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عنوان متغیر مستق و آگاهی  اي به بین متغیر سواد رسانه. متوسط استدر حد 
عنوان متغیرهاي وابسته رابطه  خواهی به از حقوق شهروندي و دموکراسی

اي، میزان متغیرهاي  داري مشاهده شد؛ یعنی با افزایش سواد رسانه معنی
  .یابد وابسته نیز افزایش می

  از حقوق شهروندي، دموکراسی اي، آگاهی سواد رسانه :ي کلیديها واژه
  خواهی، شهروندان شهر اهواز

  
  مقدمه و بیان مسئله

ها همچون تارهاي عنکبوتی کل سیاره زمین را در برگرفته و منجر  در هزاره سوم رسانه
هاي اصلی این جوامع را  ، ویژگی1اند؛ کاستلز اي شده به تشکیل جوامع شبکه

هاي  ظهور شبکه«و » ان عصر مخاطبات گستردهپای«، »یکپارچگی ارتباطات الکترونیک«
هاي تعاملی داراي مخاطبان  شمارد؛ که به ارتباطات الکترونیکی در شبکه برمی» تعاملی

عد زمان و مکان با گسترده اشاره دارد که فرهنگی مجاز را به وجود آورده و فارغ از ب
باشند؛  اجتماعی میها به یکدیگر، عامل بسیاري از تغییرات  تر کردن انسان نزدیک

که با گسترش آن،  طوري شده به هاي شهروندي شروع بسیاري از این تغییرات از رسانه
ها در مهار  شده و توانایی رقابت با این رسانه هاي اصلی خارج کنترل از دست رسانه

هاي شهروندي،  با ظهور رسانه). 382: 1384کاستلز، ( آمده را ندارند وضعیت پیش
در اختیار داشتن فضایی باز در تبادل اطالعات، عقاید و مطالبات خود شهروندان با 

  . اي دموکراتیک دارند سعی در افزایش مشارکت و در نهایت دستیابی به جامعه
توانند کمک مؤثري در پیشبرد  هاي مدرن ارتباطی می رسانه 2از نظر هابرماس

ي در حوزه عمومی دمیده ا دموکراسی داشته باشند تا با مشارکت شهروندان روح تازه

                                                   
1. Castells 
2. Habermas 
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اي دارند و شهروندان در یک محیط امنیتی  در کشورهایی که فضاي عمومی بسته. شود
توانند با رها  اي عمومی است می اي که گستره برند مردم در فضاي رسانه شده به سر می

امیري،  صالحی . هاي خود بپردازند شدن از بند حکومت به اظهارنظر و بیان اندیشه
دوطرفه بین رسانه و مردم را منجر به گسترش دموکراسی در جامعه دانسته و  ارتباط

داند که برخورد هدفمند و آگاهانه مردم در فضاي  اي می الزمه آن را سواد رسانه
  ).13 :1387صالحی امیري، ( اي را به دنبال دارد رسانه

تیک و تقویت ساختارهاي دموکرااي عاملی در آگاهی شهروندان  سواد رسانه
حقوق شهروندي از مفاهیم اصلی زندگی ). 110: 1397زارع کهن، (باشد  جامعه می

باشد  گري نیز از حقوق اصلی شهروندان می و مطالبه) 226:1386بشیریه، (دموکراتیک 
سازي در برابر مطالبات آنان  ها و نهادها موظف به پاسخگویی و شفاف که همه سازمان

جمعی بیشتر  رت شهروندان در استفاده از وسایل ارتباطبه هر میزان که مها. باشند می
بنابراین . ها در پیگیري مطالباتشان از طریق رسانه نیز بیشتر است باشد توانایی آن

ها توجه شود و به میزان تأثیر و پیامدهاي آن  ضروري است که به سواد استفاده از رسانه
خواهی که جایگاه و بازتاب  بر مسائل اجتماعی همچون حقوق شهروندي و دموکراسی

که این مفاهیم  ازآنجایی. ها دارند، پرداخته شود اي در محتواي تولیدات رسانه گسترده
ایدئولوژیکی مورد هاي اصلی با مقاصد  ها در رسانه هم از طرف حکومت

هاي جایگزین مورد  هاي سیاسی قرار گرفته و هم از طرف مردم در رسانه برداري بهره
اي به شهروندان کمک خواهد کرد  گري هستند، وجود سواد رسانه مطالبهبحث و نقد و 

ها داشته و  تري در فهم اهداف مستتر در اطالعات دریافتی از رسانه بینش عمیق
  .ها باشند هاي قانونی آن هاي مدافع حقوق شهروندي و آزادي کننده رسانه حمایت

نترنت آغاز گردیده و آموزش قبل از ورود ای 1965اي از سال  توجه به سواد رسانه
شده است و درك  آن به شهروندان در برنامه بسیاري از کشورهاي جهان گنجانده

یابد؛ اما در ایران آموزش این مهارت با تأخیر زیادي  روز افزایش می اهمیت آن روزبه
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هاي اجتماعی به مدد اینترنت در  که انواع رسانه و شبکه طوري شده است به  شروع
باشد ولی فرهنگ استفاده درست وجود ندارد و در این زمینه با  همگان میاختیار 

اي به  ماندگی فرهنگی مواجهیم، این امر باعث گردیده آموزش سواد رسانه عقب
نظران ارتباطات در نهادهاي آموزشی مورد  هاي اخیر از طرف صاحب شهروندان در سال

باشد  می 80ظري در این زمینه از دهه در ایران شروع تحقیقات عمده ن. تأکید قرار گیرد
حل برخی مسائل  عنوان جزئی از راه اي به ها به اهمیت سواد رسانه که با رشد پژوهش

  .ها مشهود است، توجه گردید اجتماعی که تأثیر رسانه در آن
گرفته در  هاي انجام هاي پژوهش جنادله و رهنما، که فراتحلیلی بر پژوهش یافته

هاي این  ها به آسیب دهد که بیشتر این پژوهش باشد، نشان می نوین میهاي  زمینه رسانه
اند، به دلیل نیاز به پرداختن به  شناسانه داشته اند و رویکردي آسیب ها توجه نموده رسانه
هاي مثبت و رویکردي ایجابی به رسانه و توجه به اینکه استفاده درست از هر  جنبه

مثبت و مفید آن دارد، در این پژوهش به استفاده  اي نیاز به شناخت کاربردهاي پدیده
مناسب از رسانه در جهت باال بردن آگاهی افراد جامعه از حقوق خود در جهت 

