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မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သည် သတင်းတုများကို 
တုံ့ပြန်ရာ၌ ဗဟိုချက်မပြစ်လာပြီး ကကျာင်းဆရာများမှ 
ဥြကဒပြုသမူျား အထ ိလည်းကကာင်း၊ ြရဟတိသမားများမ ှ
နည်းြညာရှင်များအထိ လည်းကကာင်း စသည့် 
နယ်ြယ်အသီးသီးမှ ဆက်စြ် ြါဝင်သူများက၎င်းတို့၏ 
ထိကရာက်ကသာ အရင်းအပမစ်များကို မီဒီယာဆိုင်ရာ 

သနိားလညမ်ှု ြညာကြး အစအီစဉမ်ျား အတကွ ်ကထာကြ်ံ ့အားကြး ခဲက့ကြါသည။် သိုက့သာလ်ည်း 
မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုသည ်ပြဿနာ အားလုံးအတကွ ်အကပြ တစခ်အုပြစ ်ယဆူ၍မရနိငုြ်ါ။ 
ယခစုာတမ်းသည ်မဒီယီာသနိားလညမ်ှုဆိငုရ်ာ ကကိုးြမ်းမှုများကိ ုသုံးသြရ်နန်ငှ် ့လကရ်ှမိဒီယီာ 
အခင်းအကျင်း နှင့်ဆက်စြ်၍ မီဒီယာ သိနားလည်မှု ကို လိုက်ကလှောညီကထွ အသုံးချနိုင်မည့် 
အကပခခံတစ်ခုကို ြံ့ြိုးကြးထားြါသည်။

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို အစဉ်အလာအားပြင့် ကဝြန်ကတွးဆမှုအကြါ် အကပခခံသည့် 
ကျွမ်းကျငမ်ှုတစခ်သုို ့မဟတု ်ပြစစ်ဉ ်တစခ် ုအပြစ ်မတှယ်ကူကသည။် ၎င်းသည ်ြါဝငက်ဆာငရ်ကွမ်ှုနငှ် ့
အကာအကွယ်ရယူမှု အကကား ကူးလူးကနသည့် မတူကွဲပြားကသာ တန်ြိုးများ အကြါ်မူတည်၍ 
ရှည်လျားသည့် ြွံ့ပြိုးမှု သမိုင်းကကကာင်းရှိြါသည်။ မျက်ကမှာက်ကခတ် မီဒီယာဆိုင်ရာ 
သိနားလည်မှုသည် လူငယ်များ၏ ြါဝင်မှု၊ ဆရာပြစ် သင်ကကားကြးပခင်း၊ မိဘများ၏ြံ့ြိုးမှု၊ 
မူဝါဒ ချမှတ်မှုများ၊ သက်ကသအကပခပြု သတင်းကရးသား တည်ကဆာက်မှုများ စသည့် အဓိက 
ခက ်မငှါးခ ုတငွ ်အကပခပြု ြွဲ့စည်းထားြါသည။် ဤကဲသ့ိုက့သာ အစအီစဉမ်ျားသည ်အထူးသပြင် ့
ကကားပြတ်သတင်းပြစ်စဉ် အပြစ်အြျက်များကို လျင်ပမန်စွာတုံ့ပြန်ရာတွင်လည်းကကာင်း၊ 
ကဝြနသ်ုံးသြန်ိငုစ်မွ်းကိ ုအပြုအမ ူကပြာင်းလမဲှုနငှ် ့ချတိဆ်ကရ်ာတငွ ်လည်းကကာင်း၊ တြကသ်တ ်

အနှစ်ေျုပ်

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည် 
သတင်းတ ုများကိ ုတုံပ့ြနရ်ာ၌ ဗဟိခုျကမ် 

ပြစ်လာပြီး
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အယအူဆများကိ ုသုံးသြရ်ာတငွ ်လည်းကကာင်း၊ အပြုသကဘာကဆာင ်ရလဒမ်ျားကိ ုကြာထ်တုပ်ြသ 
နိုင်ခဲ့ြါသည်။

မည်သို့ြင်ဆိုကစကာမူ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု အစီအစဉ်များသည် စိန်ကခါ်မှုများစွာ 
ရှိကနဆဲပြစ်ြါသည်။ ကယဘုယျအားပြင့် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၏ သက်ကရာက်မှုများကို 
ပြည့်စုံစွာအကဲပြတ်နိုင်ရန် အချက်အလက်များ ကင်းမဲ့ကနြါသည်။ အချ ို့ကသာ သုကတသန 
ကတွ့ရှိချက်များအရ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုအတွက် ကကိုးြမ်း အားထုတ်မှုများသည် 
အချ ို့ အကကကာင်းအရာများ အတကွ ်အကျ ိုးသကက်ရာကမ်ှု အနည်းငယမ် ှလုံး၀ကင်းမဲသ့ည်အ့ကပခအကန 
သို့မဟုတ် အန္တရယ် ပြစက်စနိုင်ကသာ ယုံကကည်မှု လွန်ကဲသည့် အကပခအကနများြင် ရှိနိုငြ်ါသည်။ 
မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု အစအီစဉမ်ျားကိ ုအကပဲြတပ်ခင်းနငှ် ့ကခတန်ငှ်အ့ည ီပြငဆ်ငပ်ခင်း၏ 
သဘာဝသည ်ယခကုဲသ့ို ့ရညှက်ကာသည် ့ရနု်းကနရ်မှုကိ ုပြစက်စြါသည။် ထိစုနိက်ခါ်မှုများကကကာင် ့
မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု လြုင်န်းစဉမ်ျားအတကွ ်ကအာကြ်ါ အချက ်(၅)ချကက်ိ ုကထာကခ် ံ
တင်ပြလိုြါသည်။

• မဒီယီာ အေင်းအကျင်းတစေ်လုုံးကိ ုတလုံးတဝတည်း နားလညမ်ှု ရှခိစရန ်နည်းြညာအသစမ်ျား၊ 
တင်ဆက်ြုံအသစ်များပြင့် ရှိရင်းစွဲ အစီအစဉ်များကို မွမ်းမံသင့်ြါသည်။

• ပညာရပ်ဆိုင်ရာဘက်ခပါင်းစုံ ြူးကြါင်းကဆာင်ရွက်မှုကို ပမှင့်တင်ရန်။ မီဒီယာဆိုင်ရာ 
သိနားလည်မှုသည် ကျဉ်းကပမာင်း၍ ြညာရြ်ဆန်ကသာ နယ်ြယ်တစ်ခုအပြစ် မကကာခဏ 
ရှုပမငက်ကြါသည။် လမူှုစတိြ်ညာ၊ နိငုင်ကံရးသြိ္ပ ံနငှ် ့လမူှုကရးကဗဒ ကဲသ့ိုက့သာအပခားြညာရြ ်
ဆိငုရ်ာလြုင်န်းများ၏ သကုတသနကတွ့ရှခိျကမ်ျားက မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုအတကွ ်
ကကာင်းမွန်သည့် အကျ ိုးရလဒ်များ ရရှိနိုင်ကကကာင်း ကတွ့ရှိရ ြါသည်။

• မျကခ်မှာက ်မဒီယီာ အကျပအ်တည်းများကိ ုဆကစ်ပ ်ပါဝငခ်နသမူျားအား စစုည်းရာတငွ ်
ခကာင်းစွာ အသုံးေျရန်။ သတင်းတုများ အကြါ် အာရုံစူးစိုက်မှုအသစ်သည် ဘက်ကြါင်းစုံ 
ြူးကြါင်းကဆာငရ်ကွမ်ှု အသစက်ိ ုပြစက်ြါ်ကစနိငုပ်ြီး ၎င်းနယြ်ယ ်အတငွ်း ြိမုိကုကာင်းမနွသ်ည် ့
ညီညွတ်မှုကို ပြစ်ကြါ်ကစြါသည်။

• နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သက်ခသအေျက်အလက် မှတ်တမ်းများ 
(ခဒတာခဘ့စ်) ခပါ်ေွက်လာခရး ဦးစားခပးခဆာင်ရွက်ရန်။ ြင်မထိန်းချုြ်မှုရှိကာ 
တည်ပငိမ်ပြီး သုံးသြ်ရန်အချက်အလက်များြါရှိကသာ ကဒတာကဘစ့် တစ်ခုသည် 
ြိုမိုတိကျကသာ အကဲပြတ်ချက်များကို ြန်တီးနိုင်ြါလိမ့်မည်။ သို့ကသာ် ထိုကဲ့သို့ကသာ 
သကက်သ အချကအ်လကမ်တှတ်မ်း များ (ကဒတာကဘစ့)်တညက်ဆာကန်ိငုရ်န ်နိငုင်ကံရးဆိငုရ်ာ 
စိန်ကခါ်မှုများစွာ ရှိကနြါသည်။

• သိရှိနားလည်ခစရန်သာမက အမူအကျင့် ခမပာင်းလဲမေင်းအခပါ် သက်ခရာက်ခစမည့် 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ခရးဆွဲရန်။ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုမှုများ တိုးပမင့်လာသည်နှင့်အညီ 
အသိြညာကြး ကကိုးြမ်းမှုများသည် အသုံးပြုသူများ၏ သိနားလည်မှုအပြင် ၎င်းတို့၏ 
အပြုအမူကိုလည်း ကပြာင်းလဲကြးနိုင်ရန် လိုအြ်ြါသည်။

အနှစ်ေျုပ်
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ကျင်းပြီးစီးခဲ့ကသာ ြသမ္မတကရွးကကာက်ြွဲများစွာကဲ့သို့ြင် ၂၀၁၆ ကရွးကကာက်ြွဲသည်လည်း 
အပငင်းြွားြွယ် ပြစ်ခဲ့ြါသည်။ သို့ကသာ်ယခင် ပြစ်ရြ်များနှင့် မတူသည်မှာ အပငင်းြွားြွယ် 
ကိစ္စရြ်များ၏ အဓိက အကကကာင်းရင်းသည် အကမရိကန်ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒမဲများအတွက် 
သတင်းအချက်အလက် ရရှိသည့်ြံုစံ အကပြာင်းအလဲြင် ပြစ်သည်။ သမိုင်းတကလျာက် 
ြထမဆုံးအကကမိအ်ပြစ ်အကမရကိနလ်ဦူးကရ၏ သုံးြုနံစှြ်ုသံည ်သတင်းအရင်းအပမစမ်ျားအတကွ ်
လမူှုကနွရ်ကမ်ျားကိ ုအားထားခဲက့ကြါသည ်(Shearer and Gottfried 2017)။ လမူှုကနွရ်ကက်ြါ်တငွ ်
ပြန့်နှံက့နကသာ သတင်းများသည ်သတင်းစာကစာင ်သိုမ့ဟတု ်အများပြညသ်သူုံး ကနွရ်ကမ်ျားတငွ ်
ကြာ်ပြသည့် အစဉ်အလာမီဒီယာများ၏ တင်ဆက်ြုံနှင့် သိသိသာသာ ကွဲပြားြါသည်။ 
လူမှုကွန်ရက် ြလက်ကြာင်းများကြါ်ရှိ သတင်းများ၏ ရှုြ်ကထွးမှုများနှင့် တစ်ဦးချင်း 
အကတွ့အကကုံများ၊ အသိကွာပခားမှုများက သတင်းတုများနှင့် မီဒီယာကို လိုသလို 
ပခယ်လှယ်ပခင်းများအတွက် ကရခံကပမခံကကာင်း တစ်ခု ပြစ်ကြါ်ကစခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ကရွးကကာက်ြွဲ 
ကနာက်ြိုင်းတွင် သတင်းတုများကို သမားရိုးကျမီဒီယာများနှင့်မတူကသာ အသွင်ကွဲသတင်း 
စာမျက်နှာများ (alternative news sites) နှင့် လူမှုကွန်ရက်များတွင် ပြန့်ကဝကနသည့် 
အမျ ိုးမျ ိုးကသာ ဝါဒပြန့်ချကိရးနငှ် ့သတင်းအမှားများ၏ ြုစံအံပြစ ်ကြာပ်ြခဲက့ကြါသည ်(Marwick 
& Lewis, 2017)။ ထိုကဲ့သို့ကသာ သတင်းတုများက ကရွးကကာက်ြွဲ ရလဒ်အကြါ် မည်မှေ 
အကျ ိုးသကက်ရာကက်စခဲသ့ညက်ိ ုမသနိိငုက်သးကသာလ်ည်း သတင်းအမှားများ၏ အသငွသ်ဏ္ဌာနန်ငှ် ့
အကရအတွက်သည် အကမရိကန်ရှိ မီဒီယာယဉ်ကကျးမှုတွင် ကဘးကျြ်နံကျြ် အကပခအကနတစ်ခု 
ပြစ်ကြါ်ကစခဲ့သည်။

ကရွးကကာက်ြွဲ ရလဒ်များသည် လူအများစုအတွက် အံ့အားသင့်ကစခဲ့သည့် အချနိ်တွင် 
စိတ်အကနှာင့်အယှက်ပြစ်စရာ အများစုမှာ အများပြည်သူ၏ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ 
ယုကံကညစ်တိခ်ျမှုက စနံှုန်းများကျဆုံးသည်ခ့စံားချကန်ငှ် ့သတင်းမဒီယီာများ၏ အခန်းကဏ္ဍအကြါ် 
ယခငက်ဲသ့ို ့စတိခ်ျယုကံကည၍် မရနိငုက်တာပ့ခင်းပြစသ်ည။် ထိုအ့ပြင ်သတင်းမှားများ ပြန့်ကဝမှုနငှ် ့
တွင်ကျယ်ကစမှုကို ပြစ်ကစကသာ လူမှုကွန်ရက်များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အင်တာနက်၏ 
အလားအလာများအကြါ် ကရရှည် ယုံကကည်မှု များနှင့် ကွဲလွဲကနြါသည် (boyd, 2017a)။ 
(Democratizing access to information) အများ ပြည်သူက သတင်းအချက်အလက်များကို 
လွတ်လြ်စွာ လက်လှမ်မှီ ရရှိကစနိုင်ပခင်းသည် ကမ္ဘာ့ပြဿနာများကို ကပြရှင်းနိုင်ရန်အတွက် 
နည်းလမ်းတစ်ခုပြစ်သည်ဟု ြုံကြာ်ခဲ့ကကကသာ်လည်း ထိုသို့ လွတ်လြ်စွာ လက်လှမ်းမီမှု 
ကိယုတ်ိငုက် အသစအ်သစက်သာ ပြဿနာများကိ ုပြစက်ြါ်ကစခဲြ့ုရံသည။် စတန်းြိုမ့ ှသကုတသမီျား၏ 
သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ စိတ်ချယုံကကည်ရမှုနှင့် ြတ်သက်သည့် ကလ့လာချက်များအရ 
(Sam Wineburg and Sarah McGrew (2007)) “အငတ်ာနကသ်ည ်သတင်း အချကအ်လကမ်ျား 
လွတ်လြ်စွာရရှိနိုင်ရန် ကဆာင်ရွက်ခဲ့ ကသာ်လည်း ထိုသို့ကဆာင်ရွက်မှုသည် သတင်းမှားများ၊ 
သတင်းတုများကို ခိုင်မာသည့်သုံးသြ်ချက်ကဲ့သို့ထင်ပမင်ကစသည့် ဝါဒပြန့်လိမ်ညာမှုများ 
အတကွ ်အခငွ်အ့လမ်းတစခ် ုပြစက်ြါ်ကစခဲြ့ါသည”် ဟ ုမတှခ်ျကပ်ြုခဲသ့ည။် တစုတံကယာကအ်တကွ ်
ယုကံကညစ်တိခ်ျခခံဲရ့သည် ့အနွလ်ိငု်းစာမျကန်ှာတစခ်သုည ်သတင်းမှားများနငှ် ့ရညရ်ယွခ်ျကရ်ှစိွာ 
ကကိုးကိငု ်အသုံးချသည် ့ကနရာတစခ်ပုြစသ်ညက်ိ ုသရိှရိသည်အ့ခါ မညက်ဲသ့ိုက့ဆာငရ်ကွမ်ညန်ည်း။ 
ထိုနည်းတူြင် စိုးရိမ်ြူြန်ကကသည်မှာ ကျွန်ုြ်တို့အကဲပြတ်သုံးသြ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် 
အချက်အလက်များသည် မှားယွင်းကနသည် သို့မဟုတ် ကနာက်ကွယ်မှ ကကိုးကိုင်မှုများ ရှိကနနိုင် 
သညဆ်ိသုည် ့ခစံားချကပ်ြစခ်ဲြ့ါသည။် အပခားတြကတ်ငွ ်သတင်းအချကအ်လကအ်မနှမ်ျားလည်း 
တည်ရှိကနဆဲပြစ်ပြီး တစ်ဦးချင်းက မှန်ကန်သည့် အသိြညာပြင့် အချက်အလက်များကို 

နိဒါန်း



6  မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၏ကတိကဝတ်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများ နှင့် ၎င်း၏အနာဂါတ်များ

