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 چکیده
ای و فقدان مطالعات  رسانه  مشی در تدوین خط 3ای با توجه به اهمیت آموزش سواد رسانه

جدی در این زمینه، پژوهش حاضر که ماهیت توصیفی و استنباطی دارد، بر آن است تا باا  
ای کاه از   ای و ساواد رساانه   گذاری رساانه  های سیاست ها و الگو بررسی مفاهیم، ضرورت

گتذاری   سیاستت »مطالعات ادبیات این حوزه به دست آمده است، به یک الگاوی جاام    
منظاور   دست یابد. در ایان تققیاب باه   « ای ای متأثر از رویکرد ارتقای سواد رسانه رسانه

آموز( با حجام   ای جامعة مورد مطالعه )نوجوانان دانش دستیابی به هدف، میزان سواد رسانه
گیری شد.  ای و تصادفی به دست آمد، اندازه گیری خوشه نفر که از طریب نمونه 383نمونة 
هایی اکتشافی باا ده نفار از اسااتید     ای مصاحبه از استخراج عوامل مؤثر بر سواد رسانه پس

علوم ارتباطات اجتماعی و مادیریت رساانه و مادیران و کاارگزاران رساانه کاه باا روش        
منظور ارزیابی  گیری هدفمند و گلولة برفی انتخاب شده بودند، انجام شد. همچنین به نمونه

گذاری سازمان  ای در سیاست یشنهادی و تبیین جایگاه سواد رسانهصقت و روایی الگوی پ
های صدا و سیمای ج.ا.ا.، بار پایاة    صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، بخشی از برنامه

ای مورد تقلیل و بررسای رارار گرفات و در     های سواد رسانه آمده از مؤلفه دست الگوی به
 نهایت استنتاج به عمل آمد.

ای، تفکار انتقاادی، صادا و سایمای      ای، سواد رسانه گذاری رسانه یاستس: واژه کلید
 جمهوری اسالمی ایران
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 مقدمه

ای دچاار   طاور فزایناده   های اطالعاتی و ارتباطی باه  ، سیستم21زمان با ورود به ررن  هم
هاای   اسات کاه پیاام     ها باعا  شاده   اند. این پیچیدگی گرایی شده جانبه پیچیدگی و همه

ها، مخاطبان خود را در گوشه و کنار جهان دچاار ساردرگمی و    سط رسانهتولیدشده تو
ها کنند. در این میان، کودکان و نوجواناان کاه رادرت پاردازش و      تردید در انتخاب پیام

وتقلیل درست اطالعات و اخبار دریافتی در آنان کمتر از بزرگساالن است، بیشتر  تجزیه
توانند آثار سودمند و زیانباری بر کودکاان و   ها می رسانهدر معرض خطر هستند، چراکه 

هاای   شااید بتاوان یکای از شایوه     (.33: 1381نوجوانان به جای بگذارناد )سااروخانی،  
وجو کارد. رویکاردی    ای جست سازی را در رویکرد انتقادی به مقصوالت رسانه مصون

 ای انهستواد رست  تری در دانشی باه ناام    شکل ملموس توان به که ابعاد مختلف آن را می
ها تواناست، به ایان طریاب    ای دارد در تقلیل رسانه پرورش داد. مخاطبی که سواد رسانه

های حاکم برآنها را درک کناد و   ها و ایدئولوژی ها، ارزش تواند افکار رالبی رسانه که می
ای یکی از سواد رسانه(. 7: 1381ها داشته باشد )راسمی، رو، نگاهی نقادانه به رسانه ازاین
ای و ارتباطی در نیم رارن اخیار   های رسانهگذاری هایی است که در سیاست ترین مؤلفهممه

ای بار  توسط کشورهای مختلف برای تققیب، تقلیل، آموزش و آگاهی از تاثثیرات رساانه  
روی ارشار مختلف جامعه به کار رفته است، چراکه رسانه یکی از ابزارهای مؤثر در انتقال 

ای  شود و در امر آموزش سواد رساانه  سازی مقسوب می و فرهنگ فرهنگی، تغییر فرهنگی
ای ساازمان صادا و سایمای    گاذاری رساانه   رو، تجدید نظر در سیاسات  دخیل است. ازاین

ای در میاان مخاطباان،    عنوان یکی از متولیان ارتقای سواد رسانه جمهوری اسالمی ایران، به
دوم( کااه دارای بهتاارین شاارایط  دورة اول و)آمااوز  ویااژه مخاطبااان نوجااوان دانااش  بااه

اندیشة مستقل وتفکر نقادانه هستند و ردة سنی آنهاا بارای آماوزش      وتقلیل مسائل، تجزیه
، الزم و ضروری است. در ایان  (123: 1381فرد،مکتبی) ای، زمان مناسبی است سواد رسانه

ان، آماوزان نوجاو   ای داناش  راستا، نگارندگان تالش کردناد کاه باا سانجش ساواد رساانه      
ای را شناساایی کنناد. همچناین باا بررسای       ها و عوامال ماؤثر بار ساواد رساانه      شاخص
در خصاو    ای و تقلیال عملکارد ساازمان صادا و سایمای ج.ا.ا      گذاری رسانه سیاست

گاذاری   توان با باازطراحی فرایناد سیاسات   ای، دریابند که چگونه می ارتقای سواد رسانه
 ای را افزایش داد؟ رسانه ای در سازمان مزبور، سطح سواد رسانه
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 مروری بر ادبیات تحقیق

گیرد، زمینه و مبناای   گذاری عمومی و مراحل آن که در حیطة دولت صورت می سیاست
گذاری عمومی الزم و  ای بوده است، به همین دلیل مطالعة سیاست گذاری رسانه سیاست

 ضروری است.
 گذاری سیاست. 1

مشی نسابت   ، مرامنامه، روش و رویه است. خطمشی، اساسنامه خط policyمعنای لغوی 
مشی راعده و اصاول کلای و    تر است. خط به تصمیمات موردی و ثانویه باالتر و اساسی

( فرایناد  51: 1312ای مطلوب اسات )تسالیمی،    های برنامه الزم برای اردامات و حرکت
در گذاری( شامل سه بخاش تادوین، اجارا و ارزیاابی اسات.       گذاری )سیاست مشی خط

مشای مناسا     های مختلاف، خاط   حل مرحلة تدوین پس از شناسایی مشکل و یافتن راه
تعیین و تدوین می شود. بادین منظاور ضاروری اسات کاه از الگاوی مناسا  تعیاین         

گاذاری و روش   مشای  مسیر و فرایند خاط . (128 :1387پور، )رلی مشی استفاده شود خط
مدل مطلوب، مدلی  شود. ها مشخص می دلمشی، با استفاده از م کاررفته در تعیین خط به

نمای اجزای عمده و اصلی پدیدة مورد نظار باشاد، و باا نشاان دادن      است که آیینة تمام
گاذار و   مشای  ای سااده و مناسا  در اختیاار خاط     روابط اصلی اجزا و آثار آنها، وسایله 

آیاد   گیری این سؤال اغل  اورات پیش مای  گذاری و تصمیم مشی تقلیلگر باشد. در خط
که مدل مناس  برای اتخاذ تصمیم چیست؟ پاسخ به این سؤال به ناو  مشاکل، هادف    

 (.11 :1311)الوانی،گذار و مورعیت و شرایط موجود بستگی دارد  مشی خط

 ای گذاری رسانه سیاست .2

ای را  مشای رساانه   ای اسات. خاط   مشای رساانه   مشی عمومی در برگیرنده و مقیط بر خط خط
 .(31 :1311ئیاان،  )خواجاه  تر ارتباطی در نظر گرفات  مشی بزرگ ای از خط توان زیرمجموعه می

هاا اسات. نخساتین     باه مسایر رساانه     دهی ای یک عنصر اولیه در شکل گذاری رسانه سیاست
گاذاری   گردد که سیاست یونسکو برمی 1172ای به سند  های رسانه تعریف تخصصی سیاست

هاا   گذاری بارای رساانه   لت دارای یک نو  سیاستکند: هر دو ای را این گونه تبیین می رسانه
طور صریح در رال  یاک مجموعاة هماهناگ     ها بیش از آنکه به گذاری است. گاهی سیاست

تواناد بسایار    ای مای  گاذاری رساانه   منعکس شده باشند، غیرصریح و پراکنده هستند. سیاست
یز باشاد وجنباة الزامای    ها و اصول بپردازد یا آنکه معرف جزئیات ن کلی باشد و تنها به هدف
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گذاری ممکان اسات از لقاار فراگیاری و نیاز طارز        این سیاست ها داشته باشد. برای رسانه
 .(2113، 2و باکینگهام 1های متعدد باشد )والیس تدوین، دارای سطح

داناد کاه باه مساائل      گذاری عمومی می ای را همان سیاست گذاری رسانه سیاست 3فریدمن
گاذاری   سیاسات  1کوئیال  و ماک  3(. کاولینبرگ 333: 2111 فریدمن،) پردازد ها می خا  رسانه

کنند که برای انجام اهادافی مشاخص    ای را پروژة دولتی برای مدیران عمومی تعریف می رسانه
اند تا در یک ساختار راانونی و مادیریتی کاه ممکان اسات مقلای، ملای و یاا          مثموریت یافته

(، 1118) 5باه گفتاة گرانهاام    (.181: 2113 کوئیال،  کولینبرگ و مک) المللی باشد، عمل کنند بین
گذاری رسانه از سه رکن مهم تشکیل شده است که بازیگران اصالی رساانه   چارچوب سیاست

هاا، ناو     اناد از: زیرسااخت   گذاری بپردازند. این ارکان عبارت باید در این سه حیطه به سیاست
ای باه ایان    گاذاری رساانه   سیاسات گرانهام معتقاد اسات کاه ناو      مقتوا و فرایندهای توزی . 