عنوان  اي به شده است و به داشتن سواد رسانه اي دموکراتیک پرداخته دستیابی به جامعه
  ).2: 1397، جنادله و رهنما( رکن اساسی استفاده مثبت از رسانه تأکید شده است

اي بر آگاهی از حقوق شهروندي و  در این پژوهش پیامدهاي سواد رسانه
اي، آگاهی از  عنوان اهداف اصلی و بررسی وضعیت سواد رسانه خواهی به دموکراسی

عنوان اهداف فرعی  خواهی شهروندان شهر اهواز به حقوق شهروندي و دموکراسی
باشد  اي مقوله جدیدي می سواد رسانه که ییازآنجا. اند پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

تحقیقات زیادي در ارتباط با پیامدهاي این پدیده بر عوامل اجتماعی و ابعاد 
شناختی بر  انجام نگرفته است و عمدتاً به تأثیر متغیرهاي جمعیت، شناختی آن جامعه

مورد استفاده اندك در رابطه با متغیرهاي  پیشینهبا ، اي اکتفا گردیده است سواد رسانه
عنوان یک پدیده اجتماعی، براي  خواهی به متغیر دموکراسیکه  طوري باشیم به روبرو می
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اي شهروندان، و متغیر آگاهی از حقوق شهروندي نیز  اولین بار در رابطه با سواد رسانه
 .در یک الی سه پژوهش در این زمینه به سنجش درآمده است

  
  اي سواد رسانه

ها  شده است که در ذیل به برخی از آن اي ارائه اصطالح سواد رسانهتعاریف بسیاري از 
  :شود اشاره می

اي را توانایی دسترسی، درك و نگاه انتقادي به محتواي  کمیسیون اروپا سواد رسانه
بیان ... هاي صوتی، تصویري و چاپی همچون تلویزیون، رادیو، اینترنت و  همه رسانه

  ). Commission of the European communities, 2007: 32(کند  می
اي از  اي مجموعه سواد رسانه«، معتقد است )Potter, 2005(جمیز پاتر 

طور فعاالنه براي قرار گرفتن در معرض رسانه از آن  اندازهاست که ما به چشم
؛ این »شویم تفسیر کنیم ها مواجه می هایی را که با آن کنیم تا معناي پیام برداري می بهره

هاي فرد ساخته  اندازها از ساختارهاي دانش و ساختارهاي دانش نیز از مهارت چشم
  . آورند شوند که امکان تعامل فعاالنه در برخورد با رسانه را به وجود می می

توانایی شهروندان در : کند اي را چنین تعریف می سواد رسانه 1میدوري سوزوکی
دسترسی و توانایی برقراري ارتباط  و اعیها با توجه به بافت اجتم تحلیل انتقادي رسانه

  ).85: 1387تاکونیومی، (ها  با آن
هاي الزم براي  اي نوعی درك است که بر پایه مهارت از نظر شکرخواه، سواد رسانه

اي استوار است و هدف اصلی آن را تشخیص  شناسایی و تفکیک تولیدات رسانه
شکرخواه، ( داند الت اجتماعی میها با تحقق عد راستا بودن محصول نهایی رسانه هم

1386 :27 .(  

                                                   
1. Midori Suzuki  
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کند  به مردم کمک می«اي  نیز معتقد است که سواد رسانه) 1385(بصیریان جهرمی 
، »کنندگانی فرهیخته باشند، به شهروندانی فرهیخته تبدیل شوند جاي آنکه مصرف تا به
  .داند ساالري می اي را راهی در جهت مردم رو سواد رسانه ازاین

در این پژوهش . اند اي را مدنظر قرار داده ابعاد مختلف سواد رسانهیادشده ف تعاری
توانایی در کنترل مصرف، دسترسی عادالنه به اطالعات، دیدگاه انتقادي «اي  سواد رسانه

ها  جذابیت رسانه. باشد ها می در برخورد با رسانه» و توانایی مشارکت در تولید محتوا
دهد که در  از وقت شهروندان را به خود اختصاص میبه حدي است که بخش زیادي 

صورت نبود عدالت اجتماعی در دسترسی به منابع متنوع اطالعاتی و عدم توجه به 
ها و در مقابل تماشاي  مشارکت و نیازهاي شهروندان در تولید محتوا از سوي رسانه

درستی یا کذب  هتوان ب ها از سوي شهروندان، نمی مکرر و بدون ارزیابی و تحلیل پیام
دهنده آن هستند پی برد؛ این عوامل کاهش آگاهی  ها انعکاس بودن وقایعی که رسانه
  . ترین اصل دموکراسی یعنی مشارکت مردمی را در پی دارد شهروندان و نقض مهم

اي، براي کسب آگاهی به  اما در صورت برخورداري شهروندان از سواد رسانه
فرستنده، : اي طرفه ارتباطات رسانه گر به مدل سنتی یکدنبال منابعی معتبر بوده و دی

هاي شهروندي  اي در رسانه عنوان تولیدکنندگان رسانه گیرنده، پیام اکتفا نکرده و خود به
ها شهروندان را  هم فرستنده پیام و هم گیرنده بازخورد منتقدانه آن خواهند بود، نقد پیام

اي دموکراتیک است، تبدیل  ساز جامعه که زمینه ها را به مخاطبانی فعال درگیر کرده و آن
ها را در  توانند فضاي این رسانه هاي جایگزین می شهروندان با حضور در رسانه. کند می

ها  جهت تغییر شرایط خود سوق داده و شهروندانی که توانایی استفاده مطلوب از رسانه
پیوسته  هم اي به همچون شبکهرا دارند، دیگر شهروندان را نیز از حقوقشان آگاه کرده و 

عنوان یک  تواند به که هر شهروند خود می طوري کنند، به میبه توسعه شهرشان کمک 
خبرنگار عمل کرده و با قرار دادن عکس و فیلم از رویدادهاي محل زندگی خود در 

اش پرداخته و  هاي شهروندي، به بیان مشکالت بومی و محلی مکان زندگی رسانه
 .آن شود خواستار رفع
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  حقوق شهروندي
دهنده  تنهایی نشان توان گفت که سکونت در یک شهر به در تعریف شهروند می