ရှာကြွစိစစ်နိုင်ရန် လိုအြ်သည် ဆိုသည့် ယူဆချက် တစ်ခုလည်း ရှိကနြါသည်။ မသမာသည့် 
လူများက သတင်းမှားများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ ရှုြ်ကထွး ြျ ံ့နှံ့သွားကစရန် အွန်လိုင်းကြါ်သို့ 
တင်လိုက်သည့်အခါ ထိုကဲ့သို့ မီဒီယာကို မကကာင်းသည့်နည်းလမ်းပြင့် အသုံးပြုပခင်းများကို 
တားဆီးကာကယွရ်န ်ပြစန်ိငုြ်ါသလား။ ထိကုမးခနွ်းနငှ် ့၎င်း၏ အန္တရာယမ်ကင်းသည် ့အကပြများက 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု နယ်ြယ်သို့ ပြန်လည်အာရုံစိုက်ကစခဲ့ြါသည်။

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည် သတင်းတုများကို တုံ့ပြန်ရာ၌ ဗဟိုချက်မပြစ်လာပြီး 
ကကျာင်းဆရာများမှ ဥြကဒပြုသူများအထိ လည်းကကာင်း၊ ြရဟိတသမားများမှနည်းြညာရှ
ငမ်ျားအထလိည်းကကာင်း စသည် ့နယြ်ယအ်သီးသီးမဆှကစ်ြ် ြါဝငသ်မူျားက မဒီယီာဆိငုရ်ာ 
သိနားလည်မှုြညာကြး အစီအစဉ်များဆီသို့ ထိကရာက်ကသာ အရင်းအပမစ်များကို 
ကထာကြ်ံအ့ားကြးခဲက့က ြါသည။် ၂၀၀၇ ခနုစှသ်ည ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုနငှ် ့ြတသ်ကသ်ည် ့
ကကကညာချက်များတွင် တည်ပငိမ်ကသာ စီးဆင်းမှုတစ်ခုကို ပမင်ကတွ့ခဲ့ရြါသည်။ အမျ ိုးသား 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရး အသင်း (NAMLE) က ၎င်း၏ တတိယ အကကိမ်ကပမာက် 
အကမရိကန် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု  သီတင်းြါတ်၏ နှစ်ြတ်လည် အခမ်းအနားကို 
ကျင်းြခဲ့ြါသည်။ အကမရိကန် စာကကည့်တိုက်အသင်းက “စာကကည့်တိုက်တွင်း မီဒီယာဆိုင်ရာ 
သိနားလည်မှု” မှ “အရွယ်ကရာက်ပြီး သတင်းြတ်သူများ အသိပမှင့်တင်ကရး ကူညီကြးရန် 
စာကကည့်တိုက် လုြ်သားများကို ကလ့ကျင့်ကြးကရး” ဆီသို့ ကြာ်ကဆာင်နိုင်ရန် Stony Brook 
University နငှ် ့ြူးကြါင်းမညပ်ြစက်ကကာင်း ထတုပ်ြနခ်ဲသ့ည။် Facebook က ၎င်း၏ ဂျာနယလ်စဇ်င ်
စီမံကိန်းသည် ကြ့ဘုတ်သုံးစွဲသူများ၏ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို ပမှင့်တင်ကြးရန် 
ရည်ရွယ်ကကကာင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကယ်လီြိုးနီးယား ဥြကဒပြု အမတ်များကမီဒီယာဆိုင်ရာ 
သိနားလည်မှု အကပခခံကကျာရိုးနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ကရးဆွဲရန် ဆရာများနှင့် 
ြညာကရးဘုတ်အြွဲ့တစ်ခု လိုအြ်သည့် ဥြကဒကကမ်း ၂ ခု (AB 155 and SB 135) ကို 
အဆိတုငသ်ငွ်းခဲသ့ည ်(Mason, 2017)။ ထိုအ့ပြင ်John S. and James L. Knight Foundation 
မှ အကမရိကန်နိုင်ငံအတွင်း မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု အစီအစဉ် ၂၀ ခု အတွက် 
အကမရိကန်ကဒါ်လာ ၁ မီလီယံ ကထာက်ြံ့ကြးခဲ့သည်။

သို့ကသာ်လည်း မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည် ပြဿနာအားလုံးကို  ကပြရှင်းရန်အတွက် 
အကပြတစ်ခုအပြစ် ယူဆ၍ မရနိုင်ြါ။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည် ရှုြ်ကထွးသည့် 
သတင်းနှင့် မီဒီယာဝန်းကျင်အတွင်းမှ မူကဘာင်တစ်ခုမှေသာ ပြစ်သည်။ ပြဿနာမှာ 
သတင်းအချက်အလက်များကို စိစစ်ပခင်းသည် တစ်ဦးချင်း၏ တာဝန်မဟုတ်ြါ။ သို့ကသာ် 
ကတွ့ပမင်ကနသည့် သတင်း အချက်အလက်များနှင့် ၎င်းအချက်အလက်များကို အပြန်အလှန် 
တုံပ့ြနသ်ည် ့နည်းလမ်းများအကြါ် နိငုင်ကံတာ ်အဆင် ့အကထာကအ်ြံပ့ြု သတင်းမှားပြန့်ကဝပခင်းဆိငုရ်ာ 
အားထုတ်မှုများ (Jack, 2017) နှင့် ကျွန်ုြ်တို့၏ ကန့စဉ်အသုံးပြုကနကသာ နည်းြညာများက 
လွှမ်းမိုးကနပခင်း ပြစြ်ါသည။် ထိပုြ ဿနာများကသာ သတင်းကလာကကိ ုပြနလ်ည ်တိကုြ်ွဝဲငန်ိငုရ်န ်
မီဒီယာဆိုင်ရာ အသိြညာ အတိုင်းအတာ မည်မှေ လိုအြ်သနည်းဆိုသည်မှာ အဆုံးမရှိသည့် 
ကမးခနွ်းသြယွ ်ပြစက်နြါသည။် ရာသဦတ ုကပြာင်းလပဲခင်းများ ပြစက်ြါ်ကနသညက်ိ ုလကသ်င်မ့ခ ံ
ပငင်းဆန်ပခင်းသည် မီဒီယာဆိုင်ရာ အသိြညာ၏ ပြဿနာတစ်ခု ပြစ်ြါသလား။ ကရွးကကာက်ခံ 
သမ္မတကလာင်းတစ်ဦးက ြီဇာဆိုင်အနီးရှိ လိင်ြိုင်ဆိုင်ရာ လူကုန်ကူးမှု ဂိုဏ်းတစ်ခုတွင် 
ြါဝငက်နသညဟ် ုဆိပုခင်းကိ ုယုကံကညပ်ခင်းသည ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု၏ ပြဿနာတစခ် ု
ပြစ်ြါသလား။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုက လူမှုကွန်ရက် ြလက်ကြာင်းကြါ်တွင် 
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရှုြ်ကထွးကအာင် ကဆာင်ရွက်ကနပခင်းများ သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သတင်း 
အမှားများပြင် ့စည်းရုံးလှုံ့ခတက်ဆာငမ်ှုများကိ ုပြနလ်ညရ်ငဆ်ိငုန်ိငုြ်ါသလား။ ထိသုို ့မကကာင်းကသာ 
ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် မီဒီယာကို ကကိုးကိုင်ပခယ်လှယ်ပခင်းနှင့် သတင်းအမှားများကို ပြန်လည် 

နိဒါန်း
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နိဒါန်း

တုန့်ပြန်ရန်အတွက် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို အသုံးချပခင်းမပြုမီ ၎င်း၏ အကန့် 
အသတ်များနှင့် ပြစ်နိုင်ကပခများကို ကသချာဆန်းစစ်ရန် အလွန်အကရးကကီးြါသည်။

ယခစုာတမ်းသည ်မဒီယီာသနိားလညမ်ှုဆိငုရ်ာ ကကိုးြမ်း မှုများကိ ုသုံးသြရ်နန်ငှ် ့လကရ်ှမိဒီယီာ 
အခင်းအကျင်း နှင့်ဆက်စြ်၍ မီဒီယာ သိနားလည်မှုကို လိုက်ကလှောညီကထွ အသုံးချနိုင်မည့်

အကပခခံတစ်ခုကို ြံ့ြိုးကြးထားြါသည်။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို သမိုင်းဆိုင်ရာ 
စံနှုန်းများမှ ကခတ်ပြိုင် ဥြမာများဆီသို့ ကရွ့လျားသည့် နယ်ြယ်တစ်ခု အပြစ် စတင်ကြာ်ပြ 
ထားြါသည။် ထိုက့နာက ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု၏ ရငှ်းလင်းသည် ့အားသာချကမ်ျားအပြင ်
၎င်း၏ ကျရှုံးနိုင်သည့် အကပခအကန များကိုလည်း အတိတ်ပြစ်ရြ် ဥြမာများကို ကိုးကား၍ 
ကြာပ်ြထားြါသည။် ကနာကဆ်ုံးတငွ ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု၌ ဆကစ်ြြ်ါဝငက်နသမူျားအတကွ ်
မျကက်မှာက ်မဒီယီာရှုပမငက်ငွ်းတငွ ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုကိ ုအသုံးပြုပခင်းနငှ် ့ြတသ်က၍် 
အထိကရာက်ဆုံး သုံးသြ်နိုင်ရန် အကကံပြုချက်များကို တင်ပြထားြါသည်။ မီဒီယာဆိုင်ရာ 
သိနားလည်မှုသည် မီဒီယာသတင်းစကားများ ြါဝင်ကသာ ကြျာ်ကပြကရးစာကြ၊ ကကကာ်ပငာ၊ 
ရုြ်ရှင် စသည်တို့အထိ ကျယ်ပြန့်စွာ လွမ်းခခုံကနကသာ နယ်ြယ်တစ်ခု ပြစ်ကသာ်လည်း 
ယခစုာတမ်းသည ်သတင်းကိ ုအသုံးပြုပခင်း၊ သုံးသြပ်ခင်းတိုန့ငှ် ့သကဆ်ိငုက်သာ ချဉ်းကြမ်ှုြုစံကံိ ု
သာ အဓိကပြစ်ြါသည်။
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၁။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုသည ်ကျယပ်ြန့်ရှုြက်ထွးသည် ့လမူှုကရး ပြဿနာများအား 
ကပြရှင်းရန်အထိ ကမှော်လင့်ထားခဲ့ကကသည်။ မီဒီယာများသည် လူအြွဲ့အစည်းနှင့် 
ကကလးသူငယ်များအတွက် ပြဿနာများ ပြစ်ကစသည့် အကကကာင်းရင်းခံအပြစ် 
မှတ်ယူထားကကပြီး မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကြး အစီအစဉ်များသည် ၎င်း 
ပြဿနာများအတွက် အကပြြင်ပြစ်သည်။ ကကျာင်းဆရာများကို မီဒီယာ လွှမ်းမိုးမှုမှ 
ကင်းလတွက်အာင ်ကနကစလိပုြီး တြည်မ့ျားကိလုည်း စစီစက်ဝြနတ်တသ်ည် ့အပမငပ်ြင် ့
ပမင်နိုင်စွမ်း ရှိလာကစရန် သင်ကကားကြးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကမှော်လင့်ထားကကသည်။

–DafnaLemish, Children and Media: A Global Perspective, 2015

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို အများအားပြင့် 
မီဒီယာကြါ်ရှိ  သတင်းအချက်အလက်များအား 
စိစစ်ကဝြန်သည့် ရှုကထာင့်မှ ချဉ်းကြ်နိုင်ကစရန် 
ြံြ့ိုးကြးသည် ့ကျွမ်းကျငမ်ှု တစခ်အုပြစ ်ကြာပ်ြကကြါသည။် 
အကပခခံအကျဆုံးမှာ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု 
ဆိသုညမ်ှာ “ကျွန်ြုတ်ို ့ရရှသိည် ့သတင်းများကိ ုတကက်ကစွာ 
စုံစမ်းစစ်ကဆးပခင်းနှင့် ဆန်းစစ်ကဝြန် စဉ်းစားပခင်း” ြင် 
ပြစ်သည် (Hobbs & Jensen, 2009)။ အကမရိကန် 
အမျ ိုးသား မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ြညာကရးအသင်း 

(NAMLE) က မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို “ဆက်သွယ်ကရးြုံစံအားလုံးကို အသုံးပြုပြီး 
သတင်းများကို ရရှိ၊ သုံးသြ်၊ အကဲပြတ်၊ ြန်တီး၊ ကဆာင်ရွက် နိုင်ကသာ စွမ်းရည်” အပြစ် 
အဓြိ္ပာယြ်ငွ်ဆ့ိသုည။် ဤြငွ်ဆ့ိခုျကမ်ျားတငွ ်ထူးပခားပြီး မကကာခဏကတွ့ရသည် ့မဒီယီာဆိငုရ်ာ 
သိနားလည်မှု သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ၏ အကပခခံများသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ တာဝန်ခံမှုအကြါ် 
ဗဟိုပြုသည်ကို ကတွ့ရြါသည်။ အိုကနးလ် (၂၀၁၀) မှ ကလ့လာကတွ့ရှိချက်အရ ကကလးများကို 
အွန်လိုင်းကမ္ဘာ၏ အန္တရာယ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းတို့အား ယုံကကည်စိတ်ချရသည့် 
သတင်းရင်းပမစမ်ျား၏ အြွဲ့အစည်းဆိငုရ်ာ ကထာကြ်ံမ့ှု ကလှောန့ည်းလာကသာ အကပခအကနများနငှ် ့
ချင်ခ့ျနိ ်ညှနိှိုင်းနိငုရ်န ်ကမှောလ်င်က့နကကသည။် အြွဲ့အစည်း စတိဓ်ာတပ်ြင် ့စကုြါင်း ကဆာငရ်ကွပ်ခင်းများ 
ြါဝင်ကသာ၊ လူအများကို ကဝြန်ဆန်းစစ် ကတွးကခါ်နိုင်ကစရန် အားကြးကသာ၊ အနှစ်သာရ ကို 
နားလည်ပြီး လုြ်ကဆာင်ကသာ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု အပြစ် ကျယ်ပြန့်သည့် ရည်ရွယ်
ချကက်ိမုဒီယီာသနိားလညမ်ှုြညာရငှအ်များစကု အဆိပုြုခဲက့ကသည။် သကဘာအားပြင် ့သတူို၏့ 
ရြရ်ွာ အြွဲ့အစည်းအတကွ ်အပြုသကဘာကဆာငသ်ည် ့လြုက်ဆာငမ်ှုများနငှ် ့အနစှသ်ာရရှကိသာ 
အပြုအမူဆိုင်ရာ အကပြာင်းအလဲများကို လုြ်ကဆာင်ကစပခင်း ပြစ်သည် (Hobbs and McGee, 
2014; Buckingham, 2017)။ သို့ကသာ်လည်း သင်တန်းအများစုသည် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း၊ နိုင်ငံ၊ 
အြွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် နည်းြညာဆိုင်ရာ တီထွင်ြန်တီးသူများထက် တစ်ဦးချင်းစီ၏ 
တာဝနအ်ကြါ်တငွသ်ာ ဗဟိပုြုကနကကသည။် ဤအချကသ်ည ်ကွပဲြားကသာ လအူြုစ်မုျား အတကွ ်
ကွဲပြားသည့် မီဒီယာဆိုင်ရာအသိြညာများ၏ အကရးြါမှုကို မီးကမာင်းထိုးပြ ထားသည်။ 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများသည် လူငယ်များနှင့် ကကလးများဆီသို့ 
ဦးတညထ်ားကကသည။် သိုက့သာ ်ယုကံကညစ်တိခ်ျရသည် ့သတင်းရင်းပမစမ်ျား၏ အြွဲ့အစည်းဆိငုရ်ာ 
ကထာကြ်ံမ့ှု ကလှောန့ည်းလာကသာ အကပခအကနများ၏ သကက်ရာကမ်ှုသည ်လအူြုစ် ုအားလုံးအကြါ် 

သငတ်န်းအများစသုည ်လူ့အသိငု်း အဝိငု်း၊ 
နိငုင်၊ံ အြွဲ့အစည်းများ သိုမ့ဟတု ်နည်းြညာ 
ဆိုင်ရာ တီထွင် ြန်တီး သူများထက် 
တစ်ဦးချင်း စီ၏ တာဝန် အကြါ်တွင်သာ 

ဗဟိုပြုကနကကသည်။
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ရိကုခ်တလ်ာကသာကကကာင် ့ အရယွက်ရာကပ်ြီးသမူျား အတကွလ်ည်း မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု 
သည် ထြ်တူထြ်မှေအကရးကကီးြါသည်။

