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Abstract
It is high time we taught the youth how to perceive and analyze media messages,
especially the ones offered by social media, due to the fact that here, the audience
themselves are transformed into the producer of messages. As it concerns Radio
Javan which is specialized in providing programs for the youth, it is highly expected
to do so based on appropriate methods; but it does not. This research is to clarify
whether the existing failure is due to the programmers' ignorance of the necessity of
media literacy or their incompetence in recognizing the appropriate methods of
producing that both in form and content. The study has benefitted from interviews
with experts in the field and quality content analysis of
radio programs about
media literacy in

. Based on our research results some methods of appropriate

programming were suggested to the radio officials, but it was found out that not only
didn't they have a clear picture of the suggested type of programming, but they even
lacked a suitable model for that. Our findings emphasize simplification of the related
media literacy issues in the framework of short structures with quicker rhythms and
attractive elements like interviews with the youth, music, short sketches, amusement
contests, and avoidance of a mere negative approach to the whole thing and the
acquaintance of the producers with the media literacy pillars and their prioritization
according to the youth's needs, and benefitting from digital media contents, for
better interaction with the audience; all as suggestions that are absent nowadays.
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چكیده
جوانان یکی اش مهمترین گروههایی هستند که باید اش آموشش و مهارت الشم برای تحليل و درک
پيامهای رسانهای ،بهخصوص رسانههای تعاملی برخوردار باشند؛ شیرا در این رسانهها مخاطب گاه خود
تبدیل به توليدکننده پيام میشود .باتوجهبه فعاليت یک شبکه رادیویی اختصاصی برای جوانان (رادیو
جوان) انتظار میرود که روشهای مناسبی برای آموشش سواد رسانهای برای جوانان در برنامهها به کار
گرفته شود؛ اما چنين نيست .مسئله تحقيق آن است که آیا این کاستی ناشی اش فقدان درک ضرورت
آموشش سواد رسانهای اش طرف برنامهساشان رادیویی است یا اش عدم شناخت شيوههای مناسب شکلی
و محتوایی در برنامهساشی آموشش سواد رسانهای برای مخاطبان جوان سرچشمه میگيرد؟ این تحقيق
هم با بهرهگيری اش مصاحبه تخصصی با کارشناسان و هم با استفاده اش تحليل محتوای کيفی  28برنامه
رادیویی توليدشده درباره سواد رسانهای در سال  1398انجامشده است .بر اساس یافتههای این تحقيق
شيوههایی برای برنامهساشی مناسب با محوریت سواد رسانهای در رادیو جوان پيشنهاد گردید .پژوهش
نشان داد که نهفقط اهميت آموشش سواد رسانهای برای بسياری اش برنامهساشان این شبکه روشن نيست،
بلکه برنامهساشان الگوی مناسبی در طراحی برنامه آموششی فراخور این موضو هم ندارند .بر اساس
یافتههای تحقيق ،این مقاله پيشنهاد میکند سادهساشی مباحث سواد رسانهای در قالب ساختارهای کوتاه
با ریتم تند و بهرهگيری اش عناصر جذابی چون مصاحبه با خود جوانان ،موسيقی ،قطعات کوتاه نمایشی،
مسابقه و سرگرمی و نيز اجتناب اش اتخاذ رویکرد تماماً سلبی در مواجهه با رسانههای نوین و آشنایی
تهيهکننده با ارکان سواد رسانهای و اولویتبندی آنها بر اساس نياش جامعه جوان و همچنين بهرهگيری
حداکثری اش ظرفيتهای رسانههای دیجيتال برای تعامل بيشتر جوانان در رادیو جوان بکار گرفته شود
که در حال حاضر وجود ندارد.
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مقدمه

یک برنامه رسانه ای غالباً دارای دو وجه است ،یکی صورت ظاهری و نمود بيرونی آن
است که به صورت متن ،کالم ،صدا ،تصویر و ...در برابر مخاطب قرار میگيرد و دیگر
مفاهيم نهفته در پس آن صورت ظاهری و نيز آثار عينی آن است که اغلب به آن
بیتوجهاند ،درحالیکه خواهناخواه اثر خود را بر دریافتکننده آن محتوا میگذارد.
همچنين با گسترش روشافزون فناوریهای ارتباطی و توسعه فناوریهای دیجيتال با
دورانی مواجهيم که در آن توليد و عرضه محتوای رسانهای در ابعاد و گستره بسيار
وسيع ،با تنو باال و سرعت بسيار شیاد امکانپذیر شده است .همين امر موجب شده
است که روشها و بسترهای توليد محتوا به نحو شگفتآوری توسعه یابند و اذهان
جامعه نيز در برابر حجم عظيمی اش دادهها که به طرق مختلف و تحت شرایط گوناگون
ارائه میشوند و دارای آثار روانی و اجتماعی متفاوت هستند قرار گيرد؛ بنابراین
مخاطبان محتواهای رسانهای ،نياشمند سوادی برای بهرهگيری و مواجههی با رسانهها،
متناسب با عصر حاضر هستند.
سواد رسانهای توانایی افراد در فهم محتوای رسانهای و قدرت تمایز ،دستهبندی و
ارشیابی آنهاست .سواد رسانه ای درواقع قدرت دسترسی و استفاده ،تحليل و ارشیابی و
نيز توانایی توليد و ایجاد محتوای رسانهای است .امروشه کمتر کسی است که بهطور
مستقيم یا غيرمستقيم با ابزارهای ارتباطی گوناگون ،اعم ابزارهای سنتی و مدرن برخورد
نداشته باشد .غالب جوانان و نوجوانان در اکثر جوامع توسعهیافته و درحالتوسعه،
امروشه اش ابزارهای دیجيتال متعدد بهعنوان ابزارهای مدرن ارتباطی استفاده میکنند،
بخصوص تلفنهای هوشمند که در عصر حاضر مهمترین دریچه عمومی ورود به دنيای
اطالعات و مواجهه با رسانههای قدرتمند امروشی است.
امکان دسترسی به ابزارهای ارتباطی دیجيتال و استفاده اش آنها بهعنوان یکی اش ارکان
رسانههای امروشی ،اگرچه برای داشتن سواد رسانهای ضروری است ،اما کافی نيست و
برای در امان نگاهداشتن خود و افراد جامعه اش آسيبهای ناشی اش تهاجم اطالعاتِ
وسيعی که گاه میتوانند گمراهکننده باشند و نيز خطرهای دیگر این حوشه ،باید
مهارتهای دیگری را نيز کسب نمود و یا آن را تقویت کرد .سواد رسانهای قدرت
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انسان بر تفکر انتقادی و استقالل فکری در برابر محتوای رسانهای است .این مسئله در
مورد آحاد جامعه باألخص جوانان و نوجوانان صادق است و بیشک در مورد این
گروه سنی اهميت بيشتری نيز دارد.
رادیو بهعنوان یک رسانه عمومی همچنان یکی اش ابزارهای ارتباطی با قابليت
دسترسی سریع ،ارشان و آسان است که اگر بتواند خود را با توسعهی بدون وقفهی
فناوریهای دیجيتال همراه ساشد ،میتواند نقش خود را بهعنوان یک رسانه تأثيرگذار
ایفا کند .شبکه رادیویی جوان اشجمله شبکههای رادیویی در ایران است که مخاطب
خود را بهطور خاص جوانان و نوجوانان قرار داده و میکوشد تا توليدات خود را
متناسب با نياشهای این گروه سنی توليد نماید؛ بنابراین سواد رسانهای بهعنوان یکی اش
مهم ترین نياشهای جوانان در عصر حاضر ،اشجمله موضوعاتی است که باید محور
توليدات این شبکه قرار گيرد .باتوجهبه بدیع بودن این حوشه ،برای توليد برنامههایی با
تمرکز بر سواد رسانه ای نياشمند الگویی هستيم که بتواند مسير راه و ساختار چنين
برنامههایی را مشخص کند.
توجه به امکانات رسانههای رایج کشور اشجمله رادیو و بررسی محتواهای
توليدشده در این رسانهها ،نشان اش فاصله نسبتاً شیاد انتظارات در این حوشه ،باألخص
آموشش سواد رسانهای به جوانان و واقعيتهای موجود ،بهویژه به لحا کيفيت محتوا
و روشهای ارائه آن دارد؛ بنابراین مسئله تحقيق در این مقاله آن است که چرا و چگونه
اش آموشش سواد رسانهای ب ه جوانان غفلت شده است و در اصل این کاستی ناشی اش
فقدان درک ضرورت آموشش سواد رسانهای اش طرف برنامهساشان رادیویی است یا اش
عدم شناخت شيوههای مناسب شکلی و محتوایی در برنامهساشی آموشش سواد
رسانهای برای مخاطبان جوان سرچشمه میگيرد؟ هدف این تحقيق استخراج و تبيين
چهارچوب های ضروری در رادیو برای توليد محتوا باهدف ترویج سواد رسانهای است
و میکوشد به این سنال پاسخ دهد که برای توليد برنامههای رادیویی با محوریت سواد
رسانهای در رادیوی جوان ،رعایت چه اصول شکلی و محتوایی ضروری است؟
در بررسی پيشينه تحقيق و شناخت منابع ،به پژوهشهایی که درشمينه سواد رسانهای
و نيز آموشش و توسعه آن در ایران و کشورهای دیگر صورت گرفته است مراجعه شد
که عموماً یا در جهت تبيين الیههای مختلف ارکان سواد رسانهای و نقش ساشمانها و
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گروههای مختلف در ترویج آن بوده است و یا به نقش رسانهها بهطورکلی ،در آموشش
سواد رسانهای در عصر دیجيتال پرداختهاند؛ اما نزدیکترین پژوهش به موضو این
تحقيق را میتوان پایاننامه کارشناسیارشد فرانک سعيدی آریا( )1393با عنوان