ای در کادام مرجا  عماومی شاکل بگیرناد، و سااختار و        هاای رساانه   گردد که سیاست بازمی
ای اماری مرباوب باه     گاذاری رساانه   عملکرد آن رسانه چگونه مشخص شود و اینکه سیاسات 

ه باه  گذاری در رسانه باید با توجا  گفت که هرگونه سیاست توان  دولت و رانونگذاران است. می
 .(132 :1311)لبافی،فضای سیاسی در جامعه تدوین شود 

 را اینگونه تعریف کرد: ای گذاری رسانه مشی خطتوان  طورکلی می به
ها  گیرند که بر هدایت کالن رسانه را در بر می ای اصول، هنجارها و راهبردهای کلی»

م روش و ای ها  گذاری رسانه مشی در نیل به اهداف مشخص یک نظام حاکم است. خط
 .«شود هم ابزار وصول و هم راهبرد را شامل می

 ای گذاری رسانه عوامل مؤثر بر سیاست .2-1

ای، مدیریت تغییر است که بار اثار شاتاب فنااوری و رشاد       های رسانه مدیریت سازمان
 تار اسات.   عباارتی فلسافی   تر و باه  تر، کلی هدف مبهم شود، اطالعات و اخبار تقمیل می

 اسات « چندپایانی»یا الگوی  7الگوی هیوریستیکها  ی در این مقیطگذار الگوی سیاست
 ند از:ا ای تثثیرگذارند عبارت گذاری رسانه عواملی که بر سیاست. (1311)خانیکی،

                                                                                                                                        
1. Wallis 
2. Buckingham 
3. Freedman 
4. Cuilenburg 
5. McQuail 
6. Graham 
7. heuristic 
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 مقور مقور، بازارمقور، ردرت ( ماهیت رسانه؛ مخاط 1
ای  گاذاری رساانه   ( مالکیت رسانه؛ دولتی یا خصوصی بودن؛ که در مورد سیاسات 2
اسات  گری  تصدیتوان دو شیوة دخالت دولت را از یکدیگر تفکیک کرد: شیوة اول  می

دهاد و شایوة    های مختلف به دولت می گذاری و اجرا را در عرصه که صالحیت سیاست
 خواهد بود.نظارت  دیگر
 ( نو  رسانه؛ دیداری، شنیداری، مکتوب3
 انداز رسانه؛ اهداف ( چشم3
 جهانی ( گستردگی رسانه؛ مقلی است یا1
اند و رفتار نظاام   هایی که مبنای ماهیت و نیازهای جامعه ( اصول و هنجارها؛ ارزش5

 کنند. ارتباطی را رهبری می
( مقیط رسانه؛ مقیط داخلای و مقایط خاارجی. ازآنجاکاه مقایط رساانه و ساازمان        7
 ای، یک سیستم باز و پویاست و با مقیط پیرامون در تعامال دوساویه اسات، بار ایان      رسانه

ای بر مقایط بایاد تثکیاد کارد.      تثثیرات بیرونی بر داخل سازمان و نیز تثثیرات سازمان رسانه
تر در دو فضاای   ای درگیر مناسبات پیچیده با مقیط هستند و به تعبیر دریب های رسانه سازمان
کشند؛ یک مقیط ساخته و پرداختة متولیاان و مادیران اسات کاه از      شده نفس می پوشانی هم

شده برای رسانه به وجود مای آیاد و باه تعبیاری مقایط داخلای        های اعمال مشی طریب خط
بازخواهیم شناخت، و مقایط بیرونای کاه دنیاای      1رسانه خواهد بود و با تعبیر فضای رسانه

کناد،   شود و رسانه در آن وار  است و به تعبیر دیگر همان را بازتولید مای  خارج را شامل می
ای و  رو، مباحا  ساازمان رساانه    (. ازاین138 :1388 )مستقیمی،شناسیم  بازمی 2با لفظ مقیط

همة سطوح آن به شرایط کشورهای مختلف وابسته است و لذا عواملی مانند ساطح توساعة   
هاای اخالرای و فلسافی     بودن ساختار سیاسی و بنیاان   ارتصادی و فرهنگی، میزان دمکراتیزه

امل و چگاونگی تعامال باین عوامال و     طور مستقیم بر کیستی و چیستی عو مقررات حاکم به
 (21 :1381 گذارند )منتظررائم و معتمدی، سطوح مزبور تثثیر می

 ای ای و سواد رسانه گذاری رسانه سیاست .2-2

اى و ارتباطى کاه در نایم رارن اخیار      هاى رسانه گذاری ها در سیاست ترین مؤلفه یکى از مهم
هاا بار    و آگاهى از تاثثیرات رساانه  توسط کشورهاى مختلف جهت تققیب، تقلیل، آموزش 

                                                                                                                                        
1. media ambience 
2. environment 
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دهاد   اى است که مخاطبانى را پرورش می روى ارشار مختلف جامعه به کار رفته، سواد رسانه
هاى جمعى را باا نگااهى انتقاادى     که توانایى گزینش دارند و شکل، رال  و مقتوا در رسانه

ى و حفاظ  خواهناد تقات تاثثیر هژماونى فرهنگاى، تعمایم فلسافة سیاسا         نگرند و نمی مى
ای مفهاومی  اند. سواد رساانه  هاى بزرگ براى بقاى آنها ایجاد شده هایى باشند که رسانه ردرت

های مورد نیاز برای پیشرفت را همراه باا اساتقالل و آگااهی، در    ها و رابلیتاست که مهارت
کنناد  های چندمنظورة جامعاة اطالعااتی تشاریح مای     فضای ارتباطی جدید دیجیتال و رسانه

ای برای حفاظات از شاهروندان در   های سواد رسانه (. گسترش مهارت133: 2111، 1پیس)پا
گاذار در   ترین ابزارهای نهادهاای سیاسات   ای، یکی از مهمهای رسانهبرابر اثرات مخرب پیام

عرصة آموزش هر کشوری است. متثسفانه ایان موضاو  مهام در ایاران ماورد توجاه رارار        
ای باید چارچوبی تدوین کنناد کاه در آن تفکار انتقاادی      انهگذاران رس نگرفته است. سیاست

ای چیزی فراتر از یک واکسان در برابار نامالیماات     یک هدف مقسوب شده و سواد رسانه
 (55 :1311مقیطی شناخته شود )طلوعی،

 ای تعریف سواد رسانه .3

کاار  ای  ، نهادی در انگلستان که در زمیناة تادوین مقاررات ساواد رساانه     2مؤسسة آفکام
ای تواناایی دسترسای،    ساواد رساانه  »کند:  ای را این گونه تعریف می کند، سواد رسانه می

 (2111، 3و پادووانی 3)رابوی« های گوناگون است درک و ایجاد ارتباب در بافت
ای  دهد. از نظر او، ساواد رساانه   ای ارائه می نیز تعریف دیگری از سواد رسانه 1هورتون

های گوناگون رساانه و مصارف انتقاادی     تولید ارتباب در شکل وتقلیل و دسترسی، تجزیه
 7و تسا جاولز  5ای، الیزابت تامن گذاران مرکز سواد رسانه بنیان (.3: 2117مقتواست )چن، 

ای یک عامل کلیدی در آموزش مهاارت تفکار انتقاادی و ارتقاای      معتقدند که سواد رسانه
مانناد فیلتاری   و ( 2118)تاامن و جاولز،    ای است های رسانه تردید و بدبینی در مورد پیام

ای  هاای فیلتار ساواد رساانه     که جهان متراکم از پیام، از الیه کند؛ چنان کننده عمل می داوری
کناد؛   ای در سه الیه عمال مای   کند تا شکل مواجهه با پیام معنادار شود. پیام رسانه عبور می

                                                                                                                                        
1. Puppis 
2. Ofcom 
3. Raboy 
4. Padovani 
5. Horton 
6. Elizabeth Thoman 
7. Jolls  
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هاا )رژیام مصارف(، الیاة      رسانه ریزی شخصی در نقوة استفاده از الیة اول: اهمیت برنامه
کناد و باه    ای توجاه مای   تار رساانه   هاای نامقساوس   دوم: در این سطح مخاط  به جنباه 

