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 دهیچک

 تا دارد سعی پردازد، می ای رسانه سواد انتقادی  جنبه به خاص طور به که انتقادی ای رسانه سواد  نظریه بر تمرکز با حاضر تحقیق

 برای ایرسانه سواد هایمهارت گسترش  .بردارد عرصه این در فعالیت برای را مفیدی های گام نظری، ادبیات افزودن بر عالوه

 آموزش  هعرص در گذار استیس ینهادها هایابزار نیتر مهم از یکی ،یا رسانه یها امیپ مخرب اثرات برابر در شهروندان از حفاظت

 انیدانشجو با iکرش لمیف اساس بر مصاحبه شش  .است نگرفته قرار توجه مورد رانیا در مهم نیا سفانهامت  .است یکشور هر

 یمبنا بر سواالت  .دش انجام رسانه  هعرص کارشناسان عنوان به .ا.ا.ج مایس و صدا  هدانشکد ارتباطات در قیتحق ارشد یکارشناس

 لمیف البته و (زهینگا ،امیپ و محتوا مخاطب، ییرمزگشا قواعد، و رمزها ،تیشفاف عدم) یانتقاد یا رسانه سواد  هگان پنج میمفاه

 انیدانشجو نامتوازن یانتقاد یتوانمند جهینت در و یانتقاد آموزش در انسجام عدم ،قیتحق نیا انجام با  .بودند شده میتنظ کرش

 .دش آشکار ،امیپ با مواجهه هنگام در

  زهیانگ ،امیپ  مخاطب، ییگشارمز  ،یا رسانه تیشفاف عدم ،یانتقاد یا رسانه سواد ،یا رسانه سواد :هاهواژ کلید       
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 مقدمه

اینن در حنالی   (.  7. ، ص 2332 پاتر،)"کند یمدا یش پیدرصد افزا 03زان رشد اطالعات در هر سال یم"     

 در شنود و  یصرف م یانحصار یتیبه عنوان فعالها  با رسانه انسان یداریدرصد از زمان ب 03حدود " است که

 ،دهند  ین محاسبه نشان میا . ها قرار دارد تیفعال ریسادر کنار  ها رسانهاز استفاده ز ینیگر د مواقعدرصد  03

تر از مدر مقابل، ک  .مشغولند رسانه ه ازاستفاد شان را بهروززمان یک درصد  53 افراد حدود نیانگیم به طور

ها بنه   توجه به این که رسانه لذا با (.  7. ، صii ،2332پاتر) "شود یمگر ید یوقف کارهادرصد از زمان  02

های خصوصی و عمومی زندگی شما اعم از اخالقی، دیننی، سیاسنی، اجتمناعی، فرهنگنی نفنو        تمامی حوزه

 .نندآماده ک یا رسانه یاین دنیا ها، خود را برای زندگی دراند، الزم است که انسان کرده

و  یا رسنانه  یها یگذار استیسدر  که است ییها لفهمو نیتر مهماز  یکیمثابه ای بهاز این رو سواد رسانه     

 یهنا  ریثاتن از  یل، آمنوزش و آگناه  ین ق، تحلین تحق برایمختلف  یر توسط کشورهایم قرن اخیدر ن یارتباط

 یا سنواد رسنانه   بحن  دربناره  الزم به بیان اسنت کنه     .است اقشار مختلف جامعه به کار رفته یرو یا رسانه

ار یز بسیدر ایران نهای انجام شده در این باره، و پژوهش است یالملل نیب یها در عرصه ید حتیجد یموضوع

 .محدودند

را همراه بنا اسنتقالل و    شرفتیپ یبرا ازینمورد  یها تیقابلها و  است که مهارت یمفهوم یا رسانهسواد      

. کنند  یمن  حیتشنر  یاطالعنات جامعه  نچند منظوره   یها رسانهو  تالیجیدن  دیجد یارتباط یفضا، در یآگاه

و در رقابنت   ییمعناچند  یمفهوموجود،  نیابا  . کند یمرا لحاظ  یا رسانهروند آموزش  جهینت یا رسانهسواد 

 .سوادهاست گریدو  یتالیجید، سواد یبصرو  یسمعهمچون سواد  گرید یمیمفاهبا 

 يانتقاد يا سواد رسانه يپنج سطح يالگو

را نگاشنت،  ای   آموزش رسانهن بار برای اولیiii (2332 )لن مسترمن که یزمانو  تاکنون 2323  هاز ده     

 مرکز  .اند ای از مفاهیم اساسی را در اختیار داشته رسانه در سراسر دنیا مجموعه  بسیاری از دانشجویان عرصه

ای را  در ایاالت متحده بسنیاری از اینن نظنرات اساسنی دربنارهی سنواد رسنانه        iv سی ام الای  سواد رسانه

 ،مرکزاین .  است کردهسازی  تر است، ساده یکاربردتر و  برای سنجش در دسترس کهگرفته و در چارچوبی بر
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( 2332)است و جف شنر   کردهای دارد را معرفی  جایگاهی مهم در عرصهی سواد رسانه کهپنج مفهوم اصلی 

 : کند یمبندی  دسته (2)به شکل جدول شماره ای انتقادی را  یدی سواد رسانهکلمفاهیم  آنهابر اساس 

 

 ای انتقادیمفاهیم کلیدی سواد رسانه(. 2)جدول شماره 

 مفهوم عنوان 

 شوند تمام اطالعات به لحاظ اجتماعی نیز ساخته می اصل عدم شفافیت 2

 کنند یمو قواعد ویژه استفاده  رمزهاهایی با  ها از زبان رسانه (و قواعد رمزها)زبان  2

 ای داشته باشند های رسانه ی مشابه یا متفاوت از پیامدرکتوانند  ها می د و گروهافرا رمزگشایی مخاطب 0

 (محتوا و پیام)بازنمایی  4
ی را انتقال سلسله مراتبروابط قدرت  کههایی هستند  ها و دیدگاه ها، گفتمان ی ایدئولوژی ها دربردارنده رسانه

 دهند می

 شوند گیخته شده و ساماندهی میها از لحاظ اقتصادی ان رسانه اکثر انگیزه 7

 

 . شوندای انتقادی شرح داده میدر ادامه هر یک از این مفاهیم یا اصول سواد رسانه     

 شوند مي ساخته اي رسانه هاي پيام تمام  :شفافيت عدم اصل .1

ان مشنخ  و  پینام بنا عننو    هها در ارائ و قدرت رسانه دهدرا تشکیل میای  بنیان سواد رسانه، مفهوماین      

چگونگی تولید اجتماعی معنانی از   تحلیلها و  شناسی به عنوان علم نشانه نشانه.  کشد یمشفاف را به چالش 

(.  v ،2337و شنر  کلنر)ای رسانده است  شایانی به سواد رسانه کمکای،  طریق روابط ساختاری در نظام نشانه

.  بکشند ش است طبیعی بودن پیام را به چنالش  شناسی در تال نشانه کهدهد  وضیح میت( 2332)روالن بارت 

 کنه از آنجنا  .  دهند  یل منی تشنک ای را  معتقد است اصل عدم شفافیت بنیان آموزش رسانه( 2334)مسترمن 

ای  ها پنجره توان مدعی شد رسانه یابند، نمی و جایگاه می شکلساخت، خلق شده،  فرآیندها در جریان  رسانه

تصمیمات بسیاری درباره حذف یا  فرآینداین .  دهند ن و واقعیت را ارائه میی ساده از جهاانعکاسشفاف و یا 

اینن عندم    (00 . ، ص 2334)مسنترمن  .   شنود  واقعیت را شنامل منی   هیری موضوعات و چگونگی ارائدربرگ

.  "کننند  یمن آن را بازنمنایی   بلکنه دهنند   ها واقعیت را نشان نمی رسانه": دهد گونه توضیح می یناشفافیت را 

