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  چكيده
اي نـوين در دنيـاي جديـد كـه      اي بـه عنـوان مقولـه    با توجه به اهميت مقوله سواد رسانه

دهي به بسياري مقوالت فرهنگي و اجتماعي پيدا  هاي مجازي نقش موثري در شكل رسانه
گذاري نيز مورد توجه قرار داشته  هاي اخير در عرصه سياست اند، اين موضوع در سال كرده

گـذار در ايـن زمينـه در     گير و سياست جه به تعدد نهادهاي تصميماست. با اين حال، با تو
هاي مختلفي مواجه است. با توجه به اين امر، پژوهش حاضر با اين  ايران، اين امر با چالش

اي در ايران را مورد بررسـي و   هاي سياستگذاري سواد رسانه ها و ظرفيت هدف كه چالش
ن مصاحبه با مسئولين و كارشناسان متخصص تحليل قرار دهد، انجام شده است. لذا، ضم

در چهار نهاد موثر در اين زمينه (شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيما) به روش مصاحبه گلوله برفي، به 

هايي  ن چه سياستاي در ايرا نهادهاي متولي سواد رسانهدنبال پاسخ به اين سوال است كه 
هـا چـه مزايـا و     اين سياست اند؟ ي در ايران تدوين و اجرا كردها براي ارتقاي سواد رسانه
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ارتقاي ها و اقدامات  وبرنامه چه راهكارهايي براي بهبود سياستگذاريهايي دارد؟ و  كاستي
  ؟ اي در ايرانوجود دارد سواد رسانه
دهد  ها به دست آمده است، نشان مي احبهافزاري مص هاي پژوهش كه با تحليل نرم يافته

گير در اين زمينه، باعث شده است كه تمايز روشني ميان آموزش  كه تعدد نهادهاي تصميم
ها، به  ريزي سازي در اين زمينه ديده نشود و عدم تعادل در برنامه اي و فرهنگ سواد رسانه

يك نهاد فرادسـتگاهي   هاي ناموفق رهنمون شود. بر اين اساس، الزم است گذاري سياست
گذاري در اين زمينه تعيين شود  (مانند شوراي عالي انقالب فرهنگي) بعنوان مرجع سياست

سـازي و ..) در آن صـورت    ها (شامل آمـوزش و فرهنـگ   گذاري در كليه حوزه و سياست
  پذيرد.

  اي، فضاي مجازي، آموزش و پرورش، فرهنگ، صدا و سيما.   سواد رسانه ها: كليدواژه
  

  مقدمه . 1
تبديل شـده  ي جديد در قلمرو مطالعات رسانه و ارتباطات  مساله به اي سواد رسانهموضوع 
در ايـران،  )،37:1391غرب (طلـوعي، در  هسال 50اي  پيشينهبا وجود برخورداري از است و 
از اولين پژوهش جـدي دربـاره    رسد و ميسال  15كمتر از  بهمباحث در اين حوزه  قدمت

  گذرد. سال مي 10) اندكي بيش از 1385ي (قاسمي، ا سواد رسانه
ارتباطات در ايران مطرح كردند.   اي را اولين بار متخصصان و استادان حوزه سواد رسانه

بـه   1380  پافشاري آنان بر ضرورت و اهميت توجه جدي ملّي به اين مفهوم در طول دهـه 
بـود   1380  اواخر دههدر و  باز شدن فضايي براي بحثي عمومي بر سر اين مفهوم منجر شد

 تا آنجا كـه  كه اين موضوع در نهادهاي فرهنگي، سياستگذاري، و آموزشي جدي گرفته شد
از  در آموزش و پرورش دهم متوسطه  براي پايه» اي تفكر و سواد رسانه«چاپ و نشر كتاب 

طح ي مفصـلي در سـ   برنامـه  بدين منظور اين سازمانها درآمد.  دل اين مباحث و همفكري
كشور تدارك ديد و معلمان و مدرسان اين كتاب را از طريق كارگاههاي گوناگون آمـوزش  

بـر   هاي را در مدارس آموزش دهند. با اين حال، مباحث هاي سواد رسانه داد تا بتوانند مهارت
اي مشخص نرسـيده اسـت.    اي از طريق آموزش در ايران به نتيجه سر گسترش سواد رسانه

الذكر براي پايه دهـم تـدوين شـده اسـت؟ و      ص نيست كه چرا كتاب فوقمثالً دقيقاً مشخ
هـاي   آمـوزان دوره  اي در بين دانـش  اينكه بر اساس چه معيار و منطقي، آموزش سواد رسانه

ابتدايي وجود ندارد و اين در حالي است كه در سطح جهاني، بخش اساسي آموزش سـواد  
شود. يا آيا سـند   هاي ابتدايي انجام مي ر دورهاي در سالهاي اوليه آموزش كودكان و د رسانه
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تحول بنيادين آموزش و پرورش توانسته است سياستگذاري مشـخص و دقيقـي در حـوزه    
هاي متعددي كه در اين زمينه قابل طرح اسـت و   و پرسشاي تدوين كند يا نه؟  سواد رسانه

اي در كشـور   اد رسانهگذاري سو تر از وضعيت سياست تواند به فهمي عميق پاسخ به آنها مي
  هايي كه در اين زمينه پيش روي قرار دارد، مددرسان باشد.  ها و ظرفيت و چالش

  
  طرح مسأله. 2

ي اصلي پژوهش حاضر ناظر به اين سوال است كه در بطن تعـدد   در اين چارچوب، مساله
هـاي   ارياي در ايران، سياسـتگذ  هاي متولي و درگير با موضوع سواد رسانه نهادها و سازمان

هـايي   ها، چه مزايا و كاستي سطح كالن و خُرد در اين حوزه چه بوده است؟ و اين سياست
هـاي سـواد    اند. به عبارت ديگر، اين پژوهش درصـدد نقـد و بررسـي سياسـتگذاري     داشته
هـاي   هاي عملي تدوين شده از دل سياست اي در ايران در سطح كالن، بررسي برنامه رسانه

اي در اقدامات عملي انجام شده در اين حوزه است. به عنوان مثال، مداقه كالن، و در نهايت
اي و مسئوليت اجتماعي در دهمـين نشسـت تخصصـي     زماني كه دبير همايش سواد رسانه

هـاي اجتمـاعي    اي با استفاده از شبكه اي از آموزش برخي مهارتهاي سواد رسانه سواد رسانه
شـود كـه ايـن     اين سوال مطـرح مـي   1دهد اني خبر ميميليون اير 5ها به  پرمخاطب و رسانه

هـاي كـالن و    گيرنـد؟ و بـر اسـاس چـه سياسـت      هايي را دربـر مـي   ها چه مهارت آموزش
هـاي   است؟ و در نهايت، آيا محتواي اجرايي آن همسو بـا سياسـت   تحقق يافتههايي  برنامه
  يا نه؟  است  الذكر بوده فوق

حاضر آن است كه با ارائه شناختي مبتني بـر  گذاري اصلي پژوهش  بر اين اساس، هدف
ان متخصـص)از  و كارشناسـ سازماني (از طريق مصاحبه بـا مديرانسياسـتگذار    ارزيابي درون

شـناختي از   اي در نهادهاي متولي اين موضـوع، تصـويري آسـيب    هاي سواد رسانه سياست
اي در  اد رسـانه نقد و ارزيـابي سياسـتگذاري سـو   وضعيت موجود ارائه كند. به تعبير ديگر، 

هدف اصلي تحقيق حاضر است. براي دستيابي به ايـن هـدف،   ها و اقدامات،  و برنامهايران 
كند  با استفاده از الگوي رئاليسم انتقادي كه امكان هدايت مكانيكي فرهنگ از باال را نفي مي

را بـه  اي در جامعـه   توان فرهنگ و الگوي ارتباط رسانه و در عين حال، معتقد است كه نمي
گـذاري نهـادي را از    كند كه سياست شود. اين الگو كمك مي حال خود رها كرد استفاده مي