သမိငု်းစဉအ်ရ လူ့အြွဲ့အစည်းအတငွ်း မဒီယီာ၏ အခန်းကဏ္ဍနငှ် ့ြတသ်ကသ်ည် ့သအီိရုမီျားမှာ 
မကရတကွန်ိငုက်အာင ်ရှခိဲပ့ြီး ထိသုအီိရုမီျားတငွ ်ကွပဲြားသည် ့စနံှုန်းများရှကိနကကသည။် လနွခ်ဲသ့ည် ့
ရာစနုစှမ်ျားစွာက ြကလတိနုငှ် ့အပခား ကတွးကခါ်ြညာရငှမ်ျားသည ်သတင်း အချကအ်လကက်ြးကသာ 
မဒီယီာနငှ် ့စည်းရုံး သမိ်းသငွ်းကသာ မဒီယီာအကကား ကွာပခားချကမ်ျားကိ ုသတမ်တှ ်ကြာထ်တုရ်န ်
ကကိုးစားခဲက့ကသည။် လစဘ်ရယဝ်ါဒ လွှမ်းမိုးကသာ နိငုင်ကံရး အကတွးအကခါ် ပြစလ်ာပခင်းကကကာင် ့
မီဒီယာနှင့် ြတ်သက်သည့် ကဆွးကနွးချက်များသည် အခွင့်အကရးများကို အကာအကွယ် 
ကြးပခင်းအား လူ့အြွဲ့အစည်းအကြါ် အပြုသကဘာကဆာငက်သာ လြုက်ဆာငမ်ှုနငှ် ့ထနိ်းကကျာင်း 
ရန ်ကပြာင်းလ ဲအာရုစံိကုခ်ဲြ့ါသည။် ၁၆၆၄ ခနုစှတ်ငွ ်ထတုက်ဝခဲက့သာ Areopagitica စာအြုတ်ငွ ်
John Milton က ြါလီမန်၏ စာကြစိစစ်ကရးကို ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး အယူအဆ ကွဲပြားပခင်း၏ 
ကကာင်းကျ ိုးများကို ဆုြ်ကိုင်ထားခဲ့သည်။ ထိုသို့ ကွဲပြားရာ၌ မှားယွင်းသည့် ယူဆချက်များ 
ရှိကနကစကာမူ ၎င်းသည် လူ့အြွဲ့အစည်း၏ အကပခခံအကျဆုံး အစိတ်အြုိင်း တစ်ခုအပြစ် 
ယဆူခဲသ့ည။် John Milton က ြညာကရးကိ ုတစဦ်းချင်းစအီား လထူအုကပခပြု လူ့အြွဲ့အစည်းတငွြ်ါ 
ဝင်ရန်အားကြးကသာ လမ်းကကကာင်းအပြစ် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ တစုံတကယာက်ကို အပခားသူ 
တစက်ယာကက် မှားယငွ်းကသာ ကပြာဆိမုှုအား မတားပမစန်ိငုြ်ါက၊ ၎င်းကကကာင် ့ပြစန်ိငုက်ပခရှကိသာ 
ဆိုးကျ ိုးများကို ကာကွယ်ရန် လိုအြ်သည်။ ယခုကဲ့သို့ကသာ ဆိုးကျ ိုးများအတွက် 
အကာအကွယ်ကဲ့သို့ကသာ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုမျ ိုးကို ၁၉၃၈ ခုနှစ် ကခတ်သစ် 
အယဝူါဒများတငွ ်ပြဋ္ဌာန်းခဲသ့ည။် ထိအုချနိက် UK တငွ ်ထတုက်ဝခဲက့သာ Spens အစရီငခ်စံာတငွ ်
မီဒီယာကို “ပခစားကသာ လွမ်းမိုးမှု” အပြစ် ကာကွယ်ကဆး ထိုးရန်လိုအြ်သည့် ြိုလီယိုကဲ့သို့ 
ကရာဂါများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြာ်ပြခဲ့သည်။ ကာကွယ်ကဆး ထိုးသည့် ြုံစံကဲ့သို့ သင်ကကားကြးကသာ 
မီဒီယာ ြညာကရးကို 1960 အကစာြိုင်းအထိ တည်ရှိကနသည့် မီဒီယာကို တုန့်ပြန်နိုင်ရန် 
အာရုံစိုက်ခဲ့ြါသည် (Masterman, 2001; Anderson, 2008)။

ယကန့ကခတ် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု နယ်ြယ်ြုံစံကို ၁၉၇၀ ကနာင်းြိုင်းကာလများမှစ၍ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကရးဆွဲပခင်းနှင့် သုကတသနကဆာင်ရွက်မှုများပြင့် စနစ်တကျ အားထုတ် 
ြုကံြာခ်ဲက့ကြါသည ်(Arke, 2012)။ အမျ ိုးသား စာတတက်ပမာကမ်ှု ဆိငုရ်ာ ကခါင်းကဆာငမ်ှုညလီာခကံိ ု
မီဒီယာသိနားလည်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်များသည် အပငင်းြွားကနဆဲ 
ပြစ်ကသာ်လည်း (Anderson, 2008; Abreu, Mihailidis, Lee, Melki, & McDougall, 2017) 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု မီဒီယာ သမိုင်းြညာရှင် အက်ဒွြ်အာကီက ၁၉၉၂ မီဒီယာဆိုင်ရာ 
သိနားလည်မှု အမျ ိုးသား ကခါင်းကဆာင်မှုညီလာခံကို မီဒီယာသိနားလည်မှု ြညာရှင်များနှင့် 
အသုံးပြုသူများက “မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုဆိုသည်မှာ သတင်းများကို ရရှိ၊ သုံးသြ်၊ 
အကဲပြတ်၊ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ပြစ်သည်” ဟု သကဘာတူညီခဲ့ကကကသာ အချနိ်အပြစ် 
သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုြွင့်ဆိုချက်သည် လက်ရှိ အမျ ိုးသားမီဒီယာသိနားလည်မှုအသင်း (The 
National Association for Media Literacy Education-NAMLE) တွင် အသုံးပြုကနကသာ 
ြငွ်ဆ့ိခုျက ်ပြစသ်ည။် ဤြငွ်ဆ့ိခုျကမ်ျားသည ်ကာကယွမ်ှု သိုမ့ဟတု ်ကာကယွက်ဆးထိုး သကဲသ့ို ့
အယူအဆများမှ စတင်ကရွ့လျားပြီး တိုက်တွန်းအားကြးမှု ဆီသို့ စတင်လာြါသည်။ ဆယ်စုနှစ် 
သုံးခုကကျာ် အကတွ့အကကုံရှိပြီး မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုနယ်ြယ်ကို ဦးကဆာင်ကနကသာ 
ြညာရှင် ရီနီကဟာဘ်က မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည် လူတစ်ဦးချင်းနှင့် လူ့အြွဲ့အစည်း 
နယ်ြယ်နှစ်မျ ိုးလုံးအတွက် ကပြာင်းလဲကနပြီး အနုတ်လက္ခဏာကဆာင် သတင်းများကို 
ကာကွယ်ရန်မှာ မလွယ်ကူကြ။ သို့ကသာ် နိုင်ငံသားများအား မီဒီယာများကို အသုံးချနိုင်ရန် 
တိကုတ်နွ်းအားကြး ပခင်းပြင် ့ကာကယွန်ိငုသ်ညဟ် ုကြာပ်ြခဲသ့ည ်Hobbs, 2010; Hobbs, 2017)။

၁။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
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မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုကိ ုဘကစ်ုရံှုကထာင် ့အမျ ိုးမျ ိုးြါဝငက်သာ၊ ကပြာင်းလယွပ်ြငလ်ယွက်သာ၊ 
အားပြည့် ကြးနိုင်သည့် တုံ့ပြန်မှုအပြစ် ယူဆကသာ ရှုကထာင့်ကို DafnaLemish ၏ (2003) 
ကကလးသူငယ်များ၏ မီဒီယာအသုံးပြုမှု သုကတသနတွင် ကြာ်ပြခဲ့ပြီး David Buckingham 
က မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုသည ်ကာကယွပ်ခင်းနငှ် ့ပြငဆ်ငပ်ခင်းတငွ ်ဟနခ်ျကည်ရီမညဟ် ု
ဆိခုဲသ့ည။် Paul Mihailidis က မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုသည ်လမူှုအသိငု်းအဝိငု်းများအတငွ်း 
ထိကတွ့ဆက်ဆံမှုများ၊ ြါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုများ ပြုလုြ်ရန် နှင့် တက်ကကကသာ နိုင်ငံသားတစ်ဦး 
ပြစ်ရန် လိုအြ်ကသာ မရှိမပြစ်အရည်အချင်းပြစ်ကကကာင်း ကထာက်ခံခဲ့သည် (Mihailidis & 
Thevenin, 2013)။ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ လူငယ်မီဒီယာ ကျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာ Livingstone’s (၂၀၁၁) 
သုကတသနတွင် သူမက လူငယ်များသည် မီဒီယာကို တုံ့ပြန်သည့်ြုံစံ ကွဲပြားပြီး တဦးချင်း၌ 
မတူညီသည့် ြုံစံရှိကကကာင်း ကတွ့ရှိခဲ့သည်။ ဤစံနှုန်းများသည် အကမရိကန်နိုင်ငံ အဝှမ်းရှိ 
မတူညီကသာ နယ်ြယ်ငါးခု (လူငယ်ြါဝင်မှု၊ ဆရာများကလ့ကျင့်သင်ကကားပခင်း၊ မိဘြံ့ြိုးမှု၊ 
မဝူါဒကရးရာများနငှ် ့သကက်သအကပခခမံျား) တငွ ်ကဆာငရ်ကွခ်ဲက့သာ မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု 
အစီအစဉ်များမှတဆင့် ထင်ဟြ် ပြစ်ကြါ်လာခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ K-12 အတန်းရှိ လူငယ်များသို့ အဓိက ဦးတည်သည့် အလားအလာရှိကသာ 
အစီအစဉ်များကို ကြာ်ပြထားပြီး ဆရာများကို ကလ့ကျင့် သင်ကကားကြးပခင်းနှင့် မိဘများ၏ 
ကထာက်ြံ့မှုတို့လည်း ြါဝင်သည်။ ဤအစီအစဉ်များတွင် အကျဉ်းချုြ်တွင် ကြာ်ပြမရနိုင်ကသာ 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုအတွက် ကနာက်ခံအကပခအကနများ၊ ြါဝင်ကဆာင်ရွက်သူများ 
ကျ ိုးကကကာင်းဆင်ပခင်မှုများ စုံလင်စွာ ြါဝင်ြါသည်။ ကအာက်ြါ ကြာ်ပြချက်သည် ပြည့်စုံပခင်း 
မရှကိသာလ်ည်း အလားအလာရှကိသာ အစအီစဉမ်ျားကိ ုလှေြတ်စပ်ြကက်ြာပ်ြရန ်ရညရ်ယွသ်ည။် 
အကမရိကန်ပြင်ြရှိ အပခားနိုင်ငံများတွင် အားကကာင်းကသာ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု 
အစအီစဉမ်ျားစွာ ရှကိသာလ်ည်း ၎င်းတို၏့ ဆန်းစစခ်ျကမ်ျားသည ်ဤအစရီငခ်စံာ၏ နယြ်ယတ်ငွ ်
ြါဝင်ပခင်းမရှိြါ။

လူငယ်များ၏ပါဝင်မှု- လွန်ခဲ့ကသာ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း မီဒီယာဆိုင်ရာ အသြိညာ 
ကဆာငရ်ကွမ်ှုများစွာက လငူယမ်ျားကိ ုမဒီယီာများ၏ စစီဉတ်ငဆ်ကမ်ှု များ၌ ြနတ်ီးသမူျားကနရာမ ှ
၎င်းတို့ကို ကိုယ်တိုင်သိပမင်ကစရန် မိတ်ဆက်ကြးခဲ့သည်။ အားကြးတိုက်တွန်းသည့် 
နည်းလမ်းတစခ်အုပြစ ်အကကကာင်းအရာများကိ ုမညသ်ို ့ကရးသားပြန့်ကဝသညက်ိ ုလှုံ့ကဆာမ်ှုရှကိသာ 
အကတွ့အကကုံများ ကထာကြ်ံက့ြးပခင်း ပြစသ်ည။် ဤအစအီစဉမ်ျားသည ်သတင်းမှားများ၊ မြူိငုခ်ငွ်မ့ျား၊ 
ဉာဏစမွ်းရည ်ခိုးယပူခင်းများ၊ အချကအ်လက ်ခိငုမ်ာမှုများနငှ် ့အနိငုက်ျင်သ့ည်က့စိ္စများ စသည် ့
ကစိ္စရြမ်ျားကိ ုဦးတည ်သငက်ကားကြးြါသည။် ဥြမာအားပြင်၊့ အများပြညသ်နူငှ့သ်ကဆ်ိငုက်သာ 
ရုြ်သံထုတ်လွှင့်ကရး ဝန်ကဆာင်မှုလုြ်ငန်း (Public Broadcasting Service-PBS) NewsHour 
Student Reporting Labs သည် မျက်ကမှာက် ပြဿနာများနှင့်ဆိုင်ကသာ အစီရင်ခံပခင်းဆိုင်ရာ 
နည်းြညာနငှ် ့သကုတသနကျွမ်းကျငမ်ှုများကိ ုသငက်ကားကြးရန ်အထကတ်န်းကကျာင်းသားများကိ ု
ကဒသန္တရ PBS ရုံးများနှင့် တွဲြက်ကြးခဲ့သည် (Hobbs, 2016)။ အထက်တန်းကကျာင်း ၃၈ 
ကကျာင်းမှ ကကျာင်းသား ၂၈၃ ကယာက်ကို ကလ့လာမှုအရ Hobbs (2016) ထိုအကတွ့အကကုံသည် 
စူးစမ်းလိုစိတ် အရည်အကသွးများ (ပြဿနာတစ်ခုကို ရှုကထာင်စုံမှ ရှုပမင်သုံးသြ်လိုကသာ ဆန္ဒ၊ 
ြတ်မိကကားမိသည်များကို ကမးခွန်းထုတ်ပခင်း၊ လူထုအတွင်း ပြဿနာများကို ကပြရှင်းနိုင်မည့် 
နည်းလမ်းများကို စူးစမ်းလိုပခင်း) နှင့် ထင်ပမင်ယူဆချက်နှင့် အချက်အလက်ကို နှိုင်းယှဉ် 
သုံးသြ်လိုပခင်းများကို ပမင့်တက်ကစခဲ့ကကကာင်း ကတွ့ရသည်။ ထို့အပြင် ကကျာင်းသားများ၌ 
မိမိတို့နှင့် သကဘာထားမတိုက်ဆိုင်ကစကာမူ တပခားသူတို့၏ အကတွးယုံကကည်မှုများကို 
ကလးစားတတ်လာသည်။

၁။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
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 များစွာကသာ လငူယြ်ါဝငမ်ှုကဆာငရ်ကွခ်ျကမ်ျားသည ်လငူယမ်ျား၏ အသကံိ ုမီးကမာင်းထိုးပြသည် ့
စာတမ်းများကိ ုထတုက်ဝခဲက့ကသည။် ဥြမာအားပြင် ့ဟားဗကတ်က္ကသိလု ်The Berkman Klein 
Center for Internet and Society ၌ Urs Gasser နှင့် Sandra Cortesi တို့ဦးကဆာင်ခဲ့ကသာ 
လငူယန်ငှ် ့မဒီယီာစမီကံနိ်း၊ Irvine၊ California ရှ ိUniversity of Mimi ItoConnected Learning 
Research Network နှင့် Connected Learning Alliance ြရိုဂရမ်များ၊ ဆက်သွယ်ကရးနှင့် 
စာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာ USC Annenberg ကကျာင်းမှ Henry Jenkins မှ ြူးကြါင်းြါဝင်ကသာ 
ယဉ်ကကျးမှုဆိုင်ရာ အလုြ်ရုံကဆွးကနွးြွဲ (၁၀) နှင့် MIT Media Lab တွင် သင်ယူမှုဆိုင်ရာ 

ြဏာမကပခလှမ်းများ ပြစ်သည်။

ဆရာမြစ် သင်တန်းများနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အရင်း 
အမမစ်များ- အကမရိကန်ရှိ မီဒီယာသိနားလည်မှု 
အများစသုည ်ဆရာများကိ ုသငတ်န်းကြးပခင်းနငှ် ့သငရ်ိုး 
ညွှန်းတမ်းများ ြွံ့ပြိုး တိုးတကမ်ှု အကြါ် အဓကိထားသည။် 
မဒီယီာ စာတတက်ပမာကက်ရး အတကွ ်အကမရကိနန်ိငုင်တံငွ ်
စံသတ်မှတ်ထားကသာ အမျ ိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်း 

သိုမ့ဟတု ်သငရ်ိုးညနွ်းတမ်း လမ်းညွှနခ်ျကမ်ျား မရှြိါ။ ဤနယြ်ယရ်ှ ိဆရာများ၏ ြကရာြ်ကရ်ငှန်ယ ်
ြွံ့ပြိုးတိုးတကမ်ှုအတကွ ်ကထာကြ်ံရ့န ်ရနြ်ုကံငမွျားလည်း မရှြိါ (Lemish, 2015; Potter, 2013)။

မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုနငှ် ့ြတသ်က၍် ဆရာများကိ ုကလက့ျင်က့ြးပခင်းသည ်အဓကိအားပြင် ့
စိတ်ြါဝင်စားကသာ ြညာရှင်များက ဦးကဆာင်သည့် ကအာက်ကပခြိုင်း ကကိုးစားမှု တစ်ခုြင် 
ပြစြ်ါသည။် မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုကိ ုအာရုစံိကုသ်ည် ့ထငရ်ှားကသာ ဆရာကလက့ျင်က့ရး 
အစီအစဉ်တွင် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာရှင်များ ပြစ်ကသာ Renee Hobbs၊ 
YontyFriesem၊ Julie Coiro၊ နှင့် Ithaca ရှိ Project Look Sharp တို့မှ Rhode Island 
တက္ကသိလုရ်ှ ိမဒီယီာြညာကရး သကုတသနဌာန တိုြ့ါဝငသ်ည။် အမျ ိုးသားစည်းကမ်း ထနိ်းသမိ်းကရး 
ဆိုင်ရာ အြွဲ့အစည်းများက မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရးအတွက် ကူညီကထာက်ြံ့ 
ခဲ့ကကြါသည်။ ထိုသို့ ကူညီကထာက်ြံ့ရာတွင် အမျ ိုးသား စာကြကရးသားမှု စီမံကိန်း၊ တက္ကသိုလ် 
အကပခပြု ကွန်ရက်များ၊ အဂဂလိြ်စာ ဆရာများ အမျ ိုးသား ကကာင်စီ၊ လူမှုကရး ကလ့လာမှု 
အမျ ိုးသား ကကာင်စီ၊ အကမရိကန် စာကကည့်တိုက်များအသင်းတို့ ြါဝင်ခဲ့ကကသည်။ ထိုအစီ 
အစဉမ်ျားသည ်သငတ်န်း အစအီစဉမ်ျား စုညံအီစည်းအကဝးများ ကဆာငရ်ကွပ်ြီး ြညာရငှမ်ျား၏ 
ကနွရ်ကမ်ျားကိ ုြွဲ့စည်းကစခဲသ့ည။် ထိုအ့ပြင ်သကက်သအကပခပြု ချဉ်းကြြ်ုစံမံျားနငှ် ့အကကာငဆ်ုံး 
ကလ့ကျင့်မှု မှေကဝပခင်းများလည်း ြါဝင်ြါသည်။

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ကကာ်ြိုကရးရှင်းများ၊ စီးြွားကရး 
လုြ်ငန်းမဟုတ်ကသာ အြွဲ့များနှင် သတင်း ဌာနများမှလည်း ကရးဆွဲကကသည်။ The Lamp 
သည် Media Breaker ြလက်ကြာင်းကို ကထာက်ြံ့ကြးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကကျာင်းသားများကို 
သတင်းနှင့် ကကကာ်ပငာများအား ပြန်လည်တုံ့ပြန် ကပြာဆိုနိုင်ကစြါသည်။ New York Times၊ 
Learning Network နှင့် the Washington Post’s Newspapers in Education ကဲ့သို့ကသာ 
သတင်းဌာနများက သငရ်ိုးညွှန်းတမ်း အရင်းအပမစမ်ျား အပြစ ်ခိငုမ်ာသည် ့အချကအ်လကမ်ျား။ 
အသုံးပြုနိငုမ်ည် ့သကက်သများနငှ် ့သတင်းထတုက်နုမ်ျားကိ ုကထာကြ်ံက့ြးခဲြ့ါသည။် ထိုအ့ပြင ်
နယူးကယာကတ်ိငု်းမစ်က် အယဒ်တီာနငှ် ့သတင်းကထာကမ်ျား ဦးကဆာငက်သာ ြညာကရးဆိငုရ်ာ 
သင်တန်းများ ကြးခဲ့ပြီး ပြိုင်ြွဲများလည်း ကျင်းြကြးခဲ့သည်။ WGBH နှင့် Media Power 
Youth တို့က လူငယ်များ၏ ြညာကရးနှင့် မိဘများအတွက် မီဒီယာသုံးစွဲမှုနှင့် ြတ်သက်သည့် 
သကုတသန ကတွ့ရှခိျကမ်ျားကိ ုမီးကမာင်းထိုးပြခဲပ့ြီး ြညာကရးဆိငုရ်ာ ြစ္စည်းများ ကြးအြခ်ဲသ့ည။် 

၁။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

အကမရိကန်ရှိ မီဒီယာသိနားလည်မှု 
အများစုသည် ဆရာများကို သင်တန်း 

ကြးပခင်းနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ြွံ့ပြိုး 
တိုးတက်မှုအကြါ် အဓိကထားသည်။
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Newseumက အခမ်းအနားများ ပြြွဲများ ကျင်းြကြးခဲ့ပြီး မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု 
ြွံ့ပြိုးကရးအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ကထာက်ြံ့ကြးခဲ့သည်။

မဘိများ၏ပံပ့ိုးမှု - မကကာကသးမအီချနိအ်ထ ိမဘိများအတကွ ်ကကလးများ၏ မဒီယီာအသုံးပြုမှု 
လမ်းညွှန်သည် အဓိကအားပြင့် အန္တရာယ်ရှိကသာ မီဒီယာသတင်းများမှ ကာကွယ်ပခင်းကို 
အဓိကထားသည်။ ၂၀ ရာစုတွင် အကမရိကန် ပြည်ကထာင်စု ကက်သလစ် ဘုန်းကတာ်ကကီးများ 
ညီလာခံကဲ့သို့ကသာ ဘာသာကရး အြွဲ့များသည် ရုြ်ရှင်နှင့် ရုြ်ပမင်သံကကား၏ သင့်ကတာ်မှုနှင့် 
ကျင့်ဝတ်ကို အကဲပြတ်နိုင်ရန် အဆင့်သတ်မှတ်သည့် စနစ်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ 
ခုနှစ်တွင် အကမရိကန် ကွန်ဂရက်သည် အသက်အရွယ်အလိုက် သင့်ကလျာ်ကသာ တီဗွီဆိုင်ရာ 
မိဘလမ်းညွှန်များကို ချမှတ်ခဲ့ပြီး ရုြ်ရှင်များမှ လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အကကကာင်းအရာများ၊ 
အကကမ်းြက်မှုများနှင့် ရုန့်ရင်းကကမ်းတမ်းမှုများ ြါဝင်မှုနှင့် ြတ်သက်၍လည်း ထိုလမ်းညွှန် 
ချက်များတွင် ကြာ်ပြခဲ့သည်။ မကကာကသးမီ နှစ်များအတွင်း ြညာကရးဝန်ကဆာင်မှုလုြ်ငန်းတစ်
ခုပြစ်ကသာ (Common Sense Education ) သည် ဗီဒီယိုဂိမ်းများ အင်တာနက် စာမျက်နှာများ 
အသုံးပြုရာတွင် လိုအြ်သည့် အသိြညာ ကျွမ်းကျင်မှု ကိုသတ်မှတ်ရန် အဆင့်သတ်မှတ်သည့် 
စနစ်တစ်ခုကို ကထာက်ြံ့ခဲ့သည်။ လူငယ်များ မီဒီယာသုံးစွဲမှုနှင့် ြတ်သက်သည့် မိဘများ၏ 
စိုးရမိြ်ြူနမ်ှု အမျ ိုးမျ ိုးကိ ုကြာပ်ြခဲက့သာ သကုတသန ကတွ့ရှခိျကမ်ျားအရ (Dorr, 1986; Madden, 
et al., 2012; boyd & Hargittai, 2013; Livingstone & Blum, 2017) မိဘများအတွက် 
လမ်းညွှန်များသည် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု စွမ်းရည်များ ြွံပြိုးတိုးတက်လာကစရန် 
သကက်သ အကပခပြု ချဉ်းကြသ်ည် ့ြုစံမံျားဆသီို ့အကကပံြုကြာပ်ြလာြါသည။် လနဒ်နစ်ီးြွားကရးနငှ် ့
နိငုင်ကံရးသြိ္ပကံကျာင်းမ ှSonia Livingstone နငှ် ့Alicia Blum-Ross တို ့ဦးကဆာငက်သာ အနာဂတ ်
ဒဂီျစတ်ယဆ်ိငုရ်ာ မဘိအြုထ်နိ်းပခင်း အစအီစဉသ်ည ်လငူယမ်ဒီယီာသုံးစွမဲှု၊ တကိယုက်ရလုခံခုံမှု၊ 
မှေတမှု၊ မိဘများ၏ စိုးရိမ်မှုနှင့် ကကျာင်းတွင်း မီဒီယာအသုံးချမှု များြါဝင်ကသာ မိဘဆိုင်ရာ 
ကစာင်က့ကည် ့ကလလ့ာမှု အစအီစဉ ်ကဲသ့ို ့သကုတသနများကိ ုကဆာငရ်ကွခ်ဲသ့ည။် Michael Levine 
ဦးကဆာင်ကသာ Sesame Workshop မှ Joan Ganz Cooney Center သည် ကကလးသူငယ်များ 
မီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့် မိသားစု တုံ့ပြန်မှုများကို သုကတသနပြုပြီး မိသားစုများနှင့် ဆရာများကို 
လမ်းညွှနက်ြးသည။် ၂၀၁၇ ခနုစှ ်ကအာကတ်ိဘုာလတငွ ်အမျ ိုးသားမဒီယီာသနိားလညမ်ှုအသင်း 
(The National Association for Media Literacy Education-NAMLE) NAMLE သည် 
မိဘများအတွက် မီဒီယာများနှင့် ကကာင်းမွန်ကသာ ဆက်ဆံကရး တည်ကဆာက်ပခင်း လမ်းညွှန် 
စာအုြ်ကို ထုတ်ကဝခဲ့သည်။

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ဦးကဆာင်လုြ်ငန်းများသည် မိဘများကို ၎င်းတို့နှင့် ြူးကြါင်း 
ကဆာငရ်ကွသ်မူျား ပြစလ်ာကစရန ်အရင်းအပမစ ်သိုမ့ဟတု ်စမွ်းကဆာငရ်ည ်ကင်းမဲ ့ကနကသာကကကာင် ့
ကကလးသူငယ်များ၏ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု စွမ်းရည်ကို ြွံ့ပြိုးကစကရး အတွက် 
မိဘများကို အကူအညီကြးရန် အရင်းအပမစ် အနည်းငယ်သာ ရှိကနြါသည်။ KQED, Common 
Sense Education, ConnectSafely, the Center for Media Literacy, နှင့် Net Family News 
တို့က သတင်းဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၊ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၊ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ 
သိနားလည်မှု ကဲ့သို့ကသာ ကခါင်းစဉ်များတွင် မိဘများနှင့် ြညာရှင်များအတွက် အသိြညာကြး 
အကထာက်အကူများ ကြးခဲ့ြါသည်။

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု မူဝါဒခရးရာ ခဆာင်ရွက်မှုများ- ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှစ၍ 
ယနူကစ်ကိသုည ်ကမ္ဘာလုံးဆိငုရ်ာ မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု သကုတသန လြုင်န်းများအတကွ ်
ကငကွကကးကထာကြ်ံခ့ဲပ့ြီး သကုတသန အစရီငခ်စံာများ၊ သငရ်ိုး ညွှန်းတမ်းများ၊ မဝူါဒလမ်းညွှနမ်ျားကိ ု
ြုံနှိြ်ထုတ်ကဝခဲ့သည်။ ဆယ်နှစ်ကကျာ်အတွင်း ယူကကရှိ ဆက်သွယ်ကရးရုံး (Ofcom) သည် 

၁။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
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ကကလးသူငယ်များနှင့် အရွယ်ကရာက်ပြီး သူများ၏ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု စစ်တမ်းကို 
ကဆာငရ်ကွခ်ဲသ့ည။် ထိစုစတ်မ်းသည ်မဒီယီာ ြညာကရးနငှ် ့မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုတိုက့ကား 
ဆကန်ယွမ်ှုကိ ုစစက်ဆးနိငုခ်ဲသ့ည။် MediaSmarts သည ်၁၉၉၀ ပြည်လ့နွန်စှမ်ျားမစှ၍ ကကနဒါ၌ 
အန္တရာယက်င်းကသာ မဒီယီာ အသုံးပြုမှုြုစံအံတကွ ်သကုတသနနငှ် ့မဝူါဒကရးရာ အကကပံြုချကမ်ျား 
ထတုက်ဝခဲသ့ည။် ဩစကကတးလျ ဆကသ်ယွက်ရးနငှ် ့မဒီယီာအာဏာြိငု ်(ACMA) သည ်ဒဂီျစတ်ယ ်
မီဒီယာ စာတတ်ကပမာက်မှု သုကတသန အစီအစဉ်များကို ဆယ်နှစ်ကကာ ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ 
အကမရကိန ်ပြညက်ထာငစ်တုငွ ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ြညာကရးအတကွ ်အမျ ိုးသားမဝူါဒ 
မရှိကသာ်လည်း Media Literacy Now ကဲ့သို့ကသာ အြွဲ့အစည်းများက နိုင်ငံအဆင့် 
မူဝါဒများချမှတ်နိုင်ရန် စည်းရုံးလှုံ့ကဆာ်မှုများ (Advocacy) ပြုလုြ်လျက်ရှိသည်။

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုအတွက် အခောက်အေား အခမေအခန- Ofcom သည် 
စနစက်ျကသာ မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု အကထာကအ်ထားများ၏ ခိငုမ်ာသည် ့ဥြမာတစခ်ကုိ ု
ကထာက်ြံ့ထားစဉ် Pew Internet Research၊ MediaSmarts၊ ACMA, EU Kids Online, 
Global Kids Online, Eurostat နှင့် International Telecommunications Union (ITU)မှ 
ကဆာငရ်ကွခ်ဲသ့ည် ့လငူယမ်ဒီယီာအသုံးပြုမှု သကုတသနများက လငူယမ်ျား မဒီယီာအသုံးပြုမှုနငှ် ့
ြညာကရးဆက်စြ်မှု၏ အကပခခံ အတိုင်းအတာများကို ကထာက်ြံ့ကြးသည်။ ကိရိယာများ၊ 
အချနိ်နှင့် လူဦးကရအချ ိုးအစား အုြ်စုများအကကား နှိုင်းယှဉ်ကသာ အချက်အလက်များသည် 
သက်ကသအကပခပြု မူဝါဒကရးရာ ဆုံးပြတ်ချက်များကို လည်းကကာင်း၊ မီဒီယာစည်းမျဉ်းများကို 
ရင်ဆိုင်သည့်အခါ အကရးြါသည့် အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုကို လည်းကကာင်း အလိုအကလျာက် 
တုံ့ပြန်မှုများကို ကရှာင်ရှားနိုင်မည့် ြညာကရးကို လည်းကကာင်း ကထာက်ကူကြးသည်။

အထက်တွင် ကြာ်ပြထားကသာ လူငယ်များသို့ ဦးတည်ကသာ သုကတသန အစီအစဉ်များအပြင်၊ 
တက္ကသိုလ် အကပခစိုက် ကွင်းဆင်း တည်ကဆာက်ပခင်း ဆိုင်ရာ သုကတသနအစီအစဉ်များကို 
Rhode Island ရှိ မီဒီယာြညာကရး သုကတသနဌာန၊ Sam Wineburg နှင့် Sarah McGrew တို့ 
ဦးကဆာင်ကသာ စတန်းြို့ဒ် ြညာကရးဆိုင်ရာ လူထုအကပခပြု အွန်လိုင်းစာြတ်ပခင်း စီမံကိန်း၊ 
လန်ဒန်စီးြွားကရးနှင့် နိုင်ငံကရးသိြ္ပံကကျာင်းရှိ မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ကရး ဌာနများတွင် 
ကတွ့ရနိုင်သည်။

ဤကခါင်းစဉ် ၅ ခုမှ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို အစပြုခဲ့ပခင်းသည် ကွဲပြားကသာ 
အားထုတ်မှုများက အကကကာင်းအရာ တစ်ခုတည်းကအာက်တွင် မည်သို့ကဆာင်ရွက်သည်ကို 
ကြာ်ပြသည်။ မှတ်သားထိုက်သည်မှာ ဤအစီအစဉ်များသည် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို 
အလနွက်ွပဲြားကသာ နည်းများပြင် ့ကပြရငှ်းပခင်း ပြစသ်ည။် နည်းြညာရငှမ်ျား၊ ြရဟတိသမားများ 
သို့မဟုတ် ဥြကဒပြုသူများထံမှ ဦးစားကြးမှုနှင့် ချဉ်းကြ်မှုြုံစံ ကွဲပြားပခားနားမှုများရှိရာ ထို 
ကွပဲြားမှုသည ်ဤနယြ်ယက်ိ ုြွပံြိုး တိုးတကမ်ှုအတကွ ်စကုြါင်းကဆာငရ်ကွရ်န ်စတိဝ်ငစ်ားသမူျား 
အတွက် စိန်ကခါ်မှုတစ်ရြ် ပြစ်သည်။ လူငယ်များနှင့် လူကကီးများ အကကားတွင် မတူညီကသာ 
သင်ခန်းစာများ ရှိနိုင်သပြင့် ြညာရှင်များ အကကား၌ြင် ကကျာင်းသား၊ ဆရာနှင့် မိဘများ 
အသီသီးတို့၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ကွာပခားမှုသည် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ပြစ်ကနနိုင်ြါသည်။