هاي حقوقی، فردي و  باشد بلکه شهروند کسی است که داراي آگاهی شهروندي نمی
گر حقوق خود با شناخت قانون باشد و برآوردن  کننده و مطالبه اجتماعی باشد، مشارکت

پذیرد که براي داشتن زندگی بهتر،  ون حقوق خود دانسته و میحقوق دیگران را همچ
 ).2: 1394پور و حمیدي،  یوسف(به منافع جمعی همچون منافع فردي ارج نهد 

پرداختن به مفهوم شهروندي از یونان باستان توسط افالطون و ارسطو آغاز گردیده و 
مارشال شامل  حقوق شهروندي از نظر. احیاي مجدد آن توسط مارشال صورت گرفت

طبق نظر مارشال تا . باشد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می: سه دسته
هاي فکري و اعتماد براي  زمانی که حقوق مدنی در جامعه فراهم نباشد آزادي

یافتنی نیست، همچنین بدون رعایت حقوق  هاي اقتصادي نیز دست گذاري سرمایه
شود  گیري و عضوگیري احزاب نیز عملی نمی سیاسی، فعالیت و تحرك سیاسی، شکل

دولتی و تأمین - هاي رفاهی و با عدم اجراي حقوق اجتماعی، شهروندان از حمایت
حقوقی ). Marshall, 1981: 34(مانند  اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی محروم می

مانی که باشد و تا ز کند حقوق اولیه و طبیعی شهروندان می ها اشاره می که مارشال به آن
که موجب رشد جامعه و  توانند به سطح باالتر آن اند نمی شهروندان از این حقوق محروم

  .گردد، دست یابند تر زندگی اجتماعی می اندیشیدن به مسائل متعالی
واسطه شهرنشینی روزافزون اهمیت  حقوق شهروندي ازجمله مفاهیمی است که به

باشد و هیچ شهروندي  ه کلیه شهروندان میفراوانی پیدا کرده است، این حقوق متعلق ب
باشد و  نوعی حقوق شهروندان می قانون اساسی به. توان از آن مستثنا کرد را نمی

در هر . چارچوب هرگونه رفتار دولت با شهروندان و شهروندان با یکدیگر است
کشوري حاکمان ملزم به رعایت حقوق شهروندان بر طبق قانون اساسی هستند که 

در ایران از زمان مشروطه تاکنون . باشد این امر نبود استبداد و پایبندي به قانون میالزمه 
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گرفته است ولی به علت  شرط قانون انجام مبارزات بسیاري براي برقراري حکومت به
عدم توجه به قانون در بسیاري از مسائل همچون حقوق شهروندي، این شرط تاکنون 

 .برآورده نشده است

گیرد  هایی که در زمینه دستیابی شهروندان به حقوقشان انجام می شدر ادامه تال
ترین ابزار آموزش و مطالبه  توان رسانه را به دلیل گستردگی و در دسترس بودن، مهم می

ها را نداشته باشند  امروزه افرادي که توانایی استفاده از رسانه. حقوق شهروندان دانست
هاي  فرصت مشارکت در بسیاري از عرصه در ارتباطات خود به مشکل برخورده و

اي به  در جهت تبدیل شهروندان از مخاطبان صرف رسانه. دهند اجتماعی را از دست می
. اي آموزش داده شود هاي سواد رسانه ها مهارت کاربرانی فعال الزم است که ابتدا به آن

د آورده هاي اجتماعی تعاملی فضایی مناسب براي آموزش شهروندان پدی وجود شبکه
باشد در  اي می عد سواد رسانهترین ب که با کسب نگاه انتقادي به مسائل جامعه که مهم

  .دنجهت احقاق حقوق خود گام برداشته و خواستار پاسخگویی از نهادهاي مسئول باش
  

  خواهی دموکراسی
امري است که در همه ، ها خواست در دست گرفتن سرنوشت خود در درون انسان

هاي استبدادي و دیکتاتوري در طول  د داشته است و سرنگونی حکومتها وجو زمان
کنیم  اي که ما در آن زندگی می در زمانه. دهنده این خواست درونی است تاریخ نشان

هاي مشارکت مردم در سرنوشت  ترین راه برقراري حکومت دموکراسی یکی از عملی
باشد که  داري می حکومتترین گفتمان در شیوه  دموکراسی امروزه مطرح، خود است

توانایی مردم در تغییر بسیاري از . هاست طلبی انسان برخواسته از نداي مساوات
، ها منجر به توجه به نقش فرهنگ مردم آن جوامع بر این تغییرات شده است حکومت

ها را در بطن فرهنگ مردم جوامع و چگونگی  هایی که پدیده گیري تئوري این امر شکل
  .را در پی داشته است، کنند ها بررسی می ات آنکنش و ارتباط
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نیز ناشی از تغییر رویکرد توجه به دموکراسی از  1هاي دموکراسی تأملی تئوري
روزمره  يها نهادهاي رسمی و سیاسی به نهادهاي فرهنگی و سطح میانی جامعه و کنش

ان دموکراسی پرداز ترین نظریه شده از شناخته). 124 :1391، پناهی و شالچی(مردم است 
دموکراسی به سلطه عمومی از طریق «، از نظر هابرماس .باشد هابرماس می، تأملی

اندیشد و دولت را هسته اصلی تحلیل خود و جامعه  فضاهاي عمومی متکثر می
اي است بدون  حوزه عمومی از نظر وي عرصه. )Habermas, 2002: 125( »بیند نمی

گفتگو و زبان ، استدالل، فکر، حقیقت، نیتکه بر اساس عقال، محدودیت در فعالیت
  ). 1388، توحیدفام و حسینیان امیري(باشد  می

هاي ارتباطی در حوزة عمومی که فضایی است بین  هابرماس معتقد است که کنش
، در کنش ارتباطی )104: 1383هابرماس، (. گیرد جامعه مدنی و دولت شکل می

 ,Habermas(طرفه  هاي یک تند نه موفقیتآمیز هس هاي تفاهم کنشگران به دنبال کنش

باشد که الزمه آن  نشده می هدف سیاسی او برپایی ارتباط تحریف). 286 :1984
). Habermas, 1970: 118(انجامد  می» هاي ارتباط رفع محدودیت«عقالنیتی است که به 

ه کند که منجر ب را دو عامل اصلی بیان می، ها و ایدئولوژي سازي هابرماس مشروع
شوند؛ عقالنیت به معناي از میان برداشتن این موانع براي داشتن  تحریف ارتباط می