). در ايـن  1398منظر مسئوليت و مخاطبت مورد بررسـي قـرار دهـيم (ابشـير و مختـاري،      
نهاد اصلي متولي ارتقـاي سـواد    4ايدر  سواد رسانه هاي و برنامه ها سياستگذاريچارچوب، 
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اي عالي فضاي مجازي، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد رايران (شواي در  رسانه
  گيرد.  اسالمي، و  سازمان صداوسيما) مورد بررسي و ارزيابي قرار مي

 هاي پژوهش كه اين تحقيق در پي رسيدن به آنهاست ، بدين شرح است:  سوال

 وزارت زي،ي عـالي فضـاي مجـا   اشـور –اي در ايـران   نهادهاي متولي سواد رسـانه . 1
ــرورش، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي، و ســازمان صداوســيما    چــه  –آمــوزش و پ

 اند؟  ي در ايران تدوين و اجرا كردها هايي براي ارتقاي سواد رسانه سياست

هـا و مزايـايي    هـا چـه كاسـتي    متخصص، اين سياستمديران و كارشناسان از منظر . 2
 اند؟  داشته

 چه راهكارهايي براي بهبـود سياسـتگذاري  ، متخصصسان مديران و كارشنااز منظر . 3
   اي در ايرانوجود دارد؟  ارتقاي سواد رسانهها و اقدامات  وبرنامه
  

 ضرورت تحقيق. 3
هـاي متـولي    رسد الزم اسـت سـازمان   اي، به نظر مي با توجه به اهميت موضوع سواد رسانه

و غني و هم از نظر توليد محتواهاي اي باكيفيت  امور رسانه در كشور هم از نظر توليد رسانه
اي آحاد مخاطبان خود گام بردارند. نقـد و بررسـي    آموزشي در راستاي ارتقاي سواد رسانه

هـاي   ها يكي از راههاي موثر در ارتقاي سياست اي در اين سازمان سياستگذاري سواد رسانه
دهد كـه ارتقـاي    ان مياي در كشور است. در واقع، نگاهي به اسناد باالدستي نش سواد رسانه
هـا قـرار دارد. بـه عنـوان مثـال در       ها و وظايف اين سازمان اي در بطن مامويت سواد رسانه

ارتقاي سـطح آگـاهي مـردم در برابـر     «، مكررا به »سند افق رسانه«سازمان صدا و سيما، در 
آشناسـازي كودكـان از مضـرات اسـتفاده از     «هـاي رقيـب،    از طريق رسانه» تهاجم فرهنگي

تقويـت تفكـر و انديشـه    «، و »اي نـامطلوب  ها و محصوالت رسانه اي، فيلم هاي رايانه بازي
هـاي مشـخص و مـدون در حـوزه سـواد       اشاره شده است. عدم وجود سياست» مخاطبان
هاي نامنسجمي از سوي ايـن سـازمان (و ديگـر نهادهـاي      اي سبب شده است برنامه رسانه

وضعيت لزوم پرداختن به رويكردهـاي ايـن نهادهـا در     مشابه) در اين زمينه اجرا شود. اين
  كند.  اي را دوچندان مي حوزه سواد رسانه

گـذاري و   بر اين اساس، تعيين جايگاه و اهميت هـر يـك از ايـن نهادهـا در  سياسـت     
كاري  ها و جلوگيري از موازي رويكردهاي متخذه آنها و همچنين لزوم همسو كردن سياست
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نمايد. در نتيجـه، انجـام    كراري از جمله مسائلي است كه ضروري ميهاي ت و انجام فعاليت
گذاري و فهم سـازماني در ايـن نهادهـا در حـوزه سـواد       پژوهشي كه رويكردهاي سياست

  اي برخوردار است.  اي را مشخص نمايد از اهميت ويژه رسانه
 

 پژوهش ةپيشين. 4
گيـري وضـعيت    ان يا براي انـدازه اي در اير سواد رسانه  هاي حوزه اكثر مطالعات و پژوهش

انـد (از جملـه    ايراني تدوين و انجام شـده   هاي گوناگوني از جامعه اي در بخش سواد رسانه
). بخش ديگري از مطالعـات و تحقيقـات در   1391قادي و  سيدخوندي،  بنگريد به: عباسي

ت (از جملـه  اسـ   اي بر شئونات مختلف زندگي متمركز شـده  اين زمينه بر تاثير سواد رسانه
؛ منتظرقـائم و  1393طهرانـي،   كـاظم  زندگي زنان در ايران (بنگريـد بـه:منتظرقائم و حـاجي   

)؛ تفكـر انتقـادي در نظـام آموزشـي     1395دهكـردي،   ؛ محمديان و فاضليان1394گر،  كاسه
)؛ 1395دهكـردي و محمـدي،    )؛ مصرف كاالهـاي فرهنگـي (فاضـليان   1392حسيني،  (شاه

راد،  هاي گفتگو (نوري )؛ و مهارت1393السادات، فرهادي،  ر (نقيبمحو تحقق جامعه دانش
1393 .(  

اي بسيار اندك بـوده  ي سواد رسانه پژوهي حوزه ي سياست مطالعات پژوهشي در حوزه
اي در ايـران از ديـدگاه اسـتادان    بررسي جايگـاه سـواد رسـانه   «) در 1390اند. معماراماميه (

كه تفكر و تعمق در مخاطبان  يد را ارائه برنامه هاي، بخشي از هدف پژوهش خو»ارتباطات
كنـد.  معرفي مي دهد،وسايل ارتباط جمعي (مطبوعات و راديو و تلويزيون) را مد نظر قرار 

يابي) است و جامعـه آمـاري    روش تحقيق بكار رفته در اين پژوهش روش پيمايشي (زمينه
نفـر).   67ماعي دانشگاه آزاد اسـالمي ( اين تحقيق عبارتند از كليه اساتيد علوم ارتباطات اجت

بـين   ،درصـد اطمينـان   99بدست آمده از اين تحقيق بيانگر اين امر اسـت كـه بـا     هاي يافته
ديدگاه اساتيد ارتباطات و پرورش خالقيت در مخاطبان در مطبوعات رابطه معناداري وجود 

و پرورش خالقيـت در  بين ديدگاه اساتيد ارتباطات  ژدرصد اطمينان  99با و همچنين  دارد
 ژدرصد اطمينـان   99با  عالوه بر اين،مخاطبان در صدا و سيما رابطه معناداري وجود دارد. 

ها به منظور تفكـر و تعمـق در مخاطبـان توسـط      بين ديدگاه اساتيد ارتباطات و ارائه برنامه
 99مطبوعات رابطه معناداري وجود دارد. درخصوص فرضيه چهـارم ايـن تحقيـق نيـز بـا      

هـا بـه منظـور تفكـر و تعمـق در       بين ديدگاه اساتيد ارتباطات و ارائه برنامه ،درصد اطمينان
 مخاطبان توسط صدا و سيما رابطه معناداري وجود دارد. 
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اي پيشنهاد الگوي بومي ارتقاء سواد رسـانه «اي با عنوان ) در پايان نامه1393معتضدي (
با درنظر گرفتن شرايط بـومي ايـران و اهميـت سـنين      كهكند اشاره مي» نوجوانان در ايران

اي هاي دشمنان بر آنان، طراحي الگوي بومي ارتقـاء سـواد رسـانه   نوجواني و تمركز هجمه
نوجوانان در ايران از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. پس از بررسي تجربيات برخي از 

هـاي  پـژوهش بـا اسـتفاده از روش    اي نوجوانان، اينكشورها در حوزه ارتقاي سواد رسانه
مصاحبه با مديران ارشد رسانه ملـي، اسـاتيد    15هاي عميق، به انجام اي و مصاحبهكتابخانه

هاي الزم اي اقدام كرده و دادهريزان آموزشي و معلمان آموزش سواد رسانهارتباطات، برنامه
دهـد.  ان ايران را ارائـه مـي  نوجوان ايبراي بررسي و تحليل الگوي بومي ارتقاء سواد رسانه

اي نوجوانان در ايران،  دهد در الگوي بومي ارتقاء سواد رسانههاي اين تحقيق نشان مييافته
اي دارنـد. در   و پرورش و رسانه ملي، نقش بسزايي در آموزش سواد رسانه دو نهاد آموزش 

سـواد   نوجوانـان اسـت و ملزومـات آمـوزش    » هـدايت و تربيـت  «اين الگو، هدف اصلي، 
اي، شيوه تدريس و محتواي آموزشي بر اساس اهداف اصلي و فرعي الگـو طراحـي    رسانه

  شده است. 
 و هـا  ، سياستگذاريECاي بر اساس مدل  ) در تحليل سواد رسانه1393باهنر و چابكي (

اي را مورد بررسي قـرار   ي سواد رسانه هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در حوزه سياست
اي در سـه سـازمان فرهنگـي     ) به تحليل سـواد رسـانه  1392ن مولفان پيشتر (دهند. همي مي

هنـري  - (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت آموزش و پرورش، و سـازمان فرهنگـي  
 شهرداري تهران) پرداخته بودند.

