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 چکیده

دانش و ممارت افراد در استفاده  عنوان بهی ا رسانهدر جوامع کنونی، آموزش سواد  هدف:
در جمموری اسالمی ایران، رسانه ملی با توجه به ضروری است. از سویی  ها رسانهآگاهانه از 

رو در  یانازای در زمینه آموزش همهانی داشته باشد. مؤثرتواند نقش  یمکارکردهایی که دارد 
ی از طریق رسانه ملای ا رسانهتوقیق حاضر، هدف اصلی شناسایی راهکارهای تروی  سواد 

 شده است.  ی تعر
ی و مصاحبه با کارشناسان، باه ا کتابتانهلعات موقق با استفاده از دو روش مطا روش:

 ها پرداخته است. ی یافتهآور جمع
 ها، موانع، راهکارهای مبتنی بر یتظرفحول پن  موور  آمده  دست  بههای  یافته ها: یافته

شاده   یبند دساتهی کلیادی ساازمانی هاا نقشو  ها آموزشها، راهکارهای مبتنی بر  یاستس
 است.
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های  ها، موانع، راهکارها و نقش توقیق در چمار بتش کلی ظرفیت نتیجه گیری: نتیجه
ها  راهکار شناسایی شده که از جمله آن ۹1کلیدی سازمانی به دست آمده است. در مجموع 

کننادگان، تولیاد  ای، تنرایر دساتورالعمل تمیه انداز سواد رساانه از: تعیین چشراست عبارت 
آموزی جمت انتقاال مفااهیر ساواد  گیری از قالب سرگرم برنامه بر مبنای سواد رسانه ای، بمره

بندی سنی و  گر و منتقد، رعایت استانداردهای رده گر، پرسش  ای، تولید متاطب تولیل رسانه
ای، آموزش منابع انسانی، الهوبرداری  سازی سواد رسانه ای، جریان القاء رژیر مصرف رسانه

ای،  هاای صاریح و ضامنی ساواد رساانه موزشای، ارائه آ و طراحی الهوی بومی سواد رسانه
 ای، آموزش اصول نویسندگی و خبرنهاری. های سواد رسانه آموزش ممارت

ی، رسانه ملی، ا رسانهی، تروی  سواد ا رسانهی، آموزش سواد ا رسانهسواد  ها: کلیدواژه
 ای. رژیر مصرف رسانه

 مقدمه

 پیشارفت و جمعای یها انهرسا شادن فراگیار  یادهپد باا دنیاا مردم اخیر، یها دهه در

 زیادی بتش است توانسته که ای یدهپد. اند شده رو روبهدر جامعه  جدید ارتباطی های یفناور

 به پیرامون، جمان با ها آن راه ارتباطی ترین ممر عنوان بهو  یردبربهدر را ها آن  روزمره زندگی از

اجتمااع و  سیاسات، اخاالق، از دیان، یشان، اعرزندگعمومی  و خصوصی یها حوزه همه
 و انتقال اصلی ابزارهای از یکی عنوان به ها رسانه . امروزه(۹9: ۱۹۱1میزدیان،  کند رخنه فرهنگ

 آنان، اجتماعی رفتار تغییر در رفتار متاطبان خود و و اجتماعی، فرهنهی یها ارزش گسترش

یاا  افراد خواسته . به این ترتیب در عصر حاضر،(۹۱: ۱۹۱۱و فراهانی،  مسعید دارند مممی نقش
هاایی کاه اگرچاه  اند. پیاام ای مواجه های رسانه زمانی و در هر مکانی با پیام ناخواسته در هر

زمیناه هار پیاام، هادف و  در پسشاک  بایحاوی اطالعاتی برای متاطبان خود هستند، اما 
ند باا هسات صادد منروری از سوی فرستنده، نمادینه شده است کاه در بسایاری از ماوارد در

 های روانی، اقناعی و ارتباطی راه نفوذ و تأثیر در متاطب را پیدا کنند. مندی از تکنیک مرهب
 شار ناه اناد، مطلق خیر ها نه رسانه امروز، هشد ای رسانه دنیای در چنین شرایطی و در
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 و مترب منفی اثرات از توان می آن بر  مأمنی است که با تکیه بمترین« ای سواد رسانه»مطلق  

 رساانه، و نرران ارتباطات برد. صاحب بمره ها و فواید آن مواسن از و ماند امان ها در رسانه

عصر ارتباطات و  که عصر حاضر زیستن در برای ضروری توانایی و را ممارت ای سواد رسانه
که بارای پرهیاز از  . توضیح این(۹9: ۱۹۱6محسینی پاکدهی و شابیری، دانند   اطالعات است، می

که  توان به دو روش عمل کرد. نتست این یمی، ا رسانههای هدفمند   یامپو  ها نهرسامتاطرات  
دوری شود، که عمل به این راهکار، امکان  ها رسانهکلی در سبک زندگی  شتصی، از   طور به

ی زندگی افراد رخنه کرده و حضور دارد. روش دوم ها عرصهزیرا رسانه در تمامی   ندارد عملی
ی ا رسانههای  یامپو چهونهی مواجمه با  ها رسانهی الزم در خصوص ها آموزشکه به افراد  این

ارائه شود، تا متاطبان، فعال و آشنا به مسائل ضروری رسانه باشاند، کاه چناین ماوقعیتی باا 
کاه افاراد بارای خوانادن و در   گوناه همانیجه، نت درشود.  یمی ممکن ا رسانهآموزش سواد 

اده باید سواد خواندن و نوشتن داشته باشند، بارای مواجماه و مطالب یک کتاب یا یک متن س
ی نیز باید سواد استفاده درست از رسانه را یااد بهیرناد. در نتیجاه ا رسانهدر  عمیق یک پیام 

های خاص در زمینه رسانه  عنوان دانش و ممارتی که متاطبان را به توانمندی ای به سواد رسانه
تاک افاراد  کند، بارای تک ای و مواجمه آگاهانه تجمیز می انهها و جریانات رس و شناخت پیام

 الزم و ضروری است.
که بسایاری از  طوری قرن دارد، به  حدود نیر ای سابقهای در جمان،  بوث از سواد رسانه

کشورها مانند: کانادا، ژاپن، استرالیا، فرانسه، آمریکاا، بریتانیاا، آفریقاای جناوبی، نیوزیلناد، 
هاای  هاسات کاه آماوزش آن را در نراام ، اتریش، سوئیس، دانماار  و ... ساالایتالیا، یونان

5مك لوهان مارشالاند.  آموزشی و تربیتی خود لواظ کرده
 توت خود کتاب در بار  برای اولی 

 بارده کاار  باه را «ای رسانه سواد»، عبارت «رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان در »عنوان 
ها به سواد  که دهکده جمانی توقق یابد، الزم است انسان مانیاست. مک لوهان معتقد بود ز

 ای دست یابند. جدیدی به نام سواد رسانه
طور فعاالناه بارای  هاست که به اندازها و ممارت ای از چشر ، مجموعه«ای سواد رسانه»

                                                      
1. Marshal McLuhan. 
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ها مواجه  نهایی را که با آ کنیر تا معنای پیام برداری می ها بمره قرار گرفتن در معرض رسانه از آن
گاه و  . استفاده فعاالنه بدان معنی است که ما از پیام(۱۸: ۱۹۸1مپاتر، شویر تفسیر کنیر  می ها آ

متاطباان،  5،ها در تعامل ایر. بر اساس نرریه استفاده و رضایتمندی طور خودآگاهانه با آن به
رادی که منفعل و توت کنند، نه اف ها استفاده می اند که از مفموم و موتوای رسانه افرادی فعال
 ها. تأثیر رسانه

دولت، نمادهای  سطح گرفت  نرر در باید را سطح سه ای رسانه سواد آموزش زمینه در
رسامی  پارورش و  به آماوزش ای رسانه سواد ورود و کنشهری فردی. در سطح دولتی مدنی

ساواد  ایارتقا و از متولیاان آماوزش یکی دیهار پرورش، و  بر آموزش است. عالوه موردنرر
اناد   ای دخیل رساانه امار آماوزش ساواد در نیاز ها هساتند. رساانه« ها رساانه»ای،  رساانه

 هادف انتقاادی یاک آن تفکار در کاه کنند تدوین چارچوبی باید ای گذاران رسانه سیاست

 مویطای نامالیماات در برابار واکسان از یاک فراتار ای چیزی رسانه موسوب شده و سواد

 .(66: ۱۹۱۱مطلوعی،  شود شناخته
دار اساات و  در کشاور مااا نماااد آمااوزش و پاارورش وظیفاه آمااوزش همهااانی را عمااده

را در چارت درسای پایاه دهار  «ای تفکر و سواد رسانه»کتاب  اخیرهای  خوشبتتانه در سال
رسد. از سوی دیهار رساانه  گنجانده  اما با توجه به شرایط موجود این اقدام کافی به نرر نمی

توان رسالت  ها می بر کارکرد آموزشی رسانه  آید که با تکیه حساب می  ی بهملی نمادی حاکمیت
عد اساسی ملزم  آموزش همهانی را برای این سازمان متصور شد، به موضاوع  استکه از دو ب 

عاد دیهار،  تروی  سواد رسانه عاد، بواث ذات رساانه و کارکردهاای آن و ب  ای بپردازد، یک ب 
ای از  متاطبان ایان رساانه، آماوزش و تاروی  ساواد رساانهمنرور رعایت حق شمروندی  به

 وظای  این سازمان است.
شاوند، عباارت  ها در عموم جوامع ذکر می برای رسانهبر حسب معمول کارکردهایی که 

کاردن اوقاات فراغات و تفاریح،  ررسانی، ساختن افکار عمومی، پ   از: آموزش، اطالعاست 
عی، نرارت اجتماعی، تبلیغاات سیاسای، تبلیغاات مصاحبت، اجتماعی کردن، پیوند اجتما
                                                      

1. used and gratifications. 



 

 

009 

مطالعات دینی رسانه |  سال 
دوم

مشاره 
  |

هفتم و هشتم
 |

پاییز و زمستان 
9911

 

 بر ملی رسانه عنوان به صداوسیما . سازمان(۸6: ۱۹44ممومدی،  اقتصادی، افزایش انترارات

 راساتای اسات در شود، موظا  می را شامل از کارکردهایش که بوث آموزش یکی اساس

ای در  رسانه سواد ادبیات تولید دلیل ضع  در حوزه به بردارد. اما گام ای رسانه سواد آموزش
اسات  ناداده اقدام ماؤثری انجاام زمینه، تاکنون این در منسجر ای برنامه عدم وجود و ایران

 .(19: ۱۹۱1مصلواتیان و همکاران، 
ای از  دنبال شناسایی و احصاء راهبردها و راهکارهای تروی  سواد رسانه این پژوهش، به

هاای  ها، موانع و نقاش یتظرفعد موضوع، در سه ب  طریق رسانه ملی است، که در این راستا، 
شود. بر این اساس  ی، بررسی میا رسانهکلیدی سازمانی در رسانه ملی در جمت تروی  سواد 

در « ای از طریق رسانه ملای شناسایی راهکارهای تروی  سواد رسانه»هدف اصلی پژوهش، 
 چارچوب موورهای فوق است.