شود باید به  عنوان طبیعی نمایش داده می باآنچه "  که نویسد می (23 – 53 . ، ص 2335) یروکسگهنری 
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و حالت  شکل  های انحرافی و عناصر سازنده عنوان محصولی تاریخی از نظر محتوا با ادعاهای غیرواقعی و پیام

ام تحقیقی انتقادی گام نخست و مهنم  ای با انج های رسانه رمزگشایی از پیام . "شود آشکارآن، رمزگشایی و 

 . ای است برای رسیدن به سواد رسانه

 شوند اي با استفاده از زباني خالق و قواعدي خاص ساخته مي هاي رسانه پيام: و قواعد رمزها .2

کنند، به شندت بنه    یمها و نمادها چگونه عمل  نشانه کهدومین مفهوم اساسی نیز برای ترسیم این مهم      

هنا تحلینل    در نشنانه زینر را  وجود معانی دوگانه  یشناس نشانهیله به وسمخاطبان .  ی استمتکاسی شن نشانه

 :کنند یم

  ؛(ی برای محتوااللفظ تحتمرجع )معنای لغوی و دال 

  ی فرهنگنی و  رمزهنا تر از پیام بر اساس  یاشتراکتر و  داللتی  هنی)معنای ضمنی و مدلول

 (یدئولوژیکا

و سناخت اجتمناعی و تناریخی را     کنرده طبیعی جلوه  ،و ضمنی یکی شوند، بازنماییوقتی معنای لغوی      

به مخاطبان برای تمییز میان معنای لغنوی و   کمکای  بنابراین، هدف از ارتقای سواد رسانه.  کند یمنامرئی 

تنر توضنیح اینن     سنن و سنال   کنم برای مخاطبنان  (.  2333یسک، ف)ی دال و مدلول است به عبارتضمنی و 

در اینن  .  شنود  کنند، ساده می یمشوند از آنچه تصور و احساس  بینند و می جداسازی آنچه می اطالحات باص

 . ی این عقایدواکاو به منظورحالت نیز ساخت رسانه ابزاری است قدرتمند برای هدایت مخاطبان 

 اي واحد دارند اي متفاوت از يک پيام رسانه افراد مختلف تجربه: رمزگشايي مخاطب. 3

 گرفته است؛ جنایی  شکلمطالعات فرهنگی معاصر بیرمنگام در بریتانیا  مرکزهای  مفهوم سوم در فعالیت     

ای را افنرادی منفعنل و اغلنب قربنانی      مخاطبنان رسنانه   کنه های پیشینی را  مفهوم مخاطب فعال، نظریه که

شناختی بارت و امبرتنو   نشانه یه بر مفاهیمتکبا ( 2323)استوارت هال    .یده استکشپنداشت، به چالش  می

کنندگان و رمزگشایی آن توسط  یهتهای از سوی  باید میان رمزگذاری متون رسانه کهکند  یمچنین بح   اکو

چنین تمایزی توان مخاطنب بنرای تولیند    .  شد قائلتمایز » رمزگشایی/ رمزگذاری»  در مطالعه کننده مصرف
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      پسنند و هماهننب بنا    د عی مخالف و یا اتخنا  موضنعی منور   خوانش و معانی خود و رمزگشایی متون با موض

 (.  2337و شر،  کلنر)ایدئولوژی مسلط را برجسته ساخته است 

آینن آننب    کنه آورد؛ چننان   سواد فراهم منی  درکمساعد و مهمی برای   دیدگاه مطالعات فرهنگی زمینه     

معانی متفناوتی   ،است متنی خاص ممکن  :ندمعانی متنی در خود متون جای ندار"  :دهد توضیح می( 2333)

 و شنر،   کلننر آنب به نقنل از  ) "پردازد بیننده در آن به تفسیر متن می کهدر بر داشته باشد بسته به بستری 

با  ارتباط زیادیمخاطبان ضعیف یا قوی هستند  کهاین مفهوم  ،رسانه  در زمینه مطالعه  .(023 .، ص 2337

تجهینز مخاطنب از     .دارد معننا   مبادلنه  فرآیندعطای آزادی عمل به مخاطبان در ای در ا ظرفیت سواد رسانه

یده و کشن ها را به چالش  تا بدین وسیله قدرت رسانه است یضرورانتقادی برای مخاطبان، امری  تفکرطریق 

ی در برانگیز از نظر فرهنگن  دریافت را بستری چالش  لحظه ،نظریه مخاطب . کنندهای دلخواه را خلق  خوانش

هنای متفناوت و چالشنی     نیرویی بالقوه برای خوانش ،انتقادی تفکرهای  مهارت ،در این بستر کهگیرد  نظر می

 . دهد های مسلط به مخاطب ارائه می آزادانه با گفتمان

متفاوت از پینامی واحند دارنند در     یافراد مختلف چگونه تفسیر کهتوان مخاطبان برای مشاهده این امر      

 آنهنا ها چیزی بیش از مقاومت صرف در برابنر   تفاوت درک چرا کهشود؛  مهم تلقی می ،فرهنگید آموزش چن

 .  است

د آموزش چنن  کهچنان  ؛بخشد ی را ارتقا میدموکراس ،ها و تفاسیر مختلف مخاطبان خوانش درک فرآیند     

  گانه را به عننوان نتیجنه  های چند دیدگاه کهنیازمند شهروندانی است  تکثرگرای دموکراسفرهنگی برای یک 

انند،   گرفتنه  شنکل ای  درون ساختارهای مسلط و حاشیه کههای گوناگونی  ها و فرهنب تاریخ  طبیعی تجارب،

برای این ننو  تحقینق و جسنتجو؛ آغناز تمنام       است یآغازنقطه  ،شناسی فمینیستی معرفت.  یرفته باشندپذ

 درکهنای   به عنوان یکنی از راه  تنهایک مدنظر هژمونهای  در آن خوانش کهای  ها از جایگاهی حاشیه تحلیل

هنای بازنمنایی    های متفاوت مشاهده بنرای فهنم سیاسنت    راه درک.  گردند می آشکارگون شده و ر یگدپیام، 

 (. 2337و شر،  کلنر)ضروری است 
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  هستند خود پنهاني عقايد و ها ارزش هدارند بر در ها رسانه :پيام و محتوا .4

اسی چهارم، به جای به چالش کشیدن ایدئولوژی، تعصنب و معنانی ضنمنی پیندا و پنهنان در      مفهوم اس     

مطالعنات فرهنگنی، فمینیسنم و آمنوزش انتقنادی،      .  دارد تمرکنز ای  بازنمایی، بر محتوای واقعی پیام رسانه

ط به ننژاد، طبقنه،   ای موضوعات مربو آورند تا بازنمایی رسانه ای از تحقیق برای این منظور فراهم می زرّادخانه

 کمکای، به مخاطبان  این مفهوم فراتر از تعیین صرف تعصب رسانه.  یده شوندکشجنسیت و غیره به چالش 

چننین بینان    (23ن   53 . ، ص 2335) ینروکس گهننری    .کند تا ماهیت  هننی ارتباطنات را بشناسنند    یم

مشخ  شده و منورد اسنتفاده قنرار     طرفانه است بی ممکننظریه، حقایق و پرسش  کهاین مفهوم ": کند یم

 . "و مبهم هستند کارانه محافظهاز نظر سیاسی  کههایی است  گرفته شده باشند گرفتار مجموعه ارزش

  .اند شده ساماندهي ،قدرت يا و سود کسب براي ها رسانه :انگيزه .5

  .ارسنال شنده اسنت    کجا پیام چرا و از کهکند  یممفهوم پنجم، مخاطبان را به طرح این پرسش ترغیب      