  ).212-213: 1389، 2ریتزر(ارتباطی باز و آزاد است 
باعث ، داري صنعتی در قرن نوزدهم هابرماس بر این نظر است که ظهور سرمایه

ی یکسره شد عرصه عمومی در اختیار منافع طبقه خاصی قرار گیرد و عرصه عموم
هاي همگانی و خروج سیاست از  هابرماس مسبب این امر را تأثیرات رسانه. ناپدید شود

جاي اینکه مانند گذشته خودشان رودررو سخن  مردم به. داند قلمرو زندگی اجتماعی می
بگویند تبدیل به شنوندگان سخنانی شدند که خطاب بدانان از طرف دیگران گفته 

                                                   
1. deliberative democracy 
2. Ritzer 
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نهادهایی همچون پارلمان و ، بنا بر استدالل هابرماس). 84- 85: 1391، 1اسمیت(شد  می
هاي الزم براي  اند زمینه اند نتوانسته منظور برپایی دموکراسی به وجود آمده حزب که به

گیري از  هاي محلی هستند که با بهره گیري جمعی را مهیا سازند و این گروه تصمیم
وباره حوزه عمومی و گسترش توانند احیاکننده د هاي مدرن ارتباطی می رسانه

امکان ، هاي ارتباطی رشد فناوري ).977 -  978: 1389، گیدنز(دموکراسی باشند 
مشارکت بیشتر مردم را فراهم کرده و شکل جدیدي از دموکراسی با عنوان دموکراسی 

از عمده ). Mahrer & Krimmer, 2005(الکترونیکی را به وجود آورده است 
باشد و خواهان آن است که  ها هابرماس می شارکتی به رسانهپردازان نگاه م نظریه
هاي کالن باز کنند تا دموکراسی  هاي عمومی و مشارکت ها فضا را براي بحث رسانه
مبتنی بر اجماع در حوزه عمومی بر اساس مباحثه عقالنی شکل گیرد ، وگویی گفت

)Bailey & Cammaerts, 2008: 11 .(  
  

  ز حقوق شهروندياي و آگاهی ا سواد رسانه
شود،  ها شهروند نامیده می هاي نوین که جمعیت کشور در آن ملت - در دولت

شهروندان در برابر مسئولیت و وظایفی که در قبال شهر خود دارند، از حقوقی که 
گرفته نیز برخوردارند و در صورت تحقق نیافتن حقوقشان  موجب قانون به آنان تعلق به

گر آن باشند؛ به علت وجود سازوکارهاي  ه است که مطالبهشد ها داده این حق به آن
شدید بوروکراسی که در نهادهاي مختلف وجود دارد و یکی از عوامل فاصله بین 

ترین راه رساندن صداي  توان آسان باشد، رسانه را می مجریان قانون و شهروندان می
تواند در جهت  ي که میا شهروندان به مسئولین دانست؛ اما باوجود امکانات وسیع رسانه

شود که در شرایط  گري شهروندان باشد مشاهده می باال بردن آگاهی، مشارکت و مطالبه
باشد تا مردم؛  نوعی صداي مسئولین می طرفه و به فعلی جامعه استفاده از رسانه یک

                                                   
1. Smith 
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دهنده هژمونی حاکم  کشد و خود ترویج رسانه ملی تنها اسم ملی بودن را یدك می
راه نقد بر آن بسته است و هر کس از دایره این هژمونی فراتر رود،  باشد که می

حال که دست شهروندان از رسانه . گردد غیرخودي بوده و محکوم به حذف شدن می
توانند راهی براي مشارکت مردم در  شهروندي می/هاي جایگزین ملی بسته است، رسانه

  .کننده آن باشد جموعه ادارهتوسعه شهر و فضایی براي به چالش کشیدن عملکردهاي م
هاي کوچک، جایگزین، شهروندي،  عنوان رسانه هاي غیرگروهی، به رسانه

دهنده  اجتماعی، غیر جریان اصـلی، زیرزمینی و رادیکال مطـرح هستند که نشان
هاي  رسانه). 32 :1389محمدي،  بهـار و حاجی(مشـارکت گسترده شـهروندان است 

هایی است که به لحاظ نظري  اي از رسانه براي مجموعهشهروندي یک مفهوم فراگیر 
هاي مردمی را  اي از رسانه هاي جدید اجتماعی هستند و حوزه گسترده هاي جنبش رسانه

هاي  یکی از رویکردهاي غالب در بررسی رسانه. توان در چارچوب آن دید می
که خالف عنوان منتقدي  هاي جایگزین به جایگزین رویکردي است که در آن رسانه

: 1390خانیکی و الوند، (شوند  هاي جریان اصلی است، دیده می هژمونی مسلط رسانه
10 -11 .(  

سازي است که از تجربیات تولیدکنندگان  تمرکز رسانه شهروندي بر روي دگرگون
کند و موجب فرآیند توانمندسازي و خرد شدن قدرت  کنندگان استفاده می و مشارکت

دانند  جاي نخبگان، مردم عادي را محور فرآیندها می ؛ به)Rodriguez, 2008(گردند  می
ها تعامل و  در این رسانه). Atton, 2002: 15(و به دنبال تغییر اجتماعی هستند 

اند و انعکاسی  گرفته گیرد، از پایین به باال شکل گري جاي مخاطبان منفعل را می ارتباط
له شهروندان جدا از قدرت حاکم و وسی باشند که به از صداهاي خاموش در جامعه می

هاي فرهنگی، اجتماعی و  اند و بازتاب دغدغه گرفته  بدون حمایت اقتصادي شکل
  .یابند باشند که در رسانه ملی مجال بروز نمی اي می سیاسی
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اي  هاي سواد رسانه شهروندانی که از حقوق خود آگاهی دارند و از مهارت
هاي اجتماعی قادر خواهند بود  ئل شهرشان در رسانهبرخوردارند با نگاه انتقادي به مسا

توجهی مسئولین استفاده کنند و خواهان  عنوان اهرم فشاري در برابر بی از رسانه به
کننده امور شهر و توضیح خواستن براي  پاسخگو بودن نهادهاي مختلف اداره

ار سنگین این هاي گاه بسی شان و به چالش کشیدن هزینه هاي اجرایی سازي برنامه شفاف
دهنده مسائل آنان باشد نه  هایی هستند که انعکاس مردم خواهان رسانه. ها باشند برنامه

