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Media Health Literacy

ABSTRACT
Background and objective: Many people agree that media are the biggest 
trainer in modern societies. People in the modern societies spend most of their 
time to seeing the Medias after sleeping. Therefore the content of the media 
should be the consideration in various fields, especially in public health.
Media literacy attributed to the strengthening of media experiences. Some re-
searchers have been defined media literacy as follows: The ability to access, 
analyze, evaluate and communicate with media messages in various forms. In 
other words, media literacy is perspective that we actively use it for media ex-
posure to interpret the meaning of the messages that we encountered. Thus, 
this study aims to explain the concept of media literacy.
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نامه به سردبير

سواد رسانه اى سالمت
 

چكيد ه
زمينه و هدف: بسيارى از افراد موافق اين هستند كه رسانه ها بزرگترين آموزش دهنده در جوامع امروزى 
هستند .يك فرد در جوامع امروزى بعد از خواب بيشترين وقت خود را صرف ديدن رسانه ها مى كند . بنا 

براين محتوى اين رسانه ها بايستى در حوزه هاى مختلف بويژه سالمت مورد توجه قرار گيرد.
را  اى  رسانه  سواد  برخى  ديگر  سوى  از  دانست.  اى  رسانه  تجارب  تقويت  مى توان  را  اى  رسانه  سواد 
در  اى  رسانه  پيام هاى  با  ارتباط  برقرارى  و  ارزيابى  تحليل،  دسترسى،  توانايى  اند:  كرده  تعريف  چنين 
اشكال مختلف. به بيان ديگر سواد رسانه اى مجموعه اى از چشم اندازهاست كه ما به طور فعاالنه براى 
قرارگرفتن در معرض رسانه از آن ها بهره بردارى مى كنيم تا معناى پيام هايى كه با آنها مواجه مى شويم 

را تفسير كنيم.  از اينرو اين مقاله با هدف  تبيين مفهوم سواد رسانه اى سالمت نگاسته شده است.
نوع مقاله: نامه به سردبير.

كليدواژه ها: سواد رسانه اى سالمت، ارتقاى سالمت ، عدالت اجتماعى.
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مشاهده  صرف  افراد  وقت  از  زيادى  زمان  مدت  اينكه  به  توجه  با 
رسانه ها مى شود اين رسانه ها مى تواند نقش حياتى در سالمت افراد 
داشته باشد  .شايد در اوايلى كه رسانه  با انسان و انسان با رسانه 
مواجه شد كمتر كسي به فكر تاثير رسانه بر سالمت انسان بود اما 
به مرور زمان با پيشرفت تكنولوژى  و افزايش جمعيت در جامعه 
بر  بيشتري  تاثير  و  كردند  پيدا  بيشتري  نفوذ  و  رسوخ  رسانه ها 
سالمت افراد گذاشتند. البته اين بدان معنا كه بشرهمانند روباتي 
است كه رسانه مي تواند برنامه اي را به ذهن او تزريق كند تا اجرا 
با  مواجهه  در  انسان  رفتار  كه  معناست  بدين  بلكه  نيست  شود 
رسانه مي تواند تغيير كند و از يك محصول رسانه اي دچار تغيير 
نگرش يا رفتار شود. طبعا برخي انسان ها به علت شخصيت يا 
حرفه  و  تحصيالت  سطح  محيط،  از  تاثيرپذيري  ژنتيكي  مسائل 
داشته  رسانه ها  از  تاثيرپذيريبشترى   است  ممكن  عوامل  ساير  و 
باشند و برخي ممكن است چندان تحت تاثير محصوالت رسانه اي 
قرار نگيرند. از ديرباز تاكنون رسانه ها با پيشرفت فناوري گام به 
داريم  قرار  اطالعات  انفجار  عصر  در  ما  امروزه  و  آمدند  جلو  گام 
مك  مارشال   » مدنظر  جهاني  دهكده  مي رسد  نظر  به  واقع  در 
لوهان» تحقق پيدا كرده است. در دهكده جهاني تمامي مردم در 
كره زمين از طريق رسانه ها مي توانند با هم ارتباط برقرار كنند. 
همه  از  بيش  كه  چيزي  رسانه اي  پيشرفته  دنياي  اين  در  طبعا 
مورد تهديد واقع مي شود سالمت است. هر جامعه اي درجه اي از 
سواد رسانه اي در مورد سالمت  دارد و هر كدام از آحاد جامعه به 
اندازه خودشان داراي سطحي از سواد رسانه اي هستند. سطح سواد 
رسانه اي در افراد جامعه متغيراست و در بعضي باالست. در برخي 
پايين و يا متوسط است. اما نكته اين جاست كه در حال حاضر 
در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، مردم به سواد رسانه اي 
كافي و شايسته مسلط نيستند.سوا د رسانه اى توسط سامان هاى 
سالمت  ارتقاء  بر  موثر  استراتژى هاى  از  يكى  عنوان  به  مختلف 
بايستى  سالمت  ارتقائ  متخصصان  اين  بنابر  است.   شده  توصيه 
محدون   ، رسانه ها  محتوى  تنظيم  مانند  مختلف  استراتژى هاى  از 