ایجاد  تنهاها  ها، معتقدند نقش رسانه ساختارهای اقتصادی حامی رسانه  درباره اندکاغلب مخاطبان با دانشی 

ای متعدد در بسیاری از شهرها در  های رسانه که خروجی یوقتچند سال قبل،  . رسانی است سرگرمی یا اطال 

بنر   کنه المللی وجود داشنت   ی بینکمپاناز ده  کمتر، کننده جمع بیننده و خوانند ،تالش بودند تا برای خود

با خود  کتابدر ویرایش جدیدی از (  2337 کلنر و شر،به نقل از ) یکیانباجبن .  بازار جهانی سلطه داشتند

ای ایاالت متحنده را   بازار رسانه کهی وجود دارد کمپانتنها پنج  کهشود  مدعی می ای جدید انحصار رسانه نام

 .  ر اختیار دارندد

ی هنا  شنرکت ی از انندک امنواج رادینویی عمنومی را بنه تعنداد       کنتنرل های جمعنی،   یت رسانهمالکادغام      

یت اسنتقالل  مالک تمرکزاین .  ی، چه چیزی و چگونه بازنمایی شودکسچه  کنندچندملیتی سپرده تا تعیین 

ی، کننز  منک )کنند   یمن و دانش فرصت ایجاد  و برای استعمار جهانی فرهنب کردهو تنو  اطالعات را تهدید 

دموکراتینک و  ر ین غای به شدت  های رسانه غول  یت ادغام شدهمالک کهی اصرار دارد کنز مکرابرت (.  2334

 . رقابتی است غیر اساسا

 .کشدای انتقادی را به تصویر میمدل پنج سطحی سواد رسانه( 2)با این توضیحات، شکل      
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 یانتقاد یا سواد رسانه یپنج سطح یالگول مد( : 2) شکل

 

 يقتحقچارچوب 

  .ای اسنت  هنای آن در منورد سنواد رسنانه     ساختارهای تفسنیری و پیچیندگی   کشفهدف از این تحقیق      

به جمعیتی گسترده و با دامننه  یم تعمی، مدعی کمیفی، در مقابل مطالعات تبیینی و کمطالعات تفسیری و 

ی بر تجارب خناص زنندگی   متک، کنشگرانهای تفسیری  تیپ کشفحقیقات، در پی نیستند؛ این نو  ت وسیع

ی ارشد تحقیق در ارتباطنات  کارشناسدانشجویان  ،مورد مطالعه  هاین تحقیق جامعبنابراین، در .  هستند آنها

 .صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران هستند  دانشکده
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 يريگ نمونه

 . ، ص 2022 ینک، فل)آیند   یفی بنه شنمار منی   کگیری در تحقیقات  مونهگزینی نظری روش اصلی ن نمونه     

نه در پی تعمیم نتایج،  کهیفی، از آنجا کمطابق شیوه متعارف و صحیح انتخاب آزمودنی در تحقیقات . (270

با واقعینت اجتمناعی هسنتیم،     کنشگرانمواجهه   ساختارهای تفسیری و  هنی ویژه و یکه کشفبلکه دنبال 

در اینن  .  شنود  پرداخت بایسته و دقیق را میسر سازد انجام منی  کهها  با انتخاب حداقل آزدمودنی کارمعموال 

مصناحبه   پنجدر مراحل مقدماتی،  کهاست   کرالبته الزم به .  نفر، مورد مصاحبه قرار گرفتند ششتحقیق، 

 .برسیمنهایی   یب سواالت مصاحبه به نتیجهترکآزمایشی نیز ترتیب داده شد تا در مورد 

به پرهیز از ایجاد هرگونه حساسیت، اسامی  به منظورها  شونده در مورد اسامی به کار برده شده برای مصاحبه

 :اند زیر انتخاب شدهبا مشخصات کامال خیالی و  طور

 

 . آقاي پ .1

ی از عمنوم روابنط   ی ی در رشنته کارشناسن  مندرک یق در ارتباطنات، اخنذ   تحقی  ی ارشد رشتهکارشناسی سال دوم دانشجوساله،  27

 .ییطباطبادانشگاه عالمه 

 . خانم الف .2

ی از عمنوم ی روابنط   ی در رشنته کارشناسن  مندرک یق در ارتباطنات، اخنذ   تحقی  ی ارشد رشتهکارشناسی سال اول دانشجوساله،  27

 .ییطباطبادانشگاه عالمه 

 .کآقاي  .3

ی ارتباطنات از دانشنگاه    ی در رشنته کارشناس مدرکاخذ  یق در ارتباطات،تحقی  ی ارشد رشتهکارشناسی ترم پنجم دانشجوساله،  25

 .تهران

 .خانم م .4

ی ارتباطنات از دانشنگاه    ی در رشنته کارشناس مدرکیق در ارتباطات، اخذ تحقی  ی ارشد رشتهکارشناسی ترم پنجم دانشجوساله،  27

 .تهران

 .آقاي ع .5

ی در کارشناسن  مندرک ینق در ارتباطنات، اخنذ    تحقی  د رشتهی ارشکارشناس( نامه یانپادر حال نگارش )ی ترم آخر دانشجوساله،  22

 .ییطباطبای از دانشگاه عالمه نگار روزنامهی  رشته

 .آقاي الف .6

ی ارتباطنات از دانشنگاه    ی در رشنته کارشناس مدرکیق در ارتباطات، اخذ تحقی  ی ارشد رشتهکارشناسی ترم سوم دانشجوساله،  27

 .تهران
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 شناسي  روش

تحقیق کیفنی مبتننی بنر    .  رای نیل به اهداف خود از روش تحقیق کیفی سود جسته استاین تحقیق ب     

معننی و درک   فرآینند آن محقق به ر تحقیقات کیفی، توصیفی است که د.  های تفسیری است روش شناسی

و ینا   هنا  مکنان هنا،   رود، وضنعیت  به سوی منردم منی  در عمل محقق .  حاصل از واژگان و تصاویر تمایل دارد

بنا  بیشنتر  اینن تحقیقنات   .  کند یمو یا رفتارهای مردم را در شرایط طبیعی ثبت  کردهرا مشاهده  ساتسوم

برند تا این  ها سود می گردآوری و تجزیه و تحلیل داده، برای محققان کیفی از ابزار اولیه.  ارتباط دارند فرآیند

   .استفاده کنند... که از لیست سیاهه، پرسشنامه و

های محقق روی گزارش وی  ها، و قضاوت ها، ارزش تفسیری است، بنابراین سوگیری از نو یفی تحقیق ک     

به عبارت دیگر یک تحقیق ارزشی است و برخی از محققین کیفنی آن را مزینت تحقیقنات    .  گذارد یر میثات

کیفنی،  ر روش د  .(237 .،ص2022 ازکینا و دربنان آسنتانه،   )داننند   های کیفی منی  کیفی و رمزگشایی طرح

 منی دانسنته  متغیری مزاحم  ق رایاعی محقق و موضوعات تحقمارتباطات اجتدر آن برخالف روش کمی که 

 (. 223 . ، ص2022یک، فل)آید  ی از دانش به حساب مییجز این موضو ، شود

 اطالعات يگردآور ابزار

در  کهین صورت بد.  استعمیق بهره جسته   ها از روش مصاحبه آوری داده پژوهش حاضر به منظور جمع     

همنه   . دشن  مصناحبه بنا او  ها قرار داده شد و پس از تماشای فیلم  شونده در اختیار مصاحبه کرشابتدا فیلم 

های  در بین داده که کردجا ادامه پیدا ن ها تا بدا مصاحبه.  سواالت مصاحبه بر اساس این فیلم طراحی شدند