های اجتمااعی،  و کااربران شابکه یا ماهوارهی ها کهشبدر شرایط فعلی، آمار متاطبان 
ای،  های رساانه چنین شارایطی، رفاع حاداکثری آسایب است. در در حال افزایش روز روزبه

ویژه در کشور ما تا حدود زیادی به تروی  همهانی سواد  هضرورتی اساسی دارد و این اقدام، ب
وجمی باه آماوزش داناش و مماارت ت که کر شود. چنان ای توسط صداوسیما مربو  می رسانه

هاا باه دنباال  تواند آثار زیانباری برای آحاد مردم و خاانواده ای در ایران، می افزایی سواد رسانه
ها قبل جازء  ای را از سال که اگر کشورهای پیشرو، موضوع سواد رسانه داشته باشد. ضمن این

هنهی ما و شرایطی را که انقالب اند، اقتضائات دینی و فر های آموزشی خود قرار داده اولویت
وجود آورده که موجاب بمبااران دائمای اطالعاات ه های رقیب ب اسالمی در مواجمه با رسانه

ای در کشاور ماا را از  ها شده، توجه به آموزش سواد رسانه مترب، کاذب و فاسد از سوی آن
موضوع سواد  کند. به این جمت در این پژوهش به تر می کشورهای دیهر جدی و ضروری ههم

و این در شرایطی اسات  پرداختهین رسانه کشور یعنی رسانه ملی، تر بزر  ی از جانبا رسانه
دهد در این موضوع ممر کار پژوهشی مورد نیاز نیز انجاام  توقیق نشان می هکه بررسی پیشین

ای نیز  ی داخلی صورت گرفته در حوزه سواد رسانهها پژوهشکه مرور  نشده است. ضمن این
ها در زمینه ضرورت، سانجش و آثاار ساازنده و مثبات ساواد  اکی از آن است که عمده آنح
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مبتنای بار  هشاد ای بومی و کمتر به و راهبردها و راهکارهای تروی  سواد رساانه  ای بوده رسانه
 اسالمی پرداخته شده است.-های ایرانی فرهنگ و ارزش

از فرایندهای شناختی باشد، که  ای ممکن است دربرگیرنده آن دسته آموزش سواد رسانه
 از: است گیرند. بعضی از این فرایندها عبارت با اندیشه انتقادی مورد توجه قرار می

ی  تولید موتواهای رسانه .1
های تجاری  ای مانند: آگمی فمر و نقد شرایط و مناسبات  ماد 

ی صاحبان سرمایه است  که در جمت تأمین منافع اقتصادی و کسب سود  ماد 

  یابد ها اشاعه می های زندگی  مصرفی که در رسانه و نقد  سبک فمر .2

های نژادی، قومی، جنسیتی و  های منفی اقلیت سازی ها و کلیشه فمر و نقد بازنمایی .3
 ها  فرهنهی در رسانه

 ها  فمر و نقد اهداف و اغراض سیاسی ایدئولوژیک پنمان در موتوای رسانه .4

مبادیعی، ها  اجتماعی و فرهنهی موتوای رسانهفمر و نقد آثار و پیامدهای اخالقی،  .5

۱۹۸1 :1-6). 

ای،  ای، با رویکردی انتقادی در مطالعات ارتباطی و رسانه در نتیجه، آموزش سواد رسانه
ها و گذر از سطح به عمق است  ساخت آشنا کردن و آموزش دادن افراد جمت در  و فمر ژرف

 صه کرد:زیر خال سؤالتوان آن را در پاس  به سه  یمکه 
ی در زمینه تولید ا رسانهی سواد ها ممارتمعطوف به  سؤالچهونه تولید کنیر؟ این  -

 ی است.ا رسانهپیام 

ی در زمیناه ا رساانهی ساواد هاا ممارتمعطوف به  سؤالچهونه مصرف کنیر؟ این  -
 ی است.ا رسانهرژیر مصرف و گزینش پیام 

ی در زمیناه ا رساانهد ی ساواهاا ممارتمعطوف به  سؤالچهونه تولیل کنیر؟ این  -
 ی است.ا رسانهتولیل و ارزیابی پیام 

 ای در رسانه ملی های ضروری آموزش سواد رسانه زمینه
ای است که رسانه ملای بارای تاروی  ساواد  یدواژهکلال ( اعتمادسازی: اعتمادسازی 
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آموزش ساواد های این رسانه در  زیرا متاطبان باید بپذیرند که برنامه  ی به آن نیاز داردا رسانه
شاود. فقاط در چناین  خاطر و سالمت آنان اجرا می  در جمت آسودگیطور کلی  بهای،  رسانه

 های آموزش مستقیر و غیرمستقیر صداوسیما اثربتش خواهد بود. حالتی است که برنامه
کید بر اهمیت سواد رسانه ب( جریان منرور  تواناد باه ای: جریاان ساازی می سازی و تأ

درستی موقق شود  سازی به که اهداف جریان تفکر استفاده شود. درصورتینمادینه شدن یک 
ای فراینادی  سازی رسانه . جریان(91: ۱۹۱9مآذربتاش، جنبه سازندگی خواهد داشت شک  بی

ساختن متاطبان برای توجه کردن به اهمیت موضوعی   منرور همراه ها از آن به است که رسانه
کناد جاذاب  ای از طریق رسانه ملای کماک می سواد رسانهکنند. آنچه به تروی   استفاده می

گری و پیهیری جادی  نمودن این سواد در نهاه متاطبان و ایجاد انهیزه و تقویت حس مطالبه
 است.  آنان برای فراگیری آن

ای از طریق رسانه،  رد اهداف آموزش سواد رسانهمنرور پیشب   ج( اقناع و همانندسازی: به
ای در ذهان متاطباان،  سازی و ساخت کلیشه مثبت از سواد رساانه نبر ضرورت جریا عالوه

هایی مانند اقناع و همانند سازی، نقش مممی دارد. به این ترتیب که افراد  گیری از تکنیک بمره
عالقاه خاود  نرر شیوه حرف زدن، طرز بیان، ظاهر و رفتار، همانند افراد مورد تمایل دارند از

چنین شرایطی، افراد باید قانع شوند که الهوی معرفی شده که در عمل کنند. برای فراهر شدن 
ای برخوردار است، از جاذابیت و تواناایی بمتاری از دیهاران در  فرض موجود از سواد رسانه

ای برخوردار است. در این صورت است که متاطب مایل به همانندسازی باا  مصرف رسانه
کند و نسبت  بت به موضوع در افراد رشد میشود. به این ترتیب، ادرا  کلی مثبت نس وی می

کنند. در نتیجه هرچه فرد از اقنااع بیشاتری برخاوردار شاود، بارای  به موضوع گرایش پیدا می
مپویا،  تر شده و تمایل بیشتری برای همانندسازی از خود نشان خواهد داد پذیرش موضوع آماده

۱۹۸۱ :۱3-۱1.)  
ای، هرچاه از  های رسانه ننده: در طیفی از برنامهک های سرگرم آموزش از طریق برنامه د(

رویر، جذب متاطبان  های جدی و آموزش مستقیر پیش می سوی برنامه سرگرمی و تفریح به
که اثربتشای  شود. از سویی با توجه به این تر می دشوارتر و گاه احتمال اثربتشی پیام ضعی 
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ییر شاناخت و بااور متاطباان دشاوارتر مراتب از اثربتشی در تغ  در تغییر نهرش و رفتار، به
هاا باا دقات در درج  ها و سریال تر و دارای تداوم بیشتر مانند فیلر های جذاب است، در برنامه

تر خواهد  ها، امکان اثرگذاری بر رفتار، پس از شناخت و نهرش، عملی گونه برنامه پیام در این
 . (۱1مهمان:  بود

ویاژه  ای باه ت صورت گرفته در حوزه سواد رسانهشایان ذکر است، با مروری بر توقیقا
ها در زمینه ضرورت، سنجش و آثار سازنده و مثبت  یابیر که عمده آن توقیقات داخلی، درمی

ای و ضرورت تروی  آن، از ارائه  رغر اهمیت موضوع سواد رسانه اند و علی ای بوده سواد رسانه
اساالمی -های ایرانای ه فرهنگ و ارزششد  ای بومی های آموزش سواد رسانه نرریات و مدل

راهکارهاای تاروی  ساواد »غفلت شده است  این در حالی است که این پژوهش باا عناوان 
ای،  ، گذشته از ضرورت و اهمیت موضوع آموزش سواد رسانه«ای از طریق رسانه ملی رسانه

یاران یعنای ای جمماوری اساالمی ا ترین سازمان رسانه بر راهکارهایی مؤثر بر عملکرد بزر 
کید دارد.  رسانه ملی تأ

 روش پژوهش

منرور دستیابی باه اهاداف  های کیفی است که به پژوهش هپژوهش حاضر از زمرروش 
آوری اطالعات اولیه  دار(، در جمع ساخت باز منیمه ای و مصاحبه نیمه آن، از دو روش کتابتانه

اف کافی بر موضوع، ابتادا از منرور دریافت ادبیات الزم پژوهش و اشر استفاده شده است. به
ی ها ساازمانهای  یهتوصاهاا، مقااالت و  ناماه هاا، پایان ای، کتااب طریق مطالعات کتابتانه

هاای  بندی داده ی بررسی شاده و پاس از گاردآوری و دساتها رسانهالمللی در زمینه سواد  ینب
ر کتابتانه باا طراحای  کردن خألهای موجود در پاستهویی به ساؤاالت توقیاق، ای، برای پ 

کا به روش  یری هدفمند، مصاحبه با ده نفر از کارشناسان و گ نمونهسؤاالتی ساختارمند و با ات 
منرور دساتیابی باه پاسا   استادان حوزه رساانه و ارتباطاات انجاام شاده اسات. ساپس باه

بنادی  ای، کدگاذاری و مقولاه های این پژوهش، با المام از روش تولیل نرریه زمیناه پرسش
های داده شاده باه دسات  شده است. کدهای مووری از پاس   ا، نتای  نمایی استتراجه داده
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اصلی موقق در جادول هاای  سؤاالتهای کلیدی و مشتصی به  آمده تا بدین ترتیب پاس 
اصالی و فرعای  ساؤاالتبه پاس   سؤاالتمقایسه ای داده شود. موقق در بررسی روند این 

