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 1 سیاوش صلواتیان
  دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما عضو هیئت علمی 

 محمدقلی میناوند
  عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما 

 ایمان خدابنده بایگی
 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 

 

 10/11/96پذیرش  15/5/96دریافت 

چکیده
ه مخاطب و رابطۀ مخاطب با رسانه را برای همیشه ای مخاطب عاملی است ک افزایش سواد رسانه

های خود دگرگون  کند و در نتیجه رسانه نیز باید برای ادامۀ نیل به اهداف و انجام مأموریت دگرگون می

های ناشی از افزایش  عنوان رسانۀ موردنظر در این پژوهش، شناسایی چالش گردد. با انتخاب صداوسیما به

عنوان هدف پژوهش برگزیده شد. برای نیل به هدف  برای سازمان صداوسیما بهای مخاطبان  سواد رسانه

چالشِ افزایش  52، مصاحبه با خبرگان 21در دور اول دلفی با انجام  پژوهش از روش دلفی استفاده شد.

ای مخاطبان برای صداوسیما شناسایی شد. در دور دوم و سوم با ارسال پرسشنامه و دریافت  سواد رسانه

شده در دور اول  چالش شناسایی 52چالش از  50پرسشنامه در دور سوم  15رسشنامه در دور دوم و پ 18

تحمل شدن و افزایش انتظار مخاطبان، افزایش امکان مخالفت  به اجماع رسید. کاهش مخاطبان، کم

ی تولیدات های دریافتی، کاهش باورپذیری رسانه برای مخاطبان، لزوم افزایش کیفیت فن مخاطبان با پیام

اعتمادی به  رسانه، تنزل وجهۀ رسانه، کاهش اثرگذاری رسانه، کاهش درآمدهای تبلیغاتی رسانه، بی

رسانه، عدم تأثیرگذاری رسانه در شرایط حساس، کاهش کنترل رسانه بر افکار عمومی، افزایش 

های  بود روشهای تولید رسانه، ضرورت وجود نیروهای متخصص در رسانه، لزوم ارتقاء و به هزینه

تبلیغی رسانه، دشواری معناسازی برای رسانه، از دست دادن توان هنجارسازی رسانه و اجبار به تعدیل 

های این  خط قرمزها، افزایش تصور ناکارایی نظام و زیان به اقتصاد داخلی بخشی از مهمترین یافته

 پژوهش بودند.

 وری اسالمی ایران، مخاطب، چالشای، سازمان صداوسیمای جمه سواد رسانه واژگانکلیدی:
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مقدمه
ای به معنای افزایش دسترسی، استفاده، فهم انتقادی )شامل رمزگشایی، تحلیل و  سواد رسانه

ای است که اولین  (، مسئله3: 1392چابکی درزابی،  &ای )باهنر  های رسانه ارزیابی( و تولید پیام

سال پیش مطرح شد؛  50بیش از « ها نهبرای درک رسا»در کتاب  1بار توسط مارشال مک لوهان

منظور استفاده از  با این رویکرد که زندگی در جامعۀ اطالعاتی یا به تعبیری دهکدۀ جهانی )به

شود  ای نامیده می مزایا و دوری از معایب آن( نیازمند سواد جدیدی است که سواد رسانه

 (.1385بصیریان جهرمی،  &)بصیریان جهرمی 

های ارتباطی که موجب دسترسی گسترده به  انقالب فنّاوری انفجار اطالعات و

ناپذیر  های ارتباطی گردیده است در کنار توسعۀ پایان های ارتباطی و تحول فناوری زیرساخت

سو و همچنین گسترش نگاه انتقادی نسبت به  ها از یک های انسان در استفاده از رسانه توانایی

ها از سوی دیگر موجب افزایش  برخورد با رسانه رسانه و افزایش هوشمندی مخاطبان در

ای مخاطبان و درنتیجه باعث افزایش سواد  های رسانه دسترسی، استفاده، فهم انتقادی و تولید پیام

 ها شده است. ای آن رسانه

شود، افزایش  ای موجب تحول مخاطب و رابطۀ مخاطب با رسانه می افزایش سواد رسانه

گذارد، مخاطب را با جهانی از  ها را در اختیار مخاطب می ز انتخابشماری ا دسترسی گسترۀ بی

پردازند و  ها در آن برای جذب مخاطب به رقابت با یکدیگر می کند که رسانه رو می ها روبه رسانه

هایی که در ذهن مخاطب وجود دارد را در  برای جذب مخاطب بیشتر تمام مرزها و محدودیت

دهد و موجب  ورانه نسبت به رسانه می ه به مخاطب نگاهی بهرهشکنند. افزایش استفاد هم می

فایده استفاده کند و مخاطب را به -ای از معادلۀ هزینه شود مخاطب برای شروع مصرف رسانه می

جای آنکه ابزاری در دست رسانه باشد رسانه را ابزار رسیدن به اهداف  رساند که به منزلتی می

شود مخاطب نگاهی انتقادی نسبت به رسانه و  ی موجب میکند. افزایش فهم انتقاد خود می

شده که کنجکاو و پرسشگر است. مخاطبی که  محتوای رسانه پیدا کند و به مخاطبی فعال تبدیل

نگرد و با نگاه به زیرساخت سیاسی،  فهم انتقادی باالیی دارد با نگاهی عمیق به رسانه می

ه را نه نمایانگر حقیقت بلکه ابزارِ رسیدن به اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رسانه، هر رسان

اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک فرد، یک گروه، یک گفتمان، یک کشور و یا 
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کنندگان رسانه را به  ای، مصرف های رسانه داند. افزایش تولید پیام ها می ای از آن آمیخته

ها  نۀ کوچک و بزرگ را در کنار ابر رسانهها رسا کند و میلیون تولیدکنندگان رسانه تبدیل می

هایی را به زیر چتر  ها و زمان ای افراد، موضوعات، مکان های رسانه آفریند. افزایش تولید پیام می

کشاند که تا به امروز نظیر نداشته است و یک شبکۀ ارتباطی گسترده، سریع، پیچیده،  رسانه می

 کند. ها را دگرگون می آورد که دنیای رسانه ان پدید میکنترل را در بین مخاطب چندالیه و غیرقابل

آورد که باعث  ای مخاطبان پدید می های عظیمی که افزایش سواد رسانه با توجه به دگرگونی

هایی که  شود، ضروری است که چالش تحول در مخاطب و تحول در رابطۀ مخاطب با رسانه می

 آورند، شناسایی شود. پدید می های عظیمی برای سازمان صداوسیما چنین دگرگونی

ای مخاطبان برای سازمان صداوسیما  های افزایش سواد رسانه غفلت از شناسایی چالش

هایی حیاتی  طور فزاینده با چالش موجب خواهد شد تا سازمان صداوسیما در گذر زمان به

خود های  رو شود که سازمان صداوسیما را از ادامۀ کسب اهداف و انجام مأموریت روبه

ها ضمن آگاه  دارد که این امر برابر با تهدید حیات یک رسانه است. شناسایی این چالش بازمی

ریزان سازمان صداوسیما از گسترۀ وسیع و همچنین  گذاران و برنامه نمودن مدیران، سیاست

های پدید آمده برای سازمان صداوسیما درنتیجۀ افزایش سواد  انکار چالش اهمیت غیرقابل

ای مخاطبان، مسیر تحول و دگرگونی سازمان صداوسیما برای ادامۀ حیات خود )که منوط  رسانه

ای مخاطبان است( را  های خود در شرایط افزایش سواد رسانه به کسب اهداف و انجام مأموریت

 سازد. روشن می

پیشینۀپژوهش
وردتوجه بوده ای طی چند سال اخیر در داخل و خارج کشور بسیار م حوزه پژوهشی سواد رسانه

ای مخاطبان نه برای سازمان  های افزایش سواد رسانه است اما تا به امروز پژوهشی دربارۀ چالش

صورت اعم صورت نپذیرفته است. در ادامه  ها به صورت اخص و نه برای رسانه صداوسیما به

ی خواهند شده در این زمینه مختصراً معرف های داخلی و خارجی انجام ترین پژوهش برخی از مهم

 شد.

گذاری  بازطراحی سازوکار سیاست»نامۀ خود به  ( در پایان1393آمنه کالته آقا محمدی )

های این پژوهش  ترین یافته پرداخته است. از مهم« ای ای متأثر از رویکرد ارتقا سواد رسانه رسانه

وۀ استفاده از ای شامل: جنس، میزان استفاده از رسانه، نح شناسایی عوامل مؤثر بر سواد رسانه
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رسانه، میزان آشنایی با زبان انگلیسی و میزان استفاده از اینترنت است. طراحی یک مدل تلفیقی 

و مدل سیستمی( از دیگر  1، مدل تامنECای )تلفیقی از مدل  گذاری رسانه مشی برای خط

 های این پژوهش است. یافته

ای مخاطبان بر  میزان سواد رسانه بررسی تأثیر»نامۀ خود به  ( در پایان1392محمد بنکار )

پرداخته است. « ای )شبکه من و تو( های ماهواره های شبکه انتخاب سبک زندگی متأثر از برنامه

ای مخاطبان در انتخاب سبک  های این پژوهش نقش مؤثر میزان سواد رسانه ترین یافته از مهم

 های ماهواره است. زندگی متأثر از برنامه

بررسی توجه متصدیان سیما به معیارهای سواد »نامۀ خود به  ( در پایان1387سمیه طیّبی )

« های سیمای جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد ای در برنامه رسانه

ای در  های این پژوهش عدم رعایت معیارهای سواد رسانه ترین یافته پرداخته است. از مهم

ای  دار و همسو میان رعایت معیارهای سواد رسانه جود رابطه معنیهای تلویزیون است. و برنامه

سازان به تفکّر انتقادی در مخاطبان و  های سیمای جمهوری اسالمی ایران و توجه برنامه در برنامه

گذاری و  عنوان اولویت سیاست ای به گذاران آن به سواد رسانه همچنین و توجه سیاست

 این پژوهش است. های سازی از دیگر یافته برنامه

ای بر توانایی  نقش دورۀ آموزش سواد رسانه»نامۀ خود به  ( در پایان1393عباس تقی زاده )

آموزان سال اول  آموزان مقطع متوسطه؛ مطالعه موردی دانش ای دانش های رسانه پردازش پیام

ای این ه ترین یافته پرداخته است. از مهم« 1392-1393متوسطۀ شهر کرمان در سال تحصیلی 

های گزینشگری،  آموزان گروه آزمایش با اجرای دوره، در شاخص پژوهش این است که دانش

ای  های رسانه های توانایی پردازش پیام عنوان شاخص ای به های رسانه معنایابی و معنا سازی پیام

 درصد اطمینان در سطح باالتر قرار گرفتند. 99آموزان گروه کنترل، با  نسبت به دانش

شده است.  ای انجام های زیادی در زمینۀ سواد رسانه الملل نیز پژوهش سطح بیندر 

تواند دانشجویان را شهروندانی  ای می سوی بدبینی؛ چگونه سواد رسانه آن» هایی چون: پژوهش