هاای پیاام( و الیاة ساوم: ایان الیاه        پاردازد )ویژگای   ها و موضوعات عمیقای مای   پرسش
هاسات )نقاد پیاام(. باا ایان       رساانه  1های الزم بارای تماشاای )مصارف( انتقاادی     مهارت
هاای   وتقلیل و پرسش دربارة چارچوب ساخت پیاام و جنباه   اط  به تجزیهها، مخ مهارت

ای در یک تعریف بسیار کلای   سواد رسانه(. 121 :1311پردازد )سپاسگر، جاافتاده در آن می
هاا و   تاوان اناوا  رساانه    نوعی درک متکی بر مهارت که بر اساس آن می»عبارت است از: 

 «هااا را از یکاادیگر تفکیااک و شناسااایی کااردای را شااناخت و آن انااوا  تولیاادات رسااانه
تواناد هماراه باا     عنوان یک مهارت اجتماعی که می ای به (. سواد رسانه2111، 2درفورد )فن

ای  ها و تولیادات رساانه   صورت فعال و پویا با پیام تفکر انتقادی و استداللی مخاطبان را به
تفکار انتقاادی باه تماامی     گیارد.   تواند مورد تثمل ررار ای می آشنا کند، در مطالعات رسانه

هاای ساواد    (. در بق  پیرامون شااخص 118: 2111، 3اشکال ارتباطاتی توجه دارد )هیدر
شاوند، ماورد بررسای     صورت پرسش مطرح می توان پنج اصل بنیادی را که به ای می رسانه

 (:31 :1388 ررار داد )جهرمی،
هاای   ( چه تکنیاک 2)هویت(؟  آفریند ای را می های رسانه ( چه کسی )کسانی( پیام1

( افاراد مختلاف، چگوناه    3ای باید جهت جذب مخاط  به کاار رود )رالا (؟    خالرانه
ها  ها، ارزش ( چه دیدگاه3فهمند )مخاط (؟  ای را متفاوت از یکدیگر می های رسانه پیام

ای نشاان داده شاده یاا از رلام افتااده اسات        هایی از زندگی در یک پیام رساانه  و شیوه
 شود )هدف(؟ ( چرا یک پیام فرستاده می1توا(؟ )مق

  ECای مدل سواد رسانه .3-1

ای  ، بخش رسانة کمسیون اتقادیة اروپا چارچوبی نظری را در زمینة سواد رساانه 2111در سال 
هاای موجاود ساواد     تدوین کرد تا بتواند بر اساس این چارچوب، به تقلیل و ارزیابی سیاسات 

( چهار مؤلفة دسترسای، اساتفاده، درک انتقاادی و    EC) 3یسیون اروپاای بپردازد. مدل کم رسانه
( و 27 :1381 کنااد )شااکرخواه، ای مطاارح ماای تولیااد ارتباااطی را در حااوزة سااواد رسااانه  

                                                                                                                                        
1. critical viewing 
2. Van der Vord 
3. Heider 
4. European Commission 
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ای را در دو مؤلفاة مساتقل باا درجاات گونااگونی از پیچیادگی و        های ساواد رساانه   مشخصه
منادی از   اسات کاه باه اساتفاده و بهاره      1یهای فارد  کند. یکی توانایی تبیین می  آمیختگی درهم
ایان دو   ECای و مقیطای اسات. در چاارچوب     کند و دیگری عوامل زمیناه  ها اشاره می رسانه

گردناد )بااهنر و    شاناخته و مطارح مای    2مقیطای  های فاردی و عوامال    عنوان رابلیت مؤلفه به
 (.1( )شکل شمارة 23 :1312 چابکی،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8: 2242، 9ای )سلوت مدل سواد رسانه .4شکل شمارة 
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ای را تبیاین   های ضروری توسعة سواد رساانه  شرب سطح نخست )زیرین( هرم، پیش
شاوند، مشاخص    و عواملی را که موج  تسهیل و تسری  یاا توراف ایان موضاو  مای     

های شخصی مورد نیاز برای ارتقاای مهاارت تکنیکای و     کند. سطح دوم هرم، رابلیت می
کناد.   را که در رأس هارم رارار دارد، تبیاین مای      ه دنبال آن توانایی ارتباطیشناختی و ب

 شود. ای می توانایی ارتباطی موج  مشارکت فعال مخاط  در جامعة رسانه
گاذاری در عرصاة ساواد     شاود، بارای سیاسات    طورکه در شکل مشااهده مای   همان
هاای   نتقاادی و تواناایی  ای نیازمند توجه به چهار مؤلفة دسترسی، اساتفاده، درک ا  رسانه

 ارتباطی هستیم.
 ای آموزش سواد رسانه .4

تواناد هماراه باا تفکار انتقاادی و       عنوان یک مهارت اجتماعی کاه مای   ای به سواد رسانه
ای آشانا کناد، در    ها و تولیدات رسانه صورت فعال و پویا با پیام استداللی مخاطبان را به

ترین نقاش   ار گیرد. آموزش انتقادی رسانه، مهمتواند مورد تثمل رر ای می مطالعات رسانه
ای دارد. یونسکو، آماوزش انتقاادی رساانه را شاامل گساترش       را در ارتقای سواد رسانه
هاای   منظور تقویت کردن توانایی ها، اعم از خبر یا سرگرمی، به دادن ارزیابی انتقادی پیام

 داند. مستقل افراد و کاربران فعال می
ای سه ساطح را بایاد در نظار گرفات؛ ساطح دولات،        د رسانهدر زمینة آموزش سوا

ای بااه  نهادهااای ماادنی و کنشااگری فااردی. در سااطح دولتاای ورود سااواد رسااانه     
وپارورش، یکای دیگار از     بار آماوزش   عاالوه پرورش رسمی مورد نظر اسات.   و آموزش

آماوزش  ها نیز در امار   رسانههستند.  «ها رسانه»ای،  متولیان آموزش و ارتقای سواد رسانه
ای باید چارچوبی تدوین کنناد کاه در آن    گذاران رسانه اند؛ سیاست ای دخیل سواد رسانه

ای چیزی فراتر از یاک واکسان در    تفکر انتقادی یک هدف مقسوب شده و سواد رسانه
ای از  آماوزش ساواد رساانه   (. 55 :1311برابر نامالیمات مقیطی شناخته شود )طلاوعی، 

هاا را   کناد کاه مخاطباان پیاام     این فرایناد حرکات مای    سمت های جمعی به سوی رسانه
تشخیص دهند و نوعی تعادل متقابل بین فرستنده و گیرنده همراه با آگاهی، تربیت، فهم 

شاده در ابعااد    ریازی  مند، برناماه  صورت یک پیوستار مستمر، توسعه و درک منتقدانه، به
هاای جمعای    در رساانه  ای زیباشناختی، اخالری و احساسی ایجااد کنناد. ساواد رساانه    

ای، معناساازی،   ای، ساختاری، بازسازی وارعیت، بازتولیاد رساانه   تواند با اصول سازه می
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های ایدئولوژیکی و ارزشمند، اشکال زیباشاناختی هماراه باا     اهداف تجاری، ارسال پیام
 .(133: 2111گرایشات سیاسی و اجتماعی و... همراه باشد )پاپیس، 

 
 شناسی تحقیق روش

ناماه و مصااحبه، و    ای، پرساش این تققیب برای گردآوری اطالعات از اسناد کتابخانهدر 
شود. جامعاة   با توجه به ماهیت موضو  تققیب، از هر دو روش کمّی و کیفی استفاده می

 آموزان هستند. آماری این تققیب خبرگان حوزة رسانه و دانش
ای( و  د ارتقای ساواد رساانه  ای )با رویکر گذاری رسانه منظور آزمون مدل سیاست به

های سازمان صدا و سایما، باا مادیران و     گذاری ای در سیاست تبیین جایگاه سواد رسانه
کارگزاران رسانه، اساتید و متخصصان حوزة ارتباطات اجتماعی و رسانه مصااحبه شاد.   