 . دجدیدی یافت نش  ها، مقوله از مصاحبه حاصل

های هنالیوودی اسنت    ترین فیلم ، یکی از مطرحviی پل هگیسکارگردانبه  کرش فیلم است  کرالزم به      

ینری  در بنر گ ینل  بنه دل این فیلم .  اختصاص داد به خودبهترین فیلم را نیز  اسکارجایزه  2334در سال  که

 .سر دنیا بوده استی انتقادی در سرتاها کارگاهبسیاری از  توجهمسایل اجتماعی متعدد مورد 
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 ياييپا و اعتبار

ر و اعتبنا  یسناز  مثل  یها ر، روشیتفاس یسنجر اعتبا به منظورخود  کتابدر ( 2022)لیندالف و تیلور      

 یهنا  ر دادهیل و تفسیق بعد از تحلین تحقی، در این رویاز ا . برند یرا نام م مشارکت کنندگانتوسط  یسنج

د ییشان خود اعتبار آنها را تایم تا ایها قرار داد شونده از مصاحبه کیار هر یر اخترا د آنهاها،  از مصاحبه حاصل

 . ارائه خواهد شد یساز روش مثل   هدربارز ین یحاتیالبته در ادامه توض . کنند

 قيتحق يها افتهي

 یهنا  تنه گف، یاصنل مقنوالت   مثابنه بنه   یانتقناد  یا رسنانه سنواد    هگانن  پننج  یهنا  مؤلفهبا در نظر گرفتن      

از  کین در هنر   ها افتهی نیتر مهمجداگانه  یجداولدر ادامه، در قالب  . شدند ریتفسو  لیتحلها  شونده مصاحبه

 . ارائه خواهند شد گانه پنج یها نهیزم

 ها رسانه تيشفافعدم  .1

ن یا . است امیپها در ارسال  ت رسانهیمخاطب نسبت به عدم شفاف ینجا، آگاهیمورد بح  در ا همقولن یاول

شفاف، را  یامیتحت عنوان پ  ام،یپ  هها در ارائ بوده و در اصل قدرت رسانه یانتقاد یا ان سواد رسانهیمفهوم بن

ن امر یبه طور آگاهانه از ا یا رسانه یها امیمخاطب در هنگام مواجهه با پبدین معنا که  . کشد یمبه چالش 

 .شوند یم ساخته یا رسانه یها امیتمام پ کهمطلع باشد 

شماره  ها، در جدول ت رسانهیشفاف عدمشان در ارتباط با یا  اشارهنظرات افراد و موضوعات مورد   خالصه     

 . آمده است (2)
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 ها رسانهیت شفافعدم ( : 2)شماره  جدول

 ها ت رسانهيموضوعات مورد اشاره و مرتبط با مفهوم عدم شفاف 

 خارج رخ دهد یایتواند در دن یآنچه م ییها به عنوان بازنما تیرش شخصین موضو ، پذینسبت به ا یآگاه به رغم .  پ يآقا

 .خانم الف
 یبافت اجتماع ی تجربهعدم / یت خارجیاز واقع یا ت رسانهیز واقعییتم(/ یرانیا)ها  تیرش تام و تمام شخصیعدم پذ

 ه در رسانهر شدیت تصویح در مورد واقعیاز موانع قضاوت صر یکی

 ت باشدیواقع هیشبکه  یا ساخت جامعه یساز برا لمیاشاره به تالش ف .ک يآقا

 ها ت رسانهیم به موضو  عدم شفافیمستق ی اشاره . خانم م

 .  ع يآقا
بر  یمانع یبا بافت اجتماع ییعدم آشنا/ شده ییر بازنمایرش ناخودآگاه تصویپذ یول یا ت رسانهیبه عدم شفاف یآگاه

  یت خارجیناخت واقعسر ش

 گونه از اجتما د مستن یریتصو ی ارائه یلم برایاشاره به تالش ف/ لمیف ی طهیحها در  تیر بودن شخصید بر باورپذیتاک . الف يآقا

 

 قواعد و رمزها .2

دهد،  یم شکلز یرا ن یانتقاد یا سواد رسانه یاساسه مؤلفن یواقع دومر د کهمورد بح   ی هن مقولیدوم     

 یخالق و قواعد یبا استفاده از زبان یا رسانه یها امیپ نکهیانسبت به  یآگاه . وم رمزها و قواعد استمفه

گر از ید یکیز نهفته، ین یضمن ی، مفهومیح و روشنیشوند و پشت هر عبارت صر یخاص ساخته م

ان ید بتواند میخاطب بام . باشد یها م فرد در هنگام مواجهه با رسانه یاز برایمورد ن یانتقاد یها یتوانمند

از  کیهر   اشارهاز موضوعات مورد  یا ن قسمت خالصهیدر ا. ز قائل شودیتما یو ضمن یلغو یمعنا

 .شود یجداگانه ارائه م(( 2)تا ( 0)جداول شماره )ک جدول یدر قالب  ها شونده مصاحبه
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 .ی پآقارمزها و قواعد، (: 2) شماره جدول

 و قواعد رمزهاموضوعات مرتبط با مفهوم  شونده صاحبهم

 . پ يآقا

 مندرج در آن ینمادهالم و یتراژ فیعدم توجه به ت

 لمیف یرانیت مرد اینهفته در ظاهر شخص یضمن یر معانیتفس

 پوستان اهیبه س یو ابزار ییبا نگاه کاال یاستمداریدادستان نماد س

 ساز ت قفلیصشخ یظاهر یها ر نشانهیعدم توجه و تفس

 تیحس امن یالقا یدختر و پدر و تالش برا یسکانس گفتگو

الشعا  قرار دادن  تحت یتمام امکانات برا یریکارگ بهو  یرانیمرد ا یک گلوله از سویشل ی صحنه: ن صحنهیتر جذاب

 یرانیت ایشخص

 

 .رمزها و قواعد، خانم الف(: 0) شماره جدول

 موضوعات مرتبط با مفهوم رمزها و قواعد شونده مصاحبه

 . خانم الف

 خانواده و جامعه یاز سو: دوجانبه یضینشان از تبع کارآگاهت یروابط شخص

 صراحتاً مطرح شده بود یجا که داللت ضمنن تا بدا یرانیت ایاغراق در شخص

 وارید یرو یسیتراژ و شعارنویعدم دقت به ت

 نخست ی وهلهدر ساز  ت قفلیعدم توجه به ظاهر شخص

 ت داردیحکا یو یکار همراه با خالف ی گذشتهاز  یظاهر و

 رش اشتباهیعدم پذ یعنیس جوان ین توسط پلیدن ماشیبه آتش کش

 پوست اهینجات زن س ی صحنهدپوست در یس سفیک قهرمان از پلیر یساخت تصو یاز تمام امکانات برا یریگ بهره

 

 

 .کی آقارمزها و قواعد، (: 4) شماره جدول

 موضوعات مرتبط با مفهوم رمزها و قواعد شونده مصاحبه

 . ک يآقا

 لمین فیتراژ آغازیعدم توجه به ت

 گریاز رنب افراد د یابزار ی استفادهر عملکرد افراد به یتفس

 لمیف یرانیت مرد اینهفته در ظاهر شخص یضمن یر معانیتفس

 ض وجود نداردینکه تبعین انشان داد یلم برایف یتالش صور

 وار مغازهید یرو یسیعدم توجه به شعارنو

 ن صحنهیتر خاص به عنوان جذاب یا عدم انتخاب صحنه

 یو یاحتماالً منف ی گذشتهساز  ان ظاهر قفلیارتباط م
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 . رمزها و قواعد، خانم م(: 7) شماره جدول