ای برخوردار شده و  چگونه افراد از سواد رسانه»، (Mihailidis, 2008)« بسیار متعهد سازد

ها:  تصاویر دختران و زنان در رسانه»، (Giraud, 2005)« گیرد شان شکل می ای های رسانه عادت

ای درباره کاهش نفوذ تأثیر تبلیغ محصول برای سازمان پیشاهنگی  یک پروژۀ سواد رسانه
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آموزان دبیرستانی دربارۀ  ای؛ دانش بررسی تأثیرات رسانه»، عنوان (Anthony, 2009)« دختران

 .(Henry, 2005)« گویند؟ و مجالت چه میقدرت روزنامه، تلویزیون 

ایاجزایسوادرسانه
: مؤلفۀ دسترسی، بر یک فرایند اجتماعی و پویا استوار است و یک عمل صفر و یک دسترسی

گردد که کاربران  ازآنکه دسترسی اولیه ایجاد شود، توسعه سواد منجر به این می نیست. پس

خود را تغییر دهند درمجموع، این مؤلفه به داری شیوۀ دسترسی  پیوسته و به طرز معنی

 .(Livingstone, 2004)شود  های استفاده از رسانه مربوط می فرصت

هاست. این مؤلفه به  ای برای برقراری ارتباط بین افراد و رسانه : مؤلفۀ استفاده، واسطهاستفاده

طور مؤثر از  تواند به ب میها، مخاط بعد تکنیکی سواد رسانه اشاره دارد. با استفاده از این مهارت

ها توانایی مخاطب را در استفاده از  ای استفاده کند. به عبارتی این مهارت وسایل ارتباطی و رسانه

 .(European Commission, 2009)دهد  رسانه موردتوجه قرار می

ه دارد. ای اشار ها و محتوای رسانه : این مؤلفه به فهم و ارزیابی انتقادی از رسانهفهم انتقادی

ای را  ای بین افراد و محتوا هستند و درمجموع بعد شناختی سواد رسانه ها واسطه این قابلیت

 .(Celot, 2009)دهند. این مؤلفه شامل رمزگشایی، تحلیل و ارزیابی است.  موردتوجه قرار می

یا صورت چاپی  ای به های رسانه : توانایی مخاطب در تولید پیامای های رسانه تولید پیام

هایی با رمزگان مختلف خلق، تولید  دهند پیام هایی که به افراد اجازه می الکترونیکی است. مهارت

 .(Taylor, 2002)کارگیرند  های مختلف موجود به ها را برای رسانه و منتشر کنند و آن

ایاصولسوادرسانه
هبرد سازان و ای بر پایۀ اصولی استوار است که این اصول مورد التفات را سواد رسانه

 اند از: ترین این اصول عبارت گیرد. برخی از مهم گذاران هر کشوری قرار می سیاست

 ای هستند. ها ساختگی و سازه رسانه .1

 کنند. ها واقعیت را بازسازی می رسانه .2

 گیرند. ها می مخاطبان مفهوم موردنظر خود را از رسانه .3

 ای اهداف تجاری دارند. محصوالت رسانه .4

 های ایدئولوژیکی و ارزشی هستند. بردارندۀ پیامها در رسانه .5
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 ها بار سیاسی و اجتماعی دارند. رسانه .6

: 1379ای،  هر رسانه شکل زیباشناختی خاصی دارد )کانسیداین، درآمدی بر سواد رسانه .7

10-13.) 

ایهایسوادرسانهویژگی

ست. در واقع از ای، موضوعی دارای درجات گوناگون ا . پیوستار و نه مقوله؛ سواد رسانه1

ای نیست که یا باید در آن  رود و مانند یک جعبه، مقوله نظر منطقی، مقول به تشکیک بشمار می

 جای گرفت و یا جای نگرفت.

ای مستلزم آن است که در ابعاد گوناگون، اطالعات کسب کنیم.  . چندبعدی؛ سواد رسانه2

 شناختی و اخالقی. اند از: بُعد شناختی، احساسی، زیبایی این ابعاد عبارت

آوریم فقط در بعد  ای مستلزم آن است که دانش و اطالعاتی که به دست می سواد رسانه

باشد شناختی و احساسی نیز  شناختی نباشد بلکه دربرگیرندۀ ابعاد دیگری چون احساسی، زیبایی

 (.1385ای،  سواد رسانه )پاتر ج.، تعریف

ایابعادسوادرسانه

 بعدشناختی

ها، اسامی، تعاریف و دیگر  ناختی به اطالعات واقع بنیاد داللت دارد؛ مانند تاریخحوزۀ ش 

 گونه از اطالعات، در مغز مستقر هستند. موارد. این

 بعداحساسی

باشد، احساساتی چون عشق، نفرت،  حوزۀ احساسی حاوی اطالعاتی درباره احساسات می

 خشم، شادی و ناامیدی.

 شناختیبعدزیبایی

شناختی حاوی اطالعاتی دربارۀ روش تولید پیام است. این اطالعات بنیانی  باییحوزه زی

 کند. برداران، بازیگران و دیگر موارد فراهم می برای قضاوت دربارۀ نویسندگان، فیلم

 بعداخالقی

هاست. این نوع اطالعات بنیانی برای قضاوت  بعد اخالقی شامل اطالعاتی دربارۀ ارزش

 (.20-19: 1385ای،  کنند )پاتر ج.، تعریف سواد رسانه برای ما فراهم می دربارۀ درست و غلط
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ایسهجنبهسوادرسانه

 اند از: ای عبارت سه جنبۀ سواد رسانه

ای؛ و یا به عبارت بهتر تعیین میزان و نحوۀ  الف: ارتقاء آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه

 ها است. کالم همان محتوای رسانه ه در یکای گوناگون ک ای از منابع رسانه مصرف غذای رسانه

 های مطالعه یا تماشای انتقادی ب: آموزش مهارت

مشاهده نیست.  ها که در نگاه اول قابل وتحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ج: تجزیه

 (.29: 1385)شکرخواه، 

ایهایمرتبطباسوادرسانهتوانایی

 ای کسب کرد: سایۀ سواد رسانه توان در هایی که می برخی از توانایی

 . توانایی استفاده از تکنولوژی روز ازجمله کامپیوتر، برای پردازش و تولید اطالعات؛1

ها و واکنش  های رسانه گیری در مورد روابط علی و معلولی، میان گزارش . توانایی نتیجه2

 عمومی؛

 های دیداری؛ در رسانه سازی، تبلیغات و خشونت . توانایی تشخیص تأثیر تحریف، کلیشه3

 . توانایی تشخیص تفسیر و به وجود آوردن تصویرهای بصری؛4

 ها؛ . توانایی مصرف انتقادی و نه منفعالنه از رسانه5

تواند  ای برخوردار است می ای؛ کسی که از سواد رسانه . توانایی اتخاذ رژیم مصرف رسانه6

ای استفاده کرده و در  ذاهای رسانهبه درستی تصمیم بگیرد؛ که چه مقدار و چگونه از غ

 هایی از رسانه قرار بگیرد؛ معرض چه بخش

ها )کانسیداین، درآمدی بر سواد  وتحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه . توانایی تجزیه7

 (.4: 1379ای،  رسانه

 

1سیمدلای

ها  از بین این مدلتوان گفت  شده است که می های گوناگونی ارائه ای مدل رسانه سواد حوزه در

 ,Livingstone)هاست  ترین این مدل ترین و جامع )کمیسیون اروپا( یکی از کامل سی مدل ای

                                                           
1
 EC 
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ای را در دو مؤلفه مستقل با درجات  های سواد رسانه سی مشخصه . چارچوب ای(2011

 فردیهای  کند. یکی از این دو مؤلفه، توانایی آمیختگی تبیین می گوناگونی از پیچیدگی و درهم

ای و محیطی  کند و دیگری عوامل زمینه اشاره می ها مندی از رسانه است که به استفاده و بهره

های فردی و عوامل محیطی شناخته و  عنوان قابلیت سی، این دو مؤلفه به است. در چارچوب ای

 .(Celot, 2009)گردند  مطرح می

های معین است.  جرای مهارتهای فردی در ا های فردی، ظرفیت قابلیتهای فردی:  قابلیت

توان گفت این  ها شامل سه فرآیند شناختی، تکنیکی، مشارکتی و خالقانه است. می این قابلیت

ها مانند دسترسی، استفاده، تحلیل، فهم و تولید را شامل  ها طیف وسیعی از توانایی قابلیت

 گردد: های فردی به دو بعد تقسیم می شوند. قابلیت می

 شخصی های . قابلیت1

 گردند: های اجتماعی که این دو بعد خود به سه جزء تقسیم می . قابلیت2

 گیری( های استفاده )مهارت تکنیکی فردی در بهره الف. مهارت

 های درک انتقادی، سیالیت فردی در فهم و تفسیر ب. قابلیت

طریق های ارتباطی )ظرفیت فردی برای بنا نهادن روابط اجتماعی مستحکم از  ج. توانایی

 ها(. رسانه

ای را در هر کشوری  عوامل محیطی موجبات تسهیل یا توقف سواد رسانهعوامل محیطی: 

ای نسبت به  توان گفت عوامل محیطی نقش مؤثرتری در توسعه سواد رسانه آورند. می فراهم می

دد: گر های فردی که در باال اشاره شد دارند. عوامل محیطی به پنج حوزه اصلی تقسیم می مهارت

، جامعه 4ای ، صنعت رسانه3ای ، سیاست سواد رسانه2ای ، آموزش رسانه1ها دسترسی به رسانه

 (European Commission, 2009) 5مدنی

                                                           
1
 Media Availability 

2
 Media Education 

3
 Media Literacy Policy 

4
 Media Industry 

5
 Civic Society Actions 
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(European Commission، 2009)ای.مدلنهاییسوادرسانه1شکل

ملی ای را تبیین و عوا های ضروری توسعه سواد رسانه شرط سطح نخست )زیرین( هرم، پیش

کند. سطح دوم هرم،  شوند، مشخص می را که موجب تسهیل و تسریع یا توقف این مهم می

های شخصی موردنیاز برای ارتقای مهارت تکنیکی و شناختی و به دنبال آن توانایی  قابلیت

کند. توانایی ارتباطی موجب مشارکت فعال  ارتباطی را که در نوک هرم قرار دارد، تبیین می

 گردد. ای می عه رسانهمخاطب در جام

روشپژوهش

ای مخاطبان برای سازمان صداوسیما  های افزایش سواد رسانه هدف این پژوهش شناسایی چالش

است. برای دستیابی به این هدف پس از مطالعۀ چندین کتاب و چند ده مقاله دربارۀ سواد 
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شد. دلفی رویکرد یا ای )برای آشنایی و آگاهی بیشتر از موضوع(، روش دلفی برگزیده  رسانه

روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه در مورد یک موضوع یا یک 

ای با حفظ  سؤال است و یا رسیدن به اجماع گروهی از طریق یک سری از راندهای پرسشنامه

های  دهندگان و بازخورد نظرات به اعضای پانل است و یا درخواست قضاوت گمنامی پاسخ

ای از متخصص خبره و مستقل در مورد یک موضوع ویژه در سطح بزرگ جغرافیایی با  هحرف

شود )احمدی،  ها است که تا زمان دستیابی به اجماع نظرات مداوم تکرار می استفاده از پرسشنامه

 (.175: 1387نصیریانی؛ اباذری، 

ن برای سازمان ای مخاطبا های افزایش سواد رسانه در دور اول دلفی جهت شناسایی چالش

صداوسیما، ابتدا جامعۀ نمونۀ پژوهش که خبرگان آشنا و آگاه از موضوع شامل اساتید دانشگاه، 

نظران و کارشناسان رسانه و سواد  ای و سازمان صداوسیما، صاحب های رسانه مدیران سازمان

س متن گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی گردیدند. سپ ای بود به کمک روش نمونه رسانه

ها جهت موافقت در مشارکت ارسال گردید. سرانجام با  نفر از آن 40پیش مصاحبه به بیش از 

 مصاحبه با خبرگان به دور اول پژوهش پایان بخشیده شد. 21انجام 

کنندگاندردلفیمشخصاتمشارکت-1جدول

 تحصیالت سابقه کاری ردیف
دور 
 اول

دور 
 دوم

دور 
 سوم

1 
 علمی دانشگاه و هیئتو عض معاون سابق صدا

 صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
دکترای مدیریت استراتژیک/ 

 استادیار
*   

2 
و عضو ریاست سابق مرکز تحقیقات 

صداوسیمای جمهوری  علمی دانشگاه هیئت
 اسالمی ایران

دکترای مدیریت استراتژیک/ 
 استادیار

* * * 

3 
علمی دانشگاه صداوسیمای  عضو هیئت

 ی ایرانجمهوری اسالم
 * * * دکترای علوم سیاسی/ استادیار

4 
رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی واحد علوم و 

 تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
   * دکترای علوم ارتباطات/ دانشیار

5 
مدیر گروه ارتباطات علمی و  عضو هیئت

 دانشگاه عالمه طباطبایی
 * * * دکترای ارتباطات/ استادیار

6 
علمی  و عضو هیئتالملل  مدیرکل امور بین

 دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
/ دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

 استادیار
* *  

7 
علمی دانشگاه صداوسیمای  عضو هیئت

 جمهوری اسالمی ایران
 * * * دکترای علوم ارتباطات/استادیار

 * * * دکترای مدیریت رسانهصداوسیمای علمی دانشگاه  عضو هیئت 8
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 تحصیالت سابقه کاری ردیف
دور 
 اول

دور 
 دوم

دور 
 سوم

س سابق دانشکدۀ رئیجمهوری اسالمی ایران و 
 علوم ارتباطات

9 
رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 فرهنگی
 * * * دکترای فلسفه

10 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و  عضو هیئت

مطالعات فرهنگی و رئیس سابق پژوهشکدۀ 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 * * * دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

 * * * دکترای علوم ارتباطات اجتماعی ای سواد رسانه نویسنده کتابپژوهشگر و  11

 ای پژوهشگر رسانه و سواد رسانه 12
علوم ارتباطات کارشناسی ارشد 

حوزۀ  3اجتماعی و طلبۀ سطح 
 علمیه

* * * 

13 
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 

 صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
ی دکترای علوم ارتباطات دانشجو

 اجتماعی
* * * 

 ای پژوهشگر سواد رسانه 14
دانشجوی دکترای فرهنگ و 

 ارتباطات
*   

  * * شناسی کارشناسی ارشد جامعه ای پژوهشگر و نویسنده کتاب سواد رسانه 15

16 
علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه  عضو هیئت

 پیام نور
شناسی/  دانشجوی دکترای جامعه

 دیاراستا
* * * 

17 
مدیره انجمن قلم ایران و  رئیس سابق هیئت

 نویس رمان
  * * کارشناسی مکانیک

 ای مدرس سواد رسانه 18
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات 

 اجتماعی
* * * 

19 
مدیرعامل شرکت تبلیغاتی و مشاور روابط 

 عمومی و تبلیغات
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم 

 ارتباطات اجتماعی
* * * 

20 
مدیر سابق روابط عمومی موسسۀ قدس و 

 مدیرمسئول پایگاه خبری مشهد امروز
 * * * کارشناسی روابط عمومی

 ای پژوهشگر سواد رسانه 21
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت 

 رسانه
* * * 

 

صورت  شده بود، در مرحلۀ اول به مصاحبۀ صورت پذیرفته با خبرگان که ضبط 21متن 

صورت مجزا کدگذاری شد و  های هر مصاحبه به سازی شد. در مرحلۀ بعد یافته نویس پیاده دست

ها به سه  بندی، بازنویسی، تجمیع و همچنین حذف متشابهات، یافته پس از چندین مرحله دسته

 9های افزایش فهم انتقادی ) چالش(، چالش 33های افزایش دسترسی و استفاده ) بخش چالش

بندی شد. الزم به ذکر  چالش( تقسیم 10ای ) های رسانه ولید پیامهای افزایش ت چالش( و چالش

 باشد. ها می ها علت وقوع چالش بندی چالش است مالک تقسیم
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کتا ومقالهدربار سوادرسانهای45م العه

نفرازخبرگانوارسالمت پیشمصاحبهبرای40شناسایی

موا قتدرمشارکت

مصاحبهبااساتیددانش اه،مدیران،کارشناسانو21ان ا 

صاح ن رانرسانهوسوادرسانهای

چالش52کدگ ارییا تههاودستیابیبه

بخشباتوجهبه لتوقو چالشها3دستهبندییا تههابه

طراحیپرسشنامۀساختاریا تهبرمبنایطی لیکرتوارسال ن

بهمصاحبهشوندهها

چالش5پرسشنامهوبهاجما رسیدن18دریا ت

طراحیپرسشنامۀاختصاصیبرایهری ازمصاحبهشوندگانو

ارسالپرسشنامه

چالش45پرسشنامهوبهاجما رسیدن15دریا ت

دوراول

دوردو 

دورسو 

 
 ر یندپژوهشدری ن اه-2شکل

 

ای مخاطبان برای  های افزایش سواد رسانه پس از اتمام دور اول با هدف اکتشاف چالش

های دور  عمیق، دور دوم و سوم با هدف اجماع بر سر یافته سازمان صداوسیما از طریق مصاحبۀ
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های گرایش مرکزی در  اول از طریق پرسشنامۀ محقق ساخته انجام شد. در این دو دور از آماره

های حاصل از پرسشنامۀ محقق ساخته  آمار توصیفی چون مد و میانگین، برای تحلیل داده

 استفاده شد.

ها  به نظر شما هر کدام از این چالش»صورت اینکه  دلفی بههای دور دوم  هر کدام از پرسش

 6با  1و پاسخ آن بر مبنای طیف لیکرت« برای سازمان صداوسیما چه میزان چالش آفرین است؟

صورت  بخش طراحی و به 3تأثیر( در ذیل  پاسخ )بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیار کم، بی

 و حضوری به خبرگان ارسال شد. (2الکترونیکی )با استفاده از گوگل فرم

درصد خبرگان  60هایی که بیش از  پرسشنامه در دور دوم دلفی، پرسش 18پس از دریافت 

یک گزینه را انتخاب کرده بودند به اجماع رسید. در دور سوم دلفی، برای هر کدام از خبرگان 

در دور دوم هایی که پاسخ خبرگان  صورت که پرسش پرسشنامۀ اختصاصی طراحی شد، بدین

ها در دور دوم گزینۀ  هایی که پاسخ خبره به آن ها حذف شد و پرسش گزینۀ اکثریت بود برای آن

باشند یا  اکثریت نبود دوباره مطرح و از خبرگان پرسیده شد که آیا با نظر اکثریت موافق می

نرسیده بود درصدی  60شده بود ولی به اجماع  ها انتخاب خیر؟)پاسخی که بیشتر از دیگر گزینه

درصد(. در این دور در  55مثال گزینۀ زیاد  عنوان عنوان نظر اکثریت در پرسش مطرح شد؛ به به

چالش  45چالش به اجماع رسید،  5صورت خالصه، در دور دوم  پاسخ اخذ گردید. به 15نهایت 

 چالش اجماع حاصل نشد. 2در دور سوم به اجماع رسید و بر سر 

هایپژوهشیا ته

ایمخاطبانبرایسازمانصداوسیماایا زایشسوادرسانههچالش

ای، مدیران سازمان  های رسانه مصاحبه با اساتید دانشگاه، مدیران سازمان 21پس از انجام 

چالش برای سازمان  52ای،  نظران رسانه و سواد رسانه صداوسیما، کارشناسان و صاحب

دهند( شناسایی شد؛ این  خاطبان رخ میای م صداوسیما )که در نتیجۀ افزایش سواد رسانه

 بندی شدند. بخش طبقه 3ها در  چالش



                                                           
1
 Likert Scale 

2
 Google forum 
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هایا زایشدسترسیواستفادهچالش

پردازیم. مؤلفۀ دسترسی به  های افزایش دسترسی و استفاده می در این بخش به چالش

شود و افزایش دسترسی مخاطب بدین معنی است که  های استفاده از رسانه مربوط می فرصت

ای،  های رادیویی و تلویزیونی ماهواره ها مانند شبکه خاطب به گسترۀ وسیعی از رسانهم

های موبایلی و دیگر موارد دسترسی دارد و  های اجتماعی، خبررسان های اینترنتی، شبکه پایگاه

ای مخاطب دیگر محدود به سازمان صداوسیما نیست. مؤلفۀ استفاده  انتخاب و مصرف رسانه

های در دسترس خود را داشته باشد  ت که مخاطب توان تکنیکی استفاده از رسانهبدین معنی اس

صورت خالصه اگر  ای به شکل مؤثری استفاده کند. به و بداند چطور از وسایل ارتباطی و رسانه

ها دسترسی داشته باشند و توان استفادۀ  مخاطبان سازمان صداوسیما به گسترۀ وسیعی از رسانه

 های ذیل برای سازمان صداوسیما رخ خواهند داد. ها داشته باشند، چالش نمؤثر را هم از آ

تحمل شدن مخاطبان سازمان صداوسیما به دلیل دسترسی مخاطبان به گسترۀ  چالش کم. »1

در شرایط «. ای بیشتر های کمتر و تنوع برنامه ها باکیفیت باالتر، محدودیت تری از رسانه وسیع

های جدید  ای دسترسی دارند. این انتخاب ه محتوای گوناگون رسانهافزایش دسترسی، مخاطبان ب