به ساعتی و در برخی موارد حتی بیشتر به طول انجامیده خواهد رسید. از آنجایی که هر مصاح
و  ساؤالکنناده باود  منراور مصااحبهطاور دقیاق  باهی که سؤالو گاهی برای رسیدن به پاس  

دهنده گاه ترجیح داده پاس  باه دو پرساش را یکجاا  های زیادی مطرح شده و یا پاس  جواب
 ن طبیعت کار مصاحبه است.و گاه مفصل است که ای هها گاه کوتا ارائه کند، پاس 

 ها مصاحبه شده عبارت است از: اسامی کارشناسان و پژوهشهران که با آن
 ئتیهدکتر سید بشیر حسینی، مدیر مسابق( گروه مدیریت و علوم نوین رسانه عضو  .1

ی دانشااکده ارتباطااات و رسااانه دانشااهاه صداوساایما، رئاایس شااورای علماا 
کتاب تفکر و ساواد  مؤل ی، عضو ا رسانه ی سوادالملل نیبی المپیاد گذار استیس

یی ها ممارت»کتاب  مؤل و  هشتک ۱11کتاب  مؤل ، پرورش و  آموزشی ا رسانه
 «.ی اجتماعیها شبکهبرای خواندن، دیدن و شنیدن در 

دکتر علی طلوعی، رئیس مرکز توقیقات و سنجش افکار عماومی، مؤلا  کتااب  .2
مسائول فصالنامه  سانجش و مادیر ی: درآمادی بار شایوه یاادگیری وا رسانهسواد 

 ی ارتباطی.ها پژوهش

دکتر مومدرضا بممنی، دکترای مدیریت فرهنهی، مشاور مسابق( وزیار فرهناگ و  .3
و الهاوی ممندسای فرهنهای ارشاد در گسترش ارتباطات فرهنهی و مؤل  مقالاه 

 .تعامل سازمان های فرهنهی کشور

ی المپیاد علم  ئتیهی، عضو ا رسانهدکتر سعید مدرسی، پژوهشهر و مدرس سواد  .4
ی مجتمع فرهنهی آموزشی ا رسانهی و مسئول کارگروه سواد ا رسانهی سواد الملل نیب

 میزان.

پیااد ی المعلما  ئاتیهی، عضو ا رسانهدکتر لیال وصالی، پژوهشهر و مدرس سواد  .5
روابط عماومی و ضارورت فراگیاری ساواد ی، مؤل  مقاله ا رسانهی سواد الملل نیب

 .فضای مجازی فرصت بازگشت را از افراد می گیردو مؤل  مقاله  ای رسانه
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ربیت مدرس، پژوهشهر پژوهشهاه ی دانشهاه تعلم  ئتیهدکتر شمرزاد نیری، عضو  .6
 پژوهشی در بابعلوم انسانی و مطالعات اجتماعی جماد دانشهاهی و مؤل  مقاله 

 .تلویزیون و خشونت از منرر الهوی کارکردگرایی ساختاری

مرکاز  های نوین و ماهواره های رسانه گروه پژوهشدکتر بمنام یاوری، مدیر مسابق(  .7
و بازنمایی تصویر دکتر مصادق پژوهش و سنجش افکار صداوسیما، مؤل  مقاله 

 مصادق،» سی فارسی  مطالعه ماوردی مساتند .بی .الله کاشانی در شبکه بی آیت
ای  هاای مااهواره بازنماایی تصاویر شااه در شابکهو مؤلا  مقالاه « نفت و کودتا

 .«سقو  یک شاه»زبان مطالعه موردی  تولیل گفتمان مستند  فارسی

 مسابق( فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قر. رکلیمددکتر اسماعیلی طبا،  .8

و مدرس علوم سیاسای، مؤلا  مقالاه  الملل نیبدکتر امیر حشمتی، دکترای روابط  .9
در  یا رفتار رسانه یشناس بیآسو مؤل  مقاله  رهنهیف یها استیو س شدن  یجمان

 .صدور انقالب

ی اساالمی هاا پژوهشبق( مرکاز دکتر مومد سالیمی، موقاق و کارشاناس مساا .11
و تادوین  مایهای فرهنهی صداوسا شاخصبا عنوان  نامه انیپاصداوسیما، نویسنده 

 «.مایسازی در صداوس بایدها و نبایدهای برنامه»مجموعه 
 از: است های فرعی پژوهش عبارت معطوف به پرسش هشد  سؤاالت طراحی 
ای از چاه  ی  ساواد رساانهسازمان صداوسیمای جمموری اسالمی ایران برای تارو .1

 هایی برخوردار است؟ ظرفیت

 اند؟ ای از طریق رسانه ملی کدم موانع تروی  سواد رسانه .2

ها و با چه ابعادی  ای در ایران با سایر کشورها در چه زمینه تفاوت ادبیات سواد رسانه .3
سازی  ای و بومی است؟ و برای الهوبرداری از کشورهای پیشرو درزمینه سواد رسانه

 آن، رسانه ملی چه اقداماتی باید انجام دهد؟ 

بتشی در آموزش آن،  ای و سرعت ماندگی درزمینه سواد رسانه منرور جبران عقب به .4
 چه پیشنمادی دارید؟
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سیمای جمموری اسالمی ایران برای تاروی   و گذاری در سازمان صدا ابعاد سیاست .5
ای چاه  ی تروی  سواد رسانهدیهر رسانه ملی برا  عبارت  ای چیست؟ به  سواد رسانه

 هایی را باید دنبال کند؟ سیاست

سیمای جمماوری اساالمی ایاران  و های عملیاتی در سازمان صدا ک از حوزهیکدام .6
 ای دارند؟ نقش کلیدی در تولید ادبیات سواد رسانه

 های تحقیق یافته

نوان دانش و ع ای به ها، تروی  و ارتقاء سواد رسانه در عصر حاضر با قدرت گرفتن رسانه
های سنی الزم و بلکه ضروری اسات و رساانه  ممارت در میان تمامی متاطبان از تمامی رده

بایست باه  ها و کارکردهایی که دارد، می ای خود و رسالت ملی بر اساس ماهیت و ذات رسانه
به ای و تجمیز متاطبان به تفکر تولیلی و انتقادی بپردازد. توجه  آموزش و تروی  سواد رسانه

ها در میان متاطبان باید در دستور کاار رساانه  ای و آموزش آن های اساسی سواد رسانه مؤلفه
االمکاان باا چهاونهی تولیاد،  نتیجه این اقدام، متاطبان حتی که در نووی ملی قرار گیرد، به

 ای آشنا شوند.  تولیل و مصرف رسانه

 ای  های سواد رسانه مؤلفه
 شود.  استفاده متاطبان از رسانه مربو  می های ال ( دسترسی، که به فرصت

هاا توجاه  گیری صویح از رساانه ب( استفاده، که به ممارت و توانایی متاطبان در بمره
 دارد. 

ج( فمر انتقادی، که این مفموم در ارتبا  با خواندن، فممیدن و ارزیابی کاردن موتاوای 
 عنوان ابزار است.  ای به انههای رس رسانه و نیز ظرفیت در  و آگاهی از شرایط و فرصت

دهد  هایی است که به افراد این امکان را می ای، که شامل ممارت های رسانه د( تولید پیام
گیرناد. ایان  کار  ها به خوبی به هایی با رمزگان متتل  خلق، تولید و منتشر کنند و آن که پیام

 شود.  اجتماعی میهای  های فنی و ممارت های خالقانه، ممارت قابلیت شامل ممارت
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 ای های رسانه ملی جهت ترویج سواد رسانه ظرفیت. 1
نکته مممی که در وهله نتست بایستی پاس  شفافی برای آن یافت، ایان اسات کاه آیاا 
رسانه ملی ظرفیت تروی  سواد رسانه ای برای متاطبان انبوه خود را دارد؟ بر اسااس پاسا  

هاای  رساانه ملای ظرفیات»کلی را منرور کرد که گیری  شوندگان می توان این نتیجه مصاحبه
های مربوطه را  دنبال آن آموزش مفاهیر و ممارت بسیار جدی جمت معرفی این نوع سواد و به

 .«دارد

 های رسانه ملی  شوندگان پیرامون ظرفیت چکیده پاسخ مصاحبه. 1جدول شماره 
 ای جهت ترویج سواد رسانه

 کد محوری چکیده پاسخ
نی صداوسایما جمماوری اساالمی از یاک ساو شاامل ساختار ساازما

های متعدد رادیویی و تلویزیونی و حتی مراکز استانی است یعنای  شبکه
دارای یک شبکه سازمانی گسترده است و از سوی دیهر، این سااختار از 

کاه در عرصاه  ای و کسانی تعداد کثیری نیروی انسانی و کارشناس رسانه
 برد. ره میاند بم ای فعال تولیدات رسانه

 ترین و فراگیرترین رسانه کشور است. صداوسیما بزر 

های صداوسایما، سااختار، بودجاه، مناابع انساانی و  ها و ظرفیت داشته
 توانمندی این سازمان در تولید موتوا است.

برخورداری از شبکه 
 نیروی انسانی گسترده

بودجااه و اعتبااار سااازمانی و درآماادهای مااالی صداوساایما جممااوری 
ریزی  بنادی و برناماه اسات و اگار بودجه مالحراه  قابالالمی ایاران اس

ای باشاد،  ویژه در زمینه تروی  سواد رسانه سازمان به شکل هدفمند و به
 آورد. ظرفیت زیادی را برای این سازمان به وجود می

های صداوسایما، سااختار، بودجاه، مناابع انساانی و  ها و ظرفیت داشته
 تولید موتوا است. توانمندی این سازمان در

قدرت تأمین منابع 
 اعتنا  قابلمالی 

تواناد ظرفیات  تعداد زیاد متاطبان صداوسیما در اقصی نقا  کشور می
 زیادی را برای این رسانه به همراه داشته باشد.

جر و برخورداری از ح
تنوع در متاطبان و 
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صداوسیما چون متاطب انبوه دارد پس ظرفیت خوبی بارای آماوزش و 
 ای دارد. تروی  سواد رسانه

امکان دسترسی آسان 
 و نامودود متاطبان

 اتفاق باه بیقر  تیااکثربه در دسترس بودن آن بارای  با توجهصداوسیما 
هایی در ژانرهاای متتلا  را در دساتور  تواند تولید برنامه متاطبان، می

 ای متاطبان باشد. ها افزایش سواد رسانه کار قرار دهد که هدف آن
راحتی به رادیو و تلویزیون دسترسی داشته  به توانند یممتاطبان  حداکثر
 باشند.