လူမှုကွန်ရက်များနှင့် သတင်းတုများကို စိုးရိမ်မှုများသည် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၏ 
နည်းစနစ်များနှင့် ထိကရာက်မှုကို ပြန်လည်သုံးသြ်ရန် ပြစ်ကစခဲ့ သကဲ့သို့ြင် ယခုကြာ်ပြခဲ့သည့် 
အရာ အားလုံးသည ်လကက်တွ့ ြတဝ်န်းကျငတ်ငွ ်ပြစြ်ွားကနကသာ အကပြာင်းအလ ဲများကကကာင် ့
ြို၍ ရှုြ်ကထွးကနမည်ပြစ်သည်။

၁။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
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မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရးသည် ဂရုတစိုက် ကစာင့်ကကည့်တတ်ကသာ သုံးစွဲသူများ၊ 
သံသယကကီးကသာ ကစာင့်ကကည့် ကလ့လာသူများနှင့် သတင်းအချက်အလက် ပြည့်စုံစွာ 
ရရှိကသာ နိုင်ငံသားများကို ြန်တီးကြးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် မပမင်ရသည့် ြွဲ့စည်းမှုများကို 
ပမင်သာထင်သာ ရှိလာကစြါသည်။ မျက်ကမှာက်သုကတသန ကတွ့ရှိချက်များသည် 
လက်ရှိပြစ်ရြ်များအကြါ် ကကျာင်းသားများနှင့် ဆရာများ၏ ကပြာင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှကိသာ 
တုံ့ပြန်မှုအပြစ် လည်းကကာင်း၊ လူငယ်များ၏ အမူအကျင့် ကပြာင်းလဲပခင်းကို ကဝြန်ဆန်းစစ် 
ကတွးဆပခင်းနှင့် ချတိ်ဆက်ရာတွင်လည်းကကာင်း၊ ဘက်လိုက်သည့် ကြာ်ပြချက်များကို 
မနှက်နစ်ွာ သုံးသြရ်ာတငွလ်ည်းကကာင်း၊ မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ကဆာငရ်ကွခ်ျကမ်ျား၏ 
အပြုသကဘာ ကဆာင်သည့် ရလဒ်များကို ပြသနိုင်ခဲ့ြါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် လူပြူကကီးစိုးကရး ဝါဒီများ စီစဉ်ကသာ Charlottesville 
လူထုစည်းကဝးြွဲသည် အကကမ်းြက်မှုသို့ ကပြာင်းလဲသွားခဲြ့ါသည်။ သတင်းဌာနကကီးများနှင့် လူ
မှုကွန်ရက်နှစ်မျ ိုးလုံးကြါ်တွင် ကြာ်ပြခဲ့ကသာ ထိုပြစ်ရြ်နှင့် ြတ်သက်သည့် သတင်းတင်ပြချက် 

များသည ်လထူ၏ု မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု အတကွ ်
စိန်ကခါ်မှုတစ်ရြ် ပြစ်ခဲ့ြါသည်။ လူပြူကကီးစိုးကရး 
ဝါဒီတစ်ဦးက ၎င်း၏ကားနှင့် ဆန္ဒပြသူများကို 
ဝင်တိုက်သည့်အတွက် ထိုပြစ်ရြ်သည် ထိန့်လန့်ြွယ် 
အကကမ်းြက ်ြုရံြိမ်ျားကိ ုပြစက်ြါ်ကစခဲသ့ည။် လမူျားစွာက 
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့် ြတ်သက်၍ သတင်းမှားများကို 
အွန်လိုင်းကြါ် တင်ကကသည့်အခါ ထိုပြစ်ရြ်သည် 
အကကမ်းြကမ်ှုများ၏ အကကကာင်းရင်းအကြါ် ပြင်းထနသ်ည် ့
ဘက်လိုက် ပငင်းခုန်မှုများကိုလည်း ပြစ်ြွား ကစခဲ့သည်။ 
ဝမ်းနည်းြွယ်ကကာင်းကသာ်လည်း ထိုပြစ်စဉ်သည် 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ၏ 
လကရ်ှပိြစရ်ြမ်ျားနငှ် ့အကရးကြါ် သတင်းများကိ ုကိငုတ်ယွ ်
ကပြရှင်းနိုင်စွမ်းကို ကြာ်ပြခဲ့ြါသည် (PBS, 2017)။ 

ထိုဆန္ဒပြြွဲပြီးကနာက် the hashtag #Charlottesvillecurriculum သည် လူမျ ိုး၊ ဘက်လိုက်မှု၊ 
သည်းခံနိုင်မှုတို့ကို သင်ကကားရန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ကထာက်ြံ့ကြးကနသည့် the Southern 
Poverty Law Center, the Anti-Defamation League, and National Council of Teachers 
of English တို့ကဲ့သို့ကသာ အဓိက အြွဲ့အစည်းများကကားတွင် ြျ ံ့နှံ့သွားခဲ့သည် (National 
Council of Teachers of English, 2017)။ EdSurge သည ်ဆရာများကိ ုခကခ်သဲည်က့ဆးွကနွးြွမဲျားကိ ု
ဦးကဆာင ်ကျင်းြပခင်းနငှ် ့ြတသ်ကသ်ည် ့ကဆွးကနွးြွတဲစရ်ြက်ိ ုကျင်းြခဲြ့ါသည။် ထိကုဆွးကနွးြွသဲည ်
ဆရာများအတွက် အကကမ်းြက်မှုများနှင့် လူမျ ိုးကရးကဆွးကနွးသည့်အခါ အကထာက်အြံ့ 
ပြစ်ကစရန်နှင့် ယုံကကည်မှုနှင့် ရှုကထာင့် မတူကွဲပြားမှုများ ရှိကနကသာ်လည်း ဆက်ဆံကရးတစ်ရြ် 
တည်ကဆာက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာကြွရာတွင် အကထာက်အကူ ပြစ်ကစရန် ရည်ရွယ်၍ 
ကျင်းြပခင်းပြစ်သည်။ ဤနည်းစနစ်များသည် ဇာတ်လမ်းဆန်ကသာ (သို့) စိန်ကခါ်မှုများကသာ 
သတင်း ပြစ်ရြ်များကို ကိုင်တွယ်ရန် အရင်းအပမစ်များကို ရှာကြွကနကသာ ဆရာများအတွက် 
အသုံးပြုနိုင်ကစမည် ပြစ်သည်။

၂။ မီဒီယာသိနားလည်မှုသည် မည်သို့ ကူညီခပးသနည်း

မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ြညာကရးသည ်
ဂရုတစိုက် ကစာင့်ကကည့်တတ်ကသာ သုံးစွဲ 
သူများ၊ သံသယကကီးကသာ ကစာင့်ကကည့် 
ကလလ့ာသမူျားနငှ် ့သတင်းအချကအ်လက ်
ပြည့်စုံစွာ ရရှိကသာ နိုင်ငံသားများကို 
ြန်တီး ကြးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် 
မပမင်ရသည့် ြွဲ့စည်းမှုများကို ပမင်သာ 

ထင်သာ ရှိလာကစြါသည်။
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မီဒီယာ ဆိုင်ရာသိနားလည်မှု ြညာကရးသည် ကဝြန် စဉ်းစားကတွးကခါ်မှု စွမ်းရည်နှင့် 
အချ ို့ကစိ္စရြမ်ျားတငွ ်အမအူကျင် ့ကပြာင်းလမဲှုများကိ ုတိုးတကမ်ှုရှကိကကာင်း ၎င်း၏ သကုတသနများက 
ကြာ်ပြခဲ့ကကသည်။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု အကသးစိတ် သုံးသြ်ချက်တစ်ခုတွင် Jeong, 
Cho နငှ် ့Hwang (2012) တိုက့ မဒီယီာနငှ် ့ဆကစ်ြက်နကသာ ကဝြနစ်ဉ်းစား ကတွးကခါ်မှုရလဒမ်ျား 
(သတင်းစကား၊ ဘက်လိုက်မှုနှင့် ကိုယ်စားပြုမှုတို့ အကြါ်သိနားလည်မှု) သည် အမူအကျင့်နှင့် 
ဆက်စြ်ကနကသာ ရလဒ်များ (အသုံးပြုြုံအကပြာင်းအလဲ) ထက် ြိုများသည်ကို ကတွ့ရှိခဲ့သည်။ 
သို့ကသာ် သတိပြုရန်မှာ ဤကတွ့ရှိချက်သည် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို ကလ့လာရာ၌ 
အမူအကျင့် အကပြာင်းအလဲထက် ကဝြန်စဉ်စားကတွးကခါ်မှုအကြါ် အာရုံစိုက်ခဲ့၍လည်း 
ပြစ်နိုင်ြါသည်။ Los Angeles ရှိအလယ်တန်းကကျာင်းသူ / သား ၂,၀၀၀ ကကျာ်အား ကလ့လာမှု 
တစ်ခုအရ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သင်တန်းသည် မီဒီယာကို ကဝြန်ဆန်းစစ်သည့် 
ချဉ်းကြမ်ှုြုစံမံျား၊ မဒီယီာကိ ုကွပဲြားစွာ ချဉ်းကြက်ကသညက်ိ ုအသအိမတှပ်ြုပခင်း နငှ် ့မဒီယီာတငွ ်
အကကမ်းြကမ်ှု၏ သကက်ရာကမ်ှုများကိ ုသတပိြုလာပခင်းများ တိုးြွားလာကစကကကာင်း ကတွ့ရှရိသည ်
(Webb & Martin, 2012)။ ဝက်ဘ်နှင့် မာတင်တို့၏ ကလ့လာမှုသည် ကဝြန်စဉ်းစား ကတွးကခါ်မှု 
ရလဒ်များအကြါ် အာရုံစူးစိုက်ကသာ်လည်း ဂျာမန် ကလ့လာမှုက အကကမ်းြက် အပြုအမူများကို 
ကလှော့ချရန် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သင်တန်းများ၏ အလားအလာကိုကလ့လာခဲ့သည် 
(Krahé & Busching, 2015)။

ကလ့လာမှုသည် အလယ်တန်း ကကျာင်းသူ / သား ၆၂၇ ဦး အား မီဒီယာ အကကမ်းြက်မှု၏ 
အကျ ိုးသကက်ရာကမ်ှုနငှ် ့ြတသ်က၍် ၅ ြတက်ကာ မဒီယီာ ဆိငုရ်ာသနိားလညမ်ှု သငတ်န်းပြီးကနာက ်
ချက်ချင်း စစ်တမ်းကကာက်ယူခဲ့ပြီး ၇ လ အကကာ၊ ၁၈ လ အကကာနှင့် ၃၀ လ ကကာတွင် 
ပြန်လည်စစ်တမ်း ကကာက်ယူခဲ့သည်။ သင်တန်းတွင် ြါဝင်သူများက ၎င်းတို့သည် မီဒီယာတွင် 
ရန်စတိုက်ခိုက်ခံ ရရန် သို့မဟုတ် အကကမ်းြက် အစီအစဉ်များကို ကတွ့ရှိရန် အလားအလာ 
နည်းသည်ဟု ဆိုခဲ့ကကသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကကာင်းသည်မှာ Krahé နှင့် Busching တို့က 
သင်တန်းတက်ကရာက်ခဲ့သူ ကကျာင်းသားများ အကကားတွင် ကိုယ်တိုင်တင်ပြထားသည့် 
ကိယုထ်လိကက်ရာက ်ရနလ်ိမုှုများ ကလျာက့ျသညက်ိလုည်း ကတွ့ရှခိဲရ့သည။် ထိကုဲသ့ို ့ကိယုတ်ိငု ်
ဝနခ်ထံားသည် ့ရလဒန်ငှ် ့လကက်တွ့ အမအူကျင်တ့ို ့တညူမီှုရှမိရှ ိသကက်သပြုရန ်ကဆာငရ်ကွသ်ည် ့
သုကတသနများကို ထြ်မံ ကဆာင်ရွက်ပခင်းပြင့် အမူအကျင့် ကပြာင်းလဲကစကရး မီဒီယာဆိုင်ရာ 
သိနားလည်မှု ကကားဝင် ကဆာင်ရွက်ချက်များအတွက် အလားအလာကို ကြာ်ထုတ်နိုင်မည် 
ပြစ်သည်။

ြညာကရးမူဝါဒဆိုင်ရာ ြညာရှင် Kahne နှင့် နိုင်ငံကရး သိြ္ပံြညာရှင် Benjamin Bowyer 
(2017) တို့သည် မကကာကသးမီက အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၇ နှစ်အတွင်း လူငယ်ဦးကရ ၂၁၀၁ ဦးက 
တြကသ်တဆ်နက်သာ နိငုင်ကံရး ြို(့စ)် များကိ ုမညသ်ို ့အကပဲြတ ်သုံးသြသ်ညက်ိ ုကလလ့ာခဲြ့ါသည။် 
ထိကုလ့လာမှုတွင် ြိုမိုပမင့်မားကသာ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သင်တန်း ရရှိထားသူတို့သည် 
သတင်းမှားများ ြါဝငက်နသည် ့ြို(့စ)်များထက ်သကက်သကြါ် အကပခခကံရးသားထားကသာ ြို(့စ)်များကိ ု
မနှက်နက်သာ ြို(့စ)်များအပြစ ်ြိမုိ ုသတမ်တှန်ိငုက်ကကာင်းကတွ့ရသည။် Kahne နငှ် ့Bowyer တိုက့ 
မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ြညာကရးသည ်ကဝြနဆ်န်းစစသ်ည် ့ရြတ်ညခ်ျကရ်ှသိမူျားအတကွ ်
သတင်းစကားများကို အကဲပြတ်သည့်အခါ နိုင်ငံကရး အသိြညာထက် ြိုမိုအားကကာင်းသည့် 
တိုင်းတာချက်တစ်ခု ပြစ်ကကကာင်း ကတွ့ရှိရခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ကသာ ကလ့လာမှုများသည် 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရးသုကတသနများအတွက် အလားအလာရှိသည့် 
လမ်းကကကာင်း တစ်ခုပြစ်သည်။ ကျြန်း နမူနာ နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ အချနိ်ကကာပမင့်စွာ 
အချကအ်လကမ်ျားကိ ုကကာကယ်ခူဲက့သာ ကလလ့ာမှုများသည ်မဝူါဒကရးရာ ကစိ္စရြမ်ျားအတကွ ်
သက်ကသအကပခခံတစ်ခုကို ကထာက်ြံ့နိုင်ြါသည်။ ထို့အပြင် မီဒီယာ သတင်းစကားများကို 

၂။ မီဒီယာစာခပသည် မည်သို့ ကူညီခပးသနည်း
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တုံပ့ြနပ်ခင်းနငှ် ့ြတသ်ကက်သာ မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ြညာကရး၏ ကဏ္ဍကိ ုကလလ့ာသည် ့
အကသးစား ကလ့လာမှုများသည် အထူးသပြင့် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရးနှင့် 
သင်တန်းများ၏ အားသာချက်များကို ကသချာကြာ်ပြနိုင်သည်။

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၏ ထိကရာက်မှုနှင့်ြတ်သက်၍ အချက်အလက် စုကဆာင်းပခင်း 
အကရးကစိ္စသည ်အဓကိကျပြီး ြိမုိနုကရ်ှိုင်းစွာ ကပြရငှ်းကဆာငရ်ကွရ်မည ်ပြစသ်ည။် စာသငခ်န်း 
သုကတသန၏ အခက်အခဲနှင့် သင်ရိုးညွန်းတမ်း စမ်းသြ်မှုအတွက် ကျြန်းထိန်းချုြ် 
စမ်းသြပ်ခင်းများ၏ မပြစန်ိငုမ်ှုများ ရှကိနကသာကကကာင် ့သငက်ကားကရး(သို)့ ြညာကရးနငှ် ့မဒီယီာဆိငုရ်ာ 
သိနားလည်မှုတို့ ချတိ်ဆက်ထားသည့် ကလ့လာမှုများသည် ရှားြါးပြီး ကယဘုယျအားပြင့် 
သင်ရိုးတစ်ခုကို တစ်ကကိမ်သာ တိုင်းတာမှု ပြုလုြ်ြါသည် (Lemish, 2015; Potter, 2013; 
Anderson, 2008)။ UK ၏ Ofcom မှ ကကလးသူငယ်များနှင့် လူကကီးများကို ကဆာင်ရွက်ကသာ 
နစှစ်ဉ ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု စစတ်မ်းသည ်အကသးစား တစက်ကမိ ်ကလလ့ာမှုများအတကွ ်
ထူးပခားမှုတစခ် ုပြစသ်ည။် Ofcom ၏ စစတ်မ်းများသည ်နိငုင်တံငွ်း အကပခခ ံအချကအ်လကန်ငှ် ့
ကကလးသူငယ်များ၊ လူကကီးများ၏ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုအဆင့်၏ အချနိ်နှင့်အမှေ 
ပြစက်ြါ်ကပြာင်းလမဲှု (Longitudinal Measures) ကိ ုကြာပ်ြနိငုသ်ည။် Ofcom ၏ ၂၀၁၆ စစတ်မ်း 
တငွ ်အသက ်၁၂ နစှမ် ှ၂၅ နစှအ်တငွ်း လငူယမ်ျားအကကား မဒိယီာဆိငုရ်ာသနိားလညမ်ှု စမွ်းရညမ်ျား 
တိုးတကလ်ာပခင်း၊ ကကျာင်းများတငွ ်မဒီယီာြညာကြး သငတ်န်းများ၏ သင်က့လျာက်ိကုည်မီှု ရှပိခင်း၊ 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုစွမ်းရည် နှင့် မီဒီယာ ြညာကရးအကကား ဆက်နွယ်မှုရှိပခင်းတို့ကို 
ကတွ့ရှိခဲ့ြါသည် Livingstone & Olafsson, 2017; Ofcom, 2016)။