"جایگاه ابعاد سواد رسانهای در برنامههای رادیویی خردساالن اش دیدگاه برنامهساشان
رادیویی خردساالن"در دانشگاه صداوسيما دانست که بهجایگاه و ابعاد سواد رسانهای
در برنامه های رادیویی خردساالن پرداخته است ،امّا این پژوهش نيز ارائهدهنده یک
الگوی جامع برای برنامهساشی در رادیو با موضو سواد رسانهای نيست درحالیکه
مقاله حاضر برای برنامهساشی با محوریت سواد رسانهای ،بهطور خاص برای جوانان و
بهطور اخص در رادیو جوان ،الگویی عملی ارائه میدهد .در مقاالت منتشرشده دو
مقاله با اهداف این پژوهش نزدیکی بيشتر دارند:
قشمی ،علی( .)1395نقش رسانهها در گفتمانساشی سواد رسانهای و دیجيتال.
همایش ملی سواد رسانهای و مسئوليت اجتماعی:
در این مقاله پژوهشگر باتوجهبه پيامدها و آسيبهایی که به دليل نبود یک توانایی
ارتباطی رخ میدهد به موضو سواد رسانهای و [سواد] دیجيتال پرداخته است .وی در
این مقاله مدعی است که به دليل فراگيری رسانهها ،شاید بهترین مسير آموشش عمومی
و گسترش مهارتهای سواد رسانهای اش سوی همين رسانهها امکانپذیر باشد و
بهاصطالح ،رسانهها «گفتمان سواد رسانهای» را گسترش دهند و با توليد ادبيات نظری
الشم ،عموم مردم را نسبت به رسانهها و نحوه مواجههی با آن آگاه ساشند و بهعنوان یک
مسئله اجتماعی با آن مواجه شوند تا شاهد اثرات کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت این
جریانساشی رسانهای باشيم.
پاشوکی ،فاطمه و شرهساش ،محمد( .)1395سواد رسانهای در پيوند با ردپای دیجيتال
در فضای مجاشی .همایش ملی سواد رسانهای و مسئوليت اجتماعی:
اشآنجاکه افراد با اهداف متعدد و به بهانههای مختلف اشجمله یافتن اطالعات،
خرید ،تفریح ،مطالعه ،آگاهی اش اخبار و ...پا به دنيای دیجيتال میگذارند ،بهتبع آن
آگاهانه یا ناآگاهانه و خواسته یا ناخواسته اطالعی اش خود منتشر میکنند و بخشی اش
این اطالعات بدون اطال و بهطور نامحسوس بهجای میماند .در این مقاله پژوهشگر
ادعا می کند که ردپای دیجيتال دارای هزینه و سودمندیهای مختص خود است و
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جزئی اش تغييرات در سبک شندگی محسوب میشود و نباید به دليل ضعف در همراهی
با تغييرات و یا عدم تسلط ،در مقابل آن جبههگيری کرد و ارتقاء سواد رسانهای و
دیجيتال فرد را برای تعامل با این فضا مهيا مینماید.
کتابها و مقاالتی که بهطورکلی به حوشه سواد رسانهای میپرداشند نيز به فراخور،
در این مقاله استفادهشدهاند که در منابع ارائهشدهاند.
 -9مباني نظري و مفاهیم اصلي تحقیق

مارشال مک لوهان در کتاب مشهور خود با عنوان «درک رسانه :گسترش [ابعاد
وجودی] انسان» مینویسد« :هر کس که گمان میکند کارکرد مطبوعات در آمریکا و
روسيه ،یا فرانسه و چين یکی است ،بهدرستی این رسانه را لمس نکرده است»؛ او این
عقيده غلط را ناشی اش «بیسوادی رسانهای »1میداند)(McLuhan, 9111, p. 219

بهاینترتيب وی مفهومی را با عنوان «سواد رسانهای» مطرح و دانشی نوین را تحت این
عنوان پیریزی میکند.
اش آغاش دهه  1991ميالدی ،رسانههایی پا بر عرصه سپهر رسانهای گذاشتند که اش
آنها با عناوینی همچون رسانههای دیجيتال و یا رسانههای تعاملی یاد میشود .مبنای
این نو اش رسانهها دیجيتالی شدن است ،یعنی تغيير و دگرگونی همه اطالعات و
فرآیندهای ارتباطی در رمزها و قالبهای رایانهای اش یکسو و ارتباط جهانی این دادهها
اش طریق ماهواره و اینترنت اش دیگر سو(اخگری ،1397 ،ص.)26 .
بیشک مهمترین ابزار توسعه سواد رسانهای ،رسانهها هستند و رادیو یکی اش
باسابقهترین آنهاست .رادیو بهعنوان یک رسانهی فراگير ،با قابليت دسترسی آسان و
ارشان میتواند نقش مهمی در توسعه ،ترویج و آموشش سواد رسانهای ایفا کند .با
پيشرفت فناوریهای حوشه ارتباطات و اطالعات و گسترش شبکههای اجتماعی
اینترنتی ،رادیو نيز همچون دیگر رسانههای سنتی ،ظرفيتهای بيشتری یافتهاند و این
قابليت را دارد که در امر تحقق بسياری اش اهدافی که در مورد ترویج سواد رسانهای
وجود دارند ،منثر باشد.