اجتماعى  بازاريابى  و  رسانه ها  از  برخى  از  كودكان  استفاده  كردن 
جهت تاثير گذارى بر رسانه ها استفاده كنند. 

سواد رسانه اى را مى توان تقويت تجارب رسانه اى دانست. 
از سوى ديگر برخى سواد رسانه اى را چنين تعريف كرده اند: " 
توانايى دسترسى، تحليل، ارزيابى و برقرارى ارتباط با پيام هاى 
رسانه اى در اشكال مختلف". به بيان ديگر سواد رسانه اى مجموعه 
اى از چشم اندازهاست كه ما به طور فعاالنه براى قرارگرفتن در 
معرض رسانه از آن ها بهره بردارى مى كنيم تا معناى پيام هايى كه 

با آنها مواجه مى شويم را تفسير كنيم. 
از  عبارتست  كلى  بسيار  تعريف  يك  در  اى  رسانه  سواد 
انواع  مى توان  آن  اساس  بر  كه  مهارت  بر  متكى  درك  نوع  يك 
رسانه ها و انواع توليدات آن ها را شناخت و از يكديگر تفكيك 
كرد به زبان  ساده، سواد رسانه اى مثل يك رژيم غذايى است كه  
هوشمندانه مراقب است كه چه موادى مناسب هستند و چه موادى 
مضر؛ چه چيزى را بايد مصرف كرد و چه چيزى را نه و يا اين كه 

ميزان مصرف هر ماده بر چه مبنايى بايد استوار باشد.
كه  سنتي،  سواد  در  موجود  توانايى  بر  عالوه  رسانه اي  سواد 
ارزشيابي  و  تحليل  توانايي  بود،  نوشتن  و  خواندن  توان  همان 
پيام ها و قدرت توليد و انتقال اطالعات به ديگران در قالب هاي 
مختلف و با ابزار گوناگون را در انسان پديد مي آورد. اين گونه از 
سواد؛ با توانمند كردن انسان بر درك نحوه كار رسانه ها و نحوة 
معني سازي آنها، ماهيت و اهداف توليد پيام رسانه ها و تأثيرات و 
تكنيك هاي رسانه هاي گوناگون، او را از مصرف كنندگي صرف 

خارج كرده و در برابر اثرات رسانه ها مقاوم مي سازد.

آموزش سواد رسانه اى
كانادا به عنوان اولين كشورى است كه در سال 1987 به صورت 
رسمى آموزش سوادرسانه اى را در برنامه هاى درسى مدارس خود 
گنجانده است. اين اقدام توسط انجمن سوادرسانه اى كانادا صورت 
امريكايى  فرهنگ  از  انتقاد  انجمن  اين  اصلى  هدف  است.  گرفته 
رهگذر  از  كانادايى  فرهنگ  ايجاد  به  كمك  ديگر  بيان  به  است. 