نسبی به صداوسیما دارند و اعتمااد نسابی جامعاه و یاا باه  مردم اعتماد
دهاد کاه  عبارتی متاطبان صداوسیما این قابلیت را به ایان ساازمان می

هنوز عده زیادی از متاطبان، خبار و اطالعاات موثاق خاود را از ایان 
سانه دریافت کنند و درواقع به اخبار و اطالعات صداوسایما اطمیناان ر

 کنند.
شاود یعنای خیلای از  ای در کشور موسوب می صداوسیما مرجع رسانه

شاود.  افتد با شاخص صداوسایما ارزیاابی می ها که در کشور می اتفاق
شاود کاه موسایقی کااه از  عناوان مثاال در بواث موسایقی گفتاه می باه

 شود حالل است.  یصداوسیما پتش م

 ای مرجعیت رسانه

ها  ای و آداب استفاده از رسانه ها از فواید سواد رسانه اگر متاطبان رسانه
شااک مطالبااه جاادی در ایاان   ای آگاااه باشااند، باای های رسااانه و آساایب

خصوص خواهند داشت. برای متاطب باید اشاتیاق ایجااد کارد تاا آن 
ای کناد.  ی ویاژه ساواد رساانهها وقت متاطب از سازمان مطالبه برنامه 

سااازی اجتماااعی شاابیه کاااری کااه در  تلویزیااون هنااوز در حااوزه مااوج
 تواند عمل کند.  افتد، می عسل و خندوانه اتفاق می های نریر ماه برنامه

 سازی جریان

ای در ذهان متاطباان ظرفیتای اسات کاه  جذاب نماودن ساواد رساانه
هاای اقنااعی  کنیاکصداوسیما با لوااظ نکاات هناری و اساتفاده از ت

 تواند انجام دهد.  می
 سازی جذاب
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های صداوسیما اگر جذابیت در ذهن متاطبان را به وجود آورناد،  برنامه
دهند که متاطب را برای مدت طوالنی در  این امکان را به این رسانه می

 های موردنرر خود را به او انتقال نمایند. دارند و پیام مسیر خود نهه 
هار   هاای غیرمساتقیر آن هایی باا پیام تواند با تولید برنامه رسانه ملی می

توسط نتبهان جامعه ممارت در  انتقادی و برقراری ارتباطاات کاه دو 
 ای هستند را افزایش دهد. سطح عالی سواد رسانه

های  رساانی تاا برناماه های صداوسیما اعار از خبار و اطالع تمام برنامه
ناگ و ... ظرفیات آماوزش و ها، مسابقه، م تولیدی مثل سریال ستند، ج 
 ای را دارند. تروی  سواد رسانه

توانمند در تولید انبوه 
و متنوع موتوای 
مرتبط با سواد 

 ای رسانه

 ای موانع رسانه ملی جهت ترویج سواد رسانه. 2
یما آیاا ماانعی بارای تاروی  ساواد صداوساهای بالقوه و بالفعل  یتظرف وجود بااما آیا 

ینچناین اای در این زمینه   شونده ریق این سازمان قدرتمند، وجود دارد؟ مصاحبهی از طا رسانه
ای در  و یونسکو و نمادهای تتصصی سواد رسانه UEکمیسیون اروپایی »دهد که:  یمپاس  

 Educationکانادا، ایرلند، استرالیا، دانمار ، انهلیس، فرانسه و ... به شیوه تتصصی بوث 

ها با مشارکت کشورهای اتوادیه اروپاا  را دنبال کردند، آن Criticalیژه و ای به در سواد رسانه
ای جوامعشاان را باا متغیرهاای جدیاد  مدل و منشوری طراحی کردند و هر ساله سواد رسانه

و پارورش و نمادهاای فرهنهای باه تاروی  ایان ممار  کنند و سپس نماد آموزش  ارزیابی می
ای چندان اعتبار و کاارایی نادارد و بیشاتر تشاریفاتی  سانهپردازد  اما در ایران مرکز سواد ر می

است و هر ارگانی به این حوزه وارد شده است، صنعتی آشفته را پدید آورده است. وظیفه رسانه 
ای نیست، بلکه باید در کنار اقادام ساایر نمادهاایی چاون دانشاهاه،  ملی تروی  سواد رسانه

عنوان همراه و همیاار باه  شناسی به فرهنهی و زبان و پرورش، وزارت ارشاد، بنیادهای  آموزش
های مسائول و ارائاه آن باه  ای از سوی ارگان این امر مبادرت ورزد. تنریر سند مقررات رسانه

تواند این آشفتهی را تقلیال دهاد. در کمیسایون  ای جمت اجرا می های رسانه تمامی سازمان
دهنده عماده  این سند وجود دارد که نشاان ای غربی های سواد رسانه اروپایی و یکی از مؤلفه
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گاه باشند تا بتوان آن را با سواد رسانه های رسانه فعالیت ای باال  ای است و متاطبان باید از آن آ
 «.قلمداد کرد

ضاع  ذاتای و اساسای تماامی  ها رساانهای اعتقاد دارد که نقادگریزی  شونده مصاحبه
هایی کاه قادرت  خصاوص رساانه ها به هرساان»دهاد :  یمست. وی چنین توضایح ها رسانه

روزرسانی و همهام شدن با مطالبات اساسی متاطبان را ندارند، تمایلی به ساخت و تولید  به
بینناد و ایان ماانع و  متاطبان فعال نیز ندارند  زیرا در این صورت خود را دچاار ضاع  می

فرض کنیر ساواد  ای است. اگر چالشی اساسی برای صداوسیما در جمت تروی  سواد رسانه
ها ساتت  کناد، کاار رساانه ای ممارت متاطب در مواجمه باا رساانه را حمایات می رسانه

ویژه  توانند باشند. باه ای می ترین موانع توسعه سواد رسانه ها بزر  شود. در این معنا رسانه می
ند. از تر شدن را ندار تر شدن و عمیق روز شدن و جذاب هایی که خیلی حال و حوصله به رسانه

مان پاایین و در بدناه  طور کلی ظرفیات نقاد و انتقااد در بدناه فرهنهای جامعاه طرفی، ما به
خاواهیر متاطاب را  جاست که از طرفای می مان خیلی پایین است. پارادوکس همین سیاسی

خواهد سواد  انتقادی بار بیاوریر و از طرفی ظرفیت انتقاد را نداریر لذا اینجاست که رسانه نمی
 «.ای متاطب باال برود رسانه

 شوندگان پیرامون موانع رسانه ملی  چکیده پاسخ مصاحبه. 9جدول شماره 
 ای جهت ترویج سواد رسانه

 کد محوری چکیده پاسخ
دولتی بودن صداوسیما جمموری اسالمی ایران ضع  و مانع تروی  

 ای از طریق این سازمان است. سواد رسانه
العاات خروجای از صداوسایما عدم اعتمادبتشی از جامعاه باه اط

ها موجاب ضاع  و  دلیل وابستهی این رسانه به حاکمیت و دولت به
 ای است. منع در تروی  سواد رسانه

 وابستهی به دولت

ای وجود دارد،  زایی که در صداوسیما نسبت به سواد رسانه نهاه آسیب
 ای تیغ دو لبه است.  این است که سواد رسانه

عدم تمایل به ساخت 
 ولید متاطبان فعالو ت
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 مرسانه ملی(. گیران تصمیر ضع  دانشی یا بینشی در
گذاران ساازمان نسابت باه  یاساتسنبود دغدغه در مادیران ارشاد و 

 ی.ا رسانهاهمیت موضوع سواد 

و تولیدکنندگان رادیو و تلویزیون  سازان برنامهفقدان آموزش الزم برای 
 ی.ا رسانهینه سواد زم در

گیرندگان صداوسایما نسابت باه ساواد  یرتصمن و عدم آشنایی مدیرا
 سازی درست در متاطبان. های انهاره یوهشی، مباحث آن و ا رسانه

ای، عاادم شااناخت از اصااول و  عاادم فماار درساات از سااواد رسااانه
گذاری در زمینه    ای در ایران، عدم شاخص های سواد رسانه فرض پیش

 ای. سواد رسانه

گاهی و  عدم آ
مندی  دغدغه
گیران و  تصمیر

سازان رسانه  برنامه
 ملی

گذاری مشتصاای در ایاان خصااوص انجااام  در صداوساایما سیاساات
اصاطالح  نشده  هر چند در اسناد باالدستی ساازمان بادون اشااره به 

تواند مصداق افزایش سواد  شده که می ای به مواردی اشاره  سواد رسانه
 ای باشند. رسانه

ر میاااان مااادیران و ای کاااه د رویکردهاااای دوگاناااه و چندگاناااه
 ازجملاهای وجود دارد  گیرندگان صداوسیما درباره سواد رسانه تصمیر

 هاست. موانع و ضع 

 ای مستند و مستدل. نبود مقررات رسانه

نبود مقررات جامع 
 ای رسانه

ضع  ارتباطی بین  های فرهنهی و آموزشی کشور. قطع ارتبا  رسانه ملی با سایر ارگان
 نمادهای فرهنهی

سااازی بااه شااکل مسااتمر و در  ی نیازمنااد بااه انهااارها رسااانه سااواد
ی زودبازده و پاداش آنای، ها پروژهمدت است. در کشور ما به  یطوالن

مدت عادت شده است و این  یطوالنساز و  ی انهارهها پروژهدر مقابل 
ی است کاه نیااز باه اساتمرار در ا رسانهخود مانعی برای تروی  سواد 

 تالش دارد.

 زدگی شتاب
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 ای. در تروی  سواد رسانه زدگی شتاب
ای در  ساازی در حاوزه ساواد رساانه در حال حاضر، حمایت و برنامه

حد کلیشه و رفع تکلی  و نه از سر دلساوزی، احسااس مسائولیت و 
 مدت است. صبوری تا حصول نتیجه طوالنی

 ای. سواد رسانه آموزشنبود عزم جدی در رسانه ملی برای 

 فقدان اراده، حمایت
 و انهیزه در رسانه ملی

گری جدی در متاطبان به فراگیری دانش و ممارت ساواد  نبود مطالبه
 عنوان ضرورت روز. ای به رسانه

گری در   فقدان مطالبه
 متاطبان

ای در رسانه ملای و  های مؤثر در حیطه سواد رسانه تجربه کر پژوهش
جدیاد و  مندی از منابع علمی و توقیقاتی ضع  این سازمان در بمره

 ای. روز موضوع سواد رسانه به

ای در ایران و نداشتن نقشه راه و  پژوهی در حوزه سواد رسانه عدم آینده
مادت و  مدت، میان منرور تعیین اهداف کوتاه انداز بلندمدت به چشر

واسطه رساانه  ای در جامعه به بلندمدت در زمینه گسترش سواد رسانه
 ملی.