های حاکم بر برنامه بسیار آزادتر  صورت کلی از نظر کیفیت ساخت باالتر و از نظر محدودیت به

هایی  شود مخاطب دیگر تحمل مصرف برنامه هستند و تنوع بیشتری دارند. این شرایط باعث می

های مخاطب همخوانی  افی برخوردار نیستند و یا با خواستهرا نداشته باشد که از کیفیت ک

تحمل است و در صورت  رو هستیم که بسیار کم ندارند. در شرایط جدید با مخاطبی روبه

 های وی همخوانی دارد. کند که با خواسته سرعت به سمت محتوایی حرکت می نارضایتی به

ه دلیل دسترسی مخاطبان به گسترۀ چالش افزایش انتظار مخاطبان سازمان صداوسیما ب. »2

در شرایط «. ای بیشتر های کمتر و تنوع برنامه ها باکیفیت باالتر، محدودیت تری از رسانه وسیع

های جدید  ای دسترسی دارند. این انتخاب افزایش دسترسی، مخاطبان به محتوای گوناگون رسانه

های حاکم بر برنامه بسیار آزادتر  صورت کلی از نظر کیفیت ساخت باالتر و از نظر محدودیت به

شود مخاطب به علت دسترسی به  هستند و تنوع بیشتری دارند. این شرایط جدید باعث می

های کم انتظارش از  ها با تولیداتی باکیفیت و تنوع زیاد و محدودیت گسترۀ وسیعی از رسانه

 سازمان صداوسیما افزایش پیدا کند.
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های خاص برای  صداوسیما به دلیل عدم تولید برنامهچالش کاهش مخاطبان سازمان . »3

های  که سازمان صداوسیما برای گروه در شرایط افزایش دسترسی، درصورتی«. های خاص گروه

های  های خاص جامعه برنامه های قومی و دینی، مهاجران و دیگر گروه خاص مانند اقلیت

ن رخداد باعث خواهد شد این مخاطبان ها نداشته باشد، ای مشخص و متناسب با نیاز و سلیقۀ آن

گردان شوند )کاهش مخاطبان  ای خود از سازمان صداوسیما روی به دلیل عدم ارضای نیاز رسانه

های  های رقیب سازمان صداوسیما بروند که عموماً دیدگاه سوی رسانه سازمان صداوسیما( و به

 کنند. ت و قومیت را ترویج میهای گوناگون مانند مذهب، ملی افراطی و معاندانه در زمینه

چالش کاهش مخاطب ژانرهای نمایشی تقلیدی، به دلیل اینکه در شرایط افزایش . »4

دهد از محتوایی استفاده کند که خط قرمز آن کمتر و کیفیت آن  دسترسی مخاطب ترجیح می

ی سازمان ها در شرایط افزایش دسترسی با توجه به تقلیدی بودن بخشی از برنامه«. باالتر است

صداوسیما و همچنین دسترسی مخاطب به محتوای اصلی که کیفیت باالتر و محدودیت کمتری 

جای محتوایی که عموماً کیفیت آن  دهد از محتوای اصلی استفاده کند به دارد، مخاطب ترجیح می

تر و محدودیت آن بیشتر است. این رخداد در نتیجه باعث کاهش مخاطبان سازمان  پایین

 ما خواهد شد.صداوسی

چالش کاهش مخاطبان محتوای تأمینی سازمان صداوسیما )فیلم، سریال و دیگر . »5

در شرایط افزایش دسترسی، «. های خارجی( به دلیل دسترسی مخاطب به نسخه اصلی برنامه

روزتر و با محدودیت و سانسور کمتر از طریق بسترهای  محتوای تأمینی سازمان صداوسیما به

گیرد؛  ای و همچنین بر بستر وب در دسترس مخاطبان قرار می های ماهواره ند شبکهگوناگون مان

این رخداد باعث خواهد شد توجه مخاطبان به محتوای تأمینی سازمان صداوسیما کاهش یابد که 

 درنتیجه باعث کاهش مخاطبان سازمان صداوسیما خواهد شد.

بودن کیفیت تصویر( به  HDمثالً ای ) چالش لزوم افزایش کیفیت فنی محصول رسانه. »6

در شرایط افزایش دسترسی، مخاطب به محتوای رقبای سازمان «. دلیل کیفیت فنی باالی رقبا

کند. با توجه به اینکه رقبای سازمان صداوسیما محتوایی باکیفیت  صداوسیما دسترسی پیدا می

منظور حفظ و افزایش  هبایست ب دهند درنتیجه سازمان صداوسیما می باالی فنی را ارائه می

 مخاطبان خود، کیفیت فنی تولیدات خود را باال ببرد.
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چالش کاهش توان سازمان صداوسیما در مدیریت زندگی مخاطبان به دلیل افزایش . »7

های متنوعی  سوری سازمان صداوسیما فیلم مثال درگذشته در شب چهارشنبه عنوان دسترسی )به

کرد اما در حال حاضر این اقدامات  ر در خانه پخش میمنظور ترغیب افراد به حضو را به

در شرایط افزایش دسترسی به دلیل گسترۀ انتخاب «. اش کم شده است( جذابیت و تأثیرگذاری

صورت اخص و به یک رسانۀ خاص  مخاطبان، وابستگی مخاطبان به سازمان صداوسیما به

دهنده به زندگی خود  سانه را شکلشود. به بیانی دیگر، مخاطبان دیگر ر صورت اعم کم می به

 دانند. دهنده به رسانه می دانند بلکه خود را شکل نمی

سازی و تولید محتوای  چالش کاهش مخاطبان سازمان صداوسیما به دلیل تقلید در برنامه. »8

در شرایط افزایش دسترسی، «. ای در شرایط آگاهی و دسترسی مخاطب به محتوای اصلی رسانه

سازی کرده  حتوای اصلی دسترسی دارند که سازمان صداوسیما به تقلید از آن برنامهمخاطبان به م

های سازمان صداوسیما  شود که بسیاری از برنامه است؛ درنتیجه مخاطب متوجه این واقعیت می

شود مخاطب به محتوای  تقلیدی است. این رخداد و همچنین افزایش دسترسی که باعث می

کند )که عموماً کیفیت باالتر و  کند که سازمان صداوسیما از آن تقلید میای دستیابی پیدا  رسانه

 خط قرمز کمتری را دارند(، باعث کاهش مخاطبان سازمان صداوسیما خواهد شد.

سازی و تولید محتوای  چالش تنزل وجهۀ سازمان صداوسیما به دلیل تقلید در برنامه. »9

در شرایط افزایش دسترسی، «. ه محتوای اصلیای در شرایط آگاهی و دسترسی مخاطب ب رسانه

سازی کرده  مخاطبان به محتوای اصلی دسترسی دارند که سازمان صداوسیما به تقلید از آن برنامه

های سازمان صداوسیما  شود که بسیاری از برنامه است. درنتیجه مخاطب متوجه این واقعیت می

داوسیما در نزد مخاطب و همچنین تقلیدی است که باعث کاهش وجهه و اعتبار سازمان ص

 شود. ای مقلد و بدون خالقیت می عنوان رسانه شناختن سازمان صداوسیما به

چالش کاهش مخاطبان و کاهش اثرگذاری سازمان صداوسیما به دلیل وجود . »10

هایی که مخاطبان امکان  ها و موقعیت هایی که سازمان صداوسیما را از خلق شخصیت محدودیت

هایی که سازمان صداوسیما را از  وجود محدودیت«. دارند نداری با آنان را دارند بازمیهم ذات پ

ها )مثالً  ها )مثالً دختری که به خوانندگی عالقه دارد( یا برخی موقعیت خلق برخی شخصیت

دارد، باعث کاهش مخاطبان و کاهش اثرگذاری سازمان  های دولتی( بازمی فساد در دستگاه
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تواند  هایی که می ها و شخصیت یل عدم امکان نمایش و مطرح کردن موقعیتصداوسیما به دل

 شود. حس هم ذات پنداری مخاطبان را برانگیزد و برای مخاطبان جذاب باشد، می

های  چالش کاهش مخاطبان سازمان صداوسیما و واگذاری کامل مخاطب به رسانه. »11

شناسی  دربارۀ مسائلی مانند مشاورۀ روانهای سازمان صداوسیما  رقیب به دلیل وجود محدودیت

های  در شرایط افزایش دسترسی، مخاطبان با گزینه«. سازی و طرح این مسائل و عدم امکان برنامه

هایی وجود دارند که سازمان  ای روبرو هستند و همچنین محدودیت متفاوتی برای مصرف رسانه

ی خاص )مانند آموزش رابطۀ جنسی( هایی با موضوعات صداوسیما را از تولید و پخش برنامه

های  دارد؛ در این شرایط مخاطب در این موضوعاتِ خاص، به دلیل عدم وجود برنامه بازمی

های رقیب سازمان صداوسیما مراجعه  صورت کامل به رسانه تولیدی سازمان صداوسیما به

 کند. می

ش مخاطبان سازمان چالش کاهش درآمدهای تبلیغاتی سازمان صداوسیما به دلیل کاه. »12

در «. های گوناگون صداوسیما در شرایط افزایش دسترسی و تقسیم توجه مخاطبان بین رسانه

ای روبرو  های بسیار زیادی برای مصرف رسانه شرایط افزایش دسترسی چون مخاطبان با گزینه

 کند که باعث کاهش هستند، درنتیجه سهم مصرف سازمان صداوسیما مخاطبان کاهش پیدا می

 درآمدهای تبلیغاتی سازمان صداوسیما به دلیل کاهش مخاطبان آن خواهد شد.