اي و  هـاي سـواد رسـانه    پژوهش حاضر با مرور جامع مطالعات انجـام شـده در حـوزه   
اي، بـر مـوارد عينـي و انضـمامي سياسـتگذاري سـواد        اد رسـانه همچنين سياستگذاري سو

پـردازد و در ايـن راه از نظـرات     هـا مـي   اي متمركز شده و به بررسي روندها و برنامه رسانه
  كند. استفاده مي ان متخصصو كارشناسمديرانسياستگذار 

  
  چارچوب نظري پژوهش. 5

هـاي فرهنگـي و    يـزي سياسـت  ر پژوهش حاضر در فضايي بين مطالعات مديريت و برنامه
شناسي و همچنين مطالعات رسانه قرار دارد. بخش اصلي ادبيات موضوعي  آموزشي، جامعه

؛ 1379دهـد (كانسـداين،    اي به خود اختصاص مي در تحقيق حاضر را نظريات سواد رسانه
). بخش ديگر ادبيات موضوعي در تحقيق حاضر را تحليـل  1385؛ براون، 1389باكينگهام، 
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) 1395محمدي،  ؛ ملك1393پور و فقيهي،  ؛ قلي1392هاي عمومي  (پارسونز،  ستگذاريسيا
؛بيلينهـا، آبرئـو، و   2014؛ بيلينها، آبرئو، و ميهالـديس،  2009اي (لينينگ،  و سياستگذاريرسانه

اي بندي چندگانه و انتقادي از سواد رسانهدهد.  در گام اول مفهوم ) تشكيل مي2016يلديز، 
اي گيرد و سپس در بخش دوم، ادبيات نظري سياستگذاري سواد رسانهقرار ميمورد بحث 

  گيرد. مورد بحث قرار مي
  

  ايمفهوم سواد رسانه 1.5
هـا و  بـه بررسـي برداشـت   » ايوضعيت سواد رسانه«ي خود با عنوان ) در مقاله2010پاتر (

بـا بررسـي مطالعـات    پـردازد. او  ي آموزش مـي اي در حوزهاز سواد رسانه موجود تعاريف
هاي منتشر شـده  تمامي پژوهش«كند كه تقريبا اي اشاره ميمنتشرشده در حوزه سواد رسانه

). اگـر  675» (انـد ي گذشته پا بـه عرصـه وجـود گذاشـته    اي در سه دههدرباره سواد رسانه
م، پس از انتشار اين مقاله را نيز به اين ليست اضـافه كنـي  هاي  مطالعات منتشر شده در سال

اي را حداكثر چهار دهه دانسـت.  توان عمر مطالعات انجام شده درباره سواد رسانهآنگاه مي
هـا و ارتباطـات اجتمـاعي دارد. در    اي عمري كوتاه در مطالعات رسانهبنابراين، سواد رسانه
اند كه اي، چهار عنصر كُلي مورد تاكيد بودهشده از سواد رسانههاي ارائهتعاريف و برداشت

  عبارتند از: 
 هامهارت ـ

 دانش ـ

 رفتارها  ـ

 تاثيرات.  ـ

تفاوت يك تعريف از تعريف ديگر اكثراً در ميزان تاكيد يا توجه آنها بر يكـي از چهـار   
اي اگـر پيـروان الگوهـاي رفتارگرايانـه در     مولفه باال است. پژوهشگران حوزه سواد رسـانه 

يانه ااي رفتارگراي نيز صبغهاد رسانهاي باشند، تعاريف آنها از سومطالعات اجتماعي و رسانه
شـان  شـناختي باشـند تعـاريف   هاي شناختي و روانگيرد. اگر آنها محققان حوزهبه خود مي

مند به الگوها گيرد. و اگر پژوهشگراني عالقهو تاثيرات به خود مي بيشتر رنگ و بوي دانش
اي تاكيـد مـي  تي سواد رسـانه هاي عملگرايانه باشند بيش از هر چيزي بر بعد مهاريا سنت

  كنند. 
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اي داراي چهار بعد است: بعد شناختي، بعـد احساسـي،   ) سواد رسانه2005از نظر پاتر (
اي به وجهي مشخص و شناختي، و بعد اخالقي. هر يك از اين ابعاد سواد رسانهبعد زيبايي

شـود فـردي   گفتـه مـي   كند. وقتياندازي برآمده از دانش و مهارت داللت ميويژه از چشم
اي باال است يعنـي سـاختارهاي دانـش او در هـر چهـار بعـد شـناختي،        داراي سواد رسانه
يافته است. چنين فردي از نظر پـاتر  شناختي و اخالقي قدرتمند و پرورشاحساسي، زيبايي

  اي را دارد. هاي رسانهقدرت كنترل برنامه
  
  ايهاي گسترش سواد رسانهسياست 2.5

اي از اصول و هنجارها تدوين شده در يك جامعه است كه  اي مجموعهذاري رسانهسياستگ
ايـن  رونـد.  هـا) بكـار مـي    هاي ارتباطات جمعي (از خالل رسانه براي هدايت رفتار سيستم

ها و فرهنگ تهيه و تنظيم ميي رسانهگير در حوزهاصول و هنجارها در ساختارهاي تصميم
هـاي  شـوند. سياسـت  ي گوناگون سيستم اجرايـي ابـالغ مـي   هاشوند و براي اجرا به بخش

هاي ارتباطي در كشور است. در يك اي در ايران نيز بخشي از سياستگسترش سواد رسانه
تر، اين سياسـت ناشـي از مشـاهده مشـكل يـا معضـلي در سيسـتم ارتباطـات         افق گسترده

حلشده بود. از ميان اين راههاي مختلفي براي آن پيشنهاد حلاجتماعي در ايران بود كه راه
هاي كاراي حـل آن مسـاله انتخـاب شـدند.     ها به عنوان روشحلها، يك يا شماري از راه

اي براي پايه دهم متوسطه در سازمان آموزش و پـرورش  انتشار كتاب آموزشي سواد رسانه
حل مدت زماني است كه در كشور به مرحله اجـرا  ها بوده است. اين راهحليكي از اين راه

درآمده است. و امروزه بايد مطالعاتي براي ارزيابي تاثيرات آن در حل مساله آغازين انجـام  
  شود و ارزيابي دقيقي از كارايي آن بدست آيد. 