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရးသည် ကျန်းမာကရးနှင့် ကဆးြညာ နယ်ြယ်အတွင်း 
ကျယ်ပြန့်ကသာ ကလ့လာမှု ပြုလုြ်ခဲ့သည်ကို သတိပြုသင့်ြါသည် (Brown, J., 2006; Austin, 
Kallman, &။ Kistler, 2017)။ ကလ့လာမှုများက လူငယ်ခန္ဓာကိုယ်၏ ြုံရိြ် (Wade, Wilksch, 
Paxton, Byrne, & Austin, 2017; Halliwell, Easun, & Harcourt, 2011)၊ ကဆးလိြ်ပြတ်ပခင်း 
(Gonzales, Glik, Davoudi, & Ang, 2004; Primack, Douglas, Land) , Miller, & Fine, 
2014) ကျန်းမာကရးနှင့် ညီညွတ်ကသာ လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံကရး တည်ကဆာက်ပခင်း 
တို့တွင်တိုးတက်လာသည်ကို ကတွ့ရသည် (Collins, Martino, & Shaw, 2011; Pinkleton, 
Austin, Chen, & Cohen , 2013)။

ထိကုတွ့ရှခိျကမ်ျားသည ်နိငုင်ကံရး သတင်းများနငှ် ့ြတသ်ကသ်ည် ့မဒီယီာဝန်းကျင ်ကပြာင်းလပဲခင်းနငှ် ့
တိုက်ရိုက် ဆက်နွယ်မှု နည်းြါးကသာ်လည်း၊ ၎င်းတို့က မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရး 
ကကိုးြမ်းမှုများအား ဂရတုစိကု ်ကဆာငရ်ကွက်သာ အချကအ်လက ်ကကာကယ်ပူခင်း၊ အကပဲြတပ်ခင်းနငှ် ့
တွဲြက်ပခင်းတို့မှ ရရှိလာကသာ တန်ြိုးရှိမှုကို ကြာ်ပြကနြါသည်။

၂။ မီဒီယာစာခပသည် မည်သို့ ကူညီခပးသနည်း
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၃။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည်

  မည်သို့ခအာင်မမင်မှုမရရှိဘဲမြစ်နိုင်သနည်း

လတူိငု်းမဒီယီာသနိားလညမ်ှု ရှလိာကစရမညဟ် ုရာစနုစှခ်ျ၍ီ ကမှောလ်င့ခ်ဲက့ကပခင်းက တစြ်ကတ်ငွ ်
တွန်းအားတစ်ရြ်သြွယ် ပြစ်ထွန်းကစသလို အပခားတစ်ြက်တွင်လည်း ဝန်ြိကစသကဲ့သို့ 
ပြစက်နြါသည်။  မီဒီယာသိနားလည်မှုအတွက် ြညာကြးအစီအစဉ်အတိုင်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နှင့် 
ကကာင်းမနွက်ကသညမ်ှာ ပငင်းြယွမ်ရှကိသာလ်ည်း တစြ်ကတ်ငွ ်ကငကွနုက်ကကးကျ အလနွမ်ျားလာပခင်း 
အသစ်အသစ်ကသာ မီဒီယာသိနားလည်မှု ြညာကြးအစီအစဉ်များကနာက်သို့ အဆုံးအစမရှိ 

လိကုက်နသကဲသ့ို ့ပြစက်နပြနြ်ါသည။် အဆိြုါအကပခအကန 
သည် လက်ရှိမီဒီယာအခင်းအကျင်းကို ထိခိုက်မှုရှိသည် 
မရှိသည်အသာထား သမိုင်းစဉ်တစ်ကလှောက် မီဒီယာ 
သနိားလညမ်ှု ြညာကရးအား သီးပခား့ြညာရြတ်စခ်အုပြစ ်
လက်ခံစဉ်းစားခဲ့ကကပခင်းကို နားလည်သကဘာကြါက် 
လာကအာင် ရှုပမင်ြို့ ြျက်ကွယ်သွားနိုင်ြါသည်။ မီဒီယာ 
ဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည် ြုဂ္ဂိုလ်ကရးဆိုင်ရာ တာဝန် 
များအကြါ် ကာလရညှက်ကာ အာရုစံိကုခ်ဲက့ကသည။် ၎င်းသည ်

တစ်ဦးချင်းစီ၏ မိမိစွမ်းရည်အကြါ် မှားယွင်းကသာ ယုံကကည်မှုများ ကရာက်ရှိကစရုံသာမက 
(Sanchez & Dunning, 2018; Kruger & Dunning, 1999) မီဒီယာဆိုင်ရာ သက်ကရာက်မှု 
ကစာင့်ကကည့် ကလ့လာကရးလုြ်ငန်းတာဝန်များကို မီဒီယာြန်တီးသူများ၊ လူမှုကွန်ရက် 
ြလက်ကြာင်းများ (သို့) အြွဲ့အစည်းများအစား ြုဂ္ဂိုလ်ကရး တာဝန်များဆီသို့ မဟုတ်ဘဲ 
အသုံးပြုသမူျားကိ ုတာဝနက်ြးထား ြါသည။် ထိုအ့ပြင ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုြညာကရး၏ 
အကျ ိုးကကျးဇူး များသည ်သသိာထငရ်ှားသညဟ် ုယဆူပခင်းသည ်စနစက်ျသည် ့သကက်သများ 
စကုဆာင်းမှု မရှပိခင်းကိ ုပြစက်စနိငု ်ြါသည။် Jeong, Cho နငှ် ့Hwang (၂၀၁၂) တို၏့ အချကအ်လက ်
အကပခခံကလ့လာမှုအရ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုြညာကရးသည် ကယဘုယျအားပြင့် 
ထကိရာကမ်ှုရှပိြီး ၎င်းထကိရာကမ်ှုသည ်ြညာကြးကာလ ပမငှ်တ့ကလ်ာသကဲသ့ို ့တိုးတကလ်ာသညက်ိ ု
ကတွ့ရှရိသည။် သိုက့သာ ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ဧရယိာ တိုးတကလ်ာသကဲသ့ို ့ထကိရာကမ်ှု၏ 
အဓိြ္ပာယ် ြွင့်ဆိုချက်မှာလည်း ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည် 
ယုံကကည်မှု တည်ကဆာက် ကြးပခင်းလား။ အမူအကျင့်ကပြာင်းလဲမှုကို အားကြးပခင်းလား။ 
သို့မဟုတ် မီဒီယာြန်တီးမှု အကလ့အကျင့် သစ်များကို ြန်တီးပခင်းနှင့် ြတ်သက်ကနြါသလား။ 
ပြစန်ိငုက်သာ ရညမ်နှ်းချက ်တစခ်စုတီိငု်းသည ်ကွပဲြားပခားနားကသာ အကပဲြတပ်ခင်း နည်းလမ်းကိ ု
ရည်ညွှန်းကနြါသည် (Bulger, 2012; Ashley, Maksl, Craft, 2013)။

အလယတ်န်း ကကျာင်းသားများ၊ အထကတ်န်း ကကျာင်းသားများနငှ် ့ကကာလြိက်ကျာင်းသားများကိ ု
ကဆာင်ရွက်ခဲ့ကသာ Wineburg နှင့် McGrew (၂၀၁၆) တို့ ၏ ကလ့လာမှုအရ ကကျာင်းသား 
အများစသုည ်၎င်းတို၏့ အကပဲြတန်ိငုသ်ည် ့စမွ်းရညအ်ကြါ် ယုကံကညမ်ှုရှကိသာလ်ည်း အသကအ်ရယွ ်
အုြ်စုအားလုံးသည် မှန်ကန်ကသာ ဝက်(ဘ်)ဆိုက် (Website) ထက် မှားယွင်းကသာ ဝက်(ဘ်)
ဆိုက်ကို ကရွးချယ်ရန် ြိုများသည်ကို ကတွ့ရသည်။ အလယ်တန်း ကကျာင်းသူ / သား ၈၀ ရာခိုင် 
နှုန်းသည် Native ad များကို သတင်းမှန်ပြစ်သည်ဟု ယုံကကည်ကကသည်။ Website တစ်ခု၏ 
ယုကံကညစ်တိခ်ျရမှုကိ ုဆုံးပြတရ်ာတငွ ်ကကာလြိက်ကျာင်းသားများက ကနာကခ် ံအချကအ်လက ်
များကို အများဆုံး ကတွ့ရှိနိုင်မည့် “All about” စာမျက်နှာများကို ကကျာ်သွားကကသည်။ အလား 
တူြင် UK တွင် ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည် အရွယ်ကရာက်ပြီးသူများ မီဒီယာဆိုင်ရာ နှစ်ြတ်လည် 

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည် 
ယုံကကည်မှု တည်ကဆာက် ကြးပခင်းလား။ 
အမူအကျင့် ကပြာင်းလဲမှုကို အားကြးပခင်း 

လား။
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စစ်တမ်းတွင် ြါဝင် ကပြကကားသူ အများစု (67%) က Website များတွင် အချက်အလက်များကို 
နှိုင်းယဉှပ်ခင်း၊ စတိခ်ျယုကံကညရ်မှုကိ ုအကပဲြတပ်ခင်းနငှ် ့Website အမညက်ိ ုစစက်ဆးပခင်းစသည် ့
အကလအ့ကျင်မ့ျားကိ ုလကက်တွ့ ကဆာငရ်ကွက်ကကကကာင်း ကတွ့ရသည။် သိုက့သာလ်ည်း ၎င်းတိုထ့မဲ ှ
တဝက်ခန့်သည် ရှာကြွကရး အင်ဂျင်များကို မည်သို့ တည်ကထာင်ထားသည်ကို မသိကကကြ။ 
ထို့ပြင် ငါးဦးလှေင် တစ်ဦးသည် ရှာကြွမှုရလဒ်တွင် ကတွ့ရကသာ Website စာရင်းအားပြင့် 
မှန်ကန်မှုကို တိုင်းတာနိုင်သည်ဟု ယုံကကည်ကကသည် (Ofcom, 2016)။ အဆိုြါ ကလ့လာမှုတွင် 
ြါဝငသ်မူျား၏ ထကဝ်ကန်ီးြါးက Google မ ှတဆင်က့တွ့ရှကိသာ ရလဒမ်ျားတငွ ်ကကကာပ်ငာများကိ ု
ခွဲပခား သိပမင်နိုင်ကကကာင်း ကတွ့ရသည်။

ဤရလဒမ်ျားသည ်အရယွက်ရာကပ်ြီး သမူျားသည ်အငတ်ာနကတ်ငွ ်ရှာကြသွည် ့ကျွမ်းကျငမ်ှုတငွ ်
ယုကံကညမ်ှု ရှကိကသညဟ် ုကတွ့ရှခိဲသ့ည် ့အကစာြိငု်း ကလလ့ာမှုများနငှ် ့အဝံငခ်ငွက်ျ ပြစက်သာလ်ည်း 
စြီွားကရးနငှ် ့သကဆ်ိငုက်သာ ရလဒမ်ျားနငှ် ့စီးြွားကရးနငှ် ့သကဆ်ိငုမ်ှု မရှသိည် ့ရလဒမ်ျားအကကား 
ခွဲပခား သိပမင်နိုင်စွမ်းမရှိကြ (Fallows, 2005)။

Wineburg နှင့် McGrew (2017) တို့က သမိုင်းြါရဂူ ြညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်အဆင့် 
အချက်အလက် စစ်ကဆးသူများနှင့် စတန်းြို့ တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ကကိုကကျာင်းသားများသည် 
အနွလ်ိငု်းကြါ်မ ှလမူှုကရးနငှ် ့နိငုင်ကံရးဆိငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ုမညသ်ို ့အကပဲြတသ်ညက်ိ ု
နှိုင်းယှဉ်ကလ့လာခဲ့ြါသည်။ ထိုကလ့လာမှုတွင် သမိုင်းြညာရှင်များနှင့် ကကျာင်းသားများသည် 
အလွယ်တကူ လှည့်စားခံရနိုင်သည့် တိုင်းတာမှုစနစ်များ (ဥြမာ- website ၏ အသွင်အပြင်၊ 
ဒိမုနိ်းအမည၊် အမတှတ်ဆံြိ)် ကိ ုယုကံကညစ်ွာ အသုံးပြုကသာလ်ည်း ကျွမ်းကျငသ်ည် ့အချကအ်လက ်
စစ်ကဆးသူများက website ယုံကကည်စိတ်ချရမှုကို ြထမဆုံးစတင်စစ်ကဆးကလ့ ရှိကကကကကာင်း 
ကတွ့ရှရိြါသည။် ကျွမ်းကျငသ်ည် ့အချကအ်လက ်စစက်ဆးသမူျားသည ်ြါရဂဘူွဲ့ သမိငု်းြညာရငှန်ငှ် ့
ဘွဲ့ကကိုသင်တန်းများ အချနိ်အနည်းငယ်အတွင်း ယုံကကည်စိတ်ချခဲ့ကသာ နိုင်ငံကရး 
အချက်အလက်များကို ြိုမိုမှန်ကန်စွာ ကြာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ Wineburg နှင့် McGrew တို့က 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရးတွင် မကကာခဏ အသုံးပြုသည့် website များကို 
အကပဲြတရ်န ်လမ်းညွှန ်စာရင်းသည ်ကခတက်နာကက်ျကနပြီး ယုကံကညစ်တိခ်ျရမှုကိ ုစစက်ဆးရာတငွ ်
အားနည်းသွားကစသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၎င်းသည် အချနိ်လည်းကုန်ပြီး အလွယ်တကူ 
လှည်စားခံရနိင်သည်။ အချက်အလက် စစ်ကဆးသူများသည် အစြိုင်းတွင် စာမျက်နှာ 
တစခ်ကုြါ်တငွ ်အချနိအ်နည်းငယသ်ာ အသုံးပြုပြီး ၎င်းစာမျကန်ှာ၏ ယုကံကညရ်မှုကိ ုစစက်ဆးရန ်
ပြန်လည်ထွက်ခွာကကသည်။ ၎င်းတို့က အွန်လိုင်း ရှာကြွကရးရလဒ်များသည် မည်သို့လည်ြတ် 
ကနသည၊် မညသ်ို ့ြိမုိကုကာင်းမနွက်အာင ်ကဆာငရ်ကွရ်မညက်ိ ုနားလညက်ကပြီး အနွလ်ိငု်းကြါ်တငွ ်
အချက်အလက်များ ကဆာင်ရွက်ြုံ၏ တည်ရှိကနကသာ အကပခခံအချက်များကို ကကာင်းစွာ 
နားလည်ကကသည်။

၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် သုကတသီများသည် ကကျာင်းသားများ၏ သတင်း အချက်အလက်များကို 
အကဲပြတ်နိုင်စွမ်းကို စမ်းသြ်သည့် အကနပြင့် မျ ိုးသုန်းကြျာက်ကွယ်လုနီးြါး ပြစ်ကနကသာ 
သစ်ြင် ကရဘဝဲကို ကလ့လာရန် လိမ်လည်သည့် website တစ်ခုကို အသုံးပြုကစခဲ့သည်။ 
“စွမ်းရည်ပမင့် အွန်လိုင်းစာြတ်သူများ” အပြစ်၎င်းတို့၏ ကကျာင်းမှ သတ်မှတ်ထားကသာ 
၇ တန်းကကျာင်းသား ၅၃ ကယာက်အနက် ၄၇ ကယာက်သည် ထိုလိမ်လည်သည့် အွန်လိုင်း 
စာမျက်နှာများကို ယုံကကည်ခဲ့ကကသည်။ ကကျာင်းသားများကို ထိုအွန်လိုင်း စာမျက်နှာများသည် 
လိမ်လည်ထားကကကာင်း၊ ထိုအချက်အလက်များသည် အဘယ်ကကကာင့် ယုံကကည်၍ မရကကကာင်း 
ရှင်းပြပြီးသည့်အခါ အများစုမှာ ထိုကရဘဝဲကို ကြာ်ပြထားကသာ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများသည် 
အဘယ်ကကကာင့် မှားယွင်းကကကာင်းကို ရှင်းမပြနိုင် (သို့) သက်ကသမပြနိုင်ကကဘဲ အချ ို့မှာ 