 پژوهی فقدان آینده

 ای ارهای رسانه ملی در زمینه ترویج سواد رسانهراهک. 3
، تبیاین موضاوع و ای از طریق رسانه ملی گام اول در زمینه آموزش و تروی  سواد رسانه

ای  که ساواد رساانه آشنا ساختن متاطبان با این موضوع و بوث و گفتهو درباره آن است. این
ضر چیست و چرا متاطباان باه کند. ضرورت فراگیری آن در عصر حا چه هدفی را دنبال می

ای از طریاق  ای نیاز مبرم دارند. گام بعد، آماوزش مماارت ساواد رساانه فراگیری سواد رسانه
های مستقیر و غیرمستقیر یا ضمنی است. در نتیجه این اقدام متاطبان باید  هایی با پیام برنامه

ها و رماز و  ولیال، و نشاانههای دریاافتی را ت به دانش و اطالعاتی مجمز شوند که بتوانند پیام
هاای اول و دوم  منرور توقاق گام ای و معناهای نمفته در آن را بشناساند. باه رازهای اثر رسانه

های زیر در دستور کار رسانه  حل ای از جانب رسانه ملی، ضرورت دارد راه آموزش سواد رسانه
 ملی قرار گیرد:
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باار جلااب   کااه عااالوه ووین ، بهاتخااار رویکاارد نقااد )خااود( در رسااانه ملایالا ( 
هاای تفکار انتقاادی و چهاونهی تولیال و ارزیاابی  توجه متاطب باه مقولاه نقاد، ممارت 

ای مطاارح شااده و متاطبااان فعااال و واجااد ممااارت نقااد موتواهااای  هااای رسااانه پیام
 ای شوند.  رسانه

گاه ب( توجه به الزامات آموزش سواد رسانه سازی مدیران ارشد و حتی بدنه  ای نریر آ
ای از طریاق مطالعاه و دریافات الهوهاای آماوزش ساواد  کارکنان سازمانی به سواد رسانه

ای در ایان  گیری از دانش و تجربیات کارشناسان و متتصصان سواد رسانه ای و بمره رسانه
 زمینه. 

ای و تدار  سازوکارهای الزم جمت  توجه به بسترهای مورد نیاز آموزش سواد رسانهج( 
ای از جاناب متاطباان. در شارایطی کاه قشار  ه ملی در پذیرش سواد رسانهتأثیرگذاری رسان

منراور  اند و رسانه ملی باه ای بیهانه عریمی از توده متاطبان رسانه ملی با مفموم سواد رسانه
سازی و اقناع متاطبان  یاددهی و تروی  آن، نیازمند این اقدامات از قبیل اعتمادسازی، جریان

 است.
که افراد  نووی ها بایستی آموزش داده شوند به ای، ممارت وزش سواد رسانهد( در فرایند آم

هاایی  ها ماهر شاوند. مماارت گیری از آن ها، در چهونهی بمره بر آشنایی با این ممارت عالوه
ای صویح، قدرت گزینش و انتتاب پیاام مطلاوب، قادرت  نریر: اتتاذ رژیر مصرف رسانه

ای، تفکار انتقاادی و مواجماه  های رسانه یی با بازنماییتشتیص اخبار واقعی و جعلی، آشنا
 ای و ... . های رسانه آگاهانه با پیام

یکی از کالن راهکارهای الزم برای رسانه ملی جمت عمل به آماوزش و تاروی  ساواد 
های الزم و ضااروری و یااا تغییاار و اصااالح  ای در میااان متاطبااان، اتتاااذ سیاساات رسااانه

در این خصوص  ها مصاحبه سؤاالتاست. بر این اساس یکی از های فعلی سازمان  سیاست
ای  ها، دنبال کردن و مطالعه مباحث آموزش سواد رسانه یاستسدر زمینه  صورت گرفته است.

که در این کشورها چه نمادهاا و  ها و این در کشورهای پیشرو در این زمینه و الهو گرفتن از آن
تواند راهکار عملی دیهری  ای هستند می زش سواد رسانههایی متولی و درگیر مقوله آمو سازمان
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ای و بلکه فراتر از آن نرام آموزشی کشور موسوب  برای صداوسیما جمت تروی  سواد رسانه
ها را بومی کنیر و در کشورمان پیاده سازیر. بنابراین  که بتوانیر این یافته تر این شود. از همه ممر

 ها مصااحبه ساؤاالتکشورهای پیشرو به شکل ویاژه در ی در ا رسانهموضوع الهوهای سواد 
 گنجانده شده است.

توجاه و عنایات  ها کاه از دیربااز ماورد تارین کارکردهاای رساانه تردید یکی از ممر بی
اندیشمندان این حوزه باوده، کاارکرد آموزشای اسات. از موضاوعات ممار در بواث ساواد 

که یکی از کارکردهای اصلی و  آنجا ت و ازای، نووه آموزش و انتقال آن به متاطبان اس رسانه
ویژه  ها و باه رسانه مملی( نیز، کارکرد آموزشی آن است، این ممر بیشتر بار دوش رساانهممر 

رسانه ملی است. یکی از کالن راهکارهاای الزم در زمیناه آماوزش و انتقاال مباحاث ساواد 
کاه البتاه خاود ایان موضاوع  های عینی در این زمینه اسات ای به متاطبان یافتن نمونه رسانه

دیهر مصاحبه پیراماون  سؤالعنوان رویکرد و سیاست سازمان تلقی شود. بنابراین  تواند به می
هاا و   مجماوع سیاسات طریق رسانه ملی شکل گرفته است. ی ازا رسانهتدابیر آموزشی سواد 

 شوند. یم موردنررتدابیر آموزشی، منت  به راهکارهای 
ای  ها در حوزه آموزش و تاروی  ساواد رساانه شونده بر سیاست  هیکی از اساتید مصاحب

کید می ای در رساانه ملای،  نماید و اعتقاد دارد ازجملاه راهکارهاای تاروی  ساواد رساانه تأ
ای متاطباان و  ای، بمسازی الهوی مصارف رساانه افزایی متاطبان در حوزه تولید رسانه توان

گا ارتقای شناخت متاطبان از رسانه گوناه  بااره این هاست. ایشان در این  هی دادن به آنها و آ
ای از طریق رسانه ملی اواًل باید توان  منرور آموزش و تروی  سواد رسانه به»دهد:  توضیح می

ای در زمینه موتوای تولید، ابزارهای تولید و مماارت تولیاد افازایش  متاطبان در تولید رسانه
متاطبان تغییر کند و بمینه و هدفمند شود  برای ایان  ای یابد، ثانیًا باید الهوی مصرف رسانه

 هاا در انتتااب و گازینش افزایای آن منرور توانمندسازی متاطبان در نقد و تولیل و ممارت
را  ها رساانهی الزم و ضروری است، ثالثًا بایاد حاوزه شاناختی متاطباان از ا رسانهی ها امیپ

ه، تکنولوژی رسانه و بازیهران رساانه آماوزش مفاهیر اقتصاد رسان ها آنتقویت نمود یعنی به 
 «.داده شود
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 شوندگان پیرامون راهکارهای رسانه ملی  چکیده پاسخ مصاحبه. 9جدول شماره 
 ای جهت ترویج سواد رسانه

 کد محوری چکیده پاسخ
مادت و بلندمادت در زمیناه گساترش  مدت، میان تعیین اهداف کوتاه -

 سانه ملی.واسطه ر ای در جامعه به سواد رسانه

مدت،  های کوتاه ها و گام گذاری و تدوین برنامه تدوین نقشه راه، هدف -
 مدت و بلندمدت. میان

نفعان، ساند مقاررات  واسطه ذی باید در کمیسیون فرهنهی مجلس و به -
سازی به جامعه معرفی شاود.  ای تنریر و از طریق رسانه و برنامه رسانه

ت جدی گرفته نشود، اصالح و تا این سند تنریر نشود و اگر موجود اس
توان ممارتی را به ماردم آماوزش داد؟ بایاد  بازخوانی نشود، چطور می

 ای ممارت است. ممارت باشد تا آموزش داده شود. سواد رسانه

تنریر سند و 
 نقشه راه

خود دانشهاه است و کارکرد تربیت و تعالی بتشی باه  نوبه اگر رسانه به -
رسانه قائال هساتیر، ماا بایاد ببینایر کاه  جامعه و به مردم جامعه برای

ای یااا  انسااان تااراز و انسااان مطلااوبی کااه در ذهاان ماادیران رسااانه
گذاران باالدستی رسانه است، چیست؟ یعنی اواًل بایاد غایات  سیاست

رسانه و هدف رسانه در تربیت متاطبان خود معین شود که بعد مواناع 
تعریا  شاود کاه  آن را رفع کند و یا به رشدش کمک کناد. پاس بایاد
 هایی؟ متاطب مطلوب صداوسیما کیست؟ با چه ویژگی

ای ویاژه هار  بندی متاطبان و تولید برنامه بر موور ساواد رساانه طی  -
 طی  

باارای هاار شاابکه رادیااویی و تلویزیااونی و « متاطااب خاااص»تعیاین  -
اسااس نیازهاا و  ساازی آن شابکه بار دهی تتصصای باه برنامه جمت

 خواستهاه متاطبان 

های رادیاو و تلویزیاون  بندی سانی در پتاش برناماه اصول رده رعایت -

پژوهی  متاطب
بندی  و رده

 سنی
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 شود. ای به متاطبان می موجب القاء ضمنی سواد رسانه

شناساای در بعااد آداب مصاارف رسااانه، یکاای از  در بوااث متاطااب -
بنادی سانی  های رادیاو و تلویزیاون رده ها این است کاه برناماه آسیب

 ندارند.
توزیع که هنوز در انوصار ساازمان صداوسایما اسات، بایاد  در حوزه -

سازی سیاست اصلی ایان ساازمان باشاد. صداوسایما ماوجی  جریان
ای را  گراناه ساواد رساانه ایجاد کند که خاود ماردم مشاتاقانه و مطالباه

 پیهیری کنند. 

 سازی جریان

هاا و باه سابک  ای را باه سابک سالبریتی صداوسیما باید سواد رساانه -
 سازها برای متاطب جذابش کند.   تجذابی

 سازی جذاب

ای در میاان مادیران ساازمانی و متاطباان  جدی ساختن سواد رساانه -
تواناد باا  ها از جمله رسانه ملای ضارورت دارد. صداوسایما می رسانه

کید بیشتر بر موضوع سواد رسانه ای و اجباری نمودن این درس بارای  تأ
 ر اهمیت و جدیت آن بیافزاید.ها در دانشهاه صداوسیما ب همه رشته

های اقنااعی، تماایالت متاطباان باه سامت  باید با استفاده از تکنیک -
 ای را برانهیتت. سواد رسانه

 سازی جدی

عنوان رویداد ضروری و موردنیاز جامعه کناونی بایاد  ای به سواد رسانه -
کااه خااود  نووی در ذهاان متاطبااان بااه شااکل جااذاب شااکل گیاارد به

 گر این سواد باشد. ی مطالبهمتاطب پیهیر و حت
ای  گوناه های خباری و تولیلای خاود بایاد به رسانه ملی در متن برنامه -

ای و  عمل کند که در متاطبان ایجااد حساسایت دربااره ساواد رساانه
 تفکر انتقادی نماید.