چه بسیار مشکالتی که به علت نبود امنیت و آزادي بیان مسکوت . سخنگوي حاکمان
که وجود  شود؛ درحالی ها اندیشیده نمی حلی براي آن مانند و در نتیجه هیچ راه می

حل و  ها در نهایت منجر به ارائه راه اي بیان مسائل و مطرح کردن آنبستري مناسب بر
ها بخصوص فضاي  توان در رسانه گردد؛ این بستر را می رفع مشکالت و بهبود امور می

  .اي مدنی جستجو کرد مجازي در جامعه
  

  خواهی اي و دموکراسی سواد رسانه
 محور دموکراسی رسانهاي شده جوامع امروزي شاهد رشد گفتمان  ر فضاي رسانهد

دموکراسی ، )تله دموکراسی(دموکراسی از راه دور ، همچون دموکراسی الکترونیکی
هاي رو به رشد عصر ارتباطات  باشیم که با قابلیت می) سایبر دموکراسی(مجازي 

الزمه . هاي نوین ارتباطی داشت توان امید به برقراري دموکراسی با کمک فناوري می
وجود عدالت اجتماعی ، عنوان رکن چهارم دموکراسی ب رسانه بهتحقق عملکرد مطلو

اکنون رسانه ملی همچون تلویزیون  اي است این در حالی است که هم در فضاي رسانه
کننده ایدئولوژي حاکم  دهنده و تثبیت و رادیو در دست حکومت بوده و انعکاس

 ر خارج از اینتواند د در حوزه کتاب و مطبوعات نیز هیچ قلمی نمی، باشد می

توان  هاي وب می هاي جدید و فناوري و تنها به کمک رسانه ایدئولوژي مطلبی نشر دهد
سازي و ایدئولوژیکی که هابرماس آن را  تا حدودي از اسارت این زندان مشروع
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هاي رها از  در این راستا رسانه، رها گشت، داند اي عقالنی می بازدارنده وجود جامعه
اي براي پاسخگویی مسئولین در برابر مطالبات  توانند وسیله می، شده  کنش تحریف

ها کمک کرده  رسانی امورات شهري به شفافیت عملکرد آن شهروندان باشند و با اطالع
در جهت نهادینه شدن دموکراسی گام ، و با ایجاد زمینه براي مشارکت شهروندان

  . بردارند
هاي  ها که یکی از راه دایی از آنز نقد عملکرد مقامات حکومتی منجر به اسطوره

اي نظارت عمومی و  شود؛ به هر میزانی در جامعه برقراري عقالنیت ارتباطی است می
ولی در حال حاضر  مشارکت همگانی باالتر باشد نمود دموکراسی نیز بیشتر است

 مشارکت شهروندان تنها در زمان تبلیغات انتخاباتی مورد توجه قرارکنیم که  مشاهده می
توان  نمی، گیرد و این نیز باوجود فیلترهاي موجود در سد راه انتخاب آزادانه افراد می

میزان باالي رأي را مالك مشارکت در امور جامعه و وجود دموکراسی دانست؛ عدم 
 تبدیل، مشارکت بسیاري از شهروندان به یک کنش سیاسی در مواجهه با وضع موجود

  .)7: 1395رضایی و پور عسکري، (شده است  
ایجاد و  در اي و اطالعاتی نقشی مهمی یونسکو بر این باور است که سواد رسانه

سواد ). UNESCO, 2007(توسعه فرهنگ دموکراتیک و یک جامعه مدنی فعال دارد 
اي شهروندان و نهادهاي  اگر سواد رسانه. اي و نهادهاي مدنی مکمل یکدیگرند رسانه

دهنده به وجود  تواند یاري ده باشد رسانه نیز نمیمدنی در جامعه به رشد کافی نرسی
در نهادهاي مدنی مردم به گرد هم جمع شده و . اي دموکراتیک باشد آمدن جامعه

توان گفتگوي آرمانی هابرماس را در آنجا دید چرا که این نهادها بر پایه ارتباط  می
نوعی توان  میباشد و  اند و برآیندشان بر اساس منطق و استدالل می گرفته  تفاهمی شکل

. یافتن به تفاهم را مشاهده نمود بر پایه آگاهی و در نتیجه دست، کنشی اندیشی و هم هم
در ، هاي ارتباطی در ایران با توجه به ساخت حکومتی و عدم توسعه یکنواخت فناوري

یافت؛ ولی با رشد نهادهاي مدنی  توان به دموکراسی مستقیم دست این برهه از زمان نمی
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توان به برقراري  باشند می هاي اجتماعی در حوزه عمومی می ترین شبکه ه مهمک
  .دموکراسی تعاملی امید داشت

 منابع و ها تمام رسانه به آزاد دسترسی حق طبق منشور حقوق شهروندي تمام مردم

فیلترینگ محدودیتی براي آزادي بیان و . دارند قوانین چارچوب در را اطالعاتی
تأسیس و  ،ترین دلیل آن نوع نگاه حاکمان به آزادي عات بوده و مهمدسترسی به اطال

اي با ایجاد  سواد رسانه). 175:1396بابا زاده مقدم و اسدي، (باشد  ها می فعالیت رسانه
تالشی است در جهت ، اي تولید و توزیع مواد رسانه، عدالت اجتماعی در دستیابی

خدمت گرفتن رکن چهارم دموکراسی  شان و به اي آگاهی شهروندان از حقوق رسانه
یافتن به  صلح و برابري و در نهایت دست، ها در جهت برقراري آزادي یعنی رسانه

اي  تواند تسهیلگر راه پرفرازونشیب صدساله اي می سواد رسانه. اي دموکراتیک جامعه
  .دان باشد که ایرانیان از زمان مشروطه تاکنون براي به دست آوردن دموکراسی پیموده

  
  پیشینه پژوهش

اي بررسی رابطه  شهروندي و سواد رسانه«، به موضوع )1393(ملکی و همکاران 
هاي  یافته. ندا پرداخته» اي در بین شهروندان زنجانی وضعیت شهروندي و سواد رسانه«

داري مشاهده  اي و شهروندي رابطۀ معنی دهد که بین متغیر سواد رسانه تحقیق نشان می
اي، میزان آگاهی از حقوق و وظایف شهروندي نیز  زایش سواد رسانهشد، یعنی با اف