9. Media Illiteracy
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رادیو در گذشته رسانهای یکسویه محسوب میشد بدین معنا که انتقال محتوا تنها
اش سوی توليدکننده به مخاطب صورت میگرفت؛ اما این رویه بهتدریج دچار دگرگونی
شد و رادیو و بهطورکلی رسانههای امروشی به سمت تعاملی شدن و ارتباط دوسویه
حرکت کردند .رادیو یک رسانه سریع و فراگير در شکلدهی افکار عمومی جامعه است
و امروشه با استفاده اش ظرفيت شبکههای اجتماعی و اینترنت امکانات تعاملی نوینی یافته
است(اخگری ،1397 ،ص )72 .برنامهساشان رادیو میتوانند با استفاده اش ظرفيتهای
تعاملی اینترنت برای مشارکت مخاطبان در برنامه و دریافت باشخورد آنان بهخوبی بهره
گيرند.
 -9-9ترويج و توسعه سواد رسانهاي

در جهان رسانهها نمیتوان بیهيچ مهارتی در برابر هجوم اطالعات قرار گرفت و
درعين حال ،هم حداکثر بهره را برد و هم کمترین آسيب را متحمل شد؛ اما بسياری اش
افراد به این ضرورت واقف نيستند و یا دانش آنها برای تقویت مهارتهای الشم برای
کسب سواد رسانهای کافی نيست.
ترویج کسب مهارت سواد رسانهای اش سوی رسانههای جمعی به توسعه ملی و
محلی جامعه میتواند کمک کند ،پس اشاعه و آموشش مهارت سواد رسانهای امری
هدفمند و ضروری است .رسانه و هر نهاد مسئولی که ماهيت آموششی و فرهنگی دارد
نخستين متوليان اصلی سواد رسانهای در جامعه هستند(خسروانيان و دیگران،1397 ،
ص.)123 .
هدف غایی ترویج سواد رسانهای را میتوان آشادی انتقادی دانست؛ بهعبارتدیگر
هدف نهایی توسعه سواد رسانهای پرورش مخاطبينی است که توانایی گزینش داشته
باشند ،به جستوجوی برنامهریزی کيفی و متمایز و نيز ارشیابی آن بپرداشند و نسبت به
شکل ،قالب و محتوا در رسانههای جمعی حس انتقادی داشته باشند(پوریانی و دیگران،
 ،1397ص)181 .؛ بنابراین ،مسئله ترویج و توسعه سواد رسانهای باتوجهبه ضرورت آن
یکی اش مسائلی است که قبل اش هر چيز برای خود رسانهها موضوعيت خواهد یافت.
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 -2-9سواد رسانهاي در عصر ديجیتال

با گسترش روشافزون فناوریهای ارتباطی [و امروشه فناوریهای دیجيتال] با دورانی
مواجهيم که فناوری بهخصوص فناوریهای دیجيتال توليد و عرضه محتوای رسانهای
را در ابعاد و گستره ی بسيار وسيع با تنو باال و سرعت غيرقابلتصور امکانپذیر کرده
است .رسانه در عصر دی جيتال تبدیل به یک صنعت عظيم و یک ابزار تجاری سودآور
شده است؛ بنابراین در عصر دیجيتال با صنعت رسانه مواجهيم و توجه به این نکته
ضرورت و اهميت سواد رسانهای را روشنتر خواهد نمود.
 -9-9نظريههاي اقناع و تبلیغ

هدف اصلی انتشار هر پيام ،اقنا مخاطب و اثرگذاری بر اوست .آشنایی با اصول و
روش های تبليغ و اقنا  ،اش سه منظر در این پژوهش دارای اهميت است .نخست اینکه،
مصرفکننده محتوای رسانهای برای داشتن یک تحليل دقيق اش محتوای رسانهها که
یکی اش ارکان مهم سواد رسانهای است ،باید بداند که پيامها چگونه توليد میشوند و
یک رسانه با چه اسلوبی می کوشد تا او را قانع کند و پيام خود را به او بقبوالند .دوم
اینکه ،توليدکنندگان پيام که امروشه به لطف توسعه رسانههای دیجيتال بهطور
چشمگيری افزایشیافتهاند ،برای بهرهمندی اش سواد رسانهای باید تکنيکهای تبليغ و
اقنا مخاطب را بدانند تا با بهره گيری اش آن محتوایی منثّر خلق کنند .اش منظر سوم که
درواقع بهطور مستقيم باهدف اصلی پژوهش در ارتباط است ،کاربردی است که آگاهی
اش روشهای تبليغ و اقنا در آموشش سواد رسانهای به افراد جامعه و بهطور مشخص
در توليد برنامههای رادیویی با محوریت سواد رسانهای دارد .بهعبارتدیگر یک
تهيهکننده رادیو برای اینکه بتواند برنامهای را بساشد که اثرگذاری الشم در فهم ارکان
مختلف سواد رسانهای توسط مخاطب داشته باشد ،باید روشهای اقنا

و

چهارچوبهای تبليغ را بشناسد و اش آن بهره گيرد.
برخی اش مهمترین نظریههایی که درباره اقنا و تبليغ ارائهشده است عبارتاند
اش(الياسی ،1388 ،ص:)43 .
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نظريه هاولند

این نظریه در سال  1953توسط کارل هاولند 1و همکارن او در دانشگاه یل تحت عنوان
«ارتباط و متقاعدساشی» منتشر شد .بر اساس این نظریه فرایند اقنا در شش مرحله
صورت میگيرد:
قرار گرفتن در معرض پيام
توجه به پيام
درک پيام
پذیرش نتيجهگيری مربوط به پيام
به یاد سپردن نگرش چدید
تبدیل نگرش به رفتار
مدل احتمال ارشیابی2
بر اساس این مدل که در سال  1981توسط ریچارد ای .پتی 3و جان تی .کاسيوپو4
ارائه شده است ،متقاعدساشی فرایندی است که اش دو مسير میتواند صورت گيرد؛ یکی
اش مسير مرکزی یا اصلی و دیگری اش مسير پيرامونی یا حاشيهای .وقتیکه مخاطبان
تمرکز و انگيزه کافی برای تحليل محتوا را دارند باید اش مسير اصلی که همان تأکيد بر
استدالل و محتوای غنی است به اقنا آنان پرداخت و شمانی که این انگيزه و تمرکز
وجود ندارد باید اش مسير حاشيهای استفاده کرد ،مثالً با تأکيد بر اعتبار منبع پيام [و نه
مستدل بودن خود آن].
مدل ناهماهنگي شناختي

لئون فستينگر 5روانشناس آمریکایی اولين بار این فرضيه را مطرح کرد که انسان ذاتاً با
تعادل و هماهنگی گرایش دارد ،بنابراین اگر او به ناساشگاری و ناهماهنگی یکی اش
عناصر ذهنی خود آگاه شود میکوشد تا به نحوی آن را تغيير دهد .درنتيجه یکی اش
روشهای اقنا آگاه کردن مخاطب به وجود یک ناهماهنگی است .مثالً اگر مخاطب
9. Carl Hovland
2. Elaboration Likehood Model
1. Richard E. Petty
1. John Terrence Cacioppo
9. Leon Festinger
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بداند که رسانهها غالباً پيامهای خود را بر اساس منافع سياسی ،اقتصادی و عقيدتی خود
منتشر میکنند ،درمییابد که عدم تحليل دقيق پيامهای رسانهای و مواجهشدن رسانهها
بدون در نظر گرفتن این حقيقت ،به معنای «احتمال فریب خوردن» است و این مسئله با
دیگر عناصر معرفتی او ناهماهنگ است ،شیرا هيچ فردی عالقه ندارد که فریب بخورد.
پس تالش خواهد کرد که عنصر «مواجهشدن با رسانهها بدون در نظر گرفتن منافع
سياسی و اقتصادی آنها» را تغيير دهد تا به یک هماهنگی و تعادل برسد.
مدل پردازش هیوريستیک و سیستماتیک9

این مدل بسيار شبيه مدل احتمال ارشیابی است و مطابق آن فرایند متقاعدساشی میتواند
اش دو مسير سيستماتيک [مشابه مسير مرکزی در مدل  ]ELMو هيورستيک [مشابه
مسير حاشيهای در مدل  ]ELMصورت گيرد .این مدل را شلی چيکن ،2روانشناس
آمریکایی ارائه کرده است.
 -4-9ويژگي جوانان و روششناسي ارتباط با آنها

تهيه یک برنامه رادیویی برای جوانان که بتواند جذابيت کافی و اثرگذاری مطلوب
را داشته باشد ،نياشمند شناخت ویژگیهای شخصيتی و روانی آنهاست .بهطورکلی
مهمترین ویژگی شخصيتی جوانان عبارتاند اش(ویسی ،1387 ،ص:)77 .
 هيجان

 کنجکاوی

 عشق و شيدایی
 بيداری فطرت

باتوجهبه ویژگیهایی که ذکر شد ،ارتباط با جونان نياشمند مهارتهایی است که این
مهارت ها باید در ارتباط با او اش طریق یک برنامه رادیویی به کار گرفته شود.
مهارتهایی همچون(همان ،ص:)83 .