139
ز 5

پايي
وم، 

ة س
مار

ل، ش
ة او

د ور
ت / 

سالم
واد 

ه س
لنام

فص

 144
اى  سوادرسانه  انتفادى  جنبه  است.  امريكايى  فرهنگ  به  انتقاد 
همان نقش ناسيوناليسم را ايفا مى كند. آموزش سوادرسانه اى در 
كشور ژاپن با مقتضيات بومى بازسازى و اجرا شده است. برنامه 
آموزش سواد رسانه اى در كشور ژاپن بر خالف كانادا كه به وسيله 
عمومى،  مديريت  وزارت  عهده  بر  مى پذيرد  انجام  غيردولتى  نهاد 

امورداخله، پست و مخابرات است. 
الگوى آموزش سواد رسانه اى شامل سه رويكرد مى باشد. :

به  يا  و  رسانه اى  مصرف  رژيم  به  نسبت  آگاهى  ارتقاى  الف: 
از  رسانه اى  غذاى  مصرف  نحوه  و  ميزان  تعيين  بهتر  عبارت 

منابع رسانه اى گوناگون 
ب: آموزش مهارت هاى مطالعه يا تماشاى انتقادى 

ج: تجزيه و تحليل اجتماعى، سياسى و اقتصادى رسانه ها كه در 
نگاه اول قابل مشاهده نيست.

حاكم  متمركز  آموزشى  نظام هاى  آن ها  در  كه  كشورهايى 
است، قادرند برنامه هاى درسى را اجبارى سازند و بر آنها نظارت 
كنند. يك برنامه درسى اموزش سوادرسانه اى براى اينكه موفق 
و  متخصصان  مديران،  آموزگاران،  مشاركت  اساس  بر  بايد  شود 
والدينى تدوين شود كه الزم است همراه با يكديگر آن را در يك 

فرايند آموزش نظام مند شركت كنند

ضرورت هاي آموزش سواد رسانه اي سالمت
 . است  انكار  قابل  عير  آدمى  سالمت  با  رسانه  تنگاتنگ  ارتباط 
انشان  بر  شديدى   روانى  فشار  قادراند  كه  گونه  همان  رسانه ها 
استرس ها   از  را  وى  كه  برخوردارند  توانمندى  اين  از  كنند  وارد 
رسانه ها  محصوالتى  گذارى  تاثير   . برساند  آرامش  به  و  سازد  رها 
نهايى  هدف  .اما  نيست  پوشيده  كس  هيچ  بر  مى كنند  عرضه 
. است  مردم  در  رفتار  تغيير  ايجاد  اى  رسانه  سواد  آموزش 

در ضرورت اين آموزش مى توان اين داليل را ذكر مي كند:
1)  رسانه ها بر حيات فرهنگي و سياسي ما سلطه دارند؛

مستقيم  بطور  را  آنها  كه  مواردي  جز  اطالعات،  همه  تقريبًا   (2
تجربه مي كنند، رسانه اي شده اند؛

3) رسانه ها قادرند مدل هاي ارزشي و رفتاري پرقدرتي خلق كنند؛
لذت بخش تر  را  ما  رسانه اي  مصرف  مي تواند  رسانه اي  سواد    (4
كند و يك رابطه انفعالي را به يك رابطه فعال تبديل نمايد؛

5) رسانه ها بدون آن كه فعال كردن خودآگاه، بر ما اثر مي گذارند.
عرصه  پژوهشگران  از  يكي  بليك»  «دن  داليل،  اين  عالوه بر 
سواد رسانه اي، داليل زير را در ضرورت سواد رسانه اي بيان كرده 

است:
الف) ما در يك محيط ميانجي و با واسطه زندگي مي كنيم؛

ب) سواد رسانه اي بر تفكر انتقادي تأكيد مي كند؛
ج) وجود سواد رسانه اي، بخشي از حيات يك شهروند فرهيخته و 

تحصيل كرده است؛
اشباع شده  محيط  يك  در  را  فعال  مشاركت  رسانه اي،  سواد  د) 

رسانه اي ترويج مي دهد؛
هـ) آموزش رسانه اي به ما كمك مي كند تا فن آوري هاي ارتباطي 

را درك و فهم كنيم. 