اي در ايـران  هاي گسـترش سـواد رسـانه   ها و برنامهزماني كه از نقد و ارزيابي سياست
هاي گسترش سواد رسانهئيم منظور بررسي چنين روندي است: اينكه سياستگوسخن مي

هـا  حـل گويي به چه مشكالتي شكل گرفتنـد. رونـدهاي ارائـه راه   اي در كشور براي پاسخ
  اند. هايي و با چه برآيندهايي به مرحله اجرا درآمدهحلچگونه بوده است و در نهايت چه راه

يابي به بيشترين ميزان كارايي براي سيستم است. اما هاي سياستگذاري دستهدف تحليل
ترين روش براي حل مساله نيست، بلكه تالشي معناي با پيدا كردن كاملاين هدف الزاماً هم

هاي نظري حلها، و سدهاي واقعي بر سر حل مساله (چه راهاست محدود به موانع، كاستي
اشـاره شـد، دسـتيابي بـه پيشـنهادهاي       هاي عيني). هدف نهايي، همانگونه كهحلو چه راه
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اي در ايران است، به نحوي كه بهترين سياستگذارانه براي ارائه به متوليان پيشبرد سواد رسانه
  ترين برآيندها به مرحله اجرا درآيند. ها با بيشترين كارايي و بهينهسياست

 

  روش پژوهش. 6
بعـداز  تحقيـق، در تحقيـق حاضـر    گويي به پرسش آغازين و دستيابي به اهداف  براي پاسخ

اي در  ي ارتقاي سواد رسـانه  هاي حوزه سياستگذاريهاي نظري و مطالعات اسنادي، بررسي
ـ  ،طي روش كيفـي مصـاحبه  نهاد اصلي متـولي يـا درگيـر در ايـن حـوزه      چهار نفـر از   8اب

اي  ي ارتباطات و سياستگذاري سواد رسـانه  حوزه ان متخصصو كارشناسمديرانسياستگذار 
هاي اين پژوهش از مصاحبه عمقـي بـا    دادهو در نتيجه،  .گيرد رد بررسي وتحليل قرار ميمو

اي در ايران  سواد رسانه ريزي و اقدام در زمينه ، برنامههاي سياستگذارينظران حوزهصاحب
سـازماني از ادراك   انتخاب اين افراد در راستاي دريافت تحليلـي درون شود. آوري ميجمع

اي صورت گرفته است. در واقع، از هـر نهـاد    گذاري در زمينه سواد رسانه نهادي از سياست
هـا در   گذاري و اجراي سياسـت  اي در كشور، كه در زمينه سياست متولي حوزه سواد رسانه

آفريني عملي  يكي از كارشناسان متخصص كه نقش اين زمينه فعال است، يكي از مديران و
شونده انتخاب  اي در آن سازمان دارند به عنوان مصاحبه گذاري سواد رسانه در حوزه سياست

شده، بيانگر تصويري فراگيـر از رويكردهـاي مـديريتي و     آوري شده است تا اطالعات جمع
روش تحقيـق كيفـي بـا     هـا در قالـب  آوري دادهجمـع تخصصي موثر در آن سازمان باشد. 

رونـد و از ايـن رويكـرد بـراي تحليـل      ) پيش ميGrounded Theoryرويكرد نظريه مبنايي (
  اي در ايران استفاده خواهد شد.  حوزه سياستگذاري سواد رسانه

شناختي استفاده از اين رويكرد آن است كه پژوهش حاضـر صـرفا درصـدد    دليل روش
اي در كشور نيست، بلكه مـازاد بـر ايـن،    هاي سواد رسانهاي از سياستگذاريارائه تاريخچه

هـاي  هـا، سـاختارهاي فكـري، و بنيـان    پرسش از سياستگذاري را معطوف به روندها، رويه
هـاي   هـا و چـالش   دانـد و ظرفيـت  انديشگاني سياستگذاري در حوزه فرهنگ و رسانه مـي 

معنايي و انديشگاني  آن جهان» كشف«موجود را بررسي خواهد كرد. اين پژوهش سعي در 
هاي تحقيق كيفي امكـان اي قرار دارد. روش زمينه سياستگذاري سواد رسانهدارد كه در پس

  دهد. هاي الزم براي تحقق چنين هدفي را در اختيار محققان اين پژوهش قرار مي



  1399سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،رسانه و فرهنگ   174

ي را بايـد  ها روبـرو هسـتيم. ايـن مجموعـه     در اين پژوهش با مفاهيم، معاني، و ديدگاه
هاي رايج و مرسوم از پديدهها و روايتكرد و در اين راه بايد از افتادن در دام كليشه »فهم«

 ها اجتناب كرد. 

ي  نهاد يا مركز مهم و اصلي فعال (يا متـولي) حـوزه   4اي در ايران، بر روي  رسانهسواد 
  نهاد عبارتند از:  4شود. اين  اي متمركز مي سواد رسانه

  ؛مجازياي عالي فضاي ر) شو1(
  ؛) وزارت آموزش و پرورش2(
  ؛) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي3(
  ) سازمان صداوسيما. 4(

و مديرانسياسـتگذار  هـاي عميـق بـا     طريـق مصـاحبه  با استفاده از پژوهش حاضر، در  
ها و اقـدامات هـر يـك از ايـن      در هر بخش، به ارزيابي و نقد برنامه ان متخصصكارشناس

  پردازد. اي مي ي ارتقاي سواد رسانه نهادها در حوزه
  

 پژوهش ابزار و ها داده يآور جمع روش. 7
و مكتـوب   اسـناد مصـوب   هـاي اخيـر برخـي    در گام نخست بايد توجه داشت كه در سال

اي پديد آمده اسـت. بـه عنـوان نمونـه، در     انهشده در حوزه سياستگذاري سواد رستصويب
سند تحول راهبردي نظام تربيـت رسـمي و عمـومي جمهـوري     «، آموزش و پرورش حوزه

يكي از مهمترين اسنادي است كه در اين بخش قابل بررسي و تعمق  )1389( »اسالمي ايران
راهبـردي   سـند «، اسـنادي ماننـد   شوراي عالي انقالب فرهنگي هايفعاليت حوزهاست. در 

سند راهبردي امنيت «، »سند راهبردي نظام جامع فناوري اطالعات«، »جامعه اطالعاتي ايران
، »ايرساني رايانههاي اطالعرات و ضوابط شبكهرمق«، »فضاي توليد و تبادل اطالعات كشور

هـاي  فعاليـت  حـوزه ؛ و در (توليد و سازماندهي محتواي الكترونيكي ايران) »طرح تسما«و 
قانون برنامه «اي در اين سازمان مانند ، اسناد مرتبط به ارتقاي سواد رسانهمان صداوسيماساز

بيانيه ماموريت سـازمان  «، »هاپنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در حوزه رسانه
اف، دــ ها«مورد بحث و كتابچـه  » سند افق رسانه«، و »صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران

از جملـه ايـن   »  صداوسيما ياـش برنامه هـپخو ن ـتأمي، دـتوليي اـويت هلو اوا ـهرمحو
  اسناد است.  
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مديرانسياستگذار هاي عمقي با  مصاحبهدر چارچوب تجربه تدوين و اجراي اين اسناد، 
كـه دو هـدف   شدهاسـت  انجـام   هاي مذكور ان متخصص اين حوزه در سازمانو كارشناس

  :شود مياصلي از خالل آن دنبال 
 كه در اين بخشگيرد  اي مدنظر قرار مي هاي ارتقاي سواد رسانه ارزيابي سياستگذاري ـ

جهـان انديشـگاني سياسـتگذاري در حـوزه      كهشده ها به سمتي سوق داده  مصاحبه
  پردازي شود.اي در كشور روشن و مفهومارتقاي سواد رسانه

 .ر هر نهاد حاصل شوداي د هاي ارتقاي سواد رسانه  ارزيابي انتقادي از سياستگذاري ـ

است كه در آن، در گام » گلوله برفي«روش انجام مصاحبه، بر اساس الگوي غيراحتمالي 
نخست در هر نهاد، فرد مسئول كه داراي پيشينه پژوهشي و اجرايي در رسانه اسـت مـورد   

هاي منتشر شده موجـود، بـه    گيرد و سپس از طريق وي و بررسي پژوهش مصاحبه قرار مي
هـاي آن نهـاد مراجعـه شـد و      ها و سياسـت  ها، برنامه متخصص در زمينه فعاليت كارشناس

فر، گلي، قلجـايي،   مصاحبه كارشناسي صورت گرفت (در اين زمينه مراجعه شود به: نادري
 ،هـاي انتقـادي و سنجشـگرانه    ، از برآينـد ايـن بحـث   )). بر ايـن اسـاس  171- 179: 1396

فراينـدها و نتـايج حاصـل از سياسـتگذاري در      راهكارهاي سياستگذاري الزم براي بهبـود 
فـراهم   –به تفكيك نهادهاي مورد بررسي در اين پژوهش  –اي سواد رسانهارتقاي ي  حوزه

  آمده است.
ي احتمـال ريغ يريـ نمونه گانتخاب نمونه گيري مبتني برهدف و بر مبناي روش شناختي 