اي الزمۀ  ارتقاي سواد رسانه«، در پژوهشی با عنوان )1393(زارع کهن . یابد افزایش می
یافت که براي داشتن جامعۀ مدنی نیاز به  ، به این نتیجه دست»تحقق جامعۀ مدنی
ها نیز کارایی بهتري داشته  شتوانه آن رسانهاي شهروندان داریم تا به پ افزایش سواد رسانه

اي  شناختی میزان سواد رسانه تحلیل جامعه«، در پژوهش )1394(شربتیان و همکاران . باشند
مندي از سواد  که میزان بهره ندیافت  ، به این نتیجه دست»شهروندان و عوامل مؤثر بر آن

  .شده است  رزیابیاي در بین شهروندان در سطح متوسط رو به باال ا رسانه
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اي که نتایج آن را دانشگاه  در یک پژوهش با عنوان تحقیق روي سواد رسانه
استنفورد منتشر کرده است، هابز و فراست، تبلیغ سی ثانیه مربوط به نوشابه با برند 

یک گروه تحت . پپسی را براي دو گروه از نوجوانان مورد مطالعه، پخش کردند
عنوان گروه کنترل حضور  قرار گرفته بود و گروه دوم بهاي  هاي سواد رسانه آموزش
گام را که براي خرید محصول  15پس از پخش فیلم، از نوجوانان خواسته شد . داشت
اي  ها دریافتند؛ افراد داراي سواد رسانه ها با مقایسه پاسخ دارند یادداشت کنند، آن برمی

کاررفته در تبلیغ، مخاطب  المی بههاي اقناعی ک توانند به شکل تأثیرگذاري، تکنیک می
این نتایج . هاي ساختار خالق در تبلیغات را تشخیص دهند نظر و تکنیک هدف، نقطه

. اي براي درك و فهم تبلیغات سودمند است مشخص کرد که آموزش سواد رسانه
)Hobbs & Frost, 2003: 338.(  

ا روش پیمایشی ، در کشور سنگاپور ب)2005( 1اي که توسط آناپانگ در مطالعه
هاي آموزش  افرادي که در دوره: یافتند جوان انجام گرفت، به این نتیجه دست 262روي 

اي شرکت کرده بودند، میزان آگاهی بیشتر و تفکر انتقادي باالتري نسبت به  سواد رسانه
، )2012( 2جاکوبسن. هاي مزبور شرکت نکرده بودند داشتند افرادي که در دوره

» عنوان یک روش تحقیق شهروندي اي و استفاده از آن به سواد رسانه«ن عنوا باپژوهشی 
استفاده از ] باید[وجود،  این با. ها هدف نهایی نیستند ها نشان داد فناوري یافته. انجام داد

هاي جدید بین همه افراد جامعه آموزش داده شود و استفاده مؤثر از این  فناوري
  . اي و سواد اطالعاتی است نهها نیازمند داشتن سواد رسا رسانه

مطالعه : اي و اطالعاتی ارتقاي سواد رسانه«، پژوهشی با عنوان )2012( 3بگوم
ها نشان  یافته. نفر از اهالی داکا انجام داد 100در بین » موردي بخش عمومی بنگالدش

اندازي یک رقابت بزرگ آگاهی در  از جامعه مورد مطالعه معتقد بودند که راه% 58داد 

                                                   
1. Phang 
2. Jacobson 
3. Begum 
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. اي و اطالعاتی مردم است مؤسسات آموزشی راهی براي ارتقاي سطح سواد رسانه
اي و سواد اطالعاتی در بنگالدش فراهم  هاي الزم براي ارتقاي سواد رسانه زیرساخت

اي را  همچنین اکثریت جامعه پژوهش معتقد بودند که دولت باید سواد رسانه. نبود
  .تقویت کند 2021ی در سال منظور رسیدن به یک بنگالدش دیجیتال به

اي و آموزش آن به  شده، تأثیر توجه به سواد رسانه با توجه به تحقیقات انجام
هاي عملی در کنار تحقیقات نظري بخصوص  شهروندان و لزوم پرداختن به آموزش

با استفاده از پیشینه طوالنی دیگر کشورها که . باشد براي نوجوانان مشهود می
توان به برنامه  اند، می ینه به آموزش شهروندان خود پرداختههاست در این زم مدت

یافت و برنامه  ها، نیازها و بافت اجتماعی جامعه ایرانی دست آموزشی مناسب با ارزش
  .اي تدوین نمود هاي سواد رسانه منسجمی براي آموزش مهارت

 
  مدل پژوهش

  
  
  
  

 مدل نظري تحقیق -1مدل 

واهی ازجمله مفاهیمی هستند که عمدتاً توسط خ حقوق شهروندي و دموکراسی
ها بستگی به منافع  سازي از آن که نوع و شیوه مفهوم ها بسط یافته و ازآنجایی رسانه

مواقع منجر به از افکار عمومی داشته و در بسیاري صاحبان رسانه دارد، تبعاتی بر 
سعی بر این  هاي شهروندي شده است که اي در رسانه واکنش کنشگران منتقد رسانه

شان، آگاهی عمومی را  دارند با شناسایی واقعیت اصلی این مفاهیم از تصویر ساختگی
اي در مشارکت براي باال  مجهز بودن شهروندان به سواد رسانهبنابراین . گسترش دهند

 شهروندي حقوقآگاهی از 

 خواهی دموکراسی
 اي رسانهسواد 
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و جلوگیري از سوءاستفاده از این مفاهیم در  یادشدهبردن آگاهی جمعی از مسائل 
  .رت دارداي، ضرو فضاي رسانه

  
  هاي تحقیق فرضیه

  .اي و آگاهی از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد بین میزان سواد رسانه - 
  .خواهی رابطه وجود دارد اي و دموکراسی بین میزان سواد رسانه - 
  

  روش تحقیق
ها از تکنیک پرسشنامه  گرفته و براي گردآوري داده این پژوهش به روش پیمایشی انجام

از نظر زمانی،  ،از نظر هدف، یک بررسی کاربردياین پژوهش . ستشده ا  استفاده
براي سنجش پایایی از آلفاي کرونباخ استفاده . باشد مقطعی و از نظر وسعت، پهنانگر می

، آگاهی 90/0اي  براي سواد رسانه) آلفاي کرونباخ(نتیجه سنجش پایایی . گردیده است
آمده است که در  دست به 76/0هی خوا و متغیر دموکراسی 94/0از حقوق شهروندي 