چالش کاهش مخاطبان محتوای تبلیغی سازمان صداوسیما و درنتیجه کاهش درآمدهای . »13

در «. تبلیغاتی به دلیل افزایش دسترسی مخاطبان به محتوای سازمان صداوسیما از طریق وب

ای به دلیل اینکه محتوای سرگرمی و حتی  فزایش سواد رسانهشرایط افزایش دسترسی ناشی از ا

مشاهده است، مخاطب توجهش به  محتوای خبری سازمان صداوسیما بر روی بستر وب قابل

شود کم شود که موجب کاهش درآمدهای تبلیغاتی  ها پخش می تبلیغاتی که بین و قبل از برنامه

 لیغاتی جدید است.های تب سازمان صداوسیما و لزوم تجسس برای روش

اعتمادی، کاهش کنترل بر افکار عمومی و کاهش مخاطبان سازمان صداوسیما  چالش بی. »14

در شرایط امروز به دلیل دسترسی گستردۀ «. به دلیل سکوت و عدم پوشش خبری برخی وقایع

شود مخاطب از طریق  مخاطبان، سکوت سازمان صداوسیما در برابر وقایع و رخدادها باعث می

های رقیب سازمان صداوسیما به اخباری دستیابی پیدا کند که از اهمیت زیادی برخوردار  رسانه
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شود. این سکوت سازمان صداوسیما باعث  است اما توسط سازمان صداوسیما منتقل نمی

 شود. اعتمادی، کاهش کنترل بر افکار عمومی و کاهش مخاطبان سازمان صداوسیما می بی

ان سازمان صداوسیما به دلیل عدم پوشش و نشر صداهای متفاوت چالش کاهش مخاطب. »15

ای مخاطبان به  های سواد رسانه به دلیل افزایش دسترسی و آموزه«. توسط سازمان صداوسیما

های متفاوت نسبت به رویدادهای واحد هستند. در چنین  ها و خوانش دنبال صداها، دیدگاه

داوسیما به چندصدایی، سازمان صداوسیما با کاهش شرایطی با توجه به توجه ناکافی سازمان ص

 رو خواهد شد. مخاطبان روبه

اعتمادی به اسالم و نظام جمهوری اسالمی و سایر موضوعاتی که سازمان  چالش بی. »16

«. اعتمادی به سازمان صداوسیما شود به علت بی صداوسیما قصد ترویج آن را دارد می

صورت اخص و  های بسیاری برای سازمان صداوسیما به اناعتمادی به سازمان صداوسیما زی بی

ها  تواند داشته باشد؛ یکی از این زیان صورت اعم می برای نظام جمهوری اسالمی ایران به

اعتمادی به موضوعاتی است که سازمان صداوسیما قصد ترویج آن را دارد، به این معنی که  بی

مثال زمانی که  عنوان شود. به رسانه منتقل میاعتمادی از رسانه به موضوعاتِ موردحمایت  بی

گوید یا بخش  ای که داعیۀ دفاع از اسالم و تبلیغ آن را دارد دروغ می مخاطب احساس کند رسانه

کند، نسبت به موضوعاتی که آن رسانه قصد ترویج و دفاع از آن را  مهمی از اخبار را منتقل نمی

 شود. اعتماد و بدبین می دارد بی

ش عدم تأثیرگذاری سازمان صداوسیما در شرایط حساس به دلیل عدم اعتماد به چال. »17

شود باعث  ای حاصل می عدم اعتماد به رسانه که درنتیجه افزایش سواد رسانه«. این رسانه

شود تا در شرایط حساس سازمان صداوسیما توان اثرگذاری بر افکار عمومی، کنترل آن و  می

 داشته باشد.کنشگری در عرصۀ عمومی را ن

های رقیب  گیری ذهنیت اولیۀ مخاطب نسبت به وقایع توسط رسانه چالش شکل. »18

«. های دیگر در خبررسانی و پوشش خبری وقایع سازمان صداوسیما به دلیل سرعت بیشتر رسانه

ها، وقایع و  ای راجع به شخصیت به دلیل افزایش دسترسی ناشی از افزایش سواد رسانه

گیرد؛  ها قرار می شود و مخاطب در معرض آن های مختلفی ابراز می و دیدگاهموضوعات نظرات 

به همین دلیل سازمان صداوسیما دیگر با مخاطبانی روبرو نخواهد بود که هیچ ذهنیتی راجع به 

 چیز را در ذهن آنان بارگذاری کرد. توان همه راحتی می مسائل مختلف ندارند و به
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داد در کشور به دلیل مقایسۀ عملکرد سازمان صداوسیما چالش افزایش احساس استب. »19

در شرایط افزایش دسترسی مخاطبان با «. های دیگر در شرایط افزایش دسترسی با عملکرد رسانه

های رقیب و  ها روبرو خواهند شد که باعث مقایسۀ سازمان صداوسیما با رسانه انبوهی از رسانه

یچۀ سازمان صداوسیما و شناخت نظام حاکم امریکا، شناخت نظام جمهوری اسالمی ایران از در

ها خواهد شد. در چنین شرایطی به دلیل  های آن انگلستان و دیگر کشورها از طریق رسانه

عملکرد سازمان صداوسیما احساس استبداد زیادی از جامعه ایران به مخاطبان منتقل شود 

امعۀ امریکا و انگلستان را بسیار آزاد )احساس استبداد بیشتر از استبداد موجود( و در مقابل ج

 های موجود(. احساس کنند )احساس آزادی بیشتر از آزادی

نظام جمهوری اسالمی ایران به  ماندگی نسبت به چالش افزایش تصور ناکارایی و عقب. »20

سازی در شرایطی که به دلیل  دلیل کندی و ضعف سازمان صداوسیما در خبررسانی و برنامه

«. ترسی امکان مقایسۀ تولیدات سازمان صداوسیما با تولیدان تراز اول دنیا فراهم استافزایش دس

ای مانند فهم انتقادی  در شرایط افزایش دسترسی و همچنین افزایش ابعادِ دیگری از سواد رسانه

عنوان  این چالش برای سازمان صداوسیما به وجود خواهد آمد که عملکرد سازمان صداوسیما )به

عنوان ترازو و ابزار شناخت حکومت ایران  که عملکرد آن در سمع و نظر مردم است( بهنهادی 

های تراز اول دنیا باعث  قرار گیرد؛ در این صورت مقایسۀ تولیدات سازمان صداوسیما با رسانه

 کل نظام جمهوری اسالمی ایران خواهد شد. ماندگی نسبت به تسری تصور ناکارایی و عقب

های تولید برای سازمان صداوسیما به دلیل رقابت با تولیدات  ش هزینهچالش افزای. »21

در شرایط افزایش دسترسی، سازمان صداوسیما «. های رقیب در شرایط افزایش دسترسی رسانه

ای مخاطبان قرار  در یک بازار رقابتی برای حفظ و افزایش سهم خود در سبد مصرف رسانه

ای رقابت  بایست با انواع تولیدات رسانه مان صداوسیما میگیرد؛ در این شرایط تولیدات ساز می

کنند؛ بنابراین در این شرایط برای حفظ و افزایش سهم سازمان صداوسیما در سبد مصرف 

 شود. های زیادی می ای مخاطبان، سازمان صداوسیما متحمل هزینه رسانه

برای سازمان  وری باال چالش ضرورت وجود نیروهای متخصص با کارایی و بهره. »22

در شرایط «. های رقیب در شرایط افزایش دسترسی صداوسیما به دلیل رقابت با تولیدات رسانه

افزایش دسترسی، سازمان صداوسیما در یک بازار رقابتی برای حفظ و افزایش سهم خود در 

گیرد؛ در این شرایط تولیدات سازمان صداوسیما  ای مخاطبان قرار می سبد مصرف رسانه
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ای رقابت کنند؛ بنابراین در این شرایط برای حفظ و افزایش  ایست با انواع تولیدات رسانهب می

بایست نیروی انسانی  ای مخاطبان، این رسانه می سهم سازمان صداوسیما در سبد مصرف رسانه

 وری باال داشته باشد. با کارایی و بهره

داوسیما، به دلیل اینکه در های تبلیغی سازمان ص چالش لزوم ارتقاء و بهبود روش. »23

شرایط افزایش دسترسی گفتمان و محتوایی موردپذیرش است که فرم و روش تبلیغی آن بهتر 

های مختلفی روبروست که  در شرایط افزایش دسترسی به سبب اینکه مخاطب با رسانه«. باشد

را ترویج  مثال دربارۀ دین، نوع حکومت، خوشبختی انسان( عنوان های متفاوتی )به دیدگاه

تر  ای بایست در استدالل و منطق تبلیغی خود تجدیدنظر و حرفه کنند، سازمان صداوسیما می می

عمل کند. در غیر این صورت به دلیل مقایسۀ منطق، گفتمان و روش تبلیغی سازمان صداوسیما 

 تری هایی موردپذیرش قرار خواهند گرفت که از استدالل قوی های دیگر، دیدگاه با رسانه

 مند باشند. بهره

ها به دلیل به وجود  های دریافتی و عدم پذیرش آن چالش افزایش امکان مخالفت با پیام. »24

شده توسط سایر  ها، وقایع و رویدادها )ساخته آوردن ذهنیت قبلی مخاطبان نسبت به شخصیت

اوسیما نیز های رقیب سازمان صد در شرایط افزایش دسترسی، به دلیل اینکه رسانه«. ها( رسانه

امکان بازنمایی وقایع و روایت رخدادها را دارند مخاطب دیگر خالی از هر نوع ذهنیت و 

ها دیدگاهی دارد و این  دیدگاه دربارۀ اشخاص، وقایع و رخدادها نیست و از قبل نسبت به آن

دهد؛  های دریافتی از سازمان صداوسیما را افزایش می امر امکان افزایش مخالفت با پیام

مثال مخاطب قبل از اینکه شخصیت رضاشاه را در سریال معمای شاه بشناسد، شخصیت  عنوان به

 وی را در مستند رضاشاه در شبکۀ من و تو شناخته است.

پذیری توسط  سازی و جامعه چالش از دست دادن توان هنجار سازی، آموزش، فرهنگ. »25

ها و عدم استفاده از محتوای سازمان  سانهسازمان صداوسیما به دلیل استفاده از محتوای سایر ر

افزایش دسترسی باعث کاهش میزان استفاده از سازمان صداوسیما به دلیل «. صداوسیما

شود و درنتیجه  های دیگر می جایگزینی محتوای دریافتی از سازمان صداوسیما با محتوای رسانه

به دلیل کاهش استفاده و  سازی توسط سازمان صداوسیما توان هنجار سازی، آموزش و فرهنگ

 یابد. مصرف محتوای آن کاهش می
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های خود و تغییر  چالش اجبار سازمان صداوسیما به تعدیل خط قرمزها و محدودیت. »26

های رقیب در ساخت نیاز، سلیقه و ذائقه  های خود به دلیل تأثیر رسانه در محتوای برنامه

ای غیر از محتوای  ن به محتوای رسانهافزایش دسترسی باعث خواهد شد مخاطبا«. مخاطبان

( که باعث 1سازمان صداوسیما دستیابی داشته باشند و آن را مصرف کنند )مانند برنامۀ استیج

ای مخاطبان خواهد شد؛ در این شرایط سازمان صداوسیما یا  تغییر نیاز، سلیقه و ذائقۀ رسانه

کند و یا برای جذب دوبارۀ  نظر بایستی از این مخاطب یا این بخش از نیاز مخاطب صرف

 ای مانند شب کوک(. مخاطبان دست به تعدیل خط قرمزهای خود بزند )ساخت برنامه

های دیگر  چالش سختی جذب دوبارۀ مخاطبانی که از سازمان صداوسیما جذب رسانه. »27

خواهد  افزایش دسترسی باعث«. ها ای آن بینی و نیاز رسانه شوند به دلیل تغییر ذائقه و جهان می

های دیگر شود و  ای مخاطبان جذب رسانه شد بخشی از مخاطبان و یا بخشی از مصرف رسانه

صورت کلی مصرف رسانه(  ای رقیب سازمان صداوسیما )به به دلیل اینکه مصرف محتوای رسانه

 کند ای پیدا می ای مخاطبان خواهد شد و مخاطب نیاز و سلیقه بینی و نیاز رسانه باعث تغییر جهان

نوعی خاصی از  مثال نیاز به عنوان که عمدتاً قابل تأمین توسط سازمان صداوسیما نیست )به

های تلویزیونی( و به همین دلیل جذب مجدد مخاطبان بسیار سخت  موسیقی و نوعی از برنامه

 خواهد بود.