 مفهوم رمزها و قواعدموضوعات مرتبط با  شونده مصاحبه

 . خانم م

 لمین فیتراژ آغازیعدم دقت به ت

 تیاحساس عدم امن یعنید اسلحه یخر

 وار مغازهید یرو یسیعدم دقت به شعارنو

 ک قهرمانیر یدپوست؛ تصویس سفیپوست در آغوش پل اهیت زن سیحس امن یالقا یتمام امکانات برا یریکارگ به

 یو یاحتماالً منف ی گذشتهساز  ان ظاهر قفلیارتباط م

 دارد یکه بار منف یامیپ یالقا یبرا یرانیا یقیموس یریکارگ به

 یرانیت ایشخص یتمدن ینشان دادن خشونت و ب یتمام امکانات برا یریکارگ به

 

 

 .ی  آقارمزها و قواعد، (: 6) شماره جدول

 اعدموضوعات مرتبط با مفهوم رمزها و قو شونده صاحبهم

 . ع يآقا

 لمین فیتراژ آغازیعدم دقت به ت

 (س با همسر کارگردانیبرخورد پل) یجنس ی حملهن به یر نو  نگاه دوربیتفس

 ستیترور یها مشخصه: لمیف یرانیت مرد اینهفته در ظاهر شخص یضمن یر معانیتفس

 وار مغازهید یرو یسیعدم دقت به شعارنو

 کایلت آمردو ی ندهینمادادستان به عنوان  یمعرف

 تر است هم مهم یت ملیاز امن یپول حت یدار هیدر بافت سرما نکهیاد اسلحه و یخر ی هانتخاب صحن

 پوستان اهیدر برخورد با س ییو کاال یابزار یکردیر عملکرد دادستان به رویتفس

 است یالیخ یت موضوعینکه امنیساز و دخترش به ا قفل یر سکانس گفتگویتفس

 در دل طرف مقابل یجاد احساس ناامنیساز از عوامل ا ظاهر قفل

 

 

  .ی الفآقارمزها و قواعد، (: 5) شماره جدول

 موضوعات مرتبط با مفهوم رمزها و قواعد شونده مصاحبه

 . آقاي الف

 ی ایران جامعهی  یندهنمامعرفی شخصیت ایرانی به عنوان 

 ی خوب رابطهساز با دخترش نماد یک  ی قفل رابطه

 ی تروریستی شخصیت ایرانی یشهاندزی سا گیری از امکانات فنی در برجسته بهره

 و بررسی دالیل انتخاب این اسم برای فیلم Accidentو  Crashشدن میان  قائلتمایز 

 ی  هنیت بیمار جامعه دهنده نشاندن جوان سفیدپوست ش  کشته

 ترین صحنه تالش برای تصویر پایبندی پلیس سفیدپوست به انسانیت در شرایط بحرانی، جذاب

باد رفتن رویای لینکلن برای رسیدن به ر پوستی که کشته شد، به معنای ب ادی در دستان جوان سیاهی آز مجسمه

 آمریکای آزاد

 ی آغاز فیلم نحوهتفسیر ارتباط میان تیتراژ و 

 عدم توجه به آغاز اسامی با حرف کوچک التین
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 مخاطب ييشارمزگ .3

 . دهد یم شکلق را ین تحقیمورد بح  در ا  همقولن ی، سومیانتقاد یا سواد رسانه ین مفهوم اساسیسوم     

واحد دارند؛  یا ام رسانهیمتفاوت از پ یا تجربه ،افراد مختلف کهد بداند یمخاطب با کهدارد  دیتاکن مفهوم یا

 یامیر مختلف از پیتفاس هل ارائیو با دال کرده درک ها را دهد تا تفاوت یبه مخاطب اجازه م یدرکن یچن

شماره  در قالب جدول ها را شونده مصاحبه اشارهاز موضوعات مورد  یا ن قسمت خالصهیدر ا  .واحد آشنا شود

  .میده یارائه م (3)

 

 یی مخاطبانرمزگشا(: 2) شماره دولج

 

 اميپ و محتوا .4

اختصاص  یانتقاد یا اد رسانهدر سو» امیمحتوا و پ»ق به مفهوم ین تحقیمورد بح  در ا  هن مقولیچهارم     

ن یا.  خود هستند ید پنهانیو عقا ها ارزش  هها دربردارند رسانه کهد بداند یبا یطیمخاطب در هر شرا . دارد

 ین منبع نظریتر یاصل  .بکشدرا به چالش  ییدر بازنما یضمن ی، تعصب و معانیدئولوژیدارد ا یمفهوم سع

الزم به  . شود یفراهم م یسم و آموزش انتقادینی، فمیعات فرهنگمطال یکردهایروتوسط  ین چالشیچن یبرا

 :دکرم یتوان به دو گروه عمده تقس ینه را مین زمیها در ا شونده مصاحبه یها است گفته  کر

 گر، یبه عبارت د . اند مدنظر سازندگان اشاره داشته یها امیپ یسطح یها هیبه ال که یاز نظرات

 : (موضوعات سطح نخست)ش بگذارند یلم به نمایر سطح اول فداشتند د یآنچه سازندگان سع

 موضوعات مرتبط با مفهوم رمزگشایی مخاطب شونده صاحبهم

 ی قضاوت نحوهاد در تأثیر محیط زندگی و تجارب افر . آقاي پ

 های اجتماعی و فرهنگی وابستگی برداشت مخاطب به زمینه . خانم الف

 ها تأثیرگذار است ی برداشت نحوهی نگاه مخاطب در  یچهدرتغییر  . کآقاي 

 ی قضاوت افراد نحوهتأثیر تجارب و شرایط زندگی و مطالعه در  .  خانم م

 ت و برداشت ایشان از یک پیامتأثیر جایگاه افراد در قضاو .  آقاي ع

 تواند برداشت خود را از یک پیام داشته باشد شخ  میر عدم توجه به این اصل که ه .  ي الفآقا
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 «کهم ینیب یم میکن درکگه رو خوب یاگه همد گهبخواد  ینجا میلم در ایف ی هسازند 

ض وجود یتبع که یحالدر ]» متقابله درکعدم  مشکلض وجود نداره و تنها یتبع

 ![دارد

 موضوعات نهفته در )اند  لم پرداختهین فسازندگا یدئولوژیام و ایپنهان پ یها هیبه ال که ینظرات

 : (امیپ

 «تفکنر د و ین ز خوبه اگه دیهمه چ گهبخواد  یات ساده و مبتذل میلم با ادبیدر ظاهر ف 

 ».مینیب یم یا گهیز دیدر باطن چ یول میکنخودمونو درست 

 کین  رهبه موضوعات اشاره شده توسط (( 27)تا ( 23)جدول شماره )مجزا  یجداول، در ین رویاز ا

 .میانداز یگذرا م یکرد، نگاهین دو رویها در قالب ا شونده از مصاحبه

 

 .ی پآقایام، پمحتوا و : 3جدول 

 :شونده مصاحبه 
 . آقای پ

 :موضوعات سطح نخست
 اساس تفکرات قالبی عامل ناهنجاری اجتماعیر زندگی ب

 (همسر دادستان)ا کنار بگذارد کند این تفکرات ر یمسفیدپوست آمریکایی تالش 

 طبیعی جلوه دادن اشتباهات سفیدپوست با پرداختن به مشکالت وی

 :موضوعات نهفته در پيام
 یض نژادیتبع

 تالش برای اثبات برتری سفید بر سیاه

 ترسیم پایبندی سفید به انسانیت

 پوست تحقیر سیاه

 پوست طلبی سیاه ترسیم خشونت

 رات ناخودآگاهِ تفکرات قالبیقربانی شدن افراد تحت تأثی

 فرهنب مسلط آمریکایی معیار منطق

 تصویری منفی از ایران و ایرانی

 یرانیاتوزی  کینه

 باهوش بودن ایرانی

 پوستان ی سیاه جامعهبازنمایی طبقات مختلف 

 (پوست دو جوان سیاه)قشر بدبخت و فقیر 

 (کارگردان)کرده و البته مستقل ل قشر موفق و تحصی
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 .یام، خانم الفپمحتوا و : 23جدول 

 

 

 (گراهام)کرده، موفق و البته وابسته به دولت ل یقشر تحص

 پوست ی سیاه جامعه تن دادنپذیری و  تصویر انعطاف

 اعتمادی به پلیس بی

 نگاه دست دوم به زنان

 تبارها یکاییآمربرتری طبقاتی 

 عدم آشنایی با عوامل تولید فیلم

 :شونده مصاحبه

 خانم الف . 