جامعه آماري در این تحقیق شهروندان شهر اهواز به تعداد . قبول قرار دارند سطح قابل
 780728سال شهر اهواز به تعداد  18جمعیت آماري افراد باالي . نفر است 1395184

نفر محاسبه گردید، که براي  384طبق فرمول کوکران حجم نمونه نفر هستند که 
گانه شهر اهواز توزیع گردید که  8پرسشنامه بین شهروندان مناطق  410ینان بیشتر، اطم

مانده مورد استفاده  پرسشنامه باقی 392هاي ناقص و مفقوده،  پس از حذف پرسشنامه
  .باشد اي می اي چندمرحله صورت تصادفی خوشه گیري به نمونه. قرار گرفت
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  ها یافته
  آمار توصیفی

سال و میانگین سن  70و حداکثر  18طالعه، حداقل سن پاسخگویان در نمونه مورد م
درصد فارس،  3/35. درصد زن هستند 3/57درصد مرد و  7/42. سال است 75/30
درصد  3/2درصد کرد و  3/2درصد ترك،  3/3درصد لر،  1/28درصد عرب،  6/28

دون همسر درصد ب 5/0درصد متأهل،  4/45درصد مجرد،  6/53. ها بودند سایر قومیت
 ینشاغلرغیو  درصد 6/54شاغلین . بدون همسر بر اثر طالق بودند 5/0بر اثر فوت، و 

درصد دانش  9/6دار،  درصد زنان خانه 5/14درصد بودند که غیر شاغلین شامل  4/45
. درصد بیکاران بودند 1/6درصد بازنشستگان و  8/2درصد دانشجویان،  1/15آموزان، 

. درصد بودند 6/41درصد و غیر شاغل  24مشاغل دولتی درصد،  2/34مشاغل آزاد 
 8/14، )شهر اهواز(درصد پاسخگویان بیشترین مدت عمر خود را در مرکز استان  7/83

نتایج توصیفی پژوهش براي . اند درصد در روستا سپري کرده 5/1درصد در شهرستان و 
درصد دیپلم،  3/38درصد راهنمایی،  1/4درصد ابتدایی،  8/0مقطع تحصیلی نشان داد 

  .درصد کارشناسی ارشد و باالتر بودند 0/11 و دیپلم و کارشناسی درصد فوق 9/45
  

  آمار استنباطی
سواد (نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان متغیر مستقل  1 جدول شماره

) خواهی آگاهی از حقوق شهروندي و دموکراسی(و متغیرهاي وابسته ) اي رسانه
آید دو متغیر میزان آگاهی  هاي جدول برمی گونه که از داده همان. رساند شهروندان را می

خواهی رابطه مثبت و معناداري را با متغیر مستقل  از حقوق شهروندي و دموکراسی
  .گردد هاي مربوط به رابطه این متغیرها با متغیر مستقل تأیید می د و فرضیهنده نشان می
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 و متغیرهاي وابسته) اي سواد رسانه(همبستگی بین متغیر مستقل  -1جدول 

  متغیرها
  ضریب همبستگی

 پیرسون
 سطح معناداري

 0/158 002/0 اي و آگاهی از حقوق شهروندي سواد رسانه

 0/239 000/0 خواهی اي و دموکراسی سواد رسانه

    
 گیري بحث و نتیجه

وامل اي و همچنین اهمیت پیامدهاي آن بر ع به جهت تازگی بحث سواد رسانه
اي بر آگاهی از حقوق شهروندي و  این پژوهش به پیامدهاي سواد رسانه، اجتماعی

در این پژوهش میانگین . خواهی در بین شهروندان شهر اهواز پرداخته است دموکراسی
باشد که نشان  می) 56 -  163در بازه ( 54/108اي شهروندان شهر اهواز  سواد رسانه

طبق تحقیقات . اي در حد متوسطی برخوردارند دهد شهروندان از سواد رسانه می
در تبریز، ملکی و ) 1391(ببران و خداویردي زاده (گرفته در بین شهروندان  انجام

اي  ، میزان سواد رسانه)در مشهد) 1394(در زنجان، شربتیان و طوافی ) 1393(همکاران 
اي  سواد رسانهآمده از میزان  دست باشد؛ نتایج به آنان در حد متوسط یا پایین می

هاي مورد  جمعی از مهارت شهروندان، با توجه به اینکه سواد استفاده از وسایل ارتباط
دهنده کافی نبودن  باشد، نشان نیاز شهروندان جوامع کنونی در عصر ارتباطات می

هاي دریافتی در این زمینه و غفلت از پرورش شهروندانی فعال، منتقد  آموزش و آگاهی
گرچه امروزه استفاده از رسانه صورتی همگانی . اي است فضاي رسانه گر در و تحلیل

ها اهمیت  دسترسی است اما آنچه که در برخورد با رسانه دارد و با هزینه اندکی قابل
هاي  اي و دستیابی به منبع معتبر براي پیام هاي رسانه بردن به اهداف نهفته در پیام دارد پی

ها  هاي قدرت و ثروت حاکم بر رسانه دست دریافتی است که این امر باوجود
اي  مندي از سواد رسانه هاي جریان اصلی کار دشواري است، با بهره خصوص رسانه به
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توان به درك درستی از  گرایانه می جویانه و تعامل به دلیل ایجاد نگاه انتقادي، عدالت
هاي فعاالنه  کنش یافت؛ و همچنین با دهنده آن هستند دست ها انعکاس وقایعی که رسانه

ترین  هاي اجتماعی که از مهم محور بخصوص شبکه هاي تعاملی مخاطب در رسانه
باشند، کاربران باوجود امنیت و آزادي نسبی نظرات خود را به  هاي تعاملی می رسانه

ها را به  هاي ایدئولوژیکی مقاومت کرده و آن اشتراك گذاشته و در برابر پذیرش پیام
هاي  است که در دسترسی به اینترنت، شبکه انشهروند مهق هح. کشند چالش می

ها و همچنین روزنامه و کتابی که خواهان آن هستند آزاد  ها، وبالگ اجتماعی، سایت
جریان . مند گردند هاي مستقل نیز بهره هاي جریان اصلی از رسانه باشند و در کنار رسانه

ها،  قدرت و ثروت بر رسانه باز اطالعات در جهت عدالت اجتماعی و کم شدن دست
اي را به همراه خواهد داشت و به شهروندان کمک خواهد کرد که  افزایش سواد رسانه