يافته در نظر گرفت كه در  ساخت بود. پژوهش از هر نهاد، دو فرد را براي انجام مصاحبه نيم
ايانتخاب شدكه عالوه بر آشنايي كامل با اسناد هر  شونده به گونه اين چارچوب، اولينمصاحبه
اي، به شـناخت بهتـري از سياسـتگذاري سـواد      هاي سواد رسانه نهاد در خصوص سياست

همـان نهـاد    اي در آن سازمان از مسير مصاحبه عميق با فرد خبره و مطلع ديگري در رسانه
  مددرسان باشد.
  يا رسانه سواد يها استيس ليتحلالف) مدل 

 ارائه يگوناگون يها  مدل اي در كشورهاي مختلف، ي سواد رسانهها استيس ليتحل يبرا
 يهمؤلفـ  چهـار  مـدل  نيـ ا. سـت ا اروپـا  ونيسـ يكمEC  مدل آنها نيتر جامع كه است  شده 

در نظر  يا رسانه سواد يهدرحوز را »يارتباط ديتول« و »يانتقاد درك« ،»استفاده« ،»يدسترس«
  گيرد.مي
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اي  اين مدل را در زمينه سـواد رسـانه   2009بخش رسانه كميسون اتحاديه اروپادر سال 
هاي موجود سـواد   تدوين كرد تا بتواند بر اساس اين چارچوب به تحليل و ارزيابي سياست

  )17:1393كي:اي كشورهاي مختلف بپردازد. (باهنر و چاب رسانه
  توان در دو بخش مورد توجه و براي تحليل مورد استفاده قرار داد: اين مدل را مي

  الف) عوامل فردي
هـا اشـاره دارد، شـامل سـه      ندي از رسـانه  هاي فردي كه به استفاده و بهره  عوامل يا قابليت

ا ماننـد  هـ  فرايند شناختي، تكنيكي، مشاركتي و خالقانه است كه طيـف وسـيعي از توانـايي   
هـاي   هاي فردي به دو بعد، قابليـت  شود. قابليت دسترسي، تحليل، فهم و توليد را شامل مي

شود كه اين دو بعد خـود بـه سـه جـزء تقسـيم       هاي اجتماعي تقسيم مي شخصي و قابليت
  شود: مي

هاي تكنيكي (مهارت استفاده) : اين قابليت، توانايي مخاطبـان در اسـتفاده از    مهارت - 1
  ها دهد. هدف از اين قابليت: استفاده عملياتي از رسانه ها را مورد توجه قرار مي رسانه
هـا،   قابليت شناختي (توانايي درك انتقادي) : مخاطـب بـراي فهـم محتـواي رسـانه      - 2

هـاي   كند و به عنـوان مخاطـب فعـال در رمزگشـايي از پيـام      اي را درك مي رمزهاي رسانه
  ها. است. هدف از اين قابليت: ارزيابي پيام و محتواي رسانهاي با كيفيت آنها آشنا  رسانه
توانايي ارتباطي (ظرفيت ارتباط، تعامل و مشاركت اجتماعي): اين توانايي حكايـت   - 3

ن هـا دارد. هـدف از ايـ    از ارتباط مدني و اجتماعي و مشاركت با ديگـران از طريـق رسـانه   
باطات و توليد محتوا در فضاي مشـاركت  قابليت: تقويت روابط اجتماعي با ايجاد شبكه ارت

  شهروندي و شهروندي فعال
  ب) عوامل محيطي
اي نقـش دارد و   اي و يا محيطي در پنج بخش، در توسعه سواد رسـانه  اين عوامل زمينه

  دهد.  اي را تحت تأثير قرار مي عوامل فردي سواد رسانه
هـا را مـدنظر    به رسـانه هاي اجتماعي  قوانيني كه دسترسي گروهسانهها(ر سترسيبهد - 1

 دهد.) قرار مي

شود و براي  اي تعريف مي هاي آموزشي كه براي سواد رسانه (برنامهايسانهر زشموآ - 2
 شود.) هاي اجتماعي متفاوت اجرا مي هاي سني و گروه گروه
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(اولويت و تمركز هر نهاد و يا هر كشور بر بخشي از مقوالت  ايسانهر ادسياستسو - 3
 اي) سواد رسانه

اي سنتي، ديجيتال و الكترونيـك در   (وضعيت صنايع مختلف رسانه ايسانهرصنعت - 4
  اي) حوزه سواد رسانه

 جامعه مدني (مشاركت شهروندي و شهروندي فعال در جامعه دموكراتيك) - 5

بــه اســتخراج و تحليــل  آن در مطــرح يهــا مؤلفــه و EC مــدل پژوهش،براســاس نيــا
 وزارت ،پـرورش  و آمـوزش  وزارت ي،مجـاز  يضاف يعال ايشورهاي چهار نهاد:  سياست
  پردازد. ي ميليتحل- ياسناد پژوهش روش با مايصداوس سازمان و ياسالم ارشاد و فرهنگ

  هاي فردي و محيطي سواد رسانه اي . مولفه1جدول
  عوامل محيطي عوامل فردي

  سانههارسترسيبهد هاي تكنيكيمهارت
  ايسانهزشرموآ قابليت شناختي

  ارتباطيتوانايي 

  ايسانهادرسياستسو
  ايسانهرصنعت

  جامعه مدني
  عوامل محيطي

  سانههارسترسيبهد

  ب) محور مصاحبه فردي نيم ساخت يافته
اي در ايـران، تنظـيم و از    طبق مدل پژوهش، سواالتي مرتبط با فضـاي سياسـت رسـانه   

اي مصـاحبه صـورت    ان متخصص سواد رسانهو كارشناسگذاران، مديرانسياستگذار  سياست
  گرفت. 

  محورهاي اصلي كه مصاحبه شوندگان به آن پاسخ دادند به شرح ذيل بوده است:
 اي چيست؟ (فهم فردي) سواد رسانه

 اي در سازمان شما چه تعريف و معنايي دارد؟ (فهم سازماني) سواد رسانه

هاي  جامعه چيست (سياستاي در  هاي سازمان در خصوص تعميق سواد رسانه سياست
 اي در سازمان) عيني سواد رسانه

اي بر كدام بخش متمركز است؟ (آموزش،  اولويت اين نهاد در خصوص سياست رسانه
 پژوهش، فناوري، فرهنگ سازي)
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تمركز سازمان شما بر كدام رسانه (سنتي، ديجيتال، مجازي) است و آيا انتخاب اين نوع 
 اي سازمان شما نسبتي دارد؟ رسانههاي سواد  رسانه با سياست

اي سازمان متبـوع خـود تشـريح     هاي سواد رسانه هاي فردي را در سياست نقش مهارت
 هاي فردي استفاده از رسانه) بفرماييد. (ارتقاي مهارت

هاي  ها و پيام سياست سازمان شما در خصوص تقويت تفكر انتقادي در مواجه با رسانه
 آنها چيست؟

شما سياستي در جهت توانمندي مخاطبان در توليد، ارزيابي، بـازخورد و  آيا در سازمان 
 تقويت روابط اجتماعي ديده شده است؟

ها و محتواي آنهـا   سياست سازمان شما در خصوص تسهيل يا كنترل دسترسي به رسانه
 چيست؟

هـاي مختلـف    اي (بـراي گـروه   سياست سازمان شما در خصوص آموزش سواد رسانه
 ) چيست؟…انشجويان، كودكان، زنان و اجتماعي مثل د

 سياست سازمان شما در خصوص افزايش مشاركت فعال شهروندي چيست؟ 

 اي چيست؟ هاي اين سازمان در حوزه سواد رسانه ها و چالش تحليل شما از سياست

  
  ها . روش تجزيه و تحليل داده8

  ها كدبندي داده 1.8
صان و فعاالن عرصه رسانه در نهادهاي شده از سوي متخص هاي ارائه پس از بررسي نگرش

گـذاري سـواد    مورد مطالعه، در جستجوي يك تصوير كالن از وضـعيت موجـود سياسـت   
ها، الزم است تحليل جامع بر روي مباحث ارائه شده صورت گيرد.  اي در اين سازمان رسانه