 :موضوعات سطح نخست

 زند پوستان به تبعیض دامن می ینکه بدبینی سیاهتالش برای القای ا 

 خواهند ظلم کنند قدرها هم سفیدپوستان نمین آ! 

 :موضوعات نهفته در پيام

 تبعیض نژادی 

  ها ی از سوی اقلیت دوجانبهتحمّل تبعیض 

 اِعمال تبعیض در تمام سطوح اجتماعی 

 پوستان به وجود نگاه فرادستانه از سوی سفیدپوستان اعتقاد سیاه 

 ها با یکدیگر فرهنب نگاه باال به پایین در برخورد تمام خرده 

 پایبندی بیشتر به فرهنب خود به معنای تحمیل تبعیض بیشتر از سوی فرهنب آمریکا 

  های انسانی ی سفیدپوست به عنوان فردی پایبند به ارزش چهرهترسیم 

 پوستان تمسخر سیاه 

 وجود حس انتقام خفیف در بین افراد تحقیرشده 

 روریست بودن ایرانیت 

 ها نه ی خود را ترمیم کند ولی به سایر اقلیت چهرهدهد تا  فیلم به پلیس سفید فرصت می! 

 پوست ی جوان سرکش سیاه شده رامساز نماد شخصیت  قفل 

 پوستان های فردی یکی از دالیل برخورد تحقیرآمیز با سیاه عقده 

 گیری از قدرت برای تحقیر بهره 

 نابهنجارر از دالیل رفتای تبعیض یکی  تجربه 

 ها در وجود سفیدپوست نهادینه شده است ها و اقلیت فرهنب ترس از خرده 

 کنند ها خود به یکدیگر رحم نمی فرهنب نشان دادن اینکه خرده 

 وساطت فرهنگی دختر ایرانی 

  ساز ی خانوادگی قفل رابطهتحسین 

 ای زنان در فیلم جایگاه حاشیه 

  باالترین سطح منزلت اجتماعی دادستان در 

 عدم آشنایی با عوامل تولید 



 13  22، شماره پیاپی 2، شماره 6نسخه فارسی  دوره  -مجله جهانی رسانه

 

 

 ..کی آقایام، پمحتوا و : 22جدول  

 :شونده مصاحبه 

 .ک یآقا

 :موضوعات سطح نخست
 ض وجود نداردینکه تبعینشان دادن ا یبرا یتالش صور

 شود یم یها ناش انسان یفهم ن نکته که برخورد نژادها از کجیدادن ا نشان یتالش برا

 مساعد و مناسب است یا دن به جامعهید رسیدن به فهم مشترک کلیرس

 همه وجود دارد ی هن ی نهیزمنکه ظن و تفکر اشتباه در پس ید بر ایتأک

 :اميموضوعات نهفته در پ
 در تمام سطوح جامعه یوجود اختالف نژاد

 . میدورتر، نگاه فرادستانه داشته باش یها شود به فرهنب یباع  م ییکایبه فرهنب آمر یکینزد

 یض نژادیر ظاهر تبعییتغ

 شده سرکوب یها گروه یرش سلسله مراتب قدرت از سویپذ

 دپوستانیدر برابر سف پوستان اهیسش ضعف ینما

 پوستان اهیز به سیآم نگاه ترحم

 ا بد بودن یار خوب یکا معیبا فرهنب آمر یزان هماهنگیم

 شده سرکوب یها گروه یض عامل بروز ناهنجاریاز اِعمال تبع یناش یبا روان

 او یو نه  ات منف شود یم یناش ین برخورد از تفکر اشتباه وینکه اید و ایس سفیست پلیه برخورد ناشایتوج یلم برایتالش ف

 خود ی طبقه همها با افراد  تیقوم یریدرگ

 است ییکایازندگان، همان فهم غالب آمرفهم مشترک مدنظر س

 ییکایاز مخالفت با فرهنب آمر یران نمادیا

 لمیام فیر کردن پیباورپذ یرگذار در تالش برایتأث یها تیاز اقل یریگ بهره

 ییکایبرجسته کردن ارزش فرهنب آمر

 یدن به سود اقتصادیرس یکا برایآمر یاز سو ینظام یباز ییبرپا

 ر شده استیهمواره تحق یه زن شرقن مسأله کید بر ایتأک

 ران و اعرابیان ایبرجسته کردن اختالف م

 ت خوبیت شر و فرجام بد شخصیعاقبت خوب شخص

 و بافرهنب بودن یمنطق ی نشانه یطیت از قانون تحت هر شرایتبع

 ها بر مردها زن یر عاطفیتأث

 لمیمردساالرانه در ف یها شهیرش وجود کلیعدم پذ

 ین سطح اجتماعیستان در باالترداد یمنزلت اجتماع

 افراد یافتن منزلت اجتماعی تنزل ی منزلهبه  ییکایشدن از فرهنب آمرر دو

 مسلط یدئولوژیدپوست به عنوان ایسف ییکایآمر یدئولوژید ایتولز با

 لمید فیبا عوامل تول ییعدم آشنا
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 .یام، خانم مپمحتوا و : 22جدول 

 :ندهشو مصاحبه
 .  خانم م

 :موضوعات سطح نخست

 ها ش برخورد نژادها و فرهنبینما

 میگر را خوب نشناختیم و فقط همدین مطلب که همه با هم برابر هستیا یالقا یلم برایتالش ف

 جاد تنش در جامعهیل ایاز دال یکیگر یکدیافراد به  ینیبدب

 ک شهروند بافرهنبیبه عنوان  یرانیساز و دختر ا ت قفلینشان دادن شخص یلم برایتالش ف

 شه هستندیک ریها با هر رنب و نژاد از  انسان ی همه: لمیشعار ف

 گر را خوب بشناسندیکدید یها تنها با انسان

 

 :اميموضوعات نهفته در پ
 

 یض نژادیوجود تبع

 نه رفع تمام نواق  یبهبود وضع ول ی دهنده نشانانتخاب اوباما 

 هاتبار ییکایآمر یش برترینما

 پوستان اهیس یش مشکل  اتینما

 ها تیر قومین ساین در بییش نگاه باال به پاینما

 اهید بر سیسف یاثبات برتر یلم برایتالش ف

 ینژادپرستد ض یاز شعارها( دادستان)استمداران یس یابزار ی استفاده

 ها تیکا در برخورد با قومینظام آمر یکل یها استیم رفتار دادستان به سیتعم

 یرانیت ایاز شخص ستاینا خود ا یریتصو شینما

 یرانیست بودن به ایاطالق برچسب ترور

 سه با مردانیزنان در مقا یا هیگاه حاشیت و جایشخص

 کنند ینم یرا رهبر یها تفکر خاص زن

 و متمدن بودن یمنطق ی نشانه ییکایبا فرهنب آمر یزان هماهنگیم

 ها تیاقل یبرابر ظلم از سور نده از عوامل سکوت دیترس از سوءبرداشت در آ

 ها تیاقل یس از سویعدم اعتماد به پل

 کایدر آمر یو برابر یآزاد یطرح ادعا

 سیفساد آشکار پل

 (یو یها یساز و نگران دختر قفل)ها آن یها نده و دغدغهیط نسل آیشرا

 لمید فیبا عوامل تول ییعدم آشنا

 بد یها تیت خوش شخصخوب داستان در برابر عاقب یها تیسرنوشت نافرجام شخص

 یاجتماع ی طبقهن یقرار گرفتن دادستان در باالتر
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 .ی  آقایام، پمحتوا و : 20جدول 