اي خود تصمیمات بهتري داشته باشند و در نتیجه آگاهی آنان  هاي رسانه در انتخاب
  .یافته و با حقوق خود آشناتر گردند افزایش
یکی از فرضیات بررسی . اند رفتههاي اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گ فرضیه 

دهد با  باشد که نتایج نشان می اي و آگاهی از حقوق شهروندي می رابطه بین سواد رسانه
. یابد ها نیز افزایش می اي شهروندان، آگاهی از حقوق شهروندي آن افزایش سواد رسانه

ها تحقیق ، که در شهر زنجان صورت گرفته و تن)1393(هاي ملکی  این نتیجه با یافته
میانگین آگاهی از حقوق شهروندي . باشد، سازگاري دارد یافت شده در این رابطه می
. در حد متوسطی است) 10-  50در بازه (درصد  25/31شهروندان شهر اهواز نیز با 

سپهوند (گرفته  که آگاهی از حقوق شهروندي مردم طبق تحقیقات انجام ازآنجایی
باشد  ، در حد متوسط و کم می))1392(و منصوري  ، حاجزاده)1393(زیاري ، )1393(

هاي  نیاز به ایجاد تمهیداتی است که بتوان شهروندان را از حقوق خود و از مسئولیت
ها بعد آموزشی بودن آنهاست در  یکی از ابعاد رسانه. دولت در قبال آنان آگاه ساخت

. شان استفاده کردسازي شهروندان از حقوق توان از این مزیت براي آگاه نتیجه می



  

  
  

  
 223  ...   اي بر آگاهی از حقوق  شناختی سواد رسانه پیامدهاي جامعه

 
 

پذیر نیست؛  اي امکان هاي سواد رسانه ها بدون یادگیري مهارت آموزش توسط رسانه
اي با ایجاد نگاه انتقادي در شهروندان از انفعال آنان در مواجهه با مسائل  سواد رسانه

گر ساخته که از ابزار رسانه براي  اجتماعی جلوگیري کرده و از آنان شهروندانی مطالبه
  . گیرند ندن صداي خود به مسئولین و به دست آوردن حقشان، بهره میرسا

هایی چون باز بودن جریان اطالعات و امکان  هاي جایگزین با ویژگی رسانه
ارتباطات تعاملی و مشارکتی، محیط مساعدي براي شهروندان براي بیان عقایدشان 

وندان و انتقاد از وضع با ورود خود امکان بیان نظرات شهر ها این رسانه. دنباش می
اند این در حالی است که حکومت همچنان از انتقاد گریزان  موجود را فراهم ساخته

هاي انحصاري با تولید و  رسانه. دانند است و مسئولین خود را از هر انتقادي مبرا می
ها را در جهت مقاصد خود قرار داده و گاه با  بازتولید مفاهیم جدید، استفاده از آن

هاي غیر  وجود رسانه یج باورهاي غلط در پی رسیدن به اهداف خود هستند؛ترو
ها، امکان  هاي جایگزین با تمرکززدایی قدرت تسلط بر رسانه انحصاري همچون رسانه

اي را فراهم کرده و نقشی اساسی در روشنگري و  مشارکت شهروندان در فضاي رسانه
  .کنند جلوگیري از فریب اذهان عمومی ایفا می

باشد  خواهی می اي و دموکراسی دیگر فرضیه پژوهش بررسی رابطه بین سواد رسانه
گرفته پژوهشی در مورد بررسی رابطه بین این دو متغیر،  که در جستجوهاي انجام

که جامعه مدنی الزمه دموکراسی  منظور مقایسه نتایج، یافت نشد؛ اما ازآنجایی به
را که یکی از لوازم تحقق جامعۀ ) 1393( توان نتیجه پژوهش زارع کهن باشد، می می

هاي این پژوهش  داند، همسو با یافته اي شهروندان می مدنی را ارتقاي سواد رسانه
) 13 -  50در بازه (درصد  17/42خواهی شهر اهواز نیز  میانگین دموکراسی. دانست

ایش یابد اي شهروندان افز به هر میزان که سواد رسانه. باشد که در حد باالیی است می
اي  هاي شهروندي که منتقد اصلی انحصار رسانه توانند به باال بردن کیفیت رسانه می

کننده صداي مردم و در نتیجه ناقض شاخص اصلی  ایدئولوژي حاکم که سرکوب
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در کنار سه رکن اصلی  .کمک کنند، دموکراسی یعنی مشارکت شهروندان هستند
، اکمیت و شفافیت امورات حکومتیپاسخگویی ح، مشارکت شهروندان: دموکراسی

  .اي براي کنترل سه رکن دیگر باشد تواند زمینه عنوان رکن چهارم دموکراسی می رسانه به
اي  قدرت است و شهروندان با کسب دانش سواد رسانه هايرسانه از ابزار

چه بیشتر فضاي  اي به عقالنیت هر سواد رسانه. توانند در این قدرت سهیم باشند می
کند به شرطی که عدالت در داشتن سهمی از این فضا براي هر  اي کمک می رسانه

ها در  دسترسی عادالنه شهروندان به رسانه و مشارکت آن .شهروندي مراعات گردد
تواند زمینه را براي دموکراسی گفتگویی فراهم  محور می هاي تعاملی و مخاطب رسانه

به شکل حکومتی و نه به شکل نهادي که در ایران هنوز دموکراسی نه  ازآنجایی. کند
ظهور پیدا نکرده و نظارت حکومت بر شهروندان بیشتر از نظارت شهروندان بر 

گرایی حکام امکان ایجاد بستري مناسب براي  باشد و قدرت مسئولین حکومتی می
نیاز به تشکیل نهادهاي مدنی که زمینه ، خواهانه را بسته است هاي دموکراسی گفتمان

ها  گیري از رسانه نهادهاي مدنی با بهره. باشد ضروري می، وکراسی هستندایجاد دم
افزایش . باشند گري مردم می جایگاهی براي مطالبه، عنوان یکی از ارکان دموکراسی به

اي  اي شهروندان به نهادهاي مدنی کمک خواهد کرد که در فضاي رسانه سواد رسانه
به شهروندانی فعال که الزمه ایشان را و مشارکت هر چه بیشتر آنان را فراهم کرده 

  .خواهی است تبدیل کند فرهنگ دموکراسی
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