هـاي مصـاحبه عمقـي،     به همين منظور، در پژوهش حاضر در راسـتاي عينـي سـازي داده   
اي نهادهاي مورد مطالعه را در سه بخش توليد، توزيع  و مصرف با  هاي سواد رسانه سياست

هـاي   ) كدبندي شد كـه مولفـه  MAXQDAاستفاده از نرم افزار تحليل كيفي، مكس كيودي (
  كدبندي بر اساس روش مصاحبه به شرح ذيل استخراج گرديد: 
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                          توليد: آموزش/ پژوهش/ فرهنگ سازي            
  
  

  اي توزيع (سطح دسترسي): تسهيل/ محدوديت  ابعاد  سياست سواد رسانه
  
  

مصرف: فعال (تفكر انتقادي، مشاركت شهروندي، مهارت فردي، بـازخورد فعـال)/   
  منفعالنه

  

  
  . نمونه كدبندي در نرم افزار تحليل كيفي مكس كيودي1شكل
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  هاي پژوهش يافته. 9
آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت، شامل تفحص در اسناد باالدستي فرهنگي و 

دستگاه عمده آمـوزش و ارتقـاي سـواد     4اي بود كه بتواند رويكرد  اي كشور به گونه رسانه
شـود   گرفته مشخص مـي  هاي صورت اي در ايران را استخراج نمايد. بر اساس بررسي رسانه

هـا،   هاي اخير تالش داشته است با تدوين سياسـت  زي در سالكه شوراي عالي فضاي مجا
راهبردهاي مشخص در زمينه سواد فضاي مجازي به پوشش بخشي از اين مقولـه بپـردازد.   
همچنين سازمان صداوسيما نيز به عنوان رسانه فراگير ملـي، بـا پـذيرش وظـايفي فراتـر از      

اي به  اي در حوزه سواد رسانه ت رسانهها و اقداما هاي سنتي خود، عالوه بر برنامه ماموريت
رسـد ماحصـل ايـن اقـدامات      پژوهش هايي در اين حوزه نيز پرداخته است كه به نظر مـي 
اي قابـل اسـتفاده اسـت. ايـن      سازمان، در مجموعه نهادهاي مسئول در حوزه سـواد رسـانه  

ره سـواد  شود كه در افواه، اين سازمان به عنوان مرجعي براي بحث دربـا  موضوع باعث مي
اي در كشور تبديل شود و كارشناسان حوزه رسانه نيز عموما در تالش براي ارزيـابي   رسانه

اي  هاي رسانه در كشور، نسبت به ايـن سـازمان حساسـيت ويـژه     ها و برنامه گذاري سياست
  مبذول دارند. 

ورد ريزي در نهادهاي م گذاري و برنامه اكنون، با توجه به بررسي اسناد و مدارك سياست
گرفتــه و ارزيــابي  هــا و اقــدامات صــورت اشــاره، الزم اســت ميــزان تحقــق ايــن برنامــه 

ان متخصص فعال در اين بخـش در  و كارشناسها از سوي مديرانسياستگذار  گذاري سياست
ها و كارنامه همين نهادها مورد بررسي قرار گيـرد. بـر همـين اسـاس، بـا       چارچوب فعاليت

ها، برداشت و فهم ادراكـي   تبط با هر يك از اين سازمانكسب نظر مديران و متخصصان مر
اي و چگونگي پرداختن به آن را مورد بررسي قرار داديم تا ضـمن   آنها از مقوله سواد رسانه

هاي كلي موجود، ميـزان انسـجام و قابليـت     ها با سياست سنجش ميزان انطباق اين برداشت
اي در  ري منسجم در عرصه سواد رسـانه اتكاي اين رويكردها را در تدوين نوعي سياستگذا

گرفته (براي مثـال در تـدوين درس و كتـاب درسـي در      كشور و همچنين اقدامات صورت
هاي ترويجي و پژوهشـي   آموزش و پرورش، تدوين اسناد باالدستي در شورا، اجراي برنامه

اگيـر در  هـاي فر  ها و انجام پـژوهش  در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و تهيه برنامه
  سازمان صدا و سيما) را مورد كاوش قرار دهيم.  

نهـاد   4ان متخصـص در  و كارشناسـ با مديرانسياستگذار » هاي عمقي مصاحبه«ادامه، در 
هـاي   شد: نخست ارزيابي سياسـتگذاري  انجام شد كه دو هدف اصلي از خالل آن دنبال مي
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هـاي ارتقـاي سـواد      سياسـتگذاري اي و سپس ارائه ارزيـابي انتقـادي از    ارتقاي سواد رسانه
هـاي   آيـد، حاصـل بررسـي و تحليـل مصـاحبه      اي در هر نهـاد. آنچـه در ادامـه مـي     رسانه

مند و به صورت يك مصاحبه با مسئول اجرائـي   اي است كه به صورت روش گرفته صورت
  و يك مصاحبه با كارشناس متخصص و پژوهشگر اين حوزه، انجام شده است.

ندي دو مصـاحبه شـوراي عـالي فضـاي مجـازي پرداختـه شـد.        در گام نخست به كدب
اي  هاي مربوط به اين نهاد، در مقوله توليد به آموزش سواد رسانه بيشترين كدها در مصاحبه

به كاربران و در مقوله مصرف به مهارت فردي و جلب مشاركت شهروندي متعلـق اسـت.   
 حيصح استفاده يبرا ازيموردن و الزمهاي  مهارتافزايش مهارت فردي در مواردي همانند (

 مشاركت يتقاي) و مشاركت شهروندي با تأكيد بر ارمجاز يفضاهاي  فرصت از كارآمد و
 و محتـوا  ديـ تول در يمجاز يفضا ختهيخودانگ فعاالنو ها سمنها،  تشكل ،يخصوص بخش
هــاي  تــرين مــوارد مــد نظــر در مصــاحبه از مهــم محتــوا و محصــوالت داوطلبانــه عيــتوز

دادهـاي   گرفته با فعاالن و كارشناسان اين شورا است. اين امر البته بـا تحليـل بـرون    صورت
گذارانه شورا نيز انطباق بيشتري دارد و همين مسائل در اين زمينه مورد توجه جدي  سياست

ده كـرديم، همچنـان نكـات و    هاي پيشين مشاه كه در بخش قرار گرفته است. هرچند، چنان
هاي قابل تاملي در همين حوزه نيز قابل طرح است كه با توجه به بيان آن در گذشته،  دغدغه

  ضرورتي به تكرار آن نيست.

  .  فراواني مقوله هاي  سياست سواد رسانه اي در شوراي عالي فضاي مجازي2جدول

  فراواني  كد  مقوله

  توليد
  9 آموزش
  0 پژوهش

  3 سازيفرهنگ

  1 تسهيل  توزيع
  3 محدوديت

  فعال  مصرف

  3 تفكر انتقادي
  8 مشاركت شهروندي

  9 مهارت فردي
  0 بازخورد فعال

  0 انفعال مخاطب منفعالنه
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اي در سه بخش توليد، توزيع و مصرف در وزارت  هاي سواد رسانه در گام دوم سياست
تأكيـد محـوري ايـن وزارتخانـه در سـواد      آموزش و پرورش مورد كدبندي قـرار گرفـت.   

اي و  اي است. در گام دوم به فرهنگ سـازي سـواد رسـانه    اي بر آموزش سواد رسانه رسانه
  تفكر انتقادي در ميان دانش آموزان نيز توجه شده است.