 همراهی با او در عين متانت و عدم تحميل

 ایجاد شادی معقول باهدف مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی
1. Heuristic-Systematic Model of Information Processing
2. Shelly Chaiken
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 هدایت او باهدف آموشش مهارتهای شندگی

 همدلی با جوان بهواسطه شنيدن صبورانه سخنان او
 پذیرش جوان و تحسين او

 کنترل احساسات و نشان دادن واکنش بدون عکسالعمل منفی
 قدردانی و تشکر

 ایجاد جاذبه با ابراش عالقه و ابراش حس کنجکاوی
 صداقت

 گوش دادن فعال و منثر

 رفتار دوستانه در کنار گفتار دوستانه
 درک چهارچوبهای ذهنی جونان
 انتخاب کلمات دقيق و روان
 -2روش تحقیق

روش تحقيق در این پژوهش ،تحقيقی کيفی به روش مطالعه موردی است و گردآوری
دادهها اش طریق مطالعه اسنادی ،تحليل محتوای کيفی برنامههای رادیویی و مصاحبهها
صورت گرفته است .مطالعه موردی یک بررسی ژرفانگر ،شدید و طولی یک نمونه یا
رخداد یا واحد که آن را مورد مینامند ،است .در اصل ،مطالعه موردی یک روش
نظاممند برای پرداختن به رخدادها ،جمعآوری دادهها دربارهی آنها ،تحليل دادهها و
گزارش نتایج است(ميرشای ،1388 ،ص.)116 .
مطالعه موردی یکی اش روشهای تحقيق کيفی است و باتوجهبه اینکه یکی اش
ویژگیهای عمده تحقيق کيفی ،تمرکز آن بر مطالعه عميق نمونه معينی اش یک پدیده
[که به آن مورد میگویند] است ،به همين دليل گاهی به پژوهش کيفی ،پژوهش موردی
نيز گفته میشود(رحمانشاده )1393 ،در مطالعه موردی ،پژوهشگر تالش میکند با
اتخاذ یک رویکرد کلنگر تا حد ممکن مورد را اشنظر رخداد ،پدیده ،کنش یا رفتار
موردنظر بهصورت دقيق و کامل مطالعه نماید؛ بنابراین نمیتواند اش یک ابزار یا فن
معين برای جمعآوری دادهها یا اطالعات خود استفاده نماید ،بلکه معموالً اش دامنهای اش
فنها یا ابزارهای متناسب با بافت یا مورد خود استفاده میکند و اشاینرو ،منابع
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اطالعاتی یا دادهای آن چندگانه ،جامع و درعينحال نظاممند خواهد بود .بهطورکلی در
مطالعه موردی معموالً اش روشها و رویههای کيفی و گاهی کمی برای جمعآوری
دادهها و اطالعات استفاده میشود و در این راستا انوا فنها و ابزارها اشجمله مشاهده،
مصاحبه ،اسناد و مدارک و حتی ابزارها و لواشم فيزیکی و الکترونيکی به کار گرفته
میشوند .پس پژوهش موردی اشنظر جمعآوری دادهها یک پژوهش منعطف است ،اما
درعينحال اجرا و تحليل و درنهایت استناد بهصورت نظاممند انجام میگيرد(ميرشای،
.)1388
جامعه موردبررسی نيز برنامههای رادیویی توليدشده با موضو و محوریت سواد
رسانهای در رادیو در سال  1398بود .عالوه بر آن با  11نفر اش کارشناسان رادیویی و
حوشه سواد رسانهای مصاحبه شد [تا شمانی که محققان در استخراج مقوالت به حد
اشبا رسيدند].
روش نمونهگير ی بر اساس نو پژوهش و اهداف تحقيق برای باششنوایی برنامهها
اش نو هدفمند و برای مصاحبه ،نمونهگيری گلولهبرفی بود.
برای رسيدن به اعتبار ،دادههای بهدستآمده اش سه طریق مختلف یعنی .1 :تحليل
کيفی نمونهبرنامهها اش جنبه ساختاری و محتوایی  .2استخراج دیدگاه کارشناسان این
حوشه که اش طریق مصاحبه عميق بهدستآمده است و  .3استفاده اشنظر خبرگان (استاد
راهنما و مشاور) ،مقایسه و مورد تأیيد قرار گرفت .همچنين باتوجهبه اینکه این
پژوهش یک پژوهش کيفی است ،حصول نتایج یکسان در پژوهشهای مشابه [یعنی
پایایی تحقيق] چندان قابل پيشبينی نيست.
مشخصات این برنامهها عبارتاند اش:
جدول  .9برنامههاي تحلیل محتوا شده

موضوع هر یک از برنامهها

نام برنامه

نيمنگاه

دیجيتال


هشهک گفهگو

سواد رسانهای و تأثير آن در کاهش آسيب باشیهای
ولنگاری در شبکههای اجتماعی و افزایش رفتارهای
پرخطر در جوانان و نوجوانان

مدت

قالب

31

مصاحبه

61

گفتگو
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مجموعهبرنامه
انعکاس



سواد رسانهای برای کودکان
ارتقای سواد فرهنگی و سواد رسانهای جامعه و نقش
آن در بلوغ فرهنگی مردم



سندرم رسانههای بیاعتبار ولی پرمخاطب



تعریف سواد رسانهای و ضرورت یادگيری






مجموعهبرنامه



دنيايشيشهاي




121

ميزگرد

سواد رسانهای و توليد محتوا
سواد رسانهای و مهارتهای تجزیهوتحليل محتوا
سواد رسانهای و حوشه آموشش
مهارتهای مدیریت مصرف در سواد رسانهای
سواد رسانهای و تفکر انتقادی

61

ميزگرد

سواد رسانهای و اخالق کاربری
سواد رسانهای و راهکارهای عمومیساشی دانش و
مهارتهای سواد رسانهای



سواد رسانهای و حکمرانی ،نقد و بررسی نقش
نهادهای قانونگذار و سياستگذار در ایران

مجموعهبرنامه



سایهروشن



تأثير رسانه بر جسم

مجموعهبرنامه



حرف تو



حاشيهساشی در برنامهها
کامنت گذاشتن و الیک کردن در فضای مجاشی

حرف

بیمکانی فضای مجاشی

31

31

ترکيبی
ترکيبی
(طنز و سرگرمی)

عصر من



رسانه سواد میخواهد

5

مصاحبه

چراغ



ضرورت آموشش سواد رسانهای در جامعه

31

ترکيبی



سطوح ،جوانب و آموشش سواد رسانهای

21


مجموعهبرنامه

سواد رسانهای و تفکر انتقادی

13



سواد آوا

کودکان ،نوجوانان و سواد رسانهای

18



اعتياد رسانهای

15



باشیهای رایانهای

21

ترکيبی
(نمایشی)
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عصر جدید ،عصر اطالعات

15



آموشش مجاشی

12



آموشش مجاشی (تجربهنگاری)

11
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هر یک اش برنامههای انتخاب شده ،براساس شاخصهای ذیل مورد تحليل و ارشیابی
قرار گرفت:

 ارشیابی ساختاری

 تناسب موضو و قالب

 تناسب موضو و مدت برنامه

 مناسبت محتوایی و ساختاری برای پخش در رادیو جوان
 جذابيت و اثربخشی آیتمها
 ارشیابی محتوایی

نتایج حاصل اش تحليل و ارشیابی این برنامهها ،بهعالوه تحليل محتوای کيفی
مصاحبههای تخصصی و دادههای بهدستآمده اش مطالعات کتابخانهای در ادامه و در
قالب یک الگو ارائه خواهد شد.
 -9مفاهیم تحقیق:
 -9-9سواد رسانهاي

منظور اش «رسانه» یا " "Mediaهرگونه ابزاری است که بتوان بهواسطه آن پيام یا
اطالعاتی را منتقل کرد) (katz, 2191همچنين سواد را توانایی افراد در رمزگشایی و
رمزنگاری و بهعبارتدیگر توانایی تفسير و ایجاد پيامها دانستهاند (Scheg, 2191, p.