اصول و مفاهيم: 
سواد رسانه اى بر پايه مفاهيمى قرار دارد كه عبارتند از: 

ميان  كه  معنا  اين  به  مى كنند.  بازسازى  را  واقعيت  رسانه ها   -1
مخاطبان  درك  شيوه  با  رسانه ها  وسيله  به  وقايع  ارائه  شيوه 
درك  ما  كه  هنگامى  دارد.  وجود  معنادارى  رابطه  رسانه 
مستقيمى از مسائل را نداشته باشيم درنتيجه رسانه ها واسطه 
”بودريار“  كه  است  چيزى  همان  اين  بود  خواهند  ما  درك 
معتقد است جامعه به مرحله نمادين يا وانمودگى رسيده است، 
مى خواهند  كه  گونه  آن  را  واقعيت  رسانه ها  كه  مفهوم  بدين 

بازسازى مى كنند. 
از  اى  پيچيده  بازنمايى  به  رسانه ها  هستند.  اى  سازه  رسانه ها   -2
حقايق بيرونى مى پردازند، به گونه اى كه تشخيص مرز ميان 
دنيايى  رسانه ها  است.  دشوار  و  ممكن  غير  مجاز  و  واقعيت 
اما  مى رسد  نظر  به  حقيقى  اگرچه  كه  مى دهند  نشان  ما  به  را 
تشخيص  يادگيرى  مى گيرد.  سرچشمه  گزينشى  نگاه  يك  از 
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مى گيرند.  رسانه ها  از  را  خودشان  نظر  مورد  مفهوم  مخاطبان   -3
معانى در ذهن انسانهاست. ذهنى كه محتوا و پيام هاى رسانه 
اى را از طريق شبكه پيچيده اى متشكل از ماهيت و نيازهاى 
قومى  ”گروه هاى  كه  روست  اين  از  مى كند،  پااليش  خود 
يكسان،  اى  رسانه  محتواى  با  رويارويى  از  پس  متفاوت 
اجزاى كامال متفاوتى از همان محتوا را انتخاب، رد و حفظ 

و درك مى كنند. 
به  رسانه ها  دارند.  تجارى  اهداف  اى  رسانه  محصوالت   -4
امروزه  مى خواهند،  كه  مى دهند  را  چيزى  آن  خود  مخاطبان 
از  توان  نمى  را  رسانه ها  محتواى  از  واقعيت  درك  نوع  هر 
روست  اين  از  دانست.  جدا  رسانه ها  مالى  و  اقتصادى  زمينه 
كه ”هربرت ماركوزه» انسان تك ساحتى، ”آنتونيو گرامشى“ 
را  عمومى  عرصه  رفتن  بين  از  ”هابرماس“  و  هژمونى  بحث 
پيامد صنايع فرهنگى خاصه پيام هاى رسانه اى دانستند. چرا 
كه معتقدند رسانه ها به عنوان ابزارى در انحصار نظام سود و 

سرمايه درآمدند. 
بردارند.  در  را  ارزشى  و  ايدئولوژيكى  پيام هاى  رسانه ها   -5
زيرا  هستند  تبليغاتى  زيادى  اندازه  تا  اى  رسانه  توليدات 
نشان  را  مصرفى  زندگى  روشهاى  و  ساختگى  ارزش هاى 

مى دهند و ترويج مى كنند. 
6- رسانه ها بار سياسى و اجتماعى دارند. رسانه ها در پس نقاب 
آزادى گرايى منافع سياسى و اجتماعى دولت هاى خويش را 
تامين مى كنند. ”هربرت شيلر“ در كتاب ”گردانندگان افكار» 
معتقد است: كاركرد ابزارى رسانه ها، جلب عقايد عمومى است. 

سواد رسانه اى سالمت  و عدالت اجتماعى 
هر آنچه ما در مورد جهان اطراف خود مى دانيم از طريق رسانه ها 
است اما متاسفانه محتوى رسانه ها غالبا بى طرف و عارى از ارزش 
نيست و در حقيقت شكلى از تحريف واقعيت را دار مى باشد اين 
در واقع مشكلى براى جامعه و افراد براى تشخيص پيام هاى اصيل 