၃။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည်မည်သို့ကျရှုံးနိုင်သနည်း
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ထိုအချက်အလက်များသည် မှန်ကန်ကကကာင်း ဆက်လက် ကပြာဆိုကနကကသည်။ အသက် ၁၁ 
နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အတွင်း လူငယ်များကို ကဆာင်ရွက်ကသာ အမျ ိုးသား စစ်တမ်းတစ်ခု၌ Metzger 
et al. (2015) ယုံကကည်စိတ်ချရမှုကို အကဲပြတ်ရာတွင် ဆရာများ မိဘများနှင့် တိုင်ြင် 
ကဆွးကနွးခဲ့သည့် ကကျာင်းသားများသည် လိမ်ညာသည့် အွန်လိုင်း စာမျက်နှာတစ်ခုကို 
ြိမုိယုုကံကညက်ကကကကာင်း ကတွ့ရသည။် Wineburg နငှ် ့McGrew တို၏့ ကလလ့ာမှုမ ှထကွက်ြါ်လာကသာ 
ထိုပြဿနာများသည် ကခတက်နာက်ကျကနကသာ သင်ကကားမှု သို့မဟုတ် အပခားအရာ တစ်ခုခုကို 
ကရာငပ်ြနဟ်ြက်နပခင်း ပြစြ်ါသလား။ Leu et al .’s နငှ် ့Metzger et al တို၏့ ကလလ့ာမှုအတငွ်းမ ှ
ကကျာင်းသားများအတကွ ်ြိမုိမုနှက်နက်သာ အကပဲြတမ်ှု ကဆာငရ်ကွန်ိငုက်စရန ်လိအုြက်နသညမ်ှာ 
မည်သည့်အရာ ပြစ်ြါသနည်း။ ဤကမးခွန်းများကို ကပြဆိုရန် အခက်အခဲမှာ ရလဒ်များ 
ြါဝင်ကသာ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရး နှင့် တွဲြက်ထားသည့် တိကျခိုင်မာကသာ 
သုကတသန ရှားြါးမှုြင်ပြစ်သည် (Buck-ingham, 2003; Kuiper, Volman, Terwel, 2005; 
Lemish, 2015)။ အချက်အလက် စစ်ကဆးသူများနှင့် ြတ်သက်သည့် Wineburg နှင့် McGrew 
(2017) ၏ ကတွ့ရှခိျကမ်ျားပြင် ့မကကာကသးမကီ သကက်သပြခဲသ့ည် ့ကနာကထ်ြရ်ှုြက်ထွးမှုသည ်
နည်းြညာများနှင့် မီဒီယာစနစ်များမှာ လှေင်ပမန်စွာ ြွံ့ပြိုးကနပြီး လူများကို မကကာခဏ 
နားလည်ရန် ခက်ခဲကစပခင်း ပြစ်သည်။ ထိုအချက်များသည် သုကတသီများအတွက် အချနိ်နှင့် 
တကပြးညီ တုံ့ပြန်မှု အကသးစိတ်စနစ်များ ကြာ်ကဆာင်ရန် ခက်ခဲကစသည်။ မီဒီယာဆိုင်ရာ 
သနိားလညမ်ှု ြညာကရးတငွ ်ကဆာငရ်ကွရ်န ်လြုင်န်းများ၏ ထကိရာကမ်ှုကိ ုတိငု်းတာပခင်းသည ်
၎င်းတို့ ြထမဆုံး မိတ်ဆက်ပြီးသည့်အချနိ်မှ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကကျာ် ကဆာင်ရွက် ကနရသည်။ 
သို့ကသာ် ထိုအချနိ် ြမာဏသည် နည်းြညာများကို တုံ့ပြန်ရန် အကအာင်ပမင်ဆုံး မဟာဗျုဟာ 
အပြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။

နယ်ြယ် တစ်ခုအကနပြင့် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည် ကယဘုယျအားပြင့် ြညာကရးကို 
အကနှာင့အ်ယကှက်ြးကနကသာ ပြဿနာများနငှ် ့ကတွ့ကကုံကနရသည။် မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု၏ 
ကဒါင်လိုက် သဘာဝသည် သင်တန်း တစ်ခုချင်း ကဆာင်ရွက်မှုများ၏ ကအာင်ပမင်မှုကို 
အကပဲြတရ်ာတငွ ်အခကအ်ခပဲြစက်စသည။် ြညာကရး နယြ်ယ ်တစခ်လုုံးတငွ ်ရညမ်နှခ်ျကမ်ျား 
ကွပဲြားပခင်းသည ်မတညူကီသာ ရလဒအ်ကြါ် ကမှောလ်င်မ့ှုများ ပြစက်စသည။် မည်သ့ည် ့အရာများသည ်
တိုင်းတာမှုပြစ်သည်၊ မည်သို့ မည်ြုံ အကရးကကီးသည်ကို ဆုံးပြတ်ချက် ချရာတွင်လည်း 
ကွဲပြားမှုများကို ပြစ်ကြါ်ကစသည်။

ဤစာတမ်းတွင်ြါ ဝင်သည့် ကလ့လာမှုများသည် မီဒီယာသိနားလည်မှုအတွက် ကမှော်လင့်ချက် 
များစွာ၏ နမနူာများကိ ုကြာပ်ြထားြါသည။် ၎င်းတငွ ်သတင်းအချကအ်လကမ်ျားကိ ုအကျ ိုးရှစိွာ 
မှန်ကန်မှုကို ခွဲပခားသိပမင်ရန်၊ ဘက်လိုက်မှုများကို အကဲပြတ်ရန် အချက်အလက် စုံလင်ကသာ 
မဲကြးသူတစ်ဦးပြစ်ရန် နမူနာများကို ကြာ်ပြထားြါသည်။ ရလဒ်တစ်ခုချင်းတွင် ကွဲပြားကသာ 
တိငု်းတာမှုများနငှ် ့အကျ ိုးသကက်ရာကမ်ှု ရလဒမ်ျားကိ ုတိငု်းတာသည်န့ည်းလမ်းများ ရှြိါသည။်

ထို့အပြင် ဤကလ့လာမှုများမှ ြယ်ထုတ်လိုက်ကသာ အရာသည် အပခားအတားအဆီးတစ်ခု 
ပြစလ်ာြါသည။် သကုတသန နည်းနာများတငွ ်မဒီယီာအသုံးပြုမှုအကြါ် မှတီညက်နသည် ့လမူှုစီးြွား 
သိုမ့ဟတု ်ယဉက်ကျးမှုဆိငုရ်ာ ကွာပခားချကမ်ျားကိ ုထည်သ့ငွ်း စဉ်းစားမညမ်ဟတုြ်ါ (Van Deursen, 
Helsper, &Eynon, 2014; boyd, 2014)။ Hargittai (၂၀၁၀) ၏ ကတွ့ရှိချက်အရ တက္ကသိုလ် 
တစ်ခုတည်းတွင် ြညာသင်ကကားခဲ့ကကကသာ ကကျာင်းသားများအကကား အင်တာနက်သုံးစွဲမှု 
စွမ်းရည် ကွာပခားချက်သည် လူမှုစီးြွား အကပခအကနနှင့် ဆက်စြ်ကနပြီး မိဘများ၏ ြညာကရး 
အဆင့်အတန်းသည် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရးအတွက် ြိုမိုရှုြ်ကထွးကသာ 
အဆင်တ့စခ်ကုိ ုကတွ့ကကုံကစခဲသ့ည။် ြညာကရး တစခ်တုည်းသည ်လကလ်မှ်းမှမီှုနငှ် ့အသုံးပြုမှု၏ 
လူမှုစီးြွားကရး အကပခအကနများကို တန်းညှိမကြးနိုင်ြါ။

၃။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည်မည်သို့ကျရှုံးနိုင်သနည်း



20  မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၏ကတိကဝတ်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများ နှင့် ၎င်း၏အနာဂါတ်များ

ကနာက်ဆုံးအကနပြင့် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သုကတသနသည် ြုံမှန်အားပြင့် 
သတင်းစကားများ၏ တကိျမနှက်နမ်ှုကိ ုသပိမငန်ိငုက်စရနအ်တကွ ်တစဦ်းချင်း တာဝနရ်ှမိှုအကြါ် 
အာရုံစိုက်ြါသည်။ Facebook, Google နှင့် Twitter တို့ကဲ့သို့ကသာ platform များသည် 
သတင်းအချက်အလက် ရယူသုံးစွဲမှုကို လွယ်ကူကအာင် ကဆာင်ရွက် လာသည်နှင့်အမှေ 
တစဦ်းချင်းစ၏ီ တာဝနရ်ှမိှုသည ်အထူးသပြင် ့အချကအ်လကမ်ျားပြန့်ကဝသည် ့နည်းလမ်းများ 
ြွင့်လင်းပမင်သာမှု မရှိသည့်အချနိ်တွင် စိန်ကခါ်မှုြိုမို များပြားလာခဲ့သည်။ တိုးတက်လာသည့် 
သကုတသနအတကွ ်စနိက်ခါ်မှုတစခ်မုှာ သတင်းကရးသားမှုများ များပြားလာချနိတ်ငွ ်တစဦ်းချင်းသည ်
အချကအ်လကမ်ျား၏ အားထားရမှုကိ ုမညသ်ို ့အကပဲြတန်ိငုမ်ညဆ်ိကုသာ ကမှောလ်င်ခ့ျကမ်ျားအား 
ြန်တီးကြးကန ြါသည်။ ဥြမာ- မည်သည့်အရာများကို ထည့်သွင်းမည်၊ မည်သည့်အရာများကို 
ြယ်ထုတ်မည်၊ အဘယ်ကကကာင့် ထိုသို့ကဆာင်ရွက်မည် ဆိုသည်မှာ မပမင်ကတွ့နိုင်သကဲ့သို့ 
အကဲပြတ်ရန်လည်း မပြစ်နိုင်ြါ။ မီဒီယာ ြလက်ကြာင်းများ ကခတ်တွင် မီဒီယာဆိုင်ရာ 
သိနားလည်မှုကို ပြန်လည်သုံးသြ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။

၃။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည်မည်သို့ကျရှုံးနိုင်သနည်း
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အကမရိကန်နှင့် ပြင်ြရှိ မျက်ကမှာက် နိုင်ငံကရးနှင့် မီဒီယာ ဝန်းကျင်သည် မီဒီယာဆိုင်ရာ 
သနိားလညမ်ှု ကကိုးြမ်း ကဆာငရ်ကွမ်ှုများအတကွ ်စနိက်ခါ်မှုများသည် ့အချကတ်စခ် ုပြစြ်ါသည။် 
ပြစရ်ြမ်ျားစွာတငွ ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ကဆာငရ်ကွခ်ျကမ်ျားအတကွ ်တနွ်းအားတစရ်ြ ်
ရှကိနြါသည။် မဒီယီာ သတင်းစကားများ (၎င်းတိုက့ိ ုမညသ်ိုြ့နတ်ီးမည ်(သို)့ မညသ်ို ့ကဝြနစ်ဉ်းစား 
ကိုင်တွယ်မည်) ကို ြိုမိုသိရှိလာပခင်းသည် ကကာင်းမွန်သည့် အရာတစ်ခု ပြစ်ဟန်ကြါ်ြါသည်။ 
သို့ကသာ် သက်ကသ အကထာက်အထား ရှုကထာင့်အရ သတင်းတုများနှင့် သတင်းမှားများကို 
ခံနိုင်ရည်ရှိကစရန် ပြည်သူများကို အသင့်ပြစ်ကစရာ၌ မီဒီယာ ဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည် 
ကအာင်ပမင်နိုင်မှု ရှိမရှိနှင့် ြတ်သက်သည့် မကသချာမှုများက ကျန်ရှိကနြါကသးသည်။

ဤအစီရင်ခံစာသည် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၏ အနာဂတ်ကို တိုးတက်ြွံ့ပြိုးကစကရး 
စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် ကျယ်ပြန့်သည့် ကအာက်ကြာ်ပြြါ အကကံပြုချက်(၅) ခုကို 
ကြာပ်ြထားြါသည။် (က) မဒီယီာဝန်းကျင၏် ညညီတွက်သာ နားလညမ်ှုကိ ုြွပံြိုးကအာငက်ဆာငရ်ကွရ်န ်
(ခ) ဘက်ကြါင်းစုံ ြူးကြါင်းကဆာင်ရွက်မှုကို ပမှင့်တင်ရန်။ (ဂ) ဆက်စြ် ြါဝင်ကနသူများအား 
စုစည်းရာတွင် မျက်ကမှာက် မီဒီယာအကျြ်အတည်းများကို ကကာင်းစွာအသုံးချရန်။ (ဃ) 
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့် မီဒီယာဆိုင်ရာသိနားလည်မှုအတွက် သက်ကသအကပခခံတစ်ခု 
ကြါ်ထွက်လာကရး ဦးစားကြးကဆာင်ရွက်ရန်။ (င) သိရှိ နားလည်ကစရန်သာမက အမူအကျင့် 
ကပြာင်းလဲပခင်းအကြါ် သက်ကရာက်ကစမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ကရးဆွဲရန်။

မီဒီယာ အေင်းအကျင်း တစ်ေုလုံးကို တလုံးတဝတည်း နားလည်မှု ရှိခစရန် လုပ်ခဆာင်မေင်း - 
သတင်းတမုျား စခုြုံပြစက်ြါ် လာကစသည် ့အရာများကိ ုကိငုတ်ယွ ်ကပြရငှ်းပခင်းအလြုန်ငှ် ့ထိကုစိ္စ 
များကို မတူကွဲပြားကသာ ြညာရြ်များနှင့် ကဏ္ဍကြါင်းစုံမှ ဆက်လက် တာဝန်ယူ 
ကဆာငရ်ကွက်နကကြါသည။် ဤလြုက်ိငု ်အားထတုမ်ှုများကိ ုစစုည်းနိငုရ်နလ်ိအုြပ်ြီး ပြဿနာများအား 
တစစ်တုစစ်ည်းတည်း ကြာပ်ြနိငုသ်ည် ့ကပမြုတံစခ်ကုိ ုကရးဆွရဲန ်လိအုြသ်ည ်(ဥြမာ ကကည်ရ့န ်
Lazer et al., 2017 or Wardle & Derakhshan, 2017)။ ပမင့်မားသည့် အရည်အကသွး၊ 
အားထားရသည့် အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ရန် တာဝန်သည် တစ်ဦးချင်း အကြါ်တွင်သာ 
သက်ကရာက်သည်မဟုတ်ဘဲ အသင်းအြွဲ့များ၊ နည်းြညာ ြလက်ကြာင်းများနှင့် အပခား 
ြါဝင်သူများအကကား နိုင်ငံများ အကြါ်တွင်လည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သက်ကရာက်ြါသည်။ 
ဤရှုြ်ကထွးသည့် မီဒီယာနှင့် သတင်းကလာက ထဲ၌ မီဒီယာဆိုင်ရာအသိြညာ ထွန်းကား 
လာပခင်းသည ်ြညာကရးနငှ် ့သငက်ကားမှုများက တာဝနသ် ိမဒီယီာလြုင်န်းများပြစ ်ကြါ်ကစရနပ်မငှ်တ့င ်
နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကထာက်ြံ့ကြးနိုင်ြါသည်။

မတကူွမဲပား ပညာရပမ်ျားအကကား ပူးခပါင်းခဆာငရ်ကွမ်ှုကိ ုတိုးမမငှ်မ့ေင်း- စတိဝ်ငစ်ားြယွက်ကာင်းပြီး 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု အတွက် အကရးကကီးကသာ ဆက်စြ် ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများ၊ 
ြါဝငြ်တသ်ကသ်ည် ့လြုင်န်းများသည ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုြညာနယ ်အပြငဘ်ကတ်ငွ ်
ပြစ်ြွားကနြါသည်။ မီဒီယာဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ကပမြုံ ကရးဆွဲပခင်းအပြင် နယ်ြယ် ကြါင်းစုံမှ 
ကတွ့ရှိချက်များကို ကြာ်ကဆာင်ရာ၌ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တင်ကကို ကဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ 
လမူှုကရးစတိြ်ညာသည ်ဆုံးပြတခ်ျကခ်ျမတှရ်ာ၌ တနြ်ိုးရှသိည် ့သကုတသနများကတွ့ရှမိှုများ ကိ ု
ကထာကြ်ံက့ြးြါသည။် အထူးသပြင် ့ကျွန်ြုတ်ို ့သည ်လြုက်ဆာငန်ိငုစ်မွ်း ကိ ုအထငက်ကီး ပြီး အချ ို့ 
အရာများမှာ မှားယငွ်းကနသညက်ိ ုသသိကိကီးနငှ် ့ကရွးချယက်ာ အကကကာင်းပြချက ်ကြးတတြ်ုမံျား။ 
(Kruger & Dunning, 1999; Johansson, et al., 2005), ကဝြန်သုံးသြ်စဉ်းစားမှုများထက် 