) 291اما سواد در سطوحی عميقتر به آموشش و یادگيری مهارتها و توسعه تفکر
انتقادی مربوط میشود(یانگ و دیگران ،1397 ،ص.)14 .
در این پژوهش منظور اش رسانههای مدرن رسانههایی هستند که در بستر سامانههای
ارتباطی نوین مثل سامانههای دیجيتال توليد یا ارائه شوند .سامانههای دیجيتال به
سامانههایی اطالق میشود که دادهها در آنها بهواسطه مقادیر گسسته رمزنگاری
میشوند .همچنين به عصر حاضر اش آن منظر که عصر توسعه و رواج بهکارگيری
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ابزارهای نوینِ مبتنی بر سامانههای دیجيتال است نظر خواهد شد و به همين جهت اش
آن با عنوان عصر دیجيتال یاد خواهيم کرد.
باید توجه داشت که تعاریف متعددی اش سواد رسانهای ارائهشده است که هر یک به
جنبههایی اش آن توجه داشتهاند ،اما جامع همه این تعاریف را میتوان توانایی «دسترسی
و استفاده»« ،تحليل و ارشیابی» و «ایجاد» محتوای رسانهای دانست (McLean,

)2191سواد رسانه ای در سطوح دیگر شامل تحقيق ،تحليل ،آموشش و آگاهی اش
تأثيرات رسانهها بر روی افراد و جوامع نيز خواهد بود(بقایی ،1396 ،ص.)18 .
بهعبارتدیگر به سواد رسانهای اش دو جنبه میتوان نگاه کرد .جنبه اول توانایی افراد در
مواجهه با محتوای رسانهای است و این جنبه را میتوان جنبه عملی سواد رسانهای
دانست و جنبهی دیگر توانایی اندیشمندان در تحليل آثار این مواجهه و نحوه آموشش
آن به افراد جامعه است که بهنوعی جنبه نظری سواد رسانهای خواهد بود.
سواد رسانهای را قدرت درک نحوه کارکرد رسانهها و چگونگی معنیساشی در آنها
نيز دانستهاند(خسروانيان و دیگران  ،1397ص16 .؛ مظفری و دیگران  ،1396ص.)11 .
بهعبارتدیگر درک چگونگی توليد مفاهيم و نيز درک فرایند تفهيم آن به مخاطب اش
سوی رسانهها نيز وجهی اش وجوه سواد رسانهای است.
داشتن سواد رسانهای به معنای آمادگی برای هر آنچه غيرقابلپيشبينی باشد ،پس
آگاهی داشتن اش فرایند ،مهمتر اش داشتن توانایی در بهکارگيری روشهای سخت برای
باشیابی اطالعات است(لویک ،1397 ،ص ،)25 .بنابراین فهم عميق اش چگونگی و سير
توليد محتوای رسانهای اشجمله ملزومات سواد رسانهای است.
برخی اش پژوهشگران سه جنبه را بهعنوان جنبههای اصلی سواد رسانهای
برشمردهاند که عبارتاند(بقایی ،1396 ،ص32 .؛ مظفری و دیگران ،1396 ،ص28 .؛
پوریانی و دیگران ،1397 ،ص.)61 .

 افزایش آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانهای
 آموشش مهارتهای مطالعه یا تماشای انتقادی

 تجزیهوتحليل اجتماعی ،سياسی و اقتصادی رسانهها
اشآنجاکه رسانهها امروشه بخشی اش قدرت سياسی و اقتصادی صاحبان قدرت و
ثروت هستند ،مخاطبان و مصرفکنندگان محتوای رسانهای باید به شيوهای نقادانه به
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رسانهها و آنچه ارائه میدهند بنگرند .درواقع سواد رسانهای امروشیتر ،ابزاری است
برای مقابله با کارکردهای رسانههای بزرگ غالب که هدف آنها تأمين هژمونی فرهنگی،
تعميم فلسفه سياسی و حفظ قدرتهایی است که خود این رسانهها محصول آنها
هستند(خسروانيان و دیگران ،1397 ،ص .)31 .بر همين اساس برای تحليل پيامهای
رسانهای ،پنج اصل را باید در نظرگرفت(خسروانيان و دیگران ،1397 ،ص:)124 .
 پيامهای رسانهای را دستاندرکاران رسانهها میساشند.

 پيامهای رسانهای ،تنها بخشی اش واقعيت را بيان میکنند.

 هر رسانه مجموعهای اش قواعد منحصربهفرد برای توليد پيام دارد.
 مخاطبان ،پيامهای رسانهای را معنا میکنند.

 رسانهها در چارچوب منافع اقتصادی و سياسی خود قدم برمیدارند.
سواد رسانهای ،مجموعه مهارتهایی است که ما را قادر میساشد تا متون و
منسسات رسانهای را تفسير کرده و رسانههای خود را به وجود آوریم و آنها را به
رسميت بشناسيم و با نفوذ اجتماعی و سياسی رسانهها در شندگی روشمره مشارکت
کنيم(کانجيج ،1397 ،ص .)28 .درنتيجه سواد رسانهای نهتنها ما را در برابر رسانهها اش
انفعال خارج میکند بلکه به ما قدرت شخصیساشی رسانهها را میبخشد.
پروفسور آرت سيلوربلت 1استاد ارتباطات دانشگاه وبستر ،پنج منلفه را برای
تعریف سواد رسانهای بيان میکند(خسروانيان و دیگران ،1397 ،ص.)14 .
آگاهی اش اثرات رسانهای بر فرد و جامعه
شناخت نو درک و فهمی که در تعادل متقابل ميان فرستنده و مخاطب ایجاد
میشود
بحث و مطالعه در حوشهی توسعهی راهبردهای تجزیهوتحليل پيامهای رسانهای
مطالعهی نو بينشی که محتوای برنامههای توليدشده در رسانهها بهمثابه یک متن،
نسبت به رسانه در جامعه و در دورهی فرهنگ معاصر خود ایجاد میکند
آگاهی اش اینکه سواد رسانهای در رسانههای جمعی با تربيت و ترویج نوعی لذت،
فهم ،امتنان و ارشیابی محتوایی همراه است.
9. Art Silverblatt
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بر اساس نظریه اليزابت تامن ،1منسس مرکز سواد رسانهای ( ،)CMLسواد رسانهای
مانند فيلتری داوری کننده است .توضيح اینکه جهان متراکم اش پيامهاست ،باید این
پيامها اش الیههای فيلتر سواد رسانهای عبور کنند تا شکل موجه و معنادار به خود
بگيرند؛ بنابراین پيامهای رسانههای جمعی بر اساس سواد رسانهای در سه الیه عمل
میکند و با عميقتر شدن الیهها ،سواد رسانهای مخاطبان بيشتر میشود؛ در الیهی اول
مخاطب خود را ملزم میکند تا در استفاده اش رسانه ،جيرهی مصرف داشته باشد ،به این
معنا که مخاطب به انتخاب و تماشای انوا گوناگون برنامهها توجه دارد و بهصورت
مشخص اش رسانهها استفاده میکند و ميزان مصرف را مدیریت میکند .در الیهی دوم
باتوجهبه ویژگیهای پيامدهنده ،برخی پيامها که مطلوب مخاطب است برگزیده
میشوند و به دیگر پيامها توجه نمیشود؛ در این سطح مخاطب به جنبههای
نامحسوستر رسانه توجه دارد و به پرسشها و موضو های عميق مانند چه کسی اش
ارسال پيام سود میبرد و چه کسی ضرر میکند میپرداشد؛ و در الیه سوم پيامهای
رسانهای نقد میشوند و مخاطب به تجزیهوتحليل و پرسش دربارهی چارچوب ساخت
پيام و جنبههای جاافتاده در آن میپرداشد).(Toman, 9119, p. 2
 -2-9اركان سواد رسانهاي