 :شونده مصاحبه
 .   یآقا

 :موضوعات سطح نخست

 ها تیقوم نیتضاد ب ریتصو

 :اميموضوعات نهفته در پ
 ها تیتحت ظلم بودن اقل

 ل و ظاهر آن شک رییو تغ ضیتبع وجود

 ها ییکایآمر ی هن ی شهیکلبه  ینژاد ضیتبع لیتبد

 کند یم ریناخودآگاه افراد را درگ شهیکل نیا

 یتفکرات قالب نیهم به خاطر دپوستیجوان سف سیشدن پل یقربان

 !دزد است ام بازهباشد  نیب خوشهرچه قدر هم  پوست اهیس جوان

 ژادپرستانهن ی شهیاند ریتحت تأث یجنس ی حمله یآشکارساز

 دیو سف دیسف نیاحترام ماب ی نانوشتهقانون  وجود

 ها ییکایبا آمر یریهستند چه رسد به درگ ریخودشان درگا ب ها تینکته که اقل نیبر ا لمیف دیتأک

 تیاز هر فرد و قوم ریدو تصو وجود

 جامعه از او ریفرد از خودش و تصو ریتصو

 شود یشناخته م یماعهک به عنوان مخل نظم اجت رفتیپذ اهیس جوان

 ستشیاز رفتار ناشا یو ی تبرئهبه قهرمان و  دپوستیسف سیپل لیتبد

 ها ییکایآمر یدوست بر انسان لمیف دیتأک

 ها تیاقل یمدن یافراد از عوامل نافرمان تیشخص دنیچالش کش به

 رشدهیتحق یها گروه نیحس انتقام در ب وجود

 یرانیبه مرد ا ستیبرچسب ترور اطالق

 یرانیا یطلب جنب ریتصو

 !ستیعرب ن ،یرانیا

 است ییکایهمواره حق با آمر ،ییکایو آمر تیاقل کین ایم یدر دعوا یطیشرار ه تحت

 متمدن بودن است ی نشانهآن  یارهایمع رشیو پذ ییکایدر فرهنب آمر رشد

 پوستان اهیس ی جامعه دنیکش ریکارگردان در به تصو یفیبالتکل

 لمیدر ف کایآمر یاسیو قدرت س یقدرت نظام کیتفک

 یرخودیحضور غ به خاطر یاز ناامن ترس

 ها  به انسان ییکاال نگاه

 ها خانواده یبرا یدیتهد یاجتماع ینظم یب

 زنان  یا هیحاش تیشخص

 مردساالرانه ی شهیکل یساز برجسته

 گانه سه یطبقات اجتماع وجود

 ییکایآمر دپوستیسف یینها یبرتر

 اهیبر س دیدادن سف یبرتر تاًیجامعه، نها یها دغدغه انیب یتالش برا به رغم

 لمیف دیبا عوامل تول ییآشنا عدم
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 .ی الفآقایام، پمحتوا و : 24جدول 

 :شونده مصاحبه
 . الف یآقا

 :موضوعات سطح نخست
 فهمند یگر را نمیکدی زبانها  نکه انسانینشان دادن ا یلم برایتالش ف

 ها هستند یداور شیر پیابط خود درگها در رو انسان

 :اميموضوعات نهفته در پ
 ر شدهیتصو یها تیاشتراک، وجه مشترک تمام قوم ی نقطهنداشتن 

 یض نژادید بر وجود تبعیتأک

 ییکایر عظمت تمدن آمریتصو

 ها آن ی چهرهر کردن یباورپذ یت برایهر قوم یها پرداختن به دغدغه

 ستی، عرب نیرانیا

 ر سوءتفاهمیدرگ یفرد یرانیت ایشخص

 یرانیست بودن ایترور

 ست شدنیل تروریاز دال یکیو انزوا  ییتنها

 خود ی خانوادهدر برقرار ارتباط با  یرانیمرد اتوان عدم 

 رفته باشدیکا را پذید فرهنب آمریآل با دهیمهاجر ا

 یو اجتماع ین سطح اقتصادیدادستان در باالتر

 ییکایرفرهنب مسلط آم ی ندهینمادادستان 

 پوستان اهیاز س یو یت صوریحما

 شود ینم یض نژادیمانع تحمل تبع یط خوب اقتصادیشرا

 پابرجاست یض همچنان در ساختار فرهنگی، تبعیو اقتصاد یاسیس یساختارها یبه رغم اصالح برخ

 پوست اهیس با زوج سیبرخورد پل یل اصلینگاه نژادپرستانه دل

 پوستان اهیر سیتحق

 یط بحرانیدر شرا یانسان یها دپوست به ارزشیس سفیر تعهد پلیتصو

 ییکاید بر فرهنب مسلط آمریتأک

 شود یپوستان انجام م اهیها توسط س نکه اکثر جرمینشان دادن ا یلم برایتالش ف

 تین شخصیتر خاص به عنوان برجسته یتیرش شخصیشونده از پذ ز مصاحبهیپره

 پوست اهینجات زن س ی صحنهدر  ییکایدپوست آمریسف یصفات انسان یساز برجسته

 لمیگران فیباز یبا کارگردان و برخ ییآشنا

 زن یها تیوابسته نشان دادن شخص

 

 

 زهيانگ .5

ن یطرح ا . شود یمربوط م یانتقاد یا سواد رسانه ین مفهوم اساسیمورد بح  به پنجم  همقولن یآخر     

ن مفهوم یا  هدغدغ نیتر مهم شوند؟ یسال مار کجاچرا و از  یا رسانه یها امیپ کهپرسش در  هن مخاطب 
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داشته باشد؛ و  ی، آگاهیرسان ا اطال ی کننده سرگرم یها رسانه ید نسبت به ساختار اقتصادیمخاطب با . است

 یا ز خالصهینت ن قسمیدر ا . اند شده یا قدرت ساماندهیسود و  کسب ینخست برا  هها در وهل بداند رسانه

 .شود یارائه م (26)شماره  دولجشونده در قالب  مصاحبه ی اشارهاز موضوعات مورد 

 

 یزهانگ(: 27) شماره جدول

 زهيانگ شونده مصاحبه

 ییکایدپوستان آمریسف ینشان دادن برتر .  پ يآقا

 اهید بر سیسف یبرتر . خانم الف

 ![باره ارائه نداد نیدر ا یچ نظریشان هیا] . ک يآقا

 شود یپرداخته م ها آنکه کمتر به  یا هیحاش یها گروه ییبازنما/ یهدف مال  . خانم م

 اهید بر سیسف یوود و نشان دادن برتریهال ینمایس یاز خط و مش یرویپ . ع يآقا

 . الف يآقا
 کایدر آمر یتنو  فرهنگ ییبازنما/ وحدت و گفتگو یجستجو

 

 

  يريگ جهيو نت ها افتهير يتفس

 کنه  یا گونهبنگرد؛ به  یا رسانهبه موضو  سواد  نانهیب واقع به طورداشت  یسع، محقق قیحقت انیجردر      

 یا رسنانه سنواد   یانتقناد   هبنر جنبن   فقط، یا رسانهسواد   هدر عرص رانیادر  نیشیپمعدود  قاتیتحقبرخالف 

مطالعه و نتایج حاصنل   براساس جمعیت مورد   .بهره برده است زینتازه  یاتیادبراه از  نیاشده و در  متمرکز