گیاری هدفمناد و گلولاة برفای باه کاار رفات و         برای انتخاب این افاراد، روش نموناه  
 است. 1شده از نو  مصاحبة اکتشافی های انجام مصاحبه
 12-18آموزان )نوجوانان: افراد در باازة سانی    دانش ای، رسانه سواد سنجش منظور به
آماوزان   تعداد کال جامعاة آمااری داناش    گرفتند.  ررار مطالعه مورد تهران 2 منطقة سال(

باا ساطح    (، حجم نمونه بر اساس جدول مورگاان و 2نفر است )جدول شمارة  35755
آموزان دختار و پسار مادارس دورة اول و دوم     نفر از دانش 383درصد شامل  1خطای 
تهاران تعیاین شاد. باه ایان منظاور فهرسات کااملی از مادارس راهنماایی و            2منطقة 

گیاری   شهر تهران تهیاه شاد. انتخااب مادارس باه روش نموناه       2های منطقة  دبیرستان
ی انجام شده است. تناس  تعداد دختران و ای و انتخاب پاسخگو به روش تصادف خوشه

درصاد( باا توجاه باه روش      35درصاد و پساران    13پسران )دختران در جامعة آماری 
 ای در حجم لقار شد. ای طبقه گیری خوشه نمونه

 آماریدر جامعة  آموزان دانشکل  تعداد .2جدول شمارة 

 مقطع تحصیلی تعداد دختران تعداد پسران جمع

 دورة اول 1315 11135 11131

 دورة دوم 11335 5111 17235

                                                                                                                                        
1. exploratory 
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ای توسااط  نامااه ای جامعااة مااورد مطالعااه، پرسااش منظااور ساانجش سااواد رسااانه بااه
هایی دربارة استفاده یاا   ها و پرسش پژوهشگران تنظیم شد که شامل مشخصات آزمودنی

اده از ها، میازان مشاارکت و نقاوة اساتف     ها، میزان استفاده از رسانه عدم استفاده از رسانه
منظاور سانجش پایاایی     هاا باود. باه    کنندگان از رسانه ها و اولویت اهداف استفاده رسانه
میزان استفاده »، «ای سواد رسانه»های  نامه و هرکدام از سؤاالت مربوب به شاخص پرسش
از روش آلفای کرونباخ استفاده شاد. هار ساه     «مهارت استفاده از اینترنت»، «ها از رسانه

رباولی بارای سانجش     عبارتی همسازی درونی نسابتا  رابال   ن پایایی و بهشاخص از میزا
 (.3برخوردارند )جدول شمارة 

 نتایج آلفای کرونباخ .9جدول شمارة 

 نشده مقدار پایایی استاندارد شده مقدار پایایی استاندارد ها شاخص

 531/1 551/1 ای سواد رسانه

 712/1 588/1 ها میزان استفاده از رسانه

 813/1 811/1 رت استفاده از اینترنتمها
 

سااخته(، از روش اعتباار    ناماة مققاب   گیاری )پرساش   برای تعیین اعتبار ابزار انادازه 
شاده برگشاتی، توساط نارم      های تکمیل نامه ( استفاده شد. کلیة پرسش1صوری )ظاهری

 وتقلیال رارار   به دو روش آمار توصیفی و آمار اساتنباطی ماورد تجزیاه    SPSS.18افزار 
ناماه، از   هاای پرساش   تقلیال داده  و گرفتند. برای پاسخگویی به سؤاالت تققیب و تجزیه

ویتنی و ضری  همبستگی اسپیرمن استفاده شاد. بارای     -اسکوئر، یومن های کای آزمون
ای )هدف، مخاط ،  کنندة سواد رسانه ای برای هر عامل تعیین سنجش سطح سواد رسانه
ای هار   یا سؤاالتی طراحی شده است. میزان ساواد رساانه   ها مقتوا، انگیزه، هویت( گویه

آیاد. ساؤاالت و    ها یا سؤاالت به دسات مای   فرد از مجمو  نمرات وی از پاسخ به گویه
ای سانجیده   صاورت کلای ارزیاابی و ساواد رساانه      ها با توجه به طیف لیکرت باه  گویه
 اند از: ای عبارت های سواد رسانه ها و مؤلفه شود. شاخص می

 هاسات کاه در اساتفاده از     شامل آن دساته از تواناایی   ها: ها و توانمندی رتمها
های رادیویی و تلویزیونی و... نیااز اسات    های تعاملی )اینترنت( و ارتباب با برنامه رسانه

                                                                                                                                        
1. face validity 
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ای مانناد   های رایانه های زبان انگلیسی و درجات آشنایی با آن و مهارت و شامل مهارت
افازار، درسات    و استفاده از آن، ارسال ایمیل، دانلود نرم ایجاد یک حساب کاربری ایمیل

 کردن یک وبگاه یا وبالگ یا ارسال پیامک به یک برنامه است.
 سؤال و  33؛ها توانایی تحلیل و ارزیابی و تفکر انتقادی نسبت به محتوای رسانه

ای )مؤلف، رال ، مقتوا، هادف، مخاطا  کاه     گویه در مورد عناصر کلیدی سواد رسانه
ها، مالکیات   در فصل دوم مورد بررسی ررار گرفت( و میزان آگاهی از تولیدکنندگان پیام

 ها طراحی شد. ها، تشخیص مقتوای پیام رسانه

 هاای   آماوزان باا پیاام    برای سنجش مؤلفة توانایی ارتباطی دانش توانایی ارتباطی؛
یزیاونی یاا   هایی در خصو  ارسال پیاماک باه یاک برناماة تلو     سؤال و گویه ای، رسانه

هاای   رادیویی یا یک روزنامه یا مجله، ارسال ایمیل، درست کردن وبالگ و ارساال پیاام  
 . متنی و ... تدوین شد

آموزان )جنس و سن(، تقصایالت   های فردی دانش بخشی از سؤاالت شامل ویژگی
آموزان از رسانه اسات؛ در ایان بخاش کاه شاامل       و شغل والدین و نقوة استفادة دانش

آموزان از رساانه ماورد بررسای رارار گرفات و       بود، چگونگی استفاده دانش شش گویه
آموزان آگاهانه  ها در دانش دهد که تا چه اندازه استفاده از برنامه مجمو  نمرات نشان می
 و با رصد ربلی است.

 
 های تحقیق یافته

 نتایج آمار توصیفی و استنباطی .1

ای کاه شاامل مقتاوا،     ساواد رساانه  هاای   ای و شااخص  بر اساس تعریف سواد رسانه
های مربوب  مخاط ، هدف، رال  و مؤلف است، پس از وارد کردن اطالعات و پاسخ

هاا )باا توجاه باه جهات م بات و منفای         دهی به سؤاالت و گویاه  به سؤاالت، و وزن
عناوان نمارة    سازی شد. مجمو  نمرات ایان پانج مؤلفاه باه     ها( اردام به شاخص گویه

آماده، ساطح    دسات  ای در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج به نهایی سواد رسانه
آموزان در حد متوساط اسات. کمتارین نماره باه       درصد از دانش 1191ای  سواد رسانه

« مخاطا  »، و بیشترین میانگین مرباوب باه مؤلفاة    «هویت»های مربوب به مؤلفة  گویه
 (.  3است )جدول شمارة 
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 ای های سواد رسانه ی مؤلفهها مقایسة میانگین .1جدول شمارة 

 میانگین مفاهیم اساسی کلیدواژه

 53/3 .کنند صورتی متفاوت از دیگری درک می ای مشابه را به افراد مختلف، یک پیام رسانه مخاطب

 13/3 .شوند دهی می ای برای کس  منفعت و ردرت، سازمان های رسانه اغل  پیام هدف

 35/3 ی جذب مخاط  به کار رود.ای برا های خالرانه باید تکنیک قالب

 21/3 .ای دارند شده نظرهای نهادینه ها و نقطه ها، ارزش رسانه محتوا

 هویت
ای را  هاای رساانه   . چاه کسای )کساانی( پیاام    «شوند تولید می»ای  های رسانه تمام پیام

 آفرینند؟ می
77/2 

 

هاا اساتفاده    انهآماوزان در حاد متوساط از رسا     درصد از کل دانش 2/35بر اساس نتایج، 
ترتی  شامل؛ گوش دادن به موسیقی، استفاده از تلفن همراه، تماشای تلویزیاون   کنند که به می

 (،DVDای(، اساتفاده از اینترنات، ویادئو )    هاای مااهواره   ا و شابکه .ا.ج سایمای  هاای  )برنامه
رکت و ، میزان مشا1ای، روزنامه و رادیو است. با توجه به جدول شمارة  های رایانه بازی

ترتیا  فراوانای عباارت اسات از: تلویزیاون       هاا باه   آموزان باا ایان رساانه    تعامل دانش
ای(، روزنامه )جز در مورد تمااس   های ماهواره های سیمای ج.ا.ا(، ماهواره )شبکه )برنامه

ترتی  ارسال پیامک، دیادن وبگااه،    تلفنی( و رادیو که در این میان برای تعامل با آنها به
عباارت دیگار، میازان تعامال      اند. به و ارسال ایمیل مورد استفاده ررار گرفتهتماس تلفنی 

هاسات و بیشاتر    های سیمای ج.ا.ا( بیشتر از سایر رسانه آموزان با تلویزیون )برنامه دانش
 (. 1گیرد )جدول شمارة  از طریب ارسال پیامک صورت می

 ها آموزان با رسانه میزان تعامل دانش .5جدول شمارة 

 وبگاه برنامه دیدن
 ایمیل ارسال
 برنامه به

  ارسال پیامک تماس تلفنی

 تعداد جمع
درصد 
 نسبی

 تعداد
درصد 
 نسبی

 تعداد
درصد 
 نسبی

 تعداد
درصد 
 نسبی

 