 نيـ اهاي آموزش و پرورش بـه گزارهـاي آموزشـي (هماننـد:      بيشترين كد در مصاحبه
 كـرد يرو /افتـه يدر را آمـوزان  دانـش  بـه  نينو سواد نيا آموزش ضرورت و تياهم نهادها

 بر بلكه يدانشگاه جيرا يبند دسته براساس نه يا رسانه سواد آموزش به پرورش و آموزش
 قيـ ازطر مـا  يا رسـانه  سواد از يبخش /است متمركز كشور آموزان دانش ياساس يها مسئله

  ) تعلق گرفته است. رديگ يم صورت خانواده آموزش

  . فراواني مقوله هاي  سياست سواد رسانه اي آموزش و پرورش3جدول

  فراواني  كد  مقوله

  توليد
  19 آموزش
  0 پژوهش

  2 فرهنگ سازي

  3 تسهيل  توزيع
  0 محدوديت

  فعال  مصرف

  7 تفكر انتقادي
  6 مشاركت شهروندي

  5 مهارت فردي
  0 بازخورد فعال

  0 انفعال مخاطب منفعالنه

اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  هاي سواد رسانه سوي ديگر، تأكيد اصلي سياستاز 
سازي است و اين مقوله بيشترين كد را به خود اختصاص داده است كه البتـه در   بر فرهنگ

شود كه قابـل   ها ديده مي جويي و انزواطلبي سازماني نيز در مصاحبه اين زمينه، نوعي برتري
هاي ذيل كه كد فرهنگ سازي را دريافت كرده  توان به گزاره نها ميتامل است كه از جمله آ

»/ كنـد  يمـ  عمل بهتر ها ارگان همه از يفرهنگساز بحث در ارشاد وزارت«است اشاره كرد: 
 و يسـاز  گفتمـان  ارشـاد  وزارت»/ «ميهسـت  يفرهنگساز يمتول و ستمين آموزش يمتول ما«

  .»كنند دايپ يا رسانه سواد از كالن برداشت كي مردم كه كند يم يساز فرهنگ
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  . فراواني مقوله هاي  سياست سواد رسانه اي فرهنگ و ارشاد4جدول
 فراواني كد مقوله

  توليد
  2 آموزش
  1 پژوهش

  8 فرهنگ سازي

  4 تسهيل  توزيع
  1 محدوديت

  فعال  مصرف

  3 تفكر انتقادي
  1 مشاركت شهروندي

  3 مهارت فردي
  0 بازخورد فعال

  0 انفعال مخاطب منفعالنه

اي  گذاران حـوزه سـواد رسـانه    ترين سازماني است كه در نگاه سياست صدا و سيما مهم
هـاي   تواند نقش موثر و محوري در اين امر ايفا نمايد. كدهاي تعلق گرفتـه بـه مصـاحبه    مي

هاي اين سازمان از نگاه مصاحبه شوندگان بر آموزش سواد  صداوسيما نشان داد كه سياست
اي و فرهنگ سازي متمركـز اسـت.    ، پژوهش در حوزه سواد رسانهرسانه اي، تفكر انتقادي

اي اهميت داده است و  ها به پژوهش در حوزه سواد رسانه اين سازمان بيش از ديگر سازمان
 مصـرف  تيريمـد  نيـ ا ديـ با كـه  هست مايس و صداآموزش موازي  (گزاره هايي همانند: 

 برنامـه  تيـ اولو ميرمسـتق يغ آمـوزش / كنـد  يفرهنگساز شيها برنامه در مايدا را يا رسانه
هاي مطـرح شـده    اي از گزاره نمونه .فتديب اتفاق يگريد يدجايبا ها مهارت آموزش. ماست

توسط مصاحبه شوندگان است كه كد آموزش (موازي) دريافـت كـرده اسـت.) و فرهنـگ     
سازي در كنار آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و سـاير نهادهـاي متـولي را وظيفـه خـود      

  داند.  مي

  . فراواني مقوله هاي سياست سواد رسانه اي صداوسيما5جدول

  فراواني  كد  مقوله

  توليد
  11 آموزش
  3 پژوهش

  3 فرهنگ سازي
  0 تسهيل توزيع
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  فراواني  كد  مقوله

  0 محدوديت

  فعال  مصرف

  4 تفكر انتقادي
  2 مشاركت شهروندي

  2 مهارت فردي
  0 بازخورد فعال

  1 انفعال مخاطب منفعالنه

  
  بندي بحث و جمع. 10

ترين و نخستين  رسد مهم شده در اين پژوهش، به نظر مي با توجه به مجموعه مباحث مطرح
اي كـه بـه ارتقـاي آن در ميـان      اي بـه گونـه   گام ضروري در جهت پرداختن به سواد رسانه

بـه خصـوص شـوراي عـالي     –شهروندان رهنمون شود، آن است كه نهـادي فرادسـتگاهي   
نقش محوري خود را در اين مقوله باز يابد و در ايفاي اين نقش نيـز، بـا    - انقالب فرهنگي

كه در –كنار گذاشتن رويكرد سنتي ابالغ از باال به پايين، خود را با اقتضائات جامعه معاصر 
كننده فعال در تدوين و اجـراي   آن، شهروند نه صرفا مخاطب منفعل دستورها؛ كه مشاركت

هـاي سـواد    توان اميدوار بود كه مولفـه  . در اين صورت ميهماهنگ نمايد - هاست سياست
جويي  گويي و حقيقت اي به مثابه مشاركت فعال، آگاهانه، نقادانه و معطوف به حقيقت رسانه

در رسانه در سطح كشور فراگير شـود و بـه مثابـه فرهنگـي عمـومي در ميـان شـهروندان        
هاي بيشـتر   پيشنهادهايي براي پژوهشها و ارائه  گذاري درآيد.بر اين اساس، تحليل سياست

  تواند كارگشا باشد. در اين زمينه مي
  
  اي ها در حوزه سواد رسانه گذاري تحليل سياست 1.10

اي در كشور چون كودك يتيمي است كه هـر   گذاري سواد رسانه به واقع بايد گفت سياست
صورت دهد؛ اما از نهادي ممكن است بنا به دلسوزي، اقداماتي را نيز جهت بهبود وضع آن 

هـاي   اي و نامطلع از اقدامات دسـتگاه  آنجا كه اين اقدامات نه به صورت منسجم، كه جزيره
گيرد، ممكن است به جاي آنكه وافي به مقصودي باشـد، مـانع از كسـب     ديگر صورت مي

هـاي مختلـف بـر عـدم كارآمـدي       محصول شود. تاكيدات كارشناسان متخصـص دسـتگاه  
گري دروني كاربران، و در عين حال اذعـان آنـان بـه     دون اتكا بر كنترلگري بيروني ب كنترل
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هاي قابل  گري بيروني است يكي از مثال اينكه در حال حاضر، سياست محوري همانا كنترل
  طرح در اين زمينه است. 

ها با افراد دخيـل و كارشناسـان    از جمله نكات قابل توجه ديگري كه از خالل مصاحبه
آيد آن است كه تفكيك روشني ميان وظايف آموزشـي   اي مختلف برميه متخصص دستگاه

شود؛ و حتي بيش از اين، اساسا تعريـف آمـوزش بـا اقتضـائات      سازي ديده نمي و فرهنگ
دنياي مجازي منطبق نشده است. چنان كـه مشـاهده شـد، در تعـاريف عمـده كارشناسـان       

هاي دستوري به مخاطب در نظر  طرفه و مبتني بر انتقال داده متخصص، آموزش فرايندي يك
شود. اما اين با توجه به مخاطبتي بودن ماهيت فضاي مجازي شايد ديگـر چنـدان    گرفته مي

اي طراحـي شـود كـه نقـش فعـال و       كارآمد نباشد. در واقع، الزم است آمـوزش بـه گونـه   
ي هـا  جو و تاثيرگذار مخاطب در فرايند پررنگ باشد. اما در حال حاضـر، دسـتگاه   مشاركت

مختلفي كه به نحوي در فرايند آموزش مشاركت دارند، هنوز سياست و برنامه مشخصي را 
  اند. براي تنظيم موقعيت مشاركتي مخاطب در فرايند لحاظ نكرده

هاي غير دولتي نيـز   تر درباره جامعه مدني و مشاركت بخش اين امر در سطحي گسترده
شده (به ويـژه در   هاي تنظيم در برخي سياستشود. در اين زمينه نيز با وجود آنكه  ديده مي

شوراي عالي فضاي مجازي) تاكيد شده است كه نهادهاي مختلف مامور به انجـام وظـايف   
منـد شـوند،    ها و ديگر مراجع غيرحاكميتي بهره متنوع از مشاركت نهادهاي غيردولتي، سمن