چالش دشواری معنا سازی برای سازمان صداوسیما به دلیل مواجهۀ مخاطب با . »28

در گذشته به دلیل انحصار کامل یا نزدیک به کامل سازمان «. ی متفاوت از امور واحدها خوانش

رو نبود.  صداوسیما، این رسانه برای معنا سازی امور مختلف برای مخاطبان با مانع چندانی روبه

ای دارند به جهت مواجهه با  ای باال که دسترسی گسترده امروز برای مخاطبانی با سواد رسانه

ها متفاوت از امور واحد، معنا سازی امری دشوار است؛  ها و بازنمایی ها، تعریف خوانش

ای نیست که خانواده، خوشبختی و اموری  مثال سازمان صداوسیما دیگر تنها رسانه عنوان به

 کند. دست را برای مخاطب معنا می ازاین

نتظار مخاطبانی با گذاری به دلیل افزایش سطح ا چالش لزوم بازنگری در نحوۀ سیاست. »29

شود سطح انتظار مخاطب باال رود که از نتایج  افزایش سطح دسترسی باعث می«. دسترسی زیاد

گذاری رسانه مطابق با سالیق و  این افزایش سطح انتظار، درخواست مخاطب برای سیاست
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اش باال است مانند فردی است که در بازار  نظرات مخاطب است؛ زیرا مخاطبی که دسترسی

ای  گذاری رسانه گیری و سیاست قابت کامل است و انتظار دارد میل، سلیقه و نیازش در تصمیمر

گذاری را در سازمان صداوسیما  لحاظ شود. این تغییر در مخاطب، لزوم تغییر در نحوۀ سیاست

 آورد. به وجود می

ها و  شها و سبک زندگی که با ارز ها، قهرمان پذیری مخاطب از شخصیت چالش الهام. »30

دارد تناسبی ندارد به دلیل استفادۀ  ها قدم برمی هنجارهایی که سازمان صداوسیما در راه تبلیغ آن

شود مخاطب از محتوای  افزایش سطح دسترسی باعث می«. های رقیب مخاطب از رسانه

هایی قرار گیرد که  ها و قهرمان های رقیب استفاده کند و تحت تأثیر شخصیت سرگرمی رسانه

های سازمان  صورت اعم و همچنین آرمان های نظام جمهوری اسالمی به سب با آرمانمتنا

های رقیب  مثال در محتوای سرگرمی رسانه عنوان باشد؛ به صورت اخص نمی صداوسیما به

خورد، رابطۀ نامشروع  عنوان قهرمان یافت که مشروب می توان فردی را به سازمان صداوسیما می

 ان داستان است و مخاطب تحت تأثیر وی است.دارد ولی محبوب و قهرم

تر، جذب نخبگان  گذاری بیشتر برای تولیدات بیشتر، باکیفیت چالش امکان سرمایه. »31

های رقیب سازمان صداوسیما  سازمان صداوسیما و درنتیجه جذب مخاطبانی بیشتر توسط رسانه

های رقیب سازمان  بان به رسانهافزایش دسترسی مخاط«. ها به دلیل افزایش درآمدهای این رسانه

ها  شود. درنتیجه این شبکه ها می صداوسیما باعث افزایش درآمدهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی آن

توان تولید بیشتر و باکیفیت باالتری را پیدا کنند که باعث جذب بیشتر مخاطب و همچنین 

ها توان تولید  ان مالی، این شبکهشود؛ در نتیجۀ افزایش درآمدها و تو ها می افزایش درآمدهای آن

 آورند. ای را به دست می محصوالتی باکیفیت باالتر و جذب نخبگان رسانه

چالش زیان به اقتصاد داخلی و درنتیجه زیان به سازمان صداوسیما به دلیل افزایش . »32

تفاده از ای در نتیجۀ افزایش دسترسی که باعث افزایش مصرف و اس های ماهواره استفاده از شبکه

های رقیب  شود مخاطب محتوای رسانه افزایش دسترسی باعث می«. شود ها می تبلیغات این شبکه

ای( بیشتر شود و درنتیجه  های ماهواره صورت مشخص شبکه سازمان صداوسیما )در این مثال به

یغات شود )این تبل ها می ها و افزایش استفاده از آن باعث افزایش توجه به تبلیغات این شبکه

عموماً شامل: محصوالت مصرفی وارداتی، خرید ملک در کشورهای همسایه یا تبلیغات 

باشد(. افزایش توجه به این تبلیغات که افزایش  منظور سفر به این کشورها می گردشگری به
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ها را در پی خواهد داشت بر اقتصاد داخلی و درنهایت بر درآمدهای سازمان  مصرف آن

 باشد. بودجۀ دولتی و هم از بعد درآمدهای تبلیغاتی اثرگذار میصداوسیما هم از بعد 

چالش کاهش باورپذیری بازیگران، هنرمندان و دست اندرکاران رسانه به دلیل امکان . »33

افزایش «. یابد( ها دست می ها )مخاطب به هویت واقعی آن دسترسی به صفحات شخصی آن

های  و همچنین دیگر شبکه 1ت اینستاگرمصورت مشخص صفحا سطح دسترسی )در این مثال به

شود مخاطب امکان دسترسی به زندگی واقعی و یا پشتِ دوربین بازیگران و  اجتماعی( باعث می

شود که خانم  مثال مخاطب متوجه این نکته می عنوان ای را داشته باشد، به افراد معروف رسانه

اش کامالً به حجاب  یبازیگری که نقش مروج حجاب را دارد، خودش در زندگی شخص

 اعتقاد است، این رویدادها باعث کاهش باورپذیری سازمان صداوسیما برای مخاطبان است. بی

هایا زایش همانتقادیچالش
های  های افزایش فهم انتقادی که در کنار دسترسی، استفاده و تولید پیام در این بخش به چالش

پردازیم. فهم انتقادی واسطۀ بین افراد  ای هستند می دهندۀ سواد رسانه ای از اجزای تشکیل رسانه

ای اشاره دارد؛ بنابراین اگر  و محتوا است و به فهم و ارزیابی انتقادی از رسانه و محتوای رسانه

های  ای داشته باشند، چالش مخاطبان سازمان صداوسیما ارزیابی انتقادی از رسانه و محتوا رسانه

 خواهند داد. ذیل برای سازمان صداوسیما رخ

های اقناعی و تبلیغی بر  تر مخاطب و عدم اثرگذاری بسیاری از روش چالش اقناع سخت. »1

رود به دلیل  ها باال می ای آن مخاطبانی که سواد رسانه«. روی مخاطب به دلیل افزایش فهم انتقادی

د و دیگر شون تر قانع می ها آشنا هستند، سخت های اقناعی و تبلیغی رسانه اینکه با روش

های قدیمی رسانه بر این نوع مخاطبان اثرگذار نیست. برای مثال مخاطب متوجه این نکته  روش

شود که دلیل پخش یک خبر تحت پوشش قرار دادن یک خبر دیگر است. مخاطبانی با سواد  می

شوند زیرا ذهنی کنجکاو و پرسشگر دارند و متوجه این حقیقت  تر قانع می ای باال سخت رسانه

ای برای تأمین  ها و وقایع نیست و هر رسانه طرفی بین آن باشند که رسانه راوی صادق و بی می

 اهداف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خاصی به وجود آمده است.
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های تبلیغی و اقناعی سازمان صداوسیما به دلیل عدم  چالش لزوم تغییر و تحول روش. »2

های اقناعی و تبلیغی  ه دلیل آشنایی مخاطب با روشب«. های اقناعی و تبلیغی قبلی تأثیر روش

ها، سازمان صداوسیما برای تأثیرگذاری  سازمان صداوسیما و درنتیجه عدم اثرگذاری این روش

های  صورت کلی امکان انجام مأموریت بر مخاطبان، دستیابی مجدد کنترل فکری مخاطبان و به

 تبلیغی خود است. های اقناعی و خود نیازمند به تغییر و تحول روش

ها بر  طرفه، شعاری و مستقیم مسائل و دیدگاه چالش عدم اثرگذاری تبلیغات یک. »3

شود که این  افزایش فهم انتقادی مخاطبان باعث می«. مخاطبان به دلیل افزایش فهم انتقادی

وی ها ر طرفه و شعاری مسائل و دیدگاه مخاطبان از رسانه توقع داشته باشند که از تبلیغ یک

گرداند و خواستۀ آنان از رسانه چندصدایی دربارۀ مسائل و رخدادهای مختلف است. مخاطبانی 

گیرند و  ای باال همچنین نسبت به تبلیغ مستقیم مسائل موضع دفاعی می با سواد رسانه

طرفه و مستقیم مسائل و رخدادها ادامه دهد، مخاطبانی  که رسانه همچنان به تبلیغ یک درصورتی

 ای باال از این رسانه تأثیر نخواهند پذیرفت. د رسانهبا سوا

های مختلف تاریخی، سیاسی،  های شخصیت چالش باورناپذیری سفید و سیاه نمایی. »4

به دلیل افزایش فهم انتقادی «. فرهنگی و هنری برای مخاطبان به دلیل افزایش فهم انتقادی

کند و همچنین به دلیل  پذیری می مخاطبان، مخاطب نوعی واقعیت پذیری را جایگزین شعار

دیدگاه اقتصاد سیاسی که مخاطب نسبت به رسانه دارد )رسانه را روبنایی برای حفظ زیربنا 

طرفه را ابراز  های مختلف نوعی دیدگاه یک که رسانه در بازنمایی شخصیت داند(، درصورتی می

 گردان خواهند شد. آن روی شدت موضع خواهند گرفت و از کند این افراد نسبت به آن رسانه به

داوری نسبت به رسانه به دلیل  طرفی رسانه و افزایش پیش چالش کاهش اعتماد به بی. »5

به دلیل افزایش فهم انتقادی، مخاطب به «. شناخت زیرساخت سیاسی و اقتصادی رسانه

 شود و به همین دلیل رسانه را راوی صادق و زیرساخت سیاسی و اقتصادی رسانه آگاه می

شود که سازمان صداوسیما  مثال مخاطب متوجه این امر می عنوان داند؛ به طرف مسائل نمی بی

شود و زیرمجموعۀ حاکمیت  ای است که بخشی از بودجه آن توسط دولت تأمین می رسانه

عنوان راوی  توان به آن به های مشخصی دارد، پس نمی جمهوری اسالمی ایران است و مأموریت

گونه که در حقیقت هست( اعتماد  ای برای شناخت جهان )آن سائل و دریچهطرف م صادق و بی

 کرد.
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چالش کاهش اعتماد به سازمان صداوسیما و کاهش تأثیرگذاری سازمان صداوسیما بر . »6

مخاطبان به دلیل درک و شناخت اقداماتی که سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 

به دلیل افزایش فهم انتقادی، مخاطب متوجه این حقیقت «. هدد فرمان صاحبانِ قدرت انجام می به

هایی است که این نیروها رسانه را وادار به انجام اقداماتی  شود که رسانه وابسته به نیروی می

دهی، سمت دهی و هدایت عملکرد  دهی به افکار عمومی مخاطبان و درنتیجه شکل جهت شکل

دلیل وجود چنین نگاهی نسبت به رسانه، افزایش کند. به  وسوی خاصی می مخاطبان به سمت

وتحلیل عملکرد آن، اعتماد  ای مخاطبان و در نتیجۀ شناخت بیشتر رسانه و تجزیه هوش رسانه

شود و همچنین توان تأثیرگذاری سازمان صداوسیما بر  مخاطبان به سازمان صداوسیما کم می

 مخاطبان کم خواهد شد.