در تعریف سواد رسانهای ذکر شد که سواد رسانهای توانایی «دسترسی»« ،تحليل و
ارشیابی» و «ایجاد» محتوای رسانهای است؛ بنابراین ارکان سواد رسانهای را میتوان به
سه بخش کلی دستهبندی کرد .بهعبارتدیگر برای کسب سواد رسانهای ضرورتاً نياشمند
مهارتهایی هستيم که یا مرتبط با بهکارگيری و بهرهبرداری اش ابزار ارتباطی بهمنظور
دریافت محتواست ،یا مربوط به حوشهی دریافت معانی ،قدرت تمایز و درک نشانهها،
بررسی و تفسير نقادانه آنها و طبقه بندی محتوا و یا مرتبط با توليد و خلق محتوا با
بهرهگيری اش ابزارهای موجود است:
 9ـ دسترسي به رسانهها و استفاده از آنها

پيش اش هر چيز امکان دسترسی و توانایی بهرهگيری اش ابزارهای ارتباطی و رسانهها اش
ضروریترین ارکان سواد رسانهای است .باتوجهبه توسعه کمی و کيفی رسانهها در
9. Elizabeth Thoman
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عصر حاضر و گریزناپذیری استفاده و بهکارگيری همشمان اش چند ابزار ارتباطی ،این
دسته اش ارکان سواد رسانهای امروشه گستردهتر شده است .موارد شیر را میتوان اش ارکان
سواد رسانهای مرتبط با امکان دسترسی به محتوای رسانهای و استفاده اش آن دانست:
 توانایی استفاده اش ابزارهای ارتباطی دیجيتال
 امکان مشاهده و بهرهگيری اش صفحات وب
 توانایی ارسال و دریافت پست الکترونيک

 توانایی استفاده اش شبکههای اجتماعی و فعاليت در آن
 استفاده اش باشیهای ویدیویی

 دسترسی به تلویزیون و رادیوهای دیجيتال
 استفاده اش شبکههای اشتراک ویدیو

 امکان بهرهگيری اش سایتهای خبری

 توانایی کار با نرمافزارهای کامپيوتری
2ـ تحلیل و ارزيابي محتواي رسانهاي

بعد اش کسب توانایی در دسترسی و بهرهگيری اش محتوای رسانهای دستهای اش مهارتها
را میتوان برشمرد که درواقع مهمترین ارکان سواد رسانهای است .این دسته اش
مهارتها را میتوان مهمترین انگيزهی طرح مفهومی با عنوان سواد رسانهای دانست.
مهمترین ارکان سواد رسانهای مرتبط با توانایی «تحليل و ارشیابی» محتوای رسانهای
عبارتاند اش:
مطالعه و دستهبندی مطالب
تمایز ميان رسانهها به لحا کارکرد ،اعتبار و سطح علمی
توانایی تمایز ميان رسانهها به لحا آثار روانی و اجتماعی
مهارت در تفکر انتقادی
توانایی تشخيص و دستهبندی پایگاههای خرید اینترنتی به لحا

اعتبار و قابليت

اطمينان
توانایی ارشیابی ا بزارهای ارتباطی به لحا حفظ حریم خصوصی و امنيت اطالعات
شخصی
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توانایی تمایز ميان خدمات رایگان و پولی و درک چرایی ارائه خدمات بهصورت
رایگان
توانایی تمایز ميان انوا مختلف شبکههای اجتماعی و درک فرصتها و تهدیدهای
هر یک اش آنها
توانایی تمایز ميان ارائه محتوای رسانهای در بسترهای مختلف
تفکر انتقادی اشجمله مهمترین ارکان سواد رسانهای است .افراد با تفکر انتقادی
میتوانند مستقل فکر کنند و مشکالت را شناسایی کنند و اطالعات مربوط را
جمعآوری و تجزیه وتحليل کنند و بهترین نتيجه را بگيرند .افراد با تفکر انتقادی تلقين
نمیپذیرند و خود قضاوت میکنند(بقایی ،1396 ،ص .)6 .تفکر انتقادی ،تفکری است
مستدل و منطقی در جهت بررسی تجدیدنظر در عقاید ،نظرات ،اعمال و تصميمگيری
درباره آنها بر مبنای دالیل و شواهد منید آنها و نتایج درست و منطقی که پيامد
آنهاست .در تعریف دیگری که ساشما ن روانشناسی آمریکا اش تفکر انتقادی ارائه داده
است ،تفکر انتقادی قضاوتی خودساخته و هدفمند است که به تفسير ،تحليل ،ارشیابی و
استنباط منجر میشود(خسروانيان و دیگران ،1397 ،ص.)81 .
داشتن سواد رسانهای مستلزم داشتن مهارت های گوناگون و فهمی است که هر یک
اش این تواناییها به سيستم رسانهای خاص و بزرگتر وابسته است اشجمله(لویک،
 ،1397ص.)17 .
توانایی ایفای نقش [و مشارکت کامل در فرهنگ مشارکتی آنالین]
قضاوت کردن و توانایی در اعتبارسنجی منابع خبری
مذاکره کردن [یا توانایی عبور اش جامعه به جامعهی دیگر و احترام به دیدگاه
عمومی]
انگيزه گرفتن و شرکت کردن در بحثهای عمومی
9ـ ايجاد محتواي رسانهاي

اگرچه بسياری اش کسانی که با رسانه و محتوای رسانهای سروکار دارند تنها
مصرفکننده هستند ،اما باید دانست که مهارتها ایجاد و تأليف محتوای رسانهای نيز
اش ارکان آن بهشمار میرود .در این حوشه میتوان به موارد شیر اشاره کرد:

شیوههاي مناسب براي برنامهسازي آموزش سواد رسانهاي در راديو جوان /ويدا همراز و همكاران

95

 ساخت پروفایل ،کانالها و گروهها در شبکههای اجتماعی
 ایجاد صفحات وب و ارائه محتوا در آنها
 ایجاد و ارسال پست الکترونيک

 ساخت حساب کاربری در پورتالهای اینترنتی
 ساخت و ویرایش ویدیوها

 ایجاد تلویزیون و رادیوهای اینترنتی ،توليد پادکست ،مجالت اینترنتی و...
در جامعه رسانهای توانایی بيان عقاید شخصی فرد اش طریق رسانه به شيوهای که
مخاطب بتواند آن را درک کند ،بسيار حياتی است .واقعيت این است که غالب افراد
جامعه تنها مصرفکننده محتوای رسانهای هستند و این نشان میدهد که انفعال در برابر
رسانه امری رایج است و به همين دليل مهارت در ایجاد محتوای رسانهای ،میتواند در
تقویت تفکر انتقادی و دیگر ارکان سواد رسانهای نيز منثر باشد.
اشجمله مهمترین ملزومات ایجاد محتوای رسانهای ،اخالق رسانهای است که خود
اشجمله فروعات سواد رسانهای محسوب میشود .منظور اش اخالق رسانه ،اصول و
قواعد کلی است که با اصول و عملکرد اخالقی افراد مطابقت دارد و چارچوب نظری
است که اصحاب رسانهها ملزم به رعایت آنها هستند(پوریانی و دیگران ،1397 ،ص.
 .)24پژوهشگران حوشه دین و رسانه و نيز حقوقدانان تالش کردهاند تا چارچوبی را
برای فعاليت در فضای رسانهای تعریف کنند.
4ـ ترويج و توسعه سواد رسانهاي