ایجاد انهیزه و 
تقویت 

گری در  مطالبه
 متاطبان

متتلا  اسات. های  تارین وظاای  رساانه سازی، یکای از ممر انهاره -
کارگیری فناون  ساازی گساترده را از طریاق باه صداوسیما امکان انهاره

اقناعی متتل  و استفاده از امکانات گسترده دیداری و شنیداری دارد. 
 سازی انهاره
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 سازی دارند. ها خاصیت الهویی و انهاره فراموش نشود که هنرپیشه
طرفای گارفتن باا  یکارگیری تکنیک نقد خود و یا به تعبیری فیهاور ب به -

بیان جزئیات در اخبار و ارائه تولیل مشبیه اتفاقی که در فاکس نیاوز و 
 افتد(. . سی می بی بی. 

در زمینه آموزش تفکر انتقادی، گسترش فرهنگ پذیرش نقد با پرهیز از  -
 کاری و عبور از خطو  قرمز برای رسانه ملی ضروری است. موافره

 نقد خود

سازانی که ساابقه  ای و برنامه صین سواد رسانهباید از متتص مایصداوس -
 ساخت برنامه دارند و تجربیات آنان استفاده مفید نماید.

گیری از  بمره
نررات 

 متتصصین
سازمان صداوسیما زمانی انوصار تولیاد، توزیاع و حتای دسترسای را  -

 داشت یعنی متاطب فقط به رادیو و تلویزیون دسترسی داشت.

خاورده و فقاط  هار  انوصار تولید و دسترسی به اآلن برای این سازمان  -
گذاری صداوسیما بایاد در  جای مانده است. اولویت انوصار توزیع به

عدم تولید برنامه و بلکه توزیع تولیادهای خاوب مخاارج از ساازمان( 
 باشد.

گری  ای بایستی سیاست تسمیل صداوسیما در زمینه تروی  سواد رسانه -
وزیاع تولیادات خاارج از ساازمان کاه گری جمت ت اتتاذ کند، تسمیل

کننادگان شاود  یعنای اجاازه  موجب ایجاد فضای رقابتی در میان تمیه
بدهد که افاراد بیرونای نقاش تولیدکنناده ایفاا کنناد و ساازمان نقاش 

که نقش تولیادی داشاته  کنندگی داشته باشد. سازمان بیش از این توزیع
 کننده را ایفا کند. باشد، نقش توزیع

هی د اولویت
سمر توزیع بر 

تولید رسانه 
 ملی

ای از طریاق صداوسایما، تولیادات  سازی سواد رساانه منرور جریان به -
 بینش موور و گرایش موور باید اولویت سازمان باشد.

اولویت اصلی صداوسیما باید تولید در حوزه بینش و گرایش باید باشد  -
رقابات ایجااد  ها واگذار کند و بلکه های دیهر را به باقی عرصه و حوزه

تولید 
های  رنامهب

دهنده و  بینش
 دهنده گرایش
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سازی نقاش ایفاا  و جریان Brandingکند. به تعبیر دیهر باید در حوزه 
کند. سازمان بایاد در حاوزه تولیادات مااکرو مکاالن( عمال کناد ناه 
اارد(. در ایاان نهاااه ممکاان اساات ظاااهر برنامااه  تولیاادات میکاارو مخ 

 ای نباشد بلکه ممکن است جام جمانی باشد. وجه سواد رسانه هی  به
- Edutainment  تلفیااقEducation  وEntertainmen عنوان  کااه مااا بااه

ای اسات کاه هار وجاه دانشای و  کنیر، حوزه آموزی ترجمه می سرگرم
 عقلی دارد و هر وجه قلبی و انهیزشی دارد.

آموزی  ای در قالب سرگرم یکی از راهکارها آموزش مفاهیر سواد رسانه -
های تلویزیاونی،  ساریال هاا و های رادیاویی، فیلر ت. نریر: نمایشاس

هااا و شااوهای تلویزیااونی،  مسااابقات رادیااویی و تلویزیااونی، جنگ
 های طنز رادیویی و تلویزیونی. برنامه

 آموزی سرگرم

ای هدفمناد در آماوزش و تاروی  سااواد  منرور دساتیابی باه برنامااه باه -
عزیزماان ایاران، بایساتی در  شاده کشاور ای باا ادبیااتی باومی  رسانه

کنندگان و تولیدکننادگان  گذاری کالن، دستورالعملی ویژه تمیه سیاست
کنااد تواات عنااوان  ساای می باای.  تنراایر شااود. شاابیه کاااری کااه باای. 

، بااه نراارم صداوساایما هاار بایااد ایاان «کنناادگان دسااتورالعمل تمیه»
 دهد. سازان قرار کار خود و برنامه دستورالعمل را تمیه و در دستور

ای بایاد رویکارد کلای اتتااذ کارد. در کلیاه  برای افزایش سواد رسانه -
کننادگان ماالی  ای، ایان مناابع و تأمین موصوالت و موتواهای رسانه

ها را تعیاین  ساازی هستند که رویکارد کلای کارهاا، موتواهاا و برنامه
 کنند. می

دستورالعمل 
 کنندگان تمیه

واساطه  هاای مساتقیر به آموزشهای ترویجای و ارائاه  استفاده از مدل -
هااای ساانی  ای در رده های خاااص آمااوزش سااواد رسااانه تولیااد برنامااه

ای در جادول  متتل  و اختصاص حداقل یک برنامه ویژه سواد رسانه
های رادیاو و تلویزیاون  هار دو راهکاار  های هماه شابکه پتش برنامه

تروی  گفتمان 
 ای سواد رسانه
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 گردند. ای می مذکور منجر به تولید گفتمان سواد رسانه
گاهی - هاای  ای از طریق بتش رسانی به متاطبان بر مبنای سواد رسانه آ

رسانی رادیو و تلویزیون و تعیاین درصادی از تعمادات  خبری و اطالع
 ای. ها برای آموزش سواد رسانه سازی همه شبکه برنامه

ای بااا رعایاات اسااتاندارد در طااول زمااان  القاااء رژیاار مصاارف رسااانه -
 های رادیویی و تلویزیونی. برنامه

القاء رژیر 
مصرف 

 ای رسانه
 برای هر شبکه رادیویی و تلویزیون.« متاطب خاص»تعیین  -
ریزی  تبع آن، برناماه ایجاد و تولید متاطب خاص برای هر شابکه و باه -

 ها. های آن تناسب ویژگی ای برای هر متاطب به  مبتنی بر سواد رسانه

اد بار بیاورد.رسانه باید مردم را متفکر و  -  نق 

ساخت 
 متاطبان فعال

مرکز پژوهش و سنجش افکاار صداوسایما باا مطالعاه کمای و گااهی  -
ای در طبقاات متاطاب،  کیفی دربااره وضاعیت کناونی ساواد رساانه

نفعاان و بررسای الهوهاای موفاق و تجربیاات  خواص، مادیران و ذی
ن ساواد هاایی از میازا ای و دریافات داده جمانی در ارتقای سواد رسانه

 ای در جامعه در این زمینه تولید ادبیات کرده است. فعلی رسانه
صداوسیما با کمک مرکز توقیقات و سنجش افکار عمومی باید درباره  -

شاده  های پتش  تولیدات خود از متاطبان نررخواهی کند مچه برنامه
 و چه تولیدات آینده( و بازخورد نررسنجی را به متاطبان انتقال دهد.

های پژوهشی و توقیقاتی صداوسیما مثل اداره کال  ن مجموعهپرداخت -
ای از منرر دیان و  های اسالمی سازمان به موضوع سواد رسانه پژوهش

 استفاده از آیات و روایات مرتبط.

پژوهش و 
 نیازسنجی

ای در کشورهای پیشارو متناساب باا  سازی الهوهای سواد رسانه بومی -
اوسیماساات. اگرچااه فرهنااگ ایراناای اسااالمی اساات بایسااته صد

ای وجاود دارد و ماا بایاد ابتادا  رویکردهای متتلفی باه ساواد رساانه

الهوبرداری و 
طراحی الهوی 

 بومی
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های فرهنهی خاود اتتااذ رویکارد کنایر و ساپس از  متناسب با ارزش
الهوهای موجود بمره مطلوب ببریر. چه در نهاه کاالن و چاه در نهااه 

ای ساایر کشاورها باا  های زیادی بین ادبیات سواد رساانه خرد، تفاوت
هاای  ای کشاور ماا وجاود دارد. تفااوت در ارزش دبیات سواد رساانها

های فرهنهی، دینی، مذهبی و اخالقای  چاه سالبی و  ای، ارزش رسانه
ها و تکاالی  اجتمااعی خیلای تفااوت  بنادی چه ایجاابی. در اولویت

 داریر.
ای در ایاران باا ساایر  ترین تفاوت و مزیات آماوزش ساواد رساانه ممر -

ای  های دینی در فرایند آماوزش ساواد رساانه ز آموزهکشورها، استفاده ا
 است.

هنوز الهوی بومی دقیق و قطعی نداریر اما لواظ کردن شارایط باومی  -
ای، الزامای  فرهنهی، اقلیمی، سیاسی و مذهبی در آموزش سواد رسانه

 است. 
ها متفاوت است. درواقاع اشاترا  داریار ولای  انسان مطلوب ما با آن -

ها در تعری  انسان مطلوب  های آن ها و ارزش خصانطباق نداریر. شا
ها بر اساس ایدئولوژی ماا بسایار  با ما متفاوت است. تعری  شاخص

 بینی داریر. ممر است. تفاوت زیادی در جمان
ها بایاد الهاوی باومی  در ایران با توجه به ابعاد هنجاری فعالیت رسانه -

ا تعریا  طراحی شود که مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسایما با
 های پژوهشی به این منرور، وارد این حوزه شده است. پروژه

هااای ضااروری در تااروی  سااواد  حل اگرچااه الهااوبرداری یکاای از راه -
ای است اما این کار باید بر اساس مبانی فرهنگ اصیل اساالمی  رسانه

 شده فرهنگ خودی باشد. ایرانی باشد و بومی 
 ای در رادیو و تلویزیون  های تتصصی آموزش سواد رسانه برنامه تولید -
ای  موور و آموزشی تتصصی ساواد رساانه های کارشناس تولید برنامه -

تولید 
های  نامهبر
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 در رادیو و تلویزیون 
های کارشناسای، علمای،  های خاص آموزشی نریر برناماه تولید برنامه -

، های جناگ نارم های سیاسی و ... با مووریت شیوه اجتماعی، تولیل
ها و  هاای اساتفاده صاویح از رساانه های سااخت شاایعه، روش شیوه

 تفکیک اخبار صویح از غلط و ... 