و پرورش و آن هـم   ها در مورد وزارت آموزش شده از سياست در عمل تنها نمونه عملياتي
بخشـي بـه والـدين كودكـان قابـل       دهي به انجمن اولياء و مربيان به منظور آگـاهي  در نقش

هاي مختلف به رغم تاكيـد بـر مشـاركت ايـن قبيـل       مشاهده است. در باقي موارد، دستگاه
  اند. نهادهاي اجتماعي غيردولتي، مثال روشني از تحقق اين سياست ارائه نكرده

سيما نيز اگرچه شايد به درستي بتوان تصديق كرد كه در ماهيـت خـود،   سازمان صدا و 
اي ندارد، اما در عمل و با توجـه بـه ضـريب نفـوذ      نقش آموزشي در گسترش سواد رسانه

اي فراگيـر ديـداري اسـت،     اجتماعي آن در ميان شهروندان كـه مبتنـي بـر انحصـار رسـانه     
هاي مكرر كارشناسان متخصص از  كي از گاليهتواند خود را از اين امر بر كنار بدارد. ي نمي

هـاي   اي دارد (كه اين امر به ويژه در زمينه صدا و سيما آن است كه فعاليت ضد سواد رسانه
توانـد نقـش مخربـي را     فعاليت تجاري و تبليغاتي سازمان نمودارتر است) و در نتيجه، مـي 

اي متضمن آن ايفا نمايد. بـر  ه سازي آگاهي اي و فرهنگ حتي در فرايند آموزش سواد رسانه
اين اساس، انتظار فراگير از صدا و سيما آن است كه امكانات خـود را در جهـت گسـترش    
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اي بسيج نمايد و به ياري نهادهاي مسئول ديگر در اين زمينه بشتابد. كدگـذاري   سواد رسانه
ن سازمان هاي اي اي در سياست دهد كه آموزش سواد رسانه هاي عمقي نيز نشان مي مصاحبه

  اي است. برجسته تر از ساير ابعاد سواد رسانه
  
  پيشنهادها 2.10

اي در طراحي  هاي غيرمستقيم سواد رسانه همچنين الگويابي و معيارگزيني براي تنظيم مولفه
هـاي ديگـر    تواند موضـوع پـژوهش   هاي مختلف تلويزيوني و راديويي نيز مي و تهيه برنامه

هـاي   ريزي در رسانه گذاري و برنامه ت با اتكا بر تجربه سياستباشد. در اين زمينه، الزم اس
هاي مختلـف   اي را براي كارگردانان و تهيه كنندگان برنامه شده مختلف دنيا، معيارهاي بومي

تدوين كرد و در بررسي و بازبيني و نظارت بر تهيه و پخش آثار، ميزان تحقق اين معيارهـا  
  را مورد بررسي قرار داد. 

اي نيـز   اضدت و همكاري با ديگر نهادهاي حاكميتي موثر در مقوله سواد رسانهنحوه مع
آيد كه اين نهادها  تواند محل پژوهش باشد. واقعيت آن است كه از واقعيت موجود برمي مي

بيش از آنكه در جهت همكاري و مشاركت متقابل گام بردارند، در اين فضاي عدم شراكت، 
هـا مشـاركت    اندازند كه در پيشـبرد برنامـه   ادهاي ديگري ميها را به گردن نه عدم موفقيت

اند. در اين زمينه انجام يك پژوهش فراگير كه نتـايج كـاربردي و اجرايـي در جهـت      نكرده
اي در كشـور ارائـه كنـد،     ها و نهادهاي مسئول در موضوع سواد رسانه تنظيم روابط سازمان

  .شايد بيش از هر اقدام ديگري الزم و ضروري باشد
  
نوشت پي

 

  https://goo.gl/XqYqXi): 30/8/96. به نقل از خبرگزاري تسنيم (دسترسي 1
  

  نامه كتاب
اي، ترجمه حسين سرافراز، تهران: انتشارات دانشگاه امام  ). آموزش سواد رسانه1389باكينگهام، ديويد (

  صادق (ع) 
اي در سـه نهـاد فرهنگـي و ارتبـاطي ايـران،       هاي سواد رسـانه  ). تحليل سياست1392باهنر و چابكي (

  )6(پياپي  2شماره  1392اي در رسانه و فرهنگ، سال سوم پاييز و زمستان  مطالعات ميان رشته
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هاي  ؛ مورد مطالعه: سياستECاي براساس مدل  تحليل سواد رسانه )1393( نيرامي، چابكو ناصر، باهنر
 اره،شـم 15 دوره، فصـلنامه علمـي پژوهشـي فرهنـگ ارتباطـات،      شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي   

  .34- 7 ، صفحه60 ياپيشمارهپ،28
؛ مـورد مطالعـه:   ECاي بـر اسـاس مـدل     ). تحليـل سـواد رسـانه   1393باهنر، ناصر و چـابكي، رامـين (  

ارتباطـات، سـال پـانزدهم،     –هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، مجله مطالعـات فرهنـگ    سياست
  28شماره 

پيروز ايزدي، فصلنامه رسـانه، سـال هفـدهم،    اي، ترجمه  ) رويكردهاي سواد رسانه1385براون، جيمز (
    68شماره پياپي 

گذاري فرهنگ وحدت اسالمي در جمهـوري اسـالمي    ). سياست1398بشير، حسن و مختاري، مجيد (
  .137- 157، صص 32ايران، در: پژوهشنامه انقالب اسالمي، سال نهم، شماره 

  4كاووسي، فصلنامه رسانه، سال هفدهم، شماره اي، ترجمه ليدا ) تعريف سواد رسانه2005پاتر، جيمز (
حميدرضـا ملـك   هـا، ترجمـه    ). مباني سياستگذاري عمـومي و تحليـل سياسـت   1385پارسونز، واين (

  ، جلد يك و دو، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبرديمحمدي
  )1389( »سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران

  )1393سند افق رسانه (
  شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ سند راهبردي جامعه اطالعاتي ايران

  شوراي عالي انقالب فرهنگي ؛ سند راهبردي نظام جامع فناوري اطالعات
  شوراي عالي انقالب فرهنگي  ؛سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات كشور

  شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ طرح تسما (توليد و سازماندهي محتواي الكترونيكي ايران)سند 
  يانيه ماموريت سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايرانبسند 

). سواد رسانه اي: درآمدي بر شيوه يادگيري و سنجش، تهـران: دفتـر مطالعـات و    1391طلوعي، علي (
  برنامه ريزي رسانه ها.

ي برپايــه ) روش تحقيــق كيفــي در علــوم اجتمــاعي بــا تاكيــد بــر نظريــه1395فراســتخواه، مقصــود (
  ). تهران، انتشارات آگاه GTM(گرانددتئوري 

  هاقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در حوزه رسانه
   هاي عمومي، نشر مهكامه ). سياستگذاري و تحليل سياست1393اهللا و فقيهي، مهدي ( پور، رحمت قلي

ان: اداره كـل تحقيـق و   اي، ترجمه ناصـر بليـغ، تهـر    ). درآمدي بر سواد رسانه1379كانسيداين، ديويد (
  توسعه صدا

  »صداوسيما ياـش برنامه هـپخو ن ـتأمي، دـتوليي اـلويت هو اوا ـهرمحواف، دـها«كتابچه 
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اي بر مصرف ذهني كاالهاي  ) بررسي تاثير سواد رسانه1395دهكردي، مهري ( محمدي، اصغر و فاضليان
شـماره   1395بهار  27رسانه، سال  موردي شهر شهركرد). مجله  سال (مطالعه 39- 15فرهنگي زنان 

  )102(پياپي  1
  شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ ايرساني رايانههاي اطالعرات و ضوابط شبكهرمق

سـازمان مطالعـه و   ) مباني و اصول سياست گذاري عمومي، انتشـارات  1395محمدي، حميدرضا ( ملك
    تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

گيـري   )، گلوله برفـي؛ روشـي هدفمنـد در نمونـه    1396نادري، مهين؛ گلي، حميده؛ و قلجايي، فرشته (
- 179هاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره چهاردهم، شماره سوم، صص  تحقيقات كيفي، در: گام

171 .  
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