العموم بودن سازمان صداوسیما برای مخاطبان به  مدعی طرفی و چالش کاهش تصور بی. »7

به دلیل افزایش فهم انتقادی «. دلیل درک و شناخت عملکرد جناحی سازمان صداوسیما

ای باال، این مخاطبان اقدامات سازمان صداوسیما را با دقت و هوشمندی  مخاطبانی با سواد رسانه

باالتری که بازهم درنتیجه افزایش سواد دهند و همچنین به دلیل دسترسی  مدنظر قرار می

تری از وقایع و  تر و متفاوت تر و جامع شود، مخاطبان به روایت کامل ای حاصل می رسانه

یابد که باعث شناخت عملکرد جناحی سازمان صداوسیما و درنتیجه باعث  ها دست می دیدگاه

 شود. طرفی سازمان صداوسیما در نزد مخاطبان می کاهش تصور بی

چالش نگرش منفی مخاطبانی با فهم انتقادی نسبت به سازمان صداوسیما به دلیل عدم . »8

«. ای که داعیۀ دانشگاه بودن دارد عنوان رسانه ای توسط سازمان صداوسیما، به آموزش سواد رسانه

ای شده امروز را درک  ای در دنیای رسانه ای باال اهمیت سواد رسانه مخاطبانی با سواد رسانه

ای که داعیۀ دانشگاه  عنوان رسانه کنند. این طیف از مخاطبان نسبت به سازمان صداوسیما به می

ای ندارد، بدبین  ای برای آموزش سواد رسانه بودن و اعتالی مقام انسانی را دارد اما برنامه

 شوند. می

ای مخاطبانی منظور برآوردن نیازه ای باال به چالش لزوم استفاده از کارکنانی باسواد رسانه. »9

هایی دارند که  ها، عالیق و دیدگاه ای باال خواسته مخاطبانی با سواد رسانه«. ای باال باسواد رسانه

ای باال در سازمان صداوسیما حضورداشته  ها بایستی کارکنانی با سواد رسانه منظور تأمین آن به

ای  به افزایش سواد رسانهباشند. در صورت فقدان چنین کارکنانی در سازمان صداوسیما با توجه 
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ای باال را  ها و نیازهای مخاطبانی با سواد رسانه مخاطبان، سازمان صداوسیما توان تأمین خواسته

 نخواهد داشت.

ایهایرسانههایا زایشتولیدپیا چالش
ای که در کنار دسترسی، استفاده و فهم  های رسانه های افزایش تولید پیام در این بخش به چالش

ای به  های رسانه پردازیم. تولید پیام ای هستند می دهندۀ سواد رسانه تقادی از اجزای تشکیلان

صورت وسیع و  ای است؛ بنابراین اگر مخاطب به های رسانه معنای توانایی مخاطب در تولید پیام

های  ای را داشته باشد )افزایش تولید پیام های رسانه در بسترهای گوناگون توانایی تولید پیام

 های ذیل برای سازمان صداوسیما رخ خواهند داد. ای(، چالش رسانه

چالش از دست دادن نیروهای کارآمد و نخبۀ سازمان صداوسیما به دلیل امکان تولید . »1

های  های اخیر به دلیل افزایش امکان تولید پیام در سال« ای در بسترهای جدید محتوای رسانه

فزایش امکان دسترسی به آن محتوا و استفاده از آن محتوا از سو و همچنین ا ای از یک رسانه

سوی دیگر، این امکان فراهم آمده است که افراد نخبۀ سازمان صداوسیما مانند رضا رشیدپور و 

ای  دیگران فعالیتشان محدود به سازمان صداوسیما نباشد و بتوانند خودشان تولید محتوای رسانه

ان قرار دهند. با توجه به گسترش روزافزون فنّاوری، هم از جانب کنند و آن را در اختیار مخاطب

روز برای سازمان  رسد این چالش روزبه تولیدکنندگان و هم از جانب مخاطبان، به نظر می

شود. این رویداد باعث خروج نیروهای کارآمد سازمان صداوسیما از قبیل  صداوسیما بیشتر می

حتی عوامل فنی از سازمان و یا افزایش سطح انتظارات این سازان و  کننده، برنامه مجری، تهیه

های متعدد شغلی خارج از سازمان  افراد از سازمان صداوسیما )به دلیل وجود فرصت

 شود. صداوسیما( می

چالشِ کاهش درآمدهای تبلیغاتی سازمان صداوسیما به دلیل به وجود آمدن بسترهای . »2

که تولید  ای ازآنجایی های رسانه همچنین سهولت تولید پیامدر شرایط افزایش و «. نوین تبلیغات

شود، بالطبع امکان تبلیغات نیز از  محتوا از انحصار و یا هژمونی سازمان صداوسیما خارج می

بینیم که بخشی از تبلیغات و همچنین  انحصار سازمان صداوسیما خارج خواهد شد. امروزه می

شده است. از سوی دیگر بخشی از تبلیغات به بستر  نتقلبه شبکۀ نمایش خانگی م 1حامیان مالی
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های  یافته است مانند تبلیغات در کانال طور اخص انتقال های اجتماعی به طور اعم و شبکه وب به

دارند. با توجه به اقبال  ای نیز سهمی از تبلیغات را بر عهده های ماهواره ، حتی شبکه1تلگرامی

بینی کرد که با توجه به افزایش سهم این  توان پیش ها می نهروزافزون مردم نسبت به این رسا

رسد  ها نیز افزایش یابد. به نظر می ای مخاطب سهم تبلیغات آن ها در سبد مصرف رسانه رسانه

در شرایط موجود به دلیل گسترش و پیشرفت روزافزون فنّاوری، بسترهای نوین برای تولید 

واهد شد که موجب کاهش روزافزون درآمدهای تبلیغاتی روز بیشتر خ ای روزبه های رسانه پیام

 سازمان صداوسیما خواهد شد.

چالش کاهش مصرف سازمان صداوسیما به دلیل مصرف محتوای تولیدشده توسط کاربر . »3

های اخیر شاهد گسترش روزافزون  در سال«. و دیگر موارد 2مانند صفحات اینستاگرم، دابسمَش

سو و مصرف این تولیدات توسط  ای توسط کاربران از یک های رسانه مامکان تولید و انتشار پیا

ای(  مثال امروزه بخشی از وقت مردم )زمان مصرف رسانه عنوان مخاطبان از سوی دیگر هستیم؛ به

ها  ای دوستان، اقوام و افراد مشهور در اینستاگرم و سایر رسانه صرف مصرف تولیدات رسانه

های گوناگونی که با موضوعات مختلف از سرتاسر جهان در  عکس هایی کوتاه یا شود. کلیپ می

های تلگرام( است نیز در همین چارچوب قرار  ها یا گروه حال تولید و پخش )مثالً در کانال

گیرد؛ ادامۀ این روند و گسترش آن باعث کاهش مصرف سازمان صداوسیما و افزایش  می

پدیده  2امی نتایج و یا پیامدهایی است که این های دیگر )رقیب و یا معاند( و تم مصرف رسانه

 تواند برای سازمان صداوسیما داشته باشد. می

چالش خروج انحصار پوشش رویدادهای مختلف مانند جشنوارۀ فیلم فجر و دیگر . »4

های گذشته به  در سال«. صورت صوتی و تصویری از حیطۀ قدرت سازمان صداوسیما موارد به

فنّاوری و ارزان شدن آن و همچنین افزایش سواد دیجیتالی مردم در  دلیل گسترش روزافزون

کنار افزایش دسترسی، پوشش رویدادهای مختلف از حیطۀ انحصار سازمان صداوسیما 

جمهور در انحصار  مثال دیگر پوشش زندۀ کنفرانس خبری رئیس عنوان شده است. به خارج

های مختلف  در کنار صوت و تصویر بخشلحظۀ آن  به سازمان صداوسیما نیست و اخبار لحظه

های تلگرام پخش  های خبری و کانال های اشتراک ویدیو، سایت ها، سایت آن در خبرگزاری
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روز انحصارِ پوشش  شود. با توجه به گسترش روزافزون فنّاوری و پیشرفت سریع آن، روزبه می

توان روزی را  ود و میش رویدادهای مختلف از حیطۀ قدرت سازمان صداوسیما بیشتر خارج می

 های اشتراک ویدیو امکان پخش زندۀ مسابقات فوتبال را داشته باشند. تصور کرد که سایت

های  گویی برای سازمان صداوسیما به دلیل تولید گسترده و انتشار پیام چالشِ الزام پاسخ. »5

لیل گسترش های گذشته به د در سال«. های رقیب های اجتماعی و رسانه ای در شبکه رسانه

ای، در کنار دسترسی گستردۀ مخاطبان،  های رسانه روزافزون فنّاوری و امکان تولید و انتشار پیام

های رقیب  های منتشرشده توسط رسانه سازمان صداوسیما ملزم به پوشش و پاسخگویی به پیام

وسیما به مثال امروزه بخش از اخبار صدا عنوان های اجتماعی(؛ به باشد )مثالً شبکه خود می

ها و  های اینستاگرم و یا فیلم پردازد مانند پست پاسخگویی به محتوای تولیدشده توسط کاربر می

ها هم پوشش آن برای سازمان  شود. بخشی از این پیام شایعاتی که در فضای مجازی منتشر می

ن مثال فیلم برخورد بد مأموری عنوان آفرین است و هم عدم پوشش آن؛ به صداوسیما مشکل

فروشان در تهران، در صورت عدم پوشش خبری چنین رخدادی، سازمان  شهرداری با دست

ای سازمان  شود و در صورت پوشش رسانه صداوسیما متهم به سانسور و عدم شفافیت می

 شود. صداوسیما دچار چالش با شهرداری تهران می

م اختصاص چالش کاهش صمیمت و کاهش مخاطبان سازمان صداوسیما به دلیل عد. »6

شده توسط  افزایش تولید محتوای ساخته«. زمان و حجم الزم به محتوای تولیدشده توسط کاربر