ریزی ویاژه شابکه آماوزش تلویزیاون و  تواند باا برناماه صداوسیما می -
ای از ایان شابکه در  تعیین مأموریت خاص برای آموزش ساواد رساانه

 ای اقدام کند. جمت آموزش تتصصی سواد رسانه

 تتصصی

های تولیلی و گفتهوموور برای بااال باردن ساطح شاعور  تولید برنامه -
 متاطبان 

های مصااداقی از تفکاار انتقااادی و مواجمااه  ساااخت و تولیااد برنامااه -
گاهانه، نریر ساخت و تولید برناماه تولیلای و ارزیاابی و انتقاادی از  آ

 ها  نهها، رهبران فکری رسا شناسی رسانه ها، جریان خود رسانه

های کارشناسای گفتهومواور هماراه باا ارائاه  استفاده از قالب برناماه -
 تولیل و ارزیابی.

تولید 
های  برنامه

 تولیلی

های کارشناسی و تولیلای رساانه،  تواند در قالب برنامه صداوسیما می -
ای باه تولیال و نقاد هناری و  با استفاده از کارشناسان هناری و رساانه

از پتاش فاایلر بپاردازد و باا شاارکت دادن  موتاوایی، در قبال یااا بعاد
متاطبان در ایان نقاد و تولیال باه موضاوع آماوزش و تاروی  ساواد 

طور ضمنی بپردازد و با این اتفااق در کناار جاذاب نماودن  ای به رسانه
 شود. بوث به مباحث موتوایی هر پرداخته می

تولید 
های  برنامه

 تعاملی

 های رادیو و تلویزیون  برنامه استفاده از ادبیات ضمنی و غیرمستقیر در -
ای بارای آماوزش غیرمساتقیر ساواد  هاای رساانه یکی از بمترین قالب -

ر متاطاب رادیاو و تلویزیاون  عنوان برنامه ای قالب طنز به رسانه های پ 
 است 

آموزش غیر 
مستقیر و 

 ضمنی
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رمتاطب رادیو و  ای در ضمن موتوای برنامه آموزش سواد رسانه - های پ 
 تلویزیون 

های عمااومی خااود بااا اسااتفاده از  هتوانااد در برناماا صداوساایما می -
ها  های نررخواهی، زیرنویس و ... با متاطبان در ماورد برناماه تکنیک

 تعامل داشته باشد. 
ی بایسااتی رویکاارد آمااوزش ا رسااانهصداوساایما باارای تااروی  سااواد  -

ی را در دستور کار خاود قارار دهاد. آماوزش ا رسانهی سواد ها ممارت
هاای اقنااع،  ی، مواجمه نقادانه و تولیلی، تکنیکا رسانهمصرف رژیر 

 ای و ...  ها، پروپاگاندا، تبلیغات، مضامین رسانه بوث سلبریتی
ی به متاطبان، اصول اولیاه ا رسانهی سواد ها ممارتآموزش مفاهیر و  -

ی و تواناایی ا رسانهخبرنهاری و نویسندگی، اصول اولیه تولید موتوای 
 ی ا رسانهتولیل موتوای 

آموزش نووه انتشار موتوا در فضای مجازی و همچنین نووه ارزیاابی  -
  ها رسانهحرف و ایده و نررات دیهران در 

ی خاود باه سابک زنادگی ها برناماهرسانه ملی در تنریر جدول پتش  -
 مطلوب توجه داشته باشد.

آموزش 
های  ممارت

 ای سواد رسانه

سایقی، تبلیغاات، ساینما، ای نریار فایلر، مو معرفی ابزارهاای رساانه -
 ها و ...  ها، ویدیوگیر پویانمایی، سلبریتی

هاایی مثال اصاول تولیال موتاوا،  آموزش متاطبان در زمینه تکنیک -
ی ارتباطات، اصاول فلسافه و ها هینررهای اقناعی،  پروپاگاندا، تکنیک

ی بند صورتی، مغالطات، توجه به منبع خبری، ا رسانهمنطق در مبانی 
ی( و دار هیسارمارسانه در غرب ملاذت، شاموت، ساود، اصول فلسفه 

 عملیات جنگ روانی.

آموزش 
های  تکنیک
 ای رسانه

در آغاز و یا پایان تولیدات رادیویی و تلویزیونی اعر از سارگرمی، فایلر،  -
ها باه شاکل  های بازرگانی و ... و یا حتی هنهام پتاش برناماه خبر، پیام

سازی  زمینه
تمرین 
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ای مطارح شاود تاا ذهان  رسانهزیرنویس، پرسشی بر مبنای اصول سواد 
 متاطب را درگیر نماید و سپس پاس  موردنرر را به متاطب ارائه کند.

های تولیلی حول تولیدات صداوسیما و یاا حتای  طور مستمر برنامه به -
ها با حضور کارشناساان خباره و مشاارکت دادن متاطباان  سایر رسانه
 ارائه شود.

و  fake newsیعات خباری، های تولیلی حول شا طور مستمر برنامه به -
هااای خبااری بااا حضااور کارشناسااان خبااره و مشااارکت دادن  هااوکس

ای که اخبار صداوسیما هر مورد نقد و  گونه متاطبان ارائه شود. البته به
 تولیل قرار گیرد.

با استفاده از عالئر و یا توضایوات شافاهی مجاری و حتای از طریاق  -
 نریشن در تیزر تبلیغی.

ها و  ممارت
بازآموزی 

 ها تکنیک

کننادگان،  ای نریار تمیه سازان در خصوص ساواد رساانه آموزش برنامه -
 نویسان و کارگردانان  نویسندگان، فیلمنامه

های  اندرکاران تولید و نراارت برناماه ای ویژه دست آموزش سواد رسانه -
 رادیویی و تلویزیونی 

کاه  نووی معناای واقعای، به ای مدیران و کارکنان به افزایش سواد رسانه -
 ای شود  تفکر آنان آمیتته به سواد رسانه

 ای آماده کنیر. باید ذهنیت مدیران سازمان را در زمینه سواد رسانه -
های تتصصای بارای مادیران،  مرکز آموزش سازمان با برگزاری کالس -

 کنندگان در این عرصه فعال باشد. برنامه ریزان، تمیه

آموزش منابع 
 انسانی

 های کلیدی سازمانی نقش .4
های کلیدی و مؤثر سازمانی و  در جریان مصاحبه با کارشناسان و خبرگان، در زمینه نقش

های  ها نررات و ایده ساختاری صداوسیما جمموری اسالمی ایران پرسشی به عمل آمد که آن
 خود را به ذکر مصادیقی به شرح زیر بیان کردند.
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های کلیدی سازمان رسانه ملی جهت  شوندگان پیرامون نقش بهچکیده پاسخ مصاح. 4جدول شماره 
 ای ترویج سواد رسانه
 چکیده پاسخ

های رادیااویی و تلویزیااونی، اداره کاال  ماادیران ارشااد سااازمان، طاارح و برنامااه شاابکه -
 ها و دانشهاه صداوسیما  ورز شبکه های اندیشه های اسالمی رسانه، هیئت پژوهش

ای و همچناین تشاکیل  با رسالت تاروی  ساواد رساانه« یا معاونت سواد رسانه»تشکیل  -
 ها  بندی برنامه در ساختار سازمانی صداوسیما جمت رده« ای شورای سواد رسانه»

های رادیااویی، برنامااه کااود  و ... ،  ها، برنامااه هااای سااینمایی، سااریال نویسااندگان متن -
کاه خاصایت الهاویی و  هایی کنندگان بازیهرها، مجریان، هنرپیشه ها و انتتاب کارگردان

کننادگان ماالی کاه  عنوان مناابع و تأمین کنندگان به تر تمیه سازی دارند و از همه ممر انهاره
 کنند  ها را تعیین می سازی رویکرد کلی کارها، موتواها و برنامه

های تلویزیونی، مراکز آموزشی در اختیار  های رادیویی و چه برنامه حوزه تولید، چه برنامه -
 مثل دانشهاه صداوسیما، مرکز توقیقات صداوسیما  سازمان

 مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما و مرکز آموزش سازمان  -
واحدهای تولیدی، مراکز پژوهشی و افکارسانجی و بدناه مادیریتی ساازمان صداوسایما  -

 مؤثر 

 گیری بحث و نتیجه

 ای های رسانه ملی برای ترویج سواد رسانه بخش اول: ظرفیت
بار رویکردهاای   تواناد باا اتتااذ و تکیاه یمای  ملی در امر تروی  سواد رسانهرسانه 

نقش بسزایی « ارزشمندی متاطب»و « نقد منصفانه»، «تقدم نقد خود»آموزشی از جمله 
های خوبی برای اقدام در جمات آماوزش و  را ایفا کند. در همین راستا، رسانه ملی ظرفیت

ها در شارایط فعلای، صداوسایما  کثرت و تناوع رساانه ای دارد. باوجود تروی  سواد رسانه
هاای متتلا  موساوب  همچنان رسانه مرجع و فراگیار باا بیشاترین متاطباان در طی 

بندی و اعتمادی ویاژه باه  شود و نقطه قوت آنجاست که تعداد زیادی از متاطبان، پای می
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، هر حجر و گساتره های ارسالی از سوی این رسانه سنتی دارند. از طرفی اطالعات و پیام
مرزی و هار  ای در سراسر کشور و حتی برون سازمانی صداوسیما باوجود ساختاری شبکه

واسطه تبلیغاات بازرگاانی، ظرفیتای  دسترسی به منابع مالی دولتی و پتانسیل درآمدزایی به
بر این، رادیاو و تلویزیاون جمماوری اساالمی  ویژه و منوصر به این سازمان است. عالوه

کننادگان و عوامال تولیاد  با کسب تجربه چند دهه تولیاد برناماه و دسترسای باه تمیهایران 
هاای ضامنی  ای برای تولیادات تتصصای و همچناین آموزش متتصص، از ظرفیت ویژه

هاای ذاتای  ساازی از دیهار ظرفیات سازی و جذاب ای برخوردار است. جریان سواد رسانه
هاای ویاژه از جملاه اقنااعی و  بار تکنیک ه تواند با تکی رسانه ملی هستند و صداوسیما می

واسطه تکنیک همانندسازی در جمات  ها در متاطبان به گیری از قدرت نفوذ سلبریتی بمره
خوبی گام بردارد. عنصر دسترسی، دیهر ظرفیت رسانه ملی است  ای به تروی  سواد رسانه

ده و شنونده تلویزیاون توانند بینن راحتی و با کمترین هزینه می که حداکثر جمعیت کشور به
 و رادیوی جمموری اسالمی ایران باشند.