از پيام هاى مشكوك به شمار مى رود. سواد رسانه اى مى تواند اين 
باشد كه بر اساس آن بتوان ديد آيا بين محتواى  مربوط به سالمت  
يك رسانه- به مثابه محصول نهايى- با عدالت اجتماعى رابطه اى 
وجود دارد يا خير. به عبارت بهتر، خواننده يا بيننده يا شنونده ى 
يك مضمون رسانه اى بهتر است رابطه و نسبت محتواى مرتبط با 
سالمت  يك رسانه با عدالت را در نظر گرفته و نزديكى يا دورى 
محتواى  مربوط به سالمت يك رسانه از عدالت را مورد توجه قرار 
دهد تا هميشه در ارتباط با رسانه به جاى تسليم بودن و يا تسليم 
شدن به رابطه ى يك سويه و انفعالى، رابطه  اى فعال تر و تعاملى تر 

داشته باشد.
به اين ترتيب مى توان گفت محصول نهايى يك رسانه الزامًا 
واقعيت  دنيايى كه آن را پوشش مى دهد نيست؛ محصول نهايى 
يك رسانه ممكن است بخشى از جهان يا شكل تحريف شده اى 
از آن باشد و يا حداقل در بازتاب دادن جهان ناموفق مانده باشد. 
يا  گروه  جريان،  يك  تثبيت  خدمت  در  مى تواند  رسانه  محتواى 
طبقه و يا در خدمت قدرت حاكمه باشد و آن طبقه و قدرت الزامًا 

عدالت جو، رهايى بخش و آزادى گرا نباشد. 
چنين محصول رسانه ايى نمى تواند در خدمت عدالت اجتماعى 
عمل كند، بلكه در خدمت نيروهايى است كه درصدد عدم تأمين 
عدالت و يا سلب عدالت اجتماعى هستند. بنابراين مى توان اين 
به  رسانه ها  از  كه  اطالعاتى  و  آگاهى  كه  داشت  نظر  در  را  نكته 
عامه ى  يا  و  اجتماع  صالح  به  لزومًا  است  ممكن  مى آيد،  دست 

مردم نباشد. 

ارتقاء سالمت و سواد رسانه اى
بسيارى از افراد موافق اين هستند كه رسانه ها بزرگترين آموزش 
دهنده در جوامع امروزى هستند .يك فرد در جوامع امروزى بعد 
 . مى كند  رسانه ها  ديدن  صرف  را  خود  وقت  بيشترين  خواب  از 
بنا براين محتوى اين رسانه ها بايستى در حوزه هاى مختلف بويژه 

سالمت مورد توجه قرار گيرد.
منظور از ارتقا بخشيدن سواد رسانه اي اين است كه مردم در 
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برابر تاثيرات سوء محصوالت رسانه اي واكسيناسيون شوند در واقع 
اين آگاهي را بايد به مردم بدهيم كه در مواجهه با يك محصول 
رسانه اي چطور نكات مثبت را دريافت كنند و آن را در زندگي به 
كار ببندند و به اين ترتيب از محصول رسانه اي سود ببرند و چگونه 

در مقابل تاثيرات منفي سپري بكشند تا مصون بمانند.
تاثير رسانه ها و اينكه چگونه مفهوم سواد رسانه اى مى تواند 
اثرات منفى رسانه ها را كاهش دهد در مسايل مربوط به سالمت 
توجه  مورد  بايد   ... و  استرس   ، مواد  مصرف  سوء   ، تغذيه  مثل 
قرار گيرد. به عنوان مثال رژيم غدايى نامناسب مى توان عوارض 

حتى  و  اندازه  از  بى  الغرى   ، چاقى  مانن  باشد  داشته  طوالنى 
نابارورى در زنان . متاسفانه در جامعه ما افراد بيشتر در معرض 
رژيم غدايى نامناسب هستند و مصرف بيش از حد فست فود ها 
كه معموال داراى كالرى و چربى فراوان است افزايش يافته است 
.از طرفى به دليل مشغله زياد ، افراد وقت مناسبى جهت صرف 
غذايى  رژيم  اين  تداوم  باعث  مى توانند  رسانه ها  ندارند.  غذا 
اكثر  در  آماده  غذا هاى  ترويج  مثال  عنوان  به  گردند  نامناسب 
فيلم ها و سريال ها مى توان اشاره كرد. بنابراين ترويج غذا و رژيم 

غذايى سالم بايستى مورد توجه رسانه ها قرار گيرد.
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