شود  ها و خطوط قرمز سازمان صداوسیما از سوی دیگر، باعث می سو و محدودیت کاربر از یک

ش که این رسانه نتواند زمان و حجم مناسبی را به این تولیدات اختصاص دهد. با توجه به گستر

کمی و کیفی این تولیدات در چندسالۀ اخیر و همچنین احساس صمیمت و هم ذات پنداری 

کند، عدم اختصاص  ای که محتوای تولیدی خودشان )مخاطبان( را پخش می مخاطبان با رسانه

زمان و حجم الزم به محتوای تولیدشده توسط کاربر باعث کاهش مخاطبان و کاهش صمیمیت 

 اوسیما خواهد شد.مخاطبان با سازمان صد

های رقیب در جهت  شده توسط کاربر توسط رسانه چالش استفاده از محتوای ساخته. »7

منافع و اهداف خودشان، به دلیل عدم استفاده از محتوای تولیدشده توسط کاربر از سوی سازمان 

سابقۀ کمی و کیفی تولیدات مخاطبان در چندسالۀ اخیر و عدم  گسترش بی«. صداوسیما

صاص زمان و حجم مناسب توسط سازمان صداوسیما به این تولیدات، باعث هدایت اخت
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شود. این رویداد باعث  های رقیب و یا معاند با نظام می خودخواستۀ این تولیدات به سمت رسانه

 های خودشان استفاده کنند. ها از این تولیدات در راه اهداف و خواسته شود این رسانه می

تبلیغات منفی نخبگان )سیاسی، هنری، فرهنگی، ورزشی( علیه چالش جوسازی و . »8

ای توسط آنان از طریق صفحات شخصی  سازمان صداوسیما به دلیل امکان تولید محتوای رسانه

های  در چند سال گذشته به دلیل رشد روزافزون تولید محتوا در شبکه«. های اجتماعی در شبکه

ها، اختصاص دادن بخشی از مصرف  مردم به این شبکه اجتماعی مانند اینستاگرم، اقبال و توجه

های اجتماعی دیگر  ای خود به این تولیدات و همچنین بازنشر وسیع این تولیدات در شبکه رسانه

مانند تلگرام، باعث شده است تا امکان انتقال پیام به تعداد بسیار زیادی از مخاطبان فراهم شود؛ 

های  جوسازی نخبگان که مورد اقبال مردم هستند و پیام شود انتقادات و این رخداد باعث می

تر از  رسد علیه سازمان صداوسیما در سطح جامعه بسیار برجسته ها به انبوه مخاطبان می آن

 گذشته و چالش آفرینی آن برای سازمان صداوسیما بسیار بیشتر از گذشته شود.

های سازمان صداوسیما و  ای با موضوع گاف چالش تولید و انتشار محتوای رسانه. »9

ای و همچنین  های رسانه تبلیغات منفی علیه سازمان صداوسیما به دلیل افزایش امکان تولید پیام

ای  رسانه های در چند سال گذشته به دلیل رشد روزافزون امکان تولید پیام .«افزایش دسترسی

های  سیعی در شبکهصورت و های سازمان صداوسیما به این امکان فراهم آمده است تا ضعف

های اجتماعی، بازنشر داده شود. اقبال  های خبری و همچنین شبکه ای، سایت تلویزیونی ماهواره

ها در جذب مخاطب و همچنین بهبود  ها و سیر صعودی و تصاعدی آن روزافزون به این شبکه

وسیما بسیار مرورزمان، باعث شده است تا تبلیغات منفی علیه سازمان صدا ها به کمی و کیفی آن

 بیشتر از گذشته در سطح جامعه بروز و ظهور پیدا کند.

چالش افزایش نظارت بر سازمان صداوسیما و حضور سازمان صداوسیما در اتاقی . »10

مثال میزان بودجه، نقد کیفیت تولیدات،  عنوان ای به دلیل انتشار اخبار مرتبط با آن؛ به شیشه

در چند سال گذشته به دلیل رشد روزافزون امکان «. اتمقایسه تولیدات و نحوۀ ساخت تولید

ای این امکان فراهم آمده است تا اخبار مرتبط با سازمان صداوسیما  های رسانه تولید پیام

دانند هر  مثال امروزه مخاطبان می عنوان صورت گسترده در اختیار مخاطبان قرار بگیرد، به به

نظرات نخبگان و منتقدان راجع به اقدامات متفاوت  سریال چه میزان هزینه داشته است و یا از
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سازمان صداوسیما آگاهی دارند. این پدیده باعث افزایش نظارت بر سازمان صداوسیما و 

 شود. حساسیت نسبت به عملکرد و اقدامات آن می

گیریبحثونتی ه
ای این واقعیت  های و همچنین نگاه پژوهشگر به سواد رسان تعریف اتحادیۀ اروپا از سواد رسانه

ای نیست. افزایش  ای تنها نتیجۀ آموزش سواد رسانه کند که افزایش سواد رسانه را آشکار می

های فناوری، تحوالت تجهیزات  روند مستمر است که با توسعۀ زیرساخت ای یک سواد رسانه

 ابطه دارد.های انسان در استفاده از فناوری و بسیاری دیگر از عوامل ر فناوری، تکامل توانایی

ای )دسترسی، استفاده، فهم  دهندۀ تعریف سواد رسانه طرف با تفکر به اجزای تشکیل ازیک

توان دریافت که گسترۀ وسیعی از عوامل در افزایش سواد  ای( می های رسانه انتقادی و تولید پیام

ی نداشته ا ای نقش دارند. عواملی که شاید در نگاه اول ارتباطی با موضوع سواد رسانه رسانه

دهندۀ  توان دریافت که موجب افزایش اجزای تشکیل تر می تر و عمیق باشند اما با نگاهی دقیق

دهند. این واقعیت به ترتیب در  ای را افزایش می شوند پس سواد رسانه ای می تعریف سواد رسانه

ف دیگر ای، استفاده و فهم انتقادی صادق است. از طر های رسانه خصوص دسترسی، تولید پیام

ای برقرار است، به این معنی  دهندۀ سواد رسانه یک رابطۀ چندجانبه و پیچیده بین اجزای تشکیل

کند و تأثیری بر عناصر دیگر  ای افزایش پیدا می توان تصور کرد یک عنصر از سواد رسانه که نمی

 ای بر یکدیگر به شرح زیر است: ندارد. شماری از تأثیرات عناصر سواد رسانه

های گوناگون یا ابعاد و تفاسیر  فزایش دسترسی و استفاده باعث مواجهه با روایت. ا1

شوند که در افزایش درک  مثال از طریق جستجو در اینترنت( می عنوان مختلف یک موضوع )به

 انتقادی مؤثر است.

ای توسط  های رسانه پذیری و افزایش تولید پیام . افزایش دسترسی و استفاده باعث امکان2

های  شوند. به سخنی دیگر بایستی به اینترنت دسترسی و مهارتِ استفاده از شبکه خاطبان میم

 های اجتماعی به تولید پیام پرداخت. اجتماعی را داشت تا بتوان بر پایۀ این دو در شبکه

های انتقادی مخاطبانی با  ها و نگاه . افزایش فهم انتقادی به دلیل انتقال و ارسال دیدگاه3

 ای به دیگران. های رسانه ای باال از طریق تولید پیام رسانهسواد 
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توان محتوای  آموزد که می ای به سبب اینکه مخاطب می های رسانه . افزایش تولید پیام4

ای همیشه برابر با واقعیت نیست باعث افزایش فهم انتقادی  ای را ساخت و محتوای رسانه رسانه

 .شود می

توان به دلیل فقدان آموزش  رساند که نمی ما را به این نتیجه می ای این نگاه به سواد رسانه

ای )با توجه  ای پنداشت. سواد رسانه ای در ایران، مخاطب ایرانی را فاقد سواد رسانه سواد رسانه

صورت پیوسته در حال افزایش است و آموزش و یا  دهندۀ آن( به به تعریف و اجزای تشکیل

 افزایش آن تأثیرگذار است.عدم آموزش آن تنها در سرعت 

ای و همچنین تأثیرات پیچیده و  توان دریافت تأثیر گسترۀ وسیعی از عوامل بر سواد رسانه می

توجهی و غفلت سازمان صداوسیما از  ای بر یکدیگر از دالیل بی چندجانبۀ عناصر سواد رسانه

 ای مخاطبان بوده است. افزایش روزافزون سواد رسانه

ای عامل تحول و دگرگونی در مخاطب و رابطۀ مخاطب با رسانه است.  نهافزایش سواد رسا

به میزانی که این دگرگونی گسترده باشد نگاه مخاطب به رسانه، استفاده مخاطب از رسانه و 

های  شود. چالش تأثیرگذاری رسانه بر مخاطب و تأثیرپذیری مخاطب از رسانه نیز دگرگون می

قدر گسترده و  ای مخاطبان برای سازمان صداوسیما آن اد رسانهپدید آمده در نتیجۀ افزایش سو

همتا و فزاینده نقش رسانه در امور مختلف مانند  حیاتی است و همچنین به دلیل اهمیت بی

های دیگر اثرگذار است که سازمان صداوسیما  قدر در حوزه فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد آن

ای مخاطبان و یا مرگ تدریجی  فزایش سواد رسانهبایستی بین دوراهی تحول متناسب با ا

 عنوان یک رسانه، یکی را انتخاب کند. به

عنوان  فرد خود )به سازمان صداوسیما بایستی در نظر داشته باشد با توجه به جایگاه منحصربه

هایی که برایش پدید  یک ابر رسانه که تریبون نظام جمهوری اسالمی است(، تهدیدات و چالش

تنها تهدید و چالشی برای خودش نیست بلکه تهدید و چالشی برای نظام جمهوری آید  می

اهمیت شمردن و یا  تفاوتی، نادیده گرفتن، بی اسالمی ایران است. بدیهی است هرگونه بی

ناپذیری را به  های پدید آمده برای سازمان صداوسیما خسارات جبران اهمیت شمردن چالش کم

نظام جمهوری اسالمی پدید خواهد آورد. سازمان  عتماد مردم بهاعتقاد مردم به اسالم و ا

های خود، بایستی در  منظور ادامۀ حیات و استمرار کسب اهداف و انجام مأموریت صداوسیما به

ای مخاطبان بپردازد. سپس با  های پدید آمده در نتیجۀ افزایش سواد رسانه ابتدا به شناسایی چالش



 

 

 

 

 

 1396شماره دو، پاییز و زمستان ، 24شناختی دوره مطالعات جامعه   520 
 

 

ه به شناسایی راهبردهایی برای تحول سازمان صداوسیما متناسب های پدید آمد توجه به چالش

 ها بپردازد. با آن
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