در جهان رسانهها نمیتوان بیهيچ مهارتی در برابر هجوم اطالعات قرار گرفت و
درعين حال ،هم حداکثر بهره را برد و هم کمترین آسيب را متحمل شد؛ اما بسياری اش
افراد به این ضرورت واقف نيستند و یا دانش آنها برای تقویت مهارتهای الشم برای
کسب سواد رسانهای کافی نيست؛ بنابراین مسئله ترویج و توسعه سواد رسانهای
باتوجهبه ضرورت آن یکی اش مسائلی است که قبل اش هر چيز برای خود رسانهها
موضوعيت خواهد یافت.
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 -9-9آموزش سواد رسانهاي

مفهوم دیگر مورد تأکيد این مقاله آموشش سواد رسانهای است .آموشش رسانهای
فرایندی است که طی آن جوانان باید ماهيت ،روشها و تأثيرات پيام رسانهای ،اعم اش
پيامهای خود و پيام هایی که توسط سایرین و یا صنعت رسانه توليد میشود را درک
کند(لویک ،1397 ،ص.)16 .
آموشش سواد رسانهای دربرگيرنده آموشش آن دسته اش فرایندهای شناختی است که
در اندیشههای انتقادی مورداستفاده قرار میگيرند؛ برخی اش این فرایندها عبارتاند
اش(پاترا:)1391 ،
 .1فهم و نقد سبکهای شندگی مصرفی که در رسانهها اشاعه مییابد.
 .2فهم و نقد آثار و پيامدهای اخالقی ،اجتماعی ،فرهنگی محتوای رسانهها
 .3فهم و نقد اختالف و اغراض سياسی و ایدئولوژیک پنهان در محتوای رسانهها
 .4فهم و نقد شرایط و مناسبات مادی توليد محتوای رسانهای مثل آگهیهای
تجاری که در جهت تأمين منافع اقتصادی و کسب سود مالی صاحبان سرمایه
است.
 .5فهم و نقد باشنماییها و کليشهساشیهای منفی اقليتهای فرهنگی ،قومی،
جنسيتی نژادی در رسانهها.
بسياری اش افراد و نهادها کوشيدهاند تا راهکارهایی برای آموشش سواد رسانهای
ارائه دهند؛ رسانههای جمعی را باید مهمترین ابزار پيادهساشی این راهکارها دانست؛
شیرا اش یکسو ابزاری فراگير است و اشسویدیگر بيشترین جاذبه را در ميان افراد جامعه
داراست و رادیو نيز یکی اش این رسانههای جمعی است.
باتوجهبه خصوصياتی که ذکر شد ،رادیو میتواند رسانهای کارآمد درشمينه آموشش
سواد رسانهای باشد.
لن مسترمن در کتاب خود تحت عنوان «آموشش رسانه» به هفت روند مهم اشاره
میکند که این روندها عبارتاند اش(خسروانيان و دیگران ،1397 ،ص:)55 .
 .1نرخ باالی مصرف رسانهای و اشبا رسانهای جوامع معاصر
 .2افزایش اهميت ایدئولوژیک رسانهها
 .3روند فزاینده مدیریت و توليد اطالعات و اشاعهی آن توسط رسانهها
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 .4افزایش حضور رسانهها به قلب فرایندهای اصلی مردمساالرانه
 .5افزایش فشارهای بينالمللی برای خصوصی کردن اطالعات.
به عقيده برخی اش پژوهشگران حوشه ارتباطات و رسانه ،در آموشش سواد رسانهای
باید به چهار منلفه توجه کرد که هرکدام اش این چهار بعد ،بر دامنه متفاوتی اش درک و
فهم ما متمرکز است(ببران:)1392 ،
بعد شناختی :بعدی که فرد را ملزم میکند ساختار دانش خویش را گسترش دهد و
اش طریق منابع متعدد رسانهای و دنيای واقعی به دست میآید.
بعد احساسی :بعدی که کنترل فرد بر عواطف و احساسات در برابر پيامهای
رسانهای را تقویت میکند
بعد شیباییشناختی :جنبهای که به داوری و قضاوت درباره پيام و نحوه تدوین،
ویراستاری ،نورپرداشی ،باشیگردانی ،صفحهآرایی و ...کمک میکند و آگاهی افراد را به
نحوه دستکاریها و ترفندهای هنری افزایش میدهد.
بعد اخالقی :بعد اخالقی قدرت تمایز ميان درستیها و نادرستیها و قضاوت درباره
ارششهاست.
 -4-9راديو و آموزش سواد رسانهاي

بهرغم اینکه جوامع امروشی اغلب بهواسطهی برخورداری اش امکانات ارتباطی دیجيتال
بخصوص تلفنهای همراه هوشمند به سهولت به دنيایی اش اطالعات دسترسی دارند،
بااینحال رادیو خصوصياتی دارد که در امر آموشش و فرهنگساشی که آموشش سواد
رسانهای نيز یکی اش مصادیق آن است ،میتواند در مقایسه با دیگر رسانهها منثرتر عمل
کند .این خصوصيات عبارتاند اش:
 .1رادیو رسانهای همگانی و همهجایی است.
 .2رادیو یکی اش ارشانترین و در دسترسترین رسانههاست.
 .3استفاده اش رادیو و برخورداری اش محتوای رادیویی نياش به دانش تخصصی
چندانی ندارد.
 .4رادیو باتوجهبه اینکه قوهی رؤیاپرداشی و تخيلبرانگيزی مخاطب را به کار
میگيرد این سبب میشود تأثيری عميقتر و ماندگارتر داشته باشد.
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 .5رادیو چندان نياشمند اختصاص فرصتی مجزا برای پرداختن به آن نيست.
 .6رادیو عاری اش جلوههای بصری ناپسندی است که میتواند موجب سرخوردگی
و دلشدگی مخاطب شود.
 .7قابليت تحریف در رادیو کمتر اش اغلب دیگر رسانههاست.
رادیو نوعی وسيله انتقال کالمی است و به همين جهت اش این طریق میتواند به
نابينایان هم کمک فراوانی کند.
شکلهای برنامه ساشی تعاملی فرصت جدیدی برای ارتباط با مخاطب و توليد
شکلهای جدید محتوایی برای رادیو فراهم کرده است که پادکستها بهترین نمونه آن
هستند .رادیو باید باتوجهبه فراگيری و تنو شبکهها توليد به انوا برنامههای سواد
رسانهای توجه نماید.
 -4يافتههاي تحقیق

در اینجا یافتههای پژوهش که درواقع ارائه یک الگو برای برنامهساشی در رادیو جوان،
با محوریت سواد رسانهای است و باتوجهبه مبانی اشارهشده و مبتنی بر یافتههای
حاصل اش تحليل محتوا کيفی برنامههای رادیویی با محوریت سواد رسانهای و نيز
مصاحبههای تخصصی با کارشناسان حوشه رادیو و سواد رسانهای تهيهشده است،
تشریح خواهد شد.
موضو این پژوهش ایجاب میکرد که مصاحبهشوندگان هم با برنامهساشی در
رادیو و ساختارهای آن آشنا باشند و هم ارکان سواد رسانهای و جنبههای مختلف آن را
بشناسد .پاسخهای بهدستآمده اش این مصاحبه نيز در مرحلهای دیگر اش تحقيق تحليل
محتوا شد و مجمو یافتهها محققان را به الگوی موردنظر هدایت کرد.
الگوی ارائهشده در این تحقيق برای برنامههای رادیوییِ رادیو جوان [با محوریت
سواد رسانهای] دارای دو جنبه است :جنبه محتوایی و جنبه ساختاری .اش جنبه محتوایی
قرار بر این است که تعدادی موضو و شیر موضو معرفی و پيشنهاد شود ،با این هدف
که تهيهکنندگان رادیو بهعنوان مخاطبان این پژوهش ،بدانند که این موضوعات دارای
اهميت هستند و بتوانند اش ميان موضوعاتی که بهعنوان الگو ارائه میشود موضوعاتی را
متناسب باهدف برنامه و دغدغهای که دارند برگزینند .اش جنبهی دیگر ،برنامهساشان باید
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بدانند که برنامههای مرتبط با سواد رسانهای ،برای گروه سنی جوان ،چه قالبی میتواند
داشته باشد و هر قالب چه ویژگیهایی دارد و برنامهساشی در این قالبها باید چه
مشخصههایی داشته با شد تا بتواند دارای بيشترین جذابيت و اثربخشی بوده و مخاطب
جوان و نوجوان حداکثر بهره را ببرد.
 -5الگوي ساختاري پیشنهادي