၄။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၏ အနာဂတ်
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အလိုလိုသိစိတ်ကို ကျွန်ုြ်တို့စိတ်က ြိုမိုအားထားြုံများ(Schwarz & Newman, 2017)ကိုလူမှု 
စတိြ်ညာက သငက်ကားကြးြါသည။် ဘကလ်ိကုသ်ည် ့ရြတ်ညခ်ျကမ်ျားကိ ုတရားထကူထာငြ်ုနံငှ် ့
ကစ့ကဆာ်မှုြါကသာ ကျ ိုးကကကာင်းဆင်ပခင်ပခင်း နည်းလမ်းများ၊ (Kahne & Bowyer, 2017) 
အပြင်ြန်း အကပခအကနများကို ကျွန်ုြ်တို့၏ အလိုအကလျာက် တုံ့ပြန်တတ်သည့် အကျင့်များက 
မတူညီကသာ အပမင်ရှိသူများအား ကျွန်ုြ်တို့က ဆုံးပြတ်ရာတွင် သက်ကရာက်ြုံ၊ (Dodd, 
Hibbing, & Smith, 2016) ကကာလာဟလများသည ်မညသ်ိုြ့ျ ံ့နှံပ့ြီး ကျွန်ြုတ်ို၏့ ယုကံကညမ်ှုများ 
တနြ်ိုးထားမှုများ၏ အစတိအ်ြိငု်းတစခ်အုပြစ ်ပြစက်ြါ်လာကာ အလားအလာရှကိသာ ကကားပြတ ်
ကဆာင်ရွက်မှုများနှင့် ကရွးချယ်မှုများကို ကမာင်းနှင်သည့် ကျွန်ုြ်တို့၏ စိတ်ကို ကစစားြုံများကို 
(Berinksky, 2015) နိုင်ငံကရး သိြ္ပံြညာက သင်ကကားကြးြါသည်။

ကကကာက်ရွံ့မှုက ကျွန်ုြ်တို့၏ ကရွးချယ်မှုများကို လှုံ့ကဆာ်ကြးြုံ နည်းလမ်းများနှင့်အတွင်းြို
င်းဘက် လိုက်မှုများကို အာရုံစိုက်ကသာ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ဆိုင်ရာ ချဉ်းကြ်ြုံ 
အကြါ် ကျွန်ုြ်တို့၏ တြက်စွန်း တန်ြိုးထားမှုများက သက်ကရာက်ြုံ စသည်တို့ကို လူမှုကဗဒ 
ကသင်ကကားကြးြါသည်။ ယုတ္တိမတန်ကသာ အကကကာင်းအရာများအကြါ် စနစ်တကျြွဲ့နွဲ့
ကရးသားထားမှုများကို မည်သူများက ယုံကကည်ကလ့ရှိသည်။ အချက်အလက်မှားများပြင့် 
အယုံသွင်းမှုများကို မည်သို့ ပြန်လည်တိုက်ြျက်သင့်သည် စသည်တို့ကို ဆက်သွယ်ကရးနှင့်  
သက်ဆိုင်ကသာ ကလ့လာမှုများ(Communication Studies) မှတစ်ဆင့် သိရှိနားလည်နိုင်မည် 
ပြစ်ြါသည်။  (Pasek, Snood, &Krosnick, 2015)။

ထိုသို့အတူတကွ ကဆာင်ရွက်ပခင်းအားပြင့် မီဒီယာဝန်းကျင်၏ အသွင်သဏ္ဌာန်ကို အကြါ်စီးမှ 
ခခုံငုံနားလည်လာ နိုင်ပြီး တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဦးတည်ရာကိုလည်း ကတွ့ပမင်နိုင်ြါသည်။ မည်သည့် 
သငက်ကားမှုနည်းလမ်း များနငှ် ့ြညာရြမ်ျားက အထကိရာကဆ်ုံး ပြစန်ိငုမ်ညက်ိ ုကြာထ်တုပ်ခင်းအားပြင် ့
ဤနည်းကတွ့ရှိချက်များက မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရး ကဆာင်ရွက်ချက်များကို 
တိုးတက်ကစနိုင်ြါသည်။

ဆက်စပ်ပါဝင်သူများကို စုစည်းနိုင်ရန် မျက်ခမှာက်မီဒီယာ အကျပ်အတည်းကို အသုံးေျမေင်း - 
သတင်းတ ုအကျြအ်တည်းက ြနတ်ီးကြးသည် ့အာရုစံိကုမ်ှု အသစပ်ြစက်ြါ်လာကသာ အကပခအကနကိ ု
မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု နယြ်ယ ်ထနွ်းကားကရးအတကွ ်အသုံးချနိငုြ်ါသည။် မဒီယီာဆိငုရ်ာ 
သနိားလညမ်ှု နယြ်ယအ်တငွ်း ြိမုိစုည်းလုံးညညီတွမ်ှုကိ ုတညက်ဆာကရ်နအ်ပြင ်ကဏ္ဍကြါင်းစု ံ
ြူးကြါင်းကဆာင်ရွက်မှု အတွက် ကမာင်းနှင်ကနကသာ တွန်းအားတစ်ခု ပြစ်လာကစရန်လည်း 
အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရှိကနြါသည်။ ဤနယ်ြယ်နှင့်ြတ်သက်သည့် လူသိများကသာအရာ၊ 
လသူနိည်းကသာ အရာများနငှ် ့ကွာဟချကမ်ျား၏ တညရ်ှကိနကသာကနရာကိ ုရှာကြ ွသတမ်တှရ်မည် ့
အချနိ်ပြစ်ြါသည်။ သုကတသနနှင့် ကဆွးကနွးြွဲများတိုးပမှင့် ကဆာင်ရွက် လာသည်နှင့်အညီ 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုသည်မည်သို့ ကျရှုံးနိုင်ကကကာင်းနှင့် မည်သည့်ြတ်ဝန်းကျင်က 
ကအာငပ်မငက်သာ မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု အကလအ့ကျင်မ့ျားကိ ုကထာကြ်ံက့ြးနိငုက်ကကာင်း 
တိုက့ိ ုအလျငအ်ပမန ်နားလညလ်ာြါသည။် မဒီယီာဝန်းကျငက်ိ ုကပြာင်းလပဲခင်း လြုင်န်းစဉအ်တငွ်း 
လူငယ်များကို ကလ့ကျင့် သင်ကကားကြးရာ၌ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၏ ထိကရာက်မှုကို 
ပြသရန် အကသးစိတ်ြါဝင်ကသာ သက်ကသအကပခခံကို တည်ကဆာက်ရမည့် အချနိ်လည်း 
ပြစြ်ါသည။် ခိငုမ်ာသည် ့သကက်သ အကထာကအ်ထား အကပခခသံည ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု 
ြညာကရး၏ တနြ်ိုးကိ ုကြာပ်ြရနန်ငှ် ့အနာဂတအ်ရင်းအပမစ ်များနငှ် ့နိငုင်ကံရးဆိငုရ်ာအကထာက ်
အြံ့များကို ဆွဲကဆာင်နိုင်ကစရန် လိုအြ်ြါသည်။

၄။ မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု၏ အနာဂတ်
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နိုင်ငံခတာ်အဆင့် မီဒီယာပညာခရး သက်ခသ အခောက်အေား အခမေေံ တစ်ေုကို 
တညခ်ဆာကန်ိငုခ်ရး ဦးစားခပးမေင်း - အကမရကိန ်မဒီယီာ ဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ကကိုးြမ်းချကမ်ျား 
ရငဆ်ိငုက်နရကသာ အဓကိ စနိက်ခါ်မှုတစခ်သုည ်ဗဟိခုျုြက်ိငုမ်ှု ကလျာခ့ျထားကသာ ကကျာင်းများ၏ 
သကဘာသဘာဝနှင့် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သုကတသနများပြစ်သည်။ အကမရိကန်တွင် 
မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ြညာကရးနငှ် ့မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှုစမွ်းရညက်ိ ုကလလ့ာသည် ့
သုကတသနများ ကဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ပြန့်ကဝရန် အဓိက တာဝန်ရှိသည့် အြွဲ့အစည်းမရှိကြ။ 
နိငုင်ကံရးြါတ ီနစှရ်ြလ်ုံး၏ အြွဝဲငမ်ျားသည ်မဒီယီာဆိငုရ်ာ သနိားလညမ်ှု ကဆာငရ်ကွခ်ျကမ်ျားကိ ု
ကထာကခ်ကံသာလ်ည်း ကငကွကကးကထာကြ်ံမ့ှုနငှ် ့နိငုင်အံဝမှ်း ြူးကြါင်းကဆာငရ်ကွမ်ှု ကင်းမဲက့နဆ ဲ
ပြစ်ြါသည်။ အစ္စကရးနိုင်ငံတွင် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို အကဲပြတ်သုံးသြ်ချက် တစ်ခု 
ကဆာင်ရွက်ရာ Lemish&Lemish(1997) အကမရိကန် နိုင်ငံရှိ လက်ရှိ မီဒီယာဝန်းကျင်နှင့် 
ကိုက်ညီမှုရှိကနသည့် နိဂုံးသို့ ကရာက်ရှိခဲ့သည်။ မူဝါဒချမှတ်သူများသည် မီဒီယာကို ၎င်းတို့၏ 
နိငုင်ကံရး အကတွးအကခါ် ရှုကထာင်မ့ ှရှုပမငက်ကပြီး ထိနုိငုင်ကံရး အကတွးအကခါ်များနငှ် ့ကိကုည်ကီသာ 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ြညာကရးကို အားကြးကကပခင်းပြစ်သည်။ (Lemish&Lemish) 
အကမရိကန်တွင် အယူဝါဒ၊ ရန်ြုံကငွနှင့် နိုင်ငံအဝှမ်း ညီညွတ်မှုတို့နှင့် ြတ်သက်သည့် 
စိန်ကခါ်မှုများသည် မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ကဆာင်ရွက်ချက်များ၏ အလားအလာကို 
အကန့်အသတ် ပြစ်ကစြါသည်။

မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု ကကိုးြမ်းချက်များကို ကပခရာခံရန် တာဝန်ရှိသည့် နိုင်ငံအဆင့် 
အြွဲ့အစည်းကို ထူကထာင်ပြီး ရန်ြုံကငွ ကထာက်ြံ့ပခင်းမှ ရရှိနိုင်ကသာ အကျ ိုးများစွာရှိြါသည်။ 
လက်ရှိတွင် အဂဂလန်၊ ကကနဒါ နှင့် ဩစကကတးလျတို့သည် မီဒီယာဆိုင်ရာသိနားလည်မှု နှင့် 
သကဆ်ိငုက်သာ ြညာကရး၊ မဝူါဒနငှ် ့သကက်သ အကထာကအ်ထား စကုဆာင်းသည် ့နယြ်ယတ်ိုတ့ငွ ်
ဦးကဆာင်ကနြါသည်။

အဂဂလနန်ိငုင်ရံှ ိOfcom သည ်မဒီယီာအသုံးပြုမှု၊ ြညာကရးနငှ် ့သကဘာထားတို၏့ အကပြာင်းအလကဲိ ု
စနစ်တကျ တိုင်းတာသည့် နှစ်ြတ်လည် စစ်တမ်းများမှတဆင့် ထိုကဲ့သို့ မီဒီယာဆိုင်ရာ 
သနိားလညမ်ှု တာဝနရ်ှအိြွဲ့အစည်းများ၏ သကဘာသဘာဝကိ ုထငရ်ှားသည် ့ဥြမာတစခ်အုပြစ ်
ကြာ်ပြကြးနိုင်ခဲ့ြါသည်။

Ofcom သည် စုကဆာင်းကကာက်ယူရန် ခက်ခဲသည့် ကျယ်ပြန့်သည့် အချက်အလက်များပြင့် 
မီဒီယာဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု သုကတသန နယ်ြယ်အတွက် အကရးကကီးသည့် သက်ကသ 
အကပခခံတစ်ခုကို ကထာက်ြံ့ကြးထားြါသည်။

ကြာပ်ြသင်သ့ည် ့သတကိြးချကတ်စခ်မုှာ မျကက်မှာက ်အကမရကိန ်မဒီယီာ အကျြအ်တည်းသည ်
အလွန်အမင်း ဘက်လိုက်မှုနှင့် နိုင်ငံကရးအရ မီဒီယာအကြါ် ရန်ပငိုးထားမှုတို့ကကကာင့် 
အလွန်ရှုြ်ကထွးကနပခင်း ပြစ်သည်။  အစိုးရသစ်၏ ဌာနကပမာက်ပမားစွာတွင် သုကတသနရန်ြုံကငွ 
ရြစ်ပဲခင်းကိ ုကျယပ်ြနစ်ွာ ကဆာငရ်ကွပ်ခင်းနငှ် ့၎င်း၏ သြိ္ပြံညာ နယြ်ယအ်တငွ်း သကုတသနများကိ ု
ထုတ်ကဝပခင်းနှင့် ြတ်သက်သည့် သံသယပြစ်ြွယ် ကဆာင်ရွက်မှုများသည် ယှဉ်တွဲကတွ့ရပြီး 
ယခုကာလတွင ်မီဒီယာဆိုင်ရာသိနားလည်မှုအကြါ် မည်သိုပ့ြစ်ကစချင်သည် ဆိုသည့် အစိုးရ၏ 
ဦးတည်ချက်ကို ြုံကြာ်ရန် ခက်ခဲြါသည်။ အပခားပြစ်နိုင်သည်မှာ ဤလုြ်ငန်းများအတွင်း 
ြါဝင်ကနပြီးပြစ်ကသာ အဓိကအသင်းအြွဲ့များ၏ ြူးကြါင်းအားထုတ်ကဆာင်ရွက်လှေင် 
ပြစ်နိုင်ြါသည်။ အကပခအကနကိုကကည့်လှေင် မည်မှေအတိုင်းအတာအထိ ကြါက်ကရာက်နိုင်သည်။ 
အြွဲ့အစည်းတစရ်ြအ်ကနပြင့ ်မညမ်ှေတညပ်ငမိစ်ွာ ရြတ်ညန်ိငုက်ပခရှသိညက်ိ ုကတွ့ပမငန်ိငုြ်ါသည။် 
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လမူှုကနွရ်ကမ်ျားအပါအဝင ်သုံးစွသဲစူတိက်ကိုကအ်ခကကာင်းအရာများ ရှာခြြွနတ်ီးခရးသားရခသာ 
ဆက်သွယ်ခရးကွန်ရက်များအခပါ်  အများအမပားမှီေိုအားေားလာရမေင်းက သမား 
ရိုးကျ သိနားလည်ေဲ့ကကသည့် မီဒီယာသိနားလည်မှုအခပါ် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ ေပ်မံ 
ခပါ်ခပါက်လာခစေဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအခမေအခနတွင် တစ်ဦးတစ်ခယာက်ေျင်း တက်ကကစွာ 
မဒီယီာပလကခ်ြာင်းများ၊ သတင်းခရးသားသမူျား၏ လွှမ်းမိုးမှုကိလုည်း ပိမုိပုါဝငလ်ာရုမံျှမက 
ပိုမိုသက်ခရာက်မေင်းေံရလျက်ရှိပါသည်။ မီဒီယာများ၊ သတင်းခရးသားသူများ၏ တာဝန်ယူမှု၊ 
တာဝနေ်မံှုနငှ့ ်ေနိ်းေျုပမ်ှုအခပါ် ခမးေနွ်းေတုမ်ေင်း များလည်း ပိမုိမုပုလပုလ်ာကကပါသည။် Susan 
Benesch 2017 က အမုန်းစကားများ၏ အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ခနရခသာ ယခန့ကာလတွင် 
အွန်လိုင်းခပါ်မှ အခကကာင်းအရာတစ်ေုကို ြယ်ရှားသည့်နည်းလမ်းကုိသာ မှီေိုခနမေင်းသည် 
အခပါင်းလက္ခဏာခဆာင်ခသာ အခမပာင်းအလဲခပါ်ခပါက်လာခစရန် ကကိုးပမ်းမှုများအား 
တစစ်ုတံစရ်ာခမှးမှနိခ်စသညဟ် ုဆိပုါသည။် မပဿနာမီးခမွှးသညဟ် ုယဆူရခသာ မဒီယီာကိသုာ 
ခရှ့ တန်းတင်စဉ်းစားခနမေင်းသည် အမူအကျင့်များ ခမပာင်းလဲလာခအာင် ကကိုးပမ်းမှုကို 
အားနည်းခစပါသည်။ လူများ၊ အဆိုပါမပဿနာမီးခမွှးသည့် အခရးအသားများကို မည်သို့ 
တနု့်မပနသ်ည ်သိုမ့ဟတု ်လကေ်သံည ်သိုမ့ဟတု ်မညသ်ည့်ေ နရာမ ှကကားသခိနရသညက်ိလုည်း 
ခလ့လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ Susan Benesch  2017 က Reddid ၏ Change My View 
ြိုရမ်ကိုအခမေမပု၍ ခဆာင်ရွက်ေဲ့ခသာ Chen-ha-tan,etc��� 2010 ၏ သုခတသနအရ 
အမူအကျင့်မပုမပင်ခမပာင်းလဲခစရန် အားေုတ်မှုသည် အမပုသခဘာခဆာင်ခသာ သက်ခရာက် 
မှုကိုမြစ်ခပါ်ခစခကကာင်း ခတွ့ရှိရပါသည်။ ပညာခပးသည့်လုပ်ငန်းများ ခဆာင်ရွက်မှုများ၏ 
အမပုသခဘာခဆာငခ်သာ တနြ်ိုးကိ ုမနှမ်နှက်နက်န ်ြငွ့ဆ်ိမုပခပးေဲသ့ည့ ်ခတွ့ရှေိျကတ်စေ်လုည်း 
မြစ်ပါသည်။
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