 ای بخش دوم: موانع رسانه ملی برای ترویج سواد رسانه
حلی برای رفع موانع پیدا کارد  ها، بایستی موانع نیز شناسایی شده و راه در مقابل ظرفیت

تاروی  ساواد  تواند راهکاری اساسی برای سازمان صداوسیما باشاد. مواناع که همین امر می
سازان، عدم اتتااذ  است از: عدم آگاهی مدیران و برنامه  ای از طریق رسانه ملی عبارت رسانه

زدگی و توقع بازخورد سریع، ضاع  در پاژوهش و مناابع  رویکرد مشتص و پایدار، شتاب
هاا، فقادان  حمایات متتصصاین و ایجااد انهیازه در آن  پژوهی، عدم اطالعاتی، فقدان آینده

گاری در متاطباان  البتاه  خاص، نبود عزم جدی در رسانه ملی و نبود حس مطالبهمتاطب 
ترین مانع دانست که زاده دو ضع  بزر  در رسانه ملای توات  توان بزر  آخرین مورد را می

طاور کلای در ایان زمیناه  عنوان گریز از نقد و گریز از متاطب فعال اسات. کارشناساان باه
طاور کلای جامعاه سیاسای و اجتمااعی کشاور، ظرفیات  و به نرر دارند که رسانه ملی اتفاق

 گر گریزان است. گر و مطالبه پذیرش نقد را ندارد و بر همین اساس از متاطب فعال، پرسش
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 :است ازای عبارت  بخش سوم: راهکارهای رسانه ملی برای ترویج سواد رسانه
 بندی سنی  پژوهی و رده متاطب .2 تنریر سند و نقشه راه  .1

 سازی  جذاب .4 ی زسا یانجر .3

 سازی  انهاره .6 سازی  جدی .5

 نقد خود  .8 گری در متاطبان  ایجاد انهیزه و تقویت مطالبه .7

 دهی سمر توزیع بر تولید رسانه ملی  اولویت .11 یری از نررات متتصصین گ بمره .9

 دهنده  دهنده و گرایش های بینش تولید برنامه .12 آموزی  سرگرم .11

 ی ا رسانهان سواد تروی  گفتم .14 کنندگان  دستورالعمل تمیه .13

 ساخت متاطبان فعال  .16 ای  القاء رژیر مصرف رسانه .15

 الهوبرداری و طراحی الهوی بومی  .18 پژوهش و نیازسنجی  .17

هاای  آموزش غیار مساتقیر و ضامنی مماارت .21 های تتصصی، تولیلی، تعاملی  تولید برنامه .19

 ای  های رسانه ای و تکنیک سواد رسانه

زآموزی هااا و بااا سااازی تماارین ممارت زمینااه .21

 ها  تکنیک

 آموزش منابع انسانی. .22

 ای های کلیدی سازمانی رسانه ملی برای ترویج سواد رسانه بخش چهارم: نقش
های صاورت  ها، موانع و راهکارهای یادشده، موقق در طول مصااحبه بر ظرفیت افزون

ی مؤثر های سازمان های کلیدی و حوزه های کارشناسان در زمینه نقش گرفته، نررات و پیشنماد
  نتیجه آن مصادیق عناوان ای از طریق رسانه ملی را جویا شده که در در امر تروی  سواد رسانه

 :شده شامل
عنوان مرکز آموزشی سازمان با منرور تربیت مربی و مادرس  دانشهاه صداوسیما به .1

  ای گر رسانه ای و تربیت تولیل سواد رسانه

ر وضعیت سنجی کمای و کیفای رکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما با منروم .2
  ای و بررسی الهوهای جمانی سواد رسانه
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هاا و توقیقاات ساواد  های اسالمی رسانه با منرور انجام پژوهش اداره کل پژوهش .3
  ای مبتنی بر اصول دینی و مذهبی رسانه

  ای کنندگان با منرور تولید برنامه با مووریت سواد رسانه سازان و تمیه برنامه .4

سازی  ها با منرور انهاره جمله نویسنده، کارگردان، مجریان، هنرپیشه ازعوامل تولید  .5
  ای سواد رسانه

های رادیاویی و  مدیران ارشد سازمان و واحدهای نراارتی و طارح و برناماه شابکه .6
 مدت و بلندمدت است. مدت، میان های کوتاه ریزی تلویزیونی با منرور برنامه

توانناد  ملیاتی و همچنین در حاوزه توقیقااتی مایدر پایان، پیشنمادهایی که در حوزه ع
ساز کارآمدی راهکارهای ارائه شده باشاند در ذیال   تر زمینه کننده این توقیق بلکه ممر تکمیل

 :اشاره شده است
در طول مصااحبه باا  ای در میان متاطبان رسانه ملی اندازی کمپین سواد رسانه راه -

  کارشناسان
وزارت علوم  پرورش، و  ای از کارشناسان آموزش انهتشکیل کارگروه مشتر  سواد رس -

ای  و توقیقات، حوزه و صداوسیما با حضور اساتید و پژوهشهران حوزه سواد رسانه
  افزایی با هدف هر

  بررسی راهکارهای اعتمادسازی در میان متاطبان رسانه ملی -

در ی ا رساانهبر عملکارد رساانه ملای جمات ارتقاای ساواد  مؤثرشناسایی عوامل  -
  متاطبان

روی رسانه ملی برای تروی   ها و تمدیدات پیش ها، فرصت ها، قوت شناسایی ضع  -
  ای سواد رسانه

ای در کشاورهای  های الهوهاای آماوزش ساواد رساانه بررسی معیارها و شااخص -
  پیشرو

ای متناسب با فرهنگ بومی جمموری  های سواد رسانه شناسایی معیارها و شاخص -
  اسالمی ایران
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کیاد بار  ی الهوی تروی  سواد رسانهطراح - ای در میان متاطباان رساانه ملای باا تأ
  آموزی سرگرم

  ای در رسانه ملی شناسایی عوامل مؤثر بر رویکرد تروی  سواد رسانه -

کیاد بار ارزیاابی  ای داناش سنجش سطح سواد رساانه - آماوزان کاالس دهار باا تأ
  های آموزشی سرفصل

 زمان صداوسیما و ارائه راهکار بمبود.ای مدیران سا سنجش سطح سواد رسانه -

 منابع: 

ی ها پژوهش. قر: مرکز سازى در جریان ها رسانهدرآمدى بر نقش (. ۱۹۱9آذربتش، سید علی مومد م .1
 اسالمی صداوسیما.

. ترجمه حسین اى و فرهنگ معاصر اى، یادگیرى، سواد رسانه آموزش رسانه(. ۱۹۸۱باکینهمام، دیوید م .2
 .ارات دانشهاه امام صادقسرفراز. تمران: انتش

 .1-6، 6۸، شماره پیاپی فصلنامه رسانهها در خب.  (. رسانه۱۹۸1بدیعی، نعیر م .3

 ۱4، فصلنامه رساانه(. ۱۹۸1ای. ترجمه پیروز ایزدی م (. رویکردهای سواد رسانه9113براون، جیمز م .4
 .1۱-41(، 3م

 .4-91(، 3م ۱4رسانه،  فصلنامه کاووسی. ترجمه لیدا ای. رسانه سواد (. تعری ۱۹۸1جیمز م پاتر، .5

هااى  فصالنامه پژوهشهای جمعای در اصاالح الهاوی مصارف.  (. نقش رسانه۱۹۸۱پویا، علیرضا م .6
 .۱-۹1(، 69م 9، ارتباطی

ای در فضای مجازی  (. آموزش سواد رسانه۱۹۱6حسینی پاکدهی، علیرضا  شبیری، حسنیه السادات م .7
فصالنامه مطالعاات ای ایاران(.  ساایت ساواد رساانه بسایت مادیا اسامارتس کاناادا و و ممقایسه وب

 .۹۱-46(، ۱م ۹، هاى نوین رسانه

 نوجواناان. و کودکاان رشاد و تربیت بر ها رسانه تأثیر (. بررسی۱۹۱۱فراهانی، موسن م زهره. سعید، .8

 دوم. شماره پیش  اول، سال ،تربیت تبلیغی فصلنامه

 ساواد آماوزش الهاوی طراحای .(۱۹۱1م اساین معتضادی، بشیر  سید حسینی، سیاوش  صلواتیان، .9

 .3۱-43(، ۱1م 6، آموزشی ریزى برنامه مطالعاتفصلنامه . دو نوجوانان به ای رسانه

 و مطالعاات . تمران: دفتارسنجش و یادگیرى شیوه بر درآمدى اى؛ رسانه سواد(. ۱۹۱۱علی م طلوعی، .11
 ها. رسانه ریزی برنامه

های همهانی و جامعه ایران مضارورت تفکیاک در  رسانه(. رادیو و تلویزیون: ۱۹44مومدی، مجید م .11
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 .۸6-۱۹(، ۹۹م ۱، فصلنامه رسانهجمعی(.   کارکردهای تبلیغی و آموزشی وسایل ارتبا 

دانشاجویان  اى رساانه ساواد ساطح ماوردى انتقاادى  بررسای اى رساانه سواد (.۱۹۱1امیر م یزدیان، .12
نامه کارشناسی  . پایانایران اسالمی جمهورى صداوسیما دانشکده ارتباطات در ارشد تحقیق کارشناسی
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Abstract 

Aim: In contemporary societies, it is necessary to teach media literacy as 

a knowledge and skill to people to help them use media knowingly. On the 

other hand, national media can have an effective role is general education with 

regard to its functions in Islamic Republic of Iran. Therefore, the present 

paper mainly seeks to identify techniques and solutions to promote media 

literacy through national media.  

Method: The data have been gathered through library studies and 

interview with experts.  

Findings: Findings have been classified into five categories of capacities, 

obstacles, techniques and solutions based on policies, techniques and solutions 

based on trainings, and key organizational roles.  

Conclusion: The results have been obtained in four general parts 

including capacities, obstacles, solutions and techniques, and key 

organizational roles. Altogether, thirty solutions have been identified, which 

include identifying the perspective of media literacy, establishing guidelines 

for producers, producing programs based on media literacy, using 

entertainment framework to convey the concepts of media literacy, creating 

analyst, critic, and enquiring audience, observing the standards of age grading, 

inspiring the regime of media consumption, mainstreaming media literacy, 

training human resources, adapting models and designing a domestic model 

for media literacy, providing implicit and explicit trainings for medial literacy, 

teaching the skills of media literacy, and teaching the principles of writing and 

journalism. 

Key words: media literacy, teaching media literacy, promoting media 

literacy, national media, the regime of media consumption. 
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