25% 77 8/21 11 5/11 71 8/11 178 3/11 
  تلویزیون

 (ا.ا.ج سیمای های برنامه)
 رادیو 8/2 11 1/1 18 5/1 2 1/2 1 % 71/2

 روزنامه یا مجله 2/3 11 8/3 17 7/3 13 1/1 18 % 31/3

 ای های ماهواره شبکه 8/11 38 11 31 1/7 21 1/11 32 % 2/11
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 دورة هشتم
 2شمارة 
  4931تابستان

ای،  آموزان دختر و پسر در سواد رساانه  برای بررسی وجود تفاوت معنادار بین دانش
دهاد )جادول    آماده نشاان مای    دست ویتنی استفاده شده است. نتایج به -از آزمون یومن

آماوزان دختار و پسار تفااوت      داناش   ای ای میزان سواد رسانه ه میانگین رتبه( ک5شمارة 
 (.Sig = 0.05) معناداری با یکدیگر دارد

 ای و جنس ویتنی بین سواد رسانه -آزمون یومن .6جدول شمارة 

 سطح معناداری ویتنی -مقدار من ای  میانگین رتبه جنسیت

 51/121 دختر
111/8173 111/1 

 53/131 پسر
 

ای با مهاارت اساتفاده از    مند بین سواد رسانه ای نظام برای پی بردن به اینکه آیا رابطه
ها و میزان آشنایی و تسلط باه   ها، نقوة استفاده از رسانه اینترنت، میزان استفاده از رسانه

اساکوئر اساتفاده شاد )جادول      زبان انگلیسی و سن وجود دارد یا خیر، از آزماون کاای  
 (.7شمارة 

 اسکوئر نتایج آزمون کای .7ل شمارة جدو

طه
راب
ود 
وج

طا 
 خ
طح
س

ان 
مین
 اط
طح
س

دی 
آزا
ة 
رج
د

وئر 
سک
ی ا
 کا
دار
مق

 

 متغیرها

 ای مهارت استفاده از اینترنت و سواد رسانه 311/33 12 درصد 11 1/1 رابطه دارد

 ای ها و سواد رسانه میزان استفاده از رسانه 113/21 12 درصد 11 13/1 رابطه دارد

 ای میزان آشنایی و تسلط به زبان خارجی و سواد رسانه 313/31 12 درصد 11 11/1 بطه داردرا

 ای ها و سواد رسانه نقوة استفاده )آگاهانه بودن( از رسانه 773/15 12 درصد 11 11/1 رابطه دارد

 ای سن و سواد رسانه 311/13 12 درصد 11 33/1 رابطه ندارد

 
 ای ر سواد رسانهمدل مفهومی عوامل مؤثر ب .2

اساکوئر و   هاای کاای   آماده از آزماون   دست با تکیه بر ادبیات تققیب و بر اساس نتایج به
ای  ویتنی و ضری  همبساتگی اساپیرمن؛ عوامال ماؤثر بار میازان ساواد رساانه         -یومن
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هاا،   ها، نقوة اساتفاده از رساانه   اند از: جنس، میزان استفاده از رسانه آموزان عبارت دانش
)شاکل   آموزان نایی با زبان انگلیسی و مهارت استفاده از اینترنت در میان دانشمیزان آش
 (.2شمارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای اولیه و عوامل مؤثر بر سواد رسانه مفهومیمدل  .2شکل شمارة 
 

 
ههای سهازمان صهدا و     ای در اهداف و برنامهه  های سواد رسانه وتحلیل مؤلفه تجزیه. 3

 سالة و سند افق رسانه ز قانون برنامة پنجهایی ا سیمای ج.ا.ا.؛ بخش

هاا در   ای، ایان مؤلفاه   هاای ساواد رساانه    هاا و شااخص   پس از تبیین و تشاریح مؤلفاه  
هاای تولیادی    سالة و سند افب رسانه و مثموریت و برناماه  هایی از رانون برنامة پنج بخش

(. 8 سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا مورد تقلیال و بررسای رارار گرفات )جادول شامارة      
ای را کاه   های صدا و سایما باا موضاو  ساواد رساانه      همچنین این بخش، معرفی برنامه

 (.11و 1شود )جدول شمارة  های اخیر تولید شده است، شامل می سال

 

 

سواد 
ای رسانه  

 

 

 میزان استفاده از رسانه

 

 

 جنس

 

 

 نحوة استفاده از رسانه

 

مهارت استفاده از 

 اینترنت

 

میزان آشنایی با زبان 

 انگلیسی
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 ای های سواد رسانه وتحلیل مؤلفه  تجزیه .8جدول شمارة 

پنجم   سالة قانون برنامة پنج

 ها ج.ا.ا ناظر بر رسانه ةتوسع

 ترسیمؤلفة دس

ای،  های رسانه توسعة تولیدات و فعالیت«: ج»بند  3مادة 

ای و  افزارهای چندرسانه فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم

 نیز حضور فعال و تثثیرگذار در فضای مجازی

مهارت درک 

 انتقادی

ارتقای آگاهی، دانش و مهارت «: ب»بند  11مادة 

تی همسو و ای و اینترن های ماهواره همگانی، تقویت رسانه

 های معارض خارجی مقابله با رسانه

بیانیة مأموریت سازمان صدا 

 و سیمای ج.ا.ا

 

 

 

مهارت درک 

 انتقادی

و ایجاد  «استعمار فرانو»جانبه در خصو   روشنگری همه

در میان مسلمانان جهان  «همگرایی و همبستگی عمومی»

و مقابله با تبلیغات  «مناف  جهان اسالم»در راستای حفظ 

های بیگانه در جهت تضعیف چهرة اسالم و  خرب رسانهم

 مرزی نظام جمهوری اسالمی در سطح برون

مصونیت بخشیدن به اذهان عمومی جامعه در ربال تثثیرپذیری از 

ویژه سکوالریزم،  موج مخرب تهاجم فرهنگی و فکری بیگانه به

 ی و مادی و فرهنگ لیبرالیزم غربیهای القاد گرایش

های ویژه و مستند در جهت نقد، افشا و  نامهتولید بر

ی ضدانقالب و ا های ماهواره های شبکه سازی توطئه خن ی

 جریانات مخالف نظام

 مؤلفة دسترسی
های  های صدا و استفادة بهینه از ظرفیت تقویت شبکه

 رادیو و تولیدات رادیویی

 سند افق رسانه

بافت سواد 

 ای رسانه

های مخاط   مامی ارشار و گروهبهبود سیستم ارتباطی با ت

کیم پیوند میان منظور توجه بیشتر به نیازهای آنان و تق به

 مردم و رسانة ملی

 مؤلفة دسترسی

تکمیل و گسترش شبکة تعاملی رادیویی و تلویزیونی و 

حضور مؤثر، کارآمد و ررابتی در مقیط اینترنت در 

 استای اهداف ملی و فراملی سازمانر
 

مؤلفتة توانتایی   شود،  های سند افب مشاهده نمی عنوان در سیاست هیچ بهای که  مؤلفه
ای است. رانون برناماة   توان گفت مکمل فرایند آموزش سواد رسانه است که می ارتباطی

ساله، سند افب رسانه و بیانیة مثموریت سازمان در این حوزه، هیچ سیاست، اولویات   پنج
 ای ندارد. و یا برنامه



  
 
 

بازطراحی سازوکار 
 گذاری ... سیاست

07 
 ت پژوهشی فصلنامه علمی 

 (9ای در سیمای ج.ا.ا )جدول شمارة  ی تلویزیونی مرتبط با سواد رسانهها برنامه .3-1
 

 موضوع سال تولید شبکه نام برنامه

وگوی  گفت
 فرهنگی

گروه معارف و اندیشه 
 دینی شبکة چهار

1385 
رسانه و فرهنگ، زنان و فرهنگ، معماری و 

فرهنگ، هنر و فرهنگ، ادبیات و فرهنگ، فرهنگ 
 عمومی و عامیانه

ة رسان
 دیجیتال

 1387 شبکه دو

های دیجیتال  ها و تهدیدها، وضعیت رسانه فرصت
در کشور و تغییر و تقوالت آنها، ارائة پیشنهادهای 

های دیجیتال همچون  الزم برای استفاده از رسانه
 ها ای به خانواده های رایانه ازیب

 ها پیشرفتها،  های دیجیتال، نوآوری رسانه 1388 گروه اجتماعی شبکة سه روز به

تلویزیون 
 مرز بدون

 1381 شبکة دو
)دریافت تلویزیون  IP.TVهای اجتماعی م ل  رسانه

)دریافت تلویزیون  mobil.TVاز طریب اینترنت( و 
 از طریب تلفن همراه(

 م بت من
گروه کودک و نوجوان 

 شبکة تهران
1312 

تعامل نوجوانان با گروه دوستان، همساالن و ارتباب 
 های ارتباب جمعی )اینترنت( هآنها با رسان