ای دانشنجویان رشنته   رسد که دستکم برای جبران کم سنوادی رسنانه  به نظر می قیتحق یها افتهی ریتفساز 

 در تدوین  یا رسانهسواد  یهدر حوز یاختصاص یآموزش یها دورهای الزم است که ارتباطات و مطالعات رسانه

 .این رشته مورد توجه قرار گیرد یآموزش یها سرفصل

 یهنا  د، گفتنه شن مطنرح  هنا  عندم شنفافیت رسنانه   مربوط بنه مفهنوم    یآنچه در مباح  نظر ها توجه بب     

 . میشان برخوردین ایدر ب یپ فکریل قرار داده و به دو تیه و تحلیها را مورد تجز شونده مصاحبه

ام ین واجهنه بنا پ  داشته و در هنگنام م  یها آگاه ت رسانهیکه نسبت به موضو  عدم شفاف یگروه (نخست     

   .بندند یکار مه ن درک را بیآگاهانه ا
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گرفتند  یکار نمه ن درک را بیام ایدر هنگام مواجهه با پ یداشتند ول ین مهم آگاهیکه به ا یکسان (دوم     

 . رفتندیپذ یام ارائه شده را میچون و چرا پ یو ب

 یست بلکه بنه منظنور ارتقنا   ین یکاف ییک موضو  به تنهاینسبت به  ید توجه داشت که کسب آگاهیبا     

ار ه ن درک را بکن یا یآگاهانه و عمل به طورام یبا پ ییاروید بتواند در هنگام روی، مخاطب بایانتقاد یتوانمند

 . ردیگ

دقنت  زان ین م :مین ه دو نکته را مدنظر قرار داد، توجه برمزها و قواعد فهولممرتبط با  یها گفته تحلیلر د     

از  یکن ینهفتنه در   یز معنان ین لم و نیفن  یهنا  تیاز شخصن  یکی یو رفتار یظاهر یها یژگیومخاطب به  نظر

 .شده است ین معرفیتر شونده به عنوان جذاب لم که به انتخاب مصاحبهیف یها سکانس

 یها قنادر بودنند معنان    شونده مصاحبه بیشترن بخش مشاهده شد، یا یها افتهیف یکه در توص همان طور     

 . کنند ییلم شناسایح فیصر یها نار داللترا در ک یضمن

ل ین ه و تحلین تجز یام را به خنوب یانتقال پ ید بتواند تمام ابزارهاین است که مخاطب بایاقابل تامل   نکته     

 . ز نهفته استین یضمن ی، داللتیح و آشکاریصر یهر معنا یکرده و بداند که در ورا

ر یکه نسبت بنه وجنود تفاسن    یگروه: مطرح شدند یپ فکریدو ترمزگشایی مخاطب،  مفهومتحلیل در      

  .نداشنتند  یاطالع ن موضو یکه از ا یو گروه داشتند یگر آگاهیمخاطبان د یر سوواحد د یامیمختلف از پ

الزم  ین موضو  آگاهیاها نسبت به  شونده صاحبهتعداد بیشتر م ها آشکار شد،  افتهیف یکه با توص همان طور

 .را داشتند

 یرا بنرا  یق، موضنوعات یتحق یبا توجه به مباح  نظرمربوط به محتوا و پیام بخش  یها افتهیر یر تفسد     

م یشونده انتظار داشت از هر مصاحبه  .میها انتخاب کرد شونده مصاحبه یانتقاد یزان آگاهیم یابیقضاوت و ارز

 :دهد  ین موضوعات را تشخیا که

 (در قالب شعار انتقال دهد کند یمآنچه سازنده تالش )ل یتحل ییسطح ابتدا 

 کایآمر یفعل ی هدر جامع یض نژادیعدم وجود تبع 
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 ض یبه تبع یبه نوع که، . . . ها و ینیاشتباه، بدب یقالب تفکراتها،  تفاهمء به سو هیتک

 .زنند یدامن م ینژاد

 (امیپنهفته در  یها یدئولوژیها و ا توجه به ارزش)ل یسطح دوم تحل 

 یض نژادیوجود تبع 

 کایآمرفرهنب مسلط  یبر برتر دیتأک 

  یرانیسم ایترورخطر 

 ییکایآمر دپوستانیسف یطبقات یبرتر: یض طبقاتیتبع 

 زنان یا هینقش حاش  :یتیض جنسیتبع 

 شانیا یت هنریفعال ی سابقهگران و یکارگردان و باز شناخت 

بوط به سنطح  ل مریاخت مسادر شن ین بخش همگیها در ا شونده رفت، مصاحبه یکه انتظار م همان طور     

ک ین چ یز بنود، هن  ین ن بخش نیتر ل که مهمیاما در توجه به موضوعات سطح دوم تحل ل موفق بودندیاول تحل

د بنر  یکا، تینژاد یها شهیها کل شونده مصاحبه بیشترمثال،  به طور  .ندبست یر را بکار نمیفراگ یدگاه انتقادید

 ییدادند اما در شناسا ی  میتشخ یرا به خوب یرانیسم ایرورخطر ت یساز و برجسته ییکایفرهنب آمر یبرتر

 یریک تفسن یر م محقق هیمستق یده دقت الزم را نداشتند؛ هرچند با جهت یو طبقات یتیجنس یها شهیکل

ت یلووا ت ویداد اما آنچه مسلم است عدم اهم یز ارائه مین یو طبقات یتیجنس یها شهیت کلیمناسب از وضع

نپرداختنه بنود و    وضنوعات ن مین م بنه ا یمسنتق طور بهلم یدر واقع از آنجا که ف  .است یلن مسائیچن توجه به

حنال آنکنه،     .شتندذگ آنهااز کنار  یز به راحتیخود را موضو  نژاد قرار داده بود، مخاطبان ما ن یاصل  دغدغه

 . است مطالعهافراد قابل  یت درک انتقادیزان جامعیم یطین شرایدر چن

گر و کنارگردان آن چننان کنه    یلم اعم از بازید فیبا عوامل تول از مصاحبه شوندگان کیچ یو، هگر سیاز د     

شنات  یبا گرا ییآشنا یبرا یبه عنوان منبع آنها یهنر  هنیشیلم و پید فیعوامل تول  .ندسته است آشنا نبودیبا

هنر   یسناز  لمیسنوابق فن    .شنوند  ین افراد در جامعه وجود دارد، محسوب من یاز ا که یریشان و تصویا ی هن
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محبوب، منفنور   یبه عنوان فردنیز گر یازبسوابق   .نشان دهد یخوبه را ب یو یفکرتواند خط  یم یکارگردان

 .شود یداستان مهم قلمداد م یها تیاز شخص کیر هنقش در قالب  یفایر در ایا همواره حقی

 نیتنر  مهمام، یساخت پ یها زهیانگ ییشناسا شونده در مصاحبه یزان توانمندیم یابیه منظور ارزباالخره ب     

 . لم بودیف یان مالیکنندگان و حام هیبا ته آنها ییزان آشنایم  دربارهکه در گفتگوها مطرح شد، سوال  یپرسش

لم را یت فن یگذار و در نها هیافراد سرما یها زهیو انگ یفکرتواند خط  یم یلم به خوبیف یان مالیبا حام ییآشنا

ک از ین ر البتنه هن    .ن موضو  قائل نشده بودندیا یبرا یتیها اهم شونده از مصاحبه کی چیه کهمشخ  سازد 

لم یگنذاران فن   هیشنناخت سنرما   یاشناره داشنتند ولن    یاسن یا سین و  یاز دو مورد مسائل اقتصاد یکیبه  هاآن

 .سازد یلم را هر چه بهتر مشخ  میف یاسیا سی یاقتصاد یریگ جهت
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