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طبــق آمــار ،تعــداد ایرانیــان فعــال در شــبکههای
اجتماعــی و پیامرســانهای ارتباطــی (تلگــرام و
اینســتاگرام) بــه  47میلیــون کاربــر رســیده اســت.1
یعنــی بیــش از  50درصــد جمعیــت کشــور یــا بــه
عبــارت دیگــر 77 ،درصــد جمعیــت بــاالی  15ســال
کشــور 2عضــو یکــی از پیامرســانهای ارتباطــی یــا
شــبکههای اجتماعــی نظیــر اینســتاگرام هســتند ،و بــه
نوعــی «صاحــب یــکرســانه کوچـ ِ
ـک غیــر رســمی» در
فضــای مجــازی شــدهاند و کــمکــم بــه «هــر ایرانــی،
یــک رســانه» رســیدهایم.
ایــن آمــار بــه ایــن معنــا اســت کــه ،میلیونهــا
«صاحــب رســانه» در کشــور داریــم کــه اکثریــت مطلــق
ایــن افــراد ،آموزشــی بــرای مدیریــت رســان ه تحــت
پوشــش خــود ندیدهانــد و بــدون دانــش تخصصــی،
مشــغول تولیــد یــا بازنشــر محتــوا بــرای مخاطبــان خــود
هســتند .دامنــه ایــن مخاطبــان گاه محــدود بــه اعضــای
خانــواده یــا حلقــ ه کوچــک دوســتانه اســت و گاه بــه
میلیونهــا دنبالکننــده میرســد .همیــن دامنــه
گســترده مخاطبــان و نفــوذ مویرگــی ایــن رســانهها در
دل مــردم اســت کــه منجــر بــه ایجــاد مشــکالتی در روند
اطــا ع رســانی در کشــور شــده اســت.
بــه اعتقــاد نگارنــده« ،رســانهداریِ جمعیــت
بــزرگ فاقــد ســواد رســانهای» در کشــور ،آســیبهای
جبرانناپذیــری بــه فضــای عمومــی رســانهای وارد کــرده
اســت .یکــی از بزرگتریــن ایــن آســیبها ،انتقــال ســریع
شــایعات ،بازنشــر اخبــار نادرســت (فیکنیوزهــا) ،تحریــف
اخبــار ،و جهتدهــی اشــتباه بــه افــکار عمومــی در
حــوادث مهــم اســت .کــه از نتایــج آن میتــوان بــه عــدم
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اعتمــاد مــردم بــه رســانههای رســمی و ایجــاد بحــران
اطــا ع رســانی در اتفاقــات خــاص و مهــم اشــاره کــرد.
هــر چنــد ایــن اتفــاق ،نــکات مثبتــی از جملــه شکســت
انحصــار رســانههای دولتــی و رســمی ،ایجــاد زاویــه
نگاههــای متفــاوت و بدیــع بــه مســائل و موضوعــات،
و نیــز گســترش فعالیتهــای شــهروند -خبرنــگاران و
افزایــش قابــل مالحظــه ســرعت اطــا ع رســانی اتفاقــات
ـق حاشــیهای و دوردســت دارد؛ امــا کفــه تــرازو،
در مناطـ ِ
بــه ســمت نــکات منفــی و آســیبها ســنگینی میکنــد.
برهمیــن اســاس ،لــزوم آمــوزش ســواد رســانهای برای
ـوزش بازنشــر محتوا
عمــوم مــردم بــه خصــوص از بعــد آمـ ِ
و نیــز دروازهبانــی خبــر دوچنــدان میشــود .اتفاقــی کــه
تاکنــون بــه هیــچ روشــی در کشــور انجــام نشــده اســت و
نــه رســانههای رســمی و عمومــی ،و نــه نهادهــای متولــی
فرهنــگ کشــور ،اقــدام قابــلذکــری بــرای آن نداشــتهاند.
عمــوم کاربــران اینترنــت ،بــه عنــوان صاحــب رســانه
(مدیــر اکانــت اینســتاگرام یــا کانــال تلگــرام) هیــچگاه
در معــرض آموزشهــای رســانهای نبودهانــد و بــدون
دانــش ،مشــغول تولید و بازنشــر انــواع محتوای رســانهای،
و ضربـهزدن بــه نهــاد رســانه در کشــور هســتند .وقــت آن
رســیده تــا پیــش از تخریــب کامــل ماهیــت رســانه در
کشــور ،مفاهیــم رســانهای بــه زبــان ســاده بــه مــردم،
خاصــه آن کســانی کــه رســانههایی بــا تعــداد قــاب
لتوجهــی مخاطــب دارنــد ،آمــوزش داده شــود .هــر چنــد
همیــن امــروز هــم بــرای ایــن کار دیــر شــده اســت.
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