 
 (10ای در صدای ج.ا.ا )جدول شمارة  های رادیویی مرتبط با سواد رسانه برنامه .3-2

 

 موضوع سال تولید شبکه نام برنامه

 نقد فرهنگی
گروه مطالعات 

 فرهنگی رادیو فرهنگ
1388 

تقلیل و بررسی جنگ نرم در رسانه با استفاده از 
 بررسی جنگ نرم در رسانههای نوین،  ابزار رسانه

 کندوکاو
گروه فرهنگ و ادب، 

 رادیو فرهنگ
1381 

وگو  . گفت«ای سواد رسانه»بق  و بررسی پیرامون 
های الزم برای  ای و آموزش مهارت دربارة سواد رسانه

ها و  بررراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با رسانه
تقلیلی حال به وجود آوردن نگاهی دریب، نقادانه و  درعین

 ای )مکتوب، دیداری و شنیداری( های رسانه به پیام

 افسون

 -گروه سیاسی

اجتماعی رادیو 

 وگو گفت

1313 

مخاط  و تبدیل وی به  ای سواد رسانهباال بردن 
مخاط  فعال و افزایش هوشمندی مخاط  در 

ای غرب، افزایش ردرت  های رسانه برابر هجمه
های  هشبک تقلیل مخاطبان نسبت به نیات شوم

 زبان ای فارسی ماهواره

 ژرفای پیام
گروه فرهنگ رادیو 

 وگو گفت
1313 

ای و تعامل بین رسانه  انهسازی رفتارهای رس اسالمی

 و مردم
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 ای ای با رویکرد ارتقای سواد رسانه گذاری رسانه مشی مدل مفهومی نهایی: فرایند خط .4

کاررفته در تعیاین   گذاری و روش به یمش توان مسیر و فرایند خط ها می با استفاده از مدل
ها، یک مادل   مشی را مشخص کرد. از طریب کاربست نکات مفید برخی از این مدل خط

گاذاری   مشای  ، مدل تامن، مدل سیستمی( مناسبی برای خاط ECتلفیقی )تلفیقی از مدل 
ای طراحی شد. پایة این مدل تلفیقی، مدل سیستمی تشخیص داده شده اسات کاه    رسانه
توانند در درون زیرسیستمی از این سیستم، کاربرد بیشتر و  های دیگر می ام از مدلهرکد

توانناد   ها نمای  ها و روش مؤثرتری داشته باشند. البته این به این معنا نیست که سایر مدل
 در آن جزء سیستم کاربرد داشته باشند.

ا رویکارد  ای )با  گذاری رساانه  برای ارزیابی صقت و روایی مدل پیشنهادی سیاست
هایی باا ده نفار از اسااتید علاوم ارتباطاات اجتمااعی و        ای( مصاحبه ارتقای سواد رسانه

هاای صادا و سایما، مسائول طارح و       مدیران صدا و سیمای ج.ا.ا. )رئیس مرکز پژوهش
باا توجاه باه    ارزیابی رادیو، مدیر و مشاور مدیر رادیو( و کارگزاران رسانه، انجام شاد.  

های ادبیات تققیب با نظار گاروه    ها و تلفیب یافته ه از طریب مصاحبههای متعددی ک یافته
 پردازیم:   خبرگان به دست آمد، به بررسی مدل مذبور می

صورت یک سیستم بنگریم و  ای را به گذاری رسانه مشی ، اگر درکل خط3طبب شکل 
در تمی مدل سیسها درون زیرسیستمی از این سیستم مؤثر باشند، کاربرد  هرکدام از مدل

ها تقات تاثثیر    مشی ای جاری است، زیرا خط گذاری رسانه مشی های گوناگون خط شیوه
 اناد.  شوند که سیستم ماذکور را از هار ساو احاطاه کارده      های متفاوتی تدوین می مقیط

ای باا رویکارد ارتقاای ساواد      گذاری رسانه مقیط رسانه تثثیر بسزایی در فرایند سیاست
ای، شناخت ماهیت، ساختار،  گذاری رسانه ی یک مدل سیاستبرای طراحای دارد.  رسانه

ای و مقایط درونای و بیرونای ساازمان، مالکیات، دامناة        اهداف و مناب  سازمان رساانه 
های ارتباطی، اصول و هنجارهاا، و شاناخت مخاطباان و ررباا الزم اسات، چراکاه        نظام

ی ماؤثر هساتند.   ا گاذاری رساانه   مشای  هرکدام از ایان اجازا و عناصار بار فرایناد خاط      
ای، وابستگی تام به سیاست دارد و ماهیت آن به نظاام عماومی و    گذاری رسانه مشی خط

گذاری، سیساتمی اسات    مشی بنابراین سیستم موفب برای خط زمینة جامعه وابسته است.
 که ردرت انعطاف و تطبیب با مقیط را دارا باشد.
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 ای هگذاری رسان مشی مدل سیستمی خط .9 شمارةشکل 

ای در این مدل، تلفیقای از الگاوی    ، فرایند آموزش سواد رسانه5با توجه به شکل شمارة 
EC   هاای ساواد    عناوان زیرسااخت   و مدل الیزابت تامن است که در آن به سه عامل مهام باه

ای و آموزش. تعامل مفهومی چندبعدی اسات   کند؛ دسترسی، تعامل رسانه ای اشاره می رسانه
ای که دربارة آن ارائه شده، هریاک بخشای از ایان مفهاوم چندبخشای و       و تعاریف گسترده

عناوان نشاانة    فرسات( باه   اند؛ در برخی از این تعاریف، بازخورد )پس پیچیده را در بر گرفته
کلیدی تعامل در نظر گرفته شده است، یعنی اگر مخاط  یا کاربر بتواند جواب پیام نفار اول  

( ویژگی تعامل وجود خواهد داشات. در برخای دیگار از    یا رسانه را بدهد )وجود بازخورد
تواناد بار جریاان اطالعاات داشاته باشاد و میازان         تعاریف بر میزان کنترلی کاه کااربر مای   

 (.11 :1388 راسمی، اش در تبادل پیام تثکید شده است )کوثری و شاه درگیری
 ها گام اول؛ داده

ها( هماان نیازهاای مخاطباان و     ورودیها ) ای، داده گذاری رسانه مشی در مدل سیستمی خط
گذاری دارناد. ورتای    مشی انتظارات جامعه، مشکالت، تقاضاها و مناف  هستند که نیاز به خط

ای به کار ببریم بعاد از سانجش میازان ساواد      این مدل را برای آموزش و ارتقای سواد رسانه
ها  عنوان داده ای به های مخاطبان )تشخیص وجود مسئله(، ضرورت و اهمیت سواد رسان رسانه

مشای   گیارد و خاط   رارار مای   ( و ماورد بررسای  3شود )شکل شمارة  میدرون سیستم وارد 
مشی، مجددا  از طریاب باازخورد باه     شود. نتایج و پیامدهای حاصل از همان خط تصوی  می
شاود. تشاخیص وجاود مسائله،      مشای مای   و بهبود خط 1گردد و باع  اصالح سیستم برمی

گیارد.   هاا صاورت مای    بیان مسائل و مشکالت، توسط توده و نخبگان تودهشناخت، درک و 
کناد و بار    وپنجاه نارم مای    توده از آن جهت که در بطن جامعه است و خود با مسائل دست

                                                                                                                                        
1. reform 

 

 ها داده
 

 فرایند
 

 ها بازداده
 

  شناخت، درک، بیان

 مسئله

 

 تجزیه و تحلیل 

 سازی گزینه 

 مشی طراحی خط 

 انتخاب مطلوب 

 

 سازی  اجرا و پیاده

 مشی خط

 های عملیاتی برنامه 
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متدل   گاذاران دارد. کاربسات   مشای  جویی را از خاط  اساس نیازها، انتظار حل مسئله و چاره
دلیاال نقشاای کااه در  متخصصااان بااهبااه ایاان دلیاال اساات کااه نخبگااان و نخبگتتان تتتوده 

دلیل توان فنی و تخصصی باالیی که دارند،  های کالن جامعه دارند و همچنین به گیری تصمیم
 طور است(. توانند در این گام مؤثر باشند )در تدوین دستور کار هم همین می

 گام دوم؛ فرایند

هاای   یرد و باید راهگ سازی صورت می تقلیل و گزینه و گذاری، تجزیه مشی در فرایند خط
رساند، بررسی شود. در این مرحله نیز داشاتن   انداز می مختلفی که ما را به هدف و چشم

ها  حل تقلیل تمام پیشنهادها و راه و اطالعات نسبتا  کامل و برآورد هزینة منفعت و تجزیه
د مشی وجو های خط ها و همة بدیل مهم و ضروری است. )البته امکان بررسی همة گزینه

اسات(. پاس از بررسای هماة     مدل عقالیتی   دهندة ضعف نخواهد داشت که این نشان
( و متدل اقتاتایی  های گوناگون و تبادالت مقیطای )  جوان  مسئله با توجه به جریان

شاود. کاربسات مادل ارتضاایی تصاریح       فراگردهای داخلی، گزینة مطلوب انتخاب مای 
در انتخاااب شاایوة مطلااوب  ای کننااده کنااد کااه شاارایط و مورعیاات، عاماال تعیااین  ماای
ازآنجاکاه   نگاری در ایان الگاو وجاود دارد.     ناوعی آیناده   گاذاری اسات و باه    مشی خط

کنناد، در نظار    ای در بستر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی معنا پیدا مای  های رسانه سیاست
های روان اجتماعی هر عصر و هار   گرفتن مختصات فکری، معرفتی و همچنین، ویژگی

. هرچاه  (13 : 1381 )خاشاعی، ای بسایار اهمیات دارد    ذاری رساانه گ نسلی در سیاست
هاای   ای مختلاف اعام از رساانه    هاای رساانه   گذاران در عرصه نگرش مدیران و سیاست

افراد آن ساوی  »های اطالعاتی و ارتباطی، نسبت به  مکتوب، صوتی، تصویری و بزرگراه
د، با ماهیات وارعای فعالیات    ای هستن های رسانه )مخاطبان( که در معرض پیام «ها رسانه
ها بیشتر فاصاله داشاته    گیران و جایگاه امروزی آنان در بازار پررونب رسانه ها، پیام رسانه

ناپذیر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی ارتصادی  باشد، احتمال مواجهه با عوار  جبران
 (. 27: 1311،راد و سپنجی ها بیشتر خواهد بود )مقسنیان مندی از رسانه در مقولة بهره

آگاااهی از نااو  دسترساای مخاطاا  بااه مقتااوای رسااانه، نکتااة بساایار مهماای در   
ای اسات، زیارا شاکل دسترسای ناو        ای بارای ساواد رساانه    گاذاری رساانه   مشای  خط

هاای   تقویات رساانه   هاای آزاد،  هرچاه دسترسای باه رساانه     دهاد.  تثثیرگذاری را تغییر می
هااای رادیااویی و  ای و افاازایش کانااال سااانههااای ر ای، توسااعة تولیاادات و فعالیاات ماااهواره
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ای در یاک   بیشتر باشاد و تناو  و تک ار رساانه     تلویزیونی و در نهایت افزایش ضری  نفوذ
یاباد. شارایط دسترسای آشاکارا      ای مخاطبان ارتقا مای  مرور سواد رسانه جامعه باالتر باشد، به

واهد بود. باید به این موضاو   مبتنی بر رابلیت استفاده و در دسترس بودن ابزارها و وسایل خ
هاا و اناوا  مختلاف     توجه کرد که روانین و مقررات اجتمااعی و دولتای، اساتفاده از رساانه    

هاای   هاای توانمنادی   شارب   ای پایش  کنند. تعامال رساانه   ها را تعیین می ها و ناتوانایی ظرفیت
هاایی باا    دهناد پیاام   که به افاراد اجاازه مای    هایی  آورد؛ مهارت ارتباطی مخاطبان را فراهم می

های گوناگون موجود باه کاار    رمزگان مختلف خلب، تولید و منتشر کنند و آنها را برای رسانه
تاری   در مجمو ، اگر مخاطبان تجربة مستقیمی از تولید مقتوا داشته باشند، به فهم عمیبگیرند. 

به مخاط  بایاد   رسند. برای هویت بخشیدن ای اطالعات می های تولید حرفه از رواعد و ارزش
هاا پرداخات تاا جریاان اطالعاات از       های او در زمینة مقتوای رسانه به توسعة دانش و آگاهی

حالت عمودی و از باال به پایین به حالت افقی و دوطرفه بین مخاط  و رساانه تبادیل شاود و    
زش آماو (. 138 :1388 ای مخاط  در مبادلة اطالعات مشارکت داشته باشد )مساتقیمی،  گونه به

هاای رساانه و تقویات دیادگاه      ای و شاناخت ویژگای   استفادة آگاهانه از مقصوالت رساانه 
ای از  ها و مقتاوای رساانه   ها و فهم و ارزیابی انتقادی از رسانه انتقادی منتقدان در ربال رسانه

شود. باا اساتفاده از    ای به آن پرداخته می مواردی است که در این بخش از فرایند سواد رسانه
طاور ماؤثر از    تواناد باه   ای، مخاطا  مای    ها و توانایی اتخاذ رژیم مصرف رساانه  مهارت این

 ای استفاده کند. وسایل ارتباطی و رسانه
 گام سوم؛ بازداده

بارای اباالغ   مدل نهتادی   مشی است که کارگیری، پیاده سازی و ابالغ خط گام بعدی به
گیارد. همکااری    رار مای مشی به دیگر نهادها و جلا  مشاارکت ماورد اساتفاده را      خط
تااوان  افزایاای خواهااد شااد کااه در نتیجااه ماای سااازمانی موجاا  هاام نهااادی و بااین بااین

ای را اجاارا کاارد. هرکاادام از  ای متااثثر از ارتقااای سااواد رسااانه گااذاری رسااانه سیاساات
های دیداری و شنیداری و مکتوب با توجه به ماهیات و ظرفیتشاان در بخشای از     رسانه

ای دخیال و ماؤثر هساتند. نهادهاای مختلاف فرهنگای و        انهفرایند آموزش ساواد رسا  
وپارورش کاه متاولی رسامی آماوزش در کشاور اسات،         آموزشی مانند وزارت آموزش

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که متولی اجرای مسائل فرهنگی و ارتباطی کشور است 
ازجملاه  هنری شهرداری تهران که بیشترین مراکز فرهنگای   ا و همچنین سازمان فرهنگی
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های فرهنگ و... را داراست و ویژگی اصلی این مراکز این اسات کاه    فرهنگسراها، خانه
هریک مستقیما  با عموم مردم و شاهروندان در ارتبااب هساتند، نقاش بسایار مهمای در       

 ای دارند. آموزش و ارتقای سواد رسانه
ایان مادل   ه مشی این است ک در اردام و اجرای خطمدل فزاینده همچنین دلیل کاربست 

معتقد به تغییرات اندک، تدریجی و حفظ وض  موجود است، نه تغییرات شادید و ناگهاانی.   
مشی جدیاد باه    شود، جا انداختن خط های فرهنگی که رسانه را هم شامل می طبعا  در عرصه

مشی ربلی که جزئی از فرهنگ موجود شده است باید با احتیاب و مراربات هماراه    جای خط
های عملیاتی ارتقای ساواد   ای و همچنین برنامه در سطوح خرد نظام رسانهاینده باشد. مدل فز

کند، چراکه در سطوح خرد باه دنباال دساتیابی باه      ای به حل مشکل موجود کمک می رسانه
هاای اجرایای    مشای  مدت نیست، بنابراین این مدل در دستیابی به خاط  اهداف کالن در کوتاه

 ای دارد.  ای، کاربرد گسترده د رسانهای با رویکرد ارتقای سوا رسانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ای ای متأثر از رویکرد ارتقای سواد رسانه گذاری رسانه مشی مدل پیشنهادی خط .1 شمارة شکل
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 گیری بحث و نتیجه

 اردامات و نتایج حاصل از این تققیب بدین شرح است:
آماوزان   نفار از داناش   313جامعة مورد مطالعه )حجم نمونه ای  سنجش سواد رسانه .1

های حاصال از سانجش    شهرداری تهران(: بر اساس یافته 2دورة اول و دورة دوم منطقة 
آماوزان نوجاوان در حاد     درصاد از داناش   1/11ای  ای، سطح ساواد رساانه   سواد رسانه

ای کمترین میانگین مرباوب باه مؤلفاة     های سواد رسانه متوسط است و در میان شاخص
 است.« مخاط »یانگین مربوب به مؤلفة و بیشترین م« هویت»

ای به این معنی است که مخاطا    عنوان یکی از اصول سواد رسانه به «هویت»مؤلفه 
 1ای را به لقار تکنیاک تولیاد و گوناه    ای بتواند نو  پیام رسانه در مواجهه با پیام رسانه

ای چاه   رساانه تشخیص دهد و از هویت تولیدکنندگان پیام مطل  باشد و بداند این پیاام  
هاای تققیاب نشاان داد کاه      یافته های مشابه دیگر دارد. هایی با گونه ها و شباهت تفاوت

ای، فاراد مهاارت الزم و    آموزان( در این بخش از سواد رسانه جامعة مورد مطالعه )دانش
 هستند.« هویت»های شناختی در زمینة شاخص  نیازمند کس  مهارت

اناد از: جانس، میازان     آماوزان عباارت   داناش  ای هعوامل مؤثر بر میزان سواد رستان 
ها، میزان آشنایی با زباان انگلیسای و مهاارت     ها، نقوة استفاده از رسانه استفاده از رسانه

 استفاده از اینترنت.
درصاد   2/35هد که  د ، نتایج تققیب نشان میها میزان استفاده از رسانهدر خصو  

ترتی   ها به کنند که این استفاده ها استفاده می هآموزان در حد متوسط از رسان از کل دانش
شامل گوش دادن به موسیقی، استفاده از تلفان هماراه، تماشاای تلویزیاون، اساتفاده از      

 ای، روزنامه و رادیو است. های رایانه (، بازیDVDاینترنت، ویدئو )
سات.  آموزان، در حد خیلی کم ا درصد از دانش 3/31در  مهارت استفاده از اینترنت

هاسات و ایان    های تلویزیون بیشتر از سایر رسانه آموزان در برنامه دانش میزان مشارکت
 گیرد.  مشارکت بیشتر از طریب ارسال پیامک صورت می

با مدیران و متخصصان رسانه و اساتید علاوم ارتباطاات    های اکتشافی مصاحبه. 2
گاذاری   در سیاسات ای  منظاور تبیاین جایگااه ساواد رساانه      اجتماعی و مادیریت، باه  

ای و همچنین ارزیابی صقت و روایی مدل پیشنهادی: سازمان صادا و سایمای    رسانه
                                                                                                                                        
1. genre 
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تارین رساانه در کشاور و همچناین تنهاا نهااد        عنوان بزرگ جمهوری اسالمی ایران به
ای دارای مجااوز پخااش رادیوتلویزیااونی در ایااران، نیازمنااد راهبردهااا و       رسااانه
هاای مقیطای، جایگااه     جه به تغییارات و پیچیادگی  هایی است تا بتواند با تو سیاست

ها حفظ کند و در آینده ایان جایگااه را ارتقاا بخشاد. باا       خود را در بین دیگر رسانه
ای و اسااتید مادیریت رساانه و علاوم ارتباطاات       توجه به اظهاارات نخبگاان رساانه   

اجتماعی در خصو  عدم توجه جدی به این مهارت و نیاز ضروری نسل جدیاد یاا   
رساد کاه نگااه رساانة ملای در بخاش        ای، به نظر می گذاران رسانه الحدید سیاستص

ای عمدتا  متثثر از الگوی آثار مساتقیم و مخاطباان منفعال باوده      گذاری رسانه سیاست
بیناناه باه وضاعیت     ای باا نگااهی وارا     گذاران رسانه است. ضروری است که سیاست

جاوان، بایش از ایان نگااه منفعال باه       ویاژه مخاطباان نو   ای مخاطبان، باه  سواد رسانه
ای آنان، امکاان   و ضمن بازنگری دربارة نیازها و مصرف رسانه باشند مخاطبان نداشته

ای را در فضایی امن برای آناان فاراهم ساازند؛ امنیتای کاه       انتخاب و کنشگری رسانه
کنندة بستری برای نقد، شکوفایی و توسعة سیاسای و اجتمااعی    تواند تضمین خود می

ای باا هادف ارتقاای     گذاری رسانه اشد. همچنین باید الگوی مشخصی برای سیاستب
عناوان یکای از متولیاان آماوزش و ارتقاای       ای در سازمان صدا و سیما به سواد رسانه
ای  یافتاه  رو باید تالش سازمان های پیش ای، شکل گیرد و برای رف  چالش سواد رسانه

ای در میاان ماردم و یاا اصاطالحا       رساانه  ها برای ارتقای ساطح ساواد   از سوی رسانه
 صورت گیرد. 1ای مبارزة رسانه

ای، یک مدل  ای با رویکرد ارتقای سواد رسانه گذاری رسانه مدل پیشنهادی سیاست
تلفیقی است که پایة آن مدل سیستمی تشخیص داده شده است که طبب این مدل پس 

ای در مخاطبان، فرایند  نهای و درک ضرورت آموزش سواد رسا از سنجش سواد رسانه
ای و همچناین مقایط    ای باا توجاه باه مقتضایات زماانی و دوره      آموزش سواد رسانه

شود. فرایند آماوزش ساواد    گذاری آغاز می مشی ای و دیگر عوامل مؤثر در خط رسانه
و مدل الیزابت تامن است که در آن به سه  ECای در این مدل، تلفیقی از الگوی  رسانه

ای  های سواد رسانه عنوان زیرساخت ای و آموزش، به سترسی، تعامل رسانهعامل مهم د
 شود. می اشاره 

                                                                                                                                        
1. media tamping 
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بیانیة مثموریت و اهداف سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا و ساند افاب    تحلیل و بررسی .9
های رادیاویی   ای در میان مخاطبان و معرفی برنامه رسانه از منظر توجه به لزوم سواد رسانه

دهاد کاه از میاان     گرفته نشان مای  های انجام ای: بررسی وضو  سواد رسانهو تلویزیونی با م
)مهاارت  درک انتقتادی  و  ای دسترسی رستانه ای فقط دو مؤلفاة   چهار مؤلفة سواد رسانه

هاای ایان    شاود( در سیاسات   ای مای  شناختی که تنها مقدود به شناخت تهدیدات رساانه 
گاذاری در عرصاة ساواد     رای سیاسات که با  سازمان مورد توجه ررار گرفته است. درحالی

های ارتباطی الزم  ای، توجه به چهار مؤلفة دسترسی، استفاده، درک انتقادی و توانایی رسانه
و ضروری است. این در حالی است که رانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران، دولات را    

ای جمعای   موظف کرده است که برای رسیدن به اهداف واالی انسانی و اسالمی، از رسانه
راانون اساسای نیاز بار بااال باردن ساطح         3اصل  2صورت مطلوبی استفاده کند. در بند  به

هاای جمعای و    ها با استفادة صقیح از مطبوعات و رسانه های عمومی در همة زمینه آگاهی
وسایل دیگر تثکید شده است. این تثکیدها و اهداف در راانون اساسای نشاانگر اهمیات و     

طور کامل فراگیر شود، رطعاا   ای به ی است. اگر بخواهیم سواد رسانها ضرورت سواد رسانه
های جمعی و دولت بایاد در راساتای    ها و امکانات وسی  است و رسانه نیاز به زیرساخت
هاای ناوین آموزشای و     رسانی به مخاطبان با توجه به نظریاه  مداری و اطال  تقویت آگاهی

 ای فراهم کنند. سواد رسانه شناسی صقیح، بستر کافی را برای آموزش روش

 
 پیشنهادها

های نظری و مفهومی در زمیناة   پژوهش حاضر تالشی مقدماتی برای فراهم آوردن بنیان
هاا و   رو، باید یافتاه  ای بوده است. ازاین ای با رویکرد ارتقای سواد رسانه مشی رسانه خط

از علام مادیریت و   های تققیقاتی آتی در این حاوزه   نتایج آن، نقطة آغازی برای تالش
هاای   رسانه و ارتباطات تلقی شود. بر این اساس، توجه به مقورهای زیر برای پاژوهش 

 شود: آتی پیشنهاد می
هاای ساواد    ( مطالعات گسترده در خصو  چگاونگی فاراهم آوردن زیرسااخت   1
 ای. رسانه
ای باا   گاذاری رساانه   مشای  که در این پژوهش صرفا  به بق  کالن خاط  ( ازآنجایی2
هاای   شود در مورد برناماه  ای پرداخته شده است، پیشنهاد می یکرد ارتقای سواد رسانهرو
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ای  عملیاتی و راهبردهای معطوف به هادف در حاوزة آماوزش و ارتقاای ساواد رساانه      
 تققیب شود.

ای مهام   گذاری رسانه مشی ( بر اساس نتایج این تققیب، یکی از عواملی که در خط3
ای متفااوت و   های رسانه رو، شناسایی مقیط انه است. ازاینو تثثیرگذار است، مقیط رس

هاای   تواند پاژوهش  ها، می ای در هریک از این مقیط گذاری رسانه مشی های خط ویژگی
 ای را به خود اختصا  دهد. گسترده
گذاری رسانة ملی از منظر ضارورت آماوزش و    مشی های ایجاد تقول در خط ( راه3

نظور حفظ اصول و عدم انقراف از معیارهاا و مباانی ارزشای    م ای به ارتقای سواد رسانه
 سازمان مطالعه شود.

ای کاربرد فراوانای   های فرهنگی و رسانه گذاری مشی ( ازآنجاکه مدل نهادی در خط1
پوشاانی نهادهاا و    هایی نیاز در زمیناة چگاونگی هام     شود پژوهش دارد، لذا پیشنهاد می

 ای صورت گیرد. د رسانههای مختلف در زمینة ارتقای سوا ارگان
 ای پژوهش شود. سازی رسانه و سواد رسانه ( در زمینة خصوصی5
ای از منظر یک ابزار نظارتی  ( راهکارهای تقنینی و نگاه رانونگذارانه به سواد رسانه7

 های ارتباطی هدفمند، در کشور بررسی شود. و دفاعی در برابر پروژه
 
 
 
 
 
 



  
 
 

بازطراحی سازوکار 
 گذاری ... سیاست
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