یک برنامه رادیویی برای گروه سنی جوان و نوجوان باهدف ترویج سواد رسانهای،
عالوه بر اینکه باید محتوایی را ارائه دهد که در این شمينه اش جامعيت کافی برخوردار
باشد و به مخاطب در تقویت مهارتهای الشم برای کسب سواد رسانهای کمک کند،
باید دارای ساختاری جذاب و متناسب با این گروه سنی نيز باشد تا برنامه بتواند،
بيشترین اثر را در امر آموشش یک مهارت مهم فردی و اجتماعی بر مخاطبان خویش
گذارد .جنبههای ساختاری در بخشهای مختلفِ تشکيلدهنده یک برنامه رادیویی ،باید
این ویژگیها را داشته باشند .عدم توجه به هریک اش این پيشنهادها میتواند موجب
اختالل در نظم و شیبایی درونی برنامه و عدم دریافت مخاطب اش پيام محتوای برنامه
شود.
جدول . 2جنبههاي ساختاري الگوي پیشنهادي براي تولید برنامه با محوريت سواد رسانهاي
در راديو جوان با آسیبشناسي وضع موجود و نظرات كارشناسان

جنبه ساخهاري الگوي پيشنهادي


تناسب آرم به لحا مدت شمان و استفاده مناسب اش موسيقی و
عناصر کالمی با استاندارهای الشم



آرم برنامه

استفاده اش موسيقی و افکت در کنار عناصر کالمی کوتاه ،موجز
و قابلفهم برای آرم برنامه
برخورداری آرم اش ضربآهنگ و موسيقی جذاب برای نسل
جوان باهدف همراهساشی مخاطب با برنامه



استفاده اش ادبيات قابلفهم برای جوانان و مضامين آشنا و
متناسب با موضو [مثالً اش طریق برجستهساشی] در ساخت
آرم



تناسب فضای آرم و درونمایه برنامه (مثالً در یک برنامهی
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طنز ،آرم باید نمایانگر فضای طنز برنامه باشد)
رعایت سادگی ،گویایی و اجتناب اش بهکارگيری جمالت
طوالنی برگرفته اش برنامههای آرشيوی



بهرهگيری اش موسيقی مهيج ولی درعينحال غير مشوش و
مضطربکننده در آرم



تقطيع برنامه با استفاده اش قالبهای کوتاه و جذاب مثل
موسيقی ،مصاحبه ،وکسپاپ ،آگهی خدمات عمومی و مواردی
اش این قبيل که بهطور مداوم با رسانهها و سواد رسانهای است،
باهدف جلوگيری اش خستهکننده بودن برنامههای تخصصی
جدی



استفاده اش آیتمهای کوتاه مثل مصاحبههای ميدانی با افراد
مختلف در جهت افزایش ریتم برنامه در برنامههای

ریهم و مدت زمان برنامه

گفتگومحور


ساخت برنامههای کوتاهتر برای موضوعات جدی برای گروه
سنی جوان



ارائه برنامه در قالب یک مجموعه برنامهی چندقسمتی در
صورت نياش بهتفصيل بيشتر باهدف اجتناب اش خستهکننده بودن
برنامه



استفاده اش موسيقی متناسب با رده سنی جوانان اش ميان
موسيقیهای فاخر ،ارششمند و نيز آثار بهروش و مهيج (موسيقی
خوب و ارششمند عالوهبر جذب مخاطب میتواند به ارتقای

موسيقی و افکت

سطح سليقه موسيقيایی جامعه جوان نيز کمک کند و آنان
نسبت به اهميت انتخاب و گزینش آثار خوب و ارششمند آگاه
نماید)


قالب آیهمها

استفاده اش قطعات نمایشی باهدف آموشش یکی اش ارکان
رسانهای در قالب یک فضاساشی مناسب (استفاده اش قالب
نمایش عالوه بر اینکه به جذابيت برنامه میافزاید ،اثر بهتری بر
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ماندگاری آن در ذهن مخاطب خواهد داشت)


استفاده اش قالب وکسپاپ باتوجهبه خاصيتی که این قالب
اشلحا جذابيت ،تنو در صدا ،شخصيتها و ریتم تند آن دارد
و میتواند تجارب افراد مختلف جامعه در مورد یک موضو



واحد را ارائه دهد.
استفاده اش قالب مصاحبه باتوجهبه جذابيت آن در رادیو
بهواسطه تغيير در شخصيتها ،صداها و ریتم (یکی اش بهترین
قالبها در رابطه با موضو آموشش سواد رسانهای در جامعه،
مصاحبه و تعامل با مخاطب جوان هست .چون این قشر بيشتر
در معرض رسانههای نوین قرار دارند و استفاده اش تجربياتشان
بهتر میتواند به نتایج و نظریات تحليلی کارشناسان برنامه
کمک کند)



استفاده اش عناصر داستانی و روایی در برنامه



استفاده اش قالب ترکيبی در یک برنامهی آموششی به جهت
جذابيت آن بهواسطه تنو در آیتمها و تغيير در صداها،
شخصيتها ،موسيقی ،نو اجراها و گویندگان



برقراری ارتباط تعاملی ميان مجری ،کارشناسان و مخاطبان در
برنامههای ميزگردی و تخصصی (برقراری ارتباط دوسویه ميان
عوامل برنامه و مخاطب و تبدیل او به یک مخاطب فعال و
استفاده اش نظریات و تجربيات او در جهت تقویت تحليل

طرح برنامه و تکنيکهاي

کارشناسان ،در اثرگذاری بيشتر برنامه بسيار منثر است،

ارائه محهواي جذاب و

بهخصوص اینکه مخاطب جوان اش شنيدن تجربيات هم سن و

اثربخش

ساالنش بيشتر تأثير میپذیرد)


معرفی سامانههای دیجيتال ،نرمافزارها ،پایگاههای اینترنتی و یا
هرگونه رسانهای که بتواند به افراد جامعه بهخصوص جوانان
در کسب مهارتهای مرتبط با سواد رسانهای کمک کند.



تالش برای جذابيتبخشی و مناسبساشی واژهها و عباراتی که
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در کتب و مقاالت تخصصی وجود دارد باهدف اجتناب اش
تبدیل برنامه به یک مجله صوتی (باید توجه داشت که ادبيات
گفتگو در رسانههای جمعی با مخاطب عام یا حتی مخاطب
خاص با ادبيات گفتار در مجالت و کتب و نشریات تخصصی
متفاوت است؛ استفاده اش عبارات پرتکلف و جمالت ثقيل
باتوجهبه اینکه در رادیو امکان باشگشت و مطالعه مکرر وجود
ندارد ،باعث میشود مخاطب اش بسياری اش جمالت بدون اینکه


بهدرستی درک شود گذر کند)
تالش برای حفظ وحدت ساختاری و تنو آیتمی [البته تا آنجا
که امکان دارد] در برنامههای ترکيبی چندقسمتی



بيان تجارب خود متخصصان حوشه سواد رسانهای [مثالً
کارشناسان مدعو] پيرامون موضوعات مرتبط با این حوشه در
شندگی شخصيشان (اشآنجاکه اش شبان افراد آشنا به ارکان سواد
رسانهای بيان میشود و میتواند تأثير کسب آگاهی درشمينه
سواد رسانهای را بهطور مصداقی بيان و امکان مقایسه را فراهم
کند بسيار موثر خواهد بود)



اولویتبندی مصاحبه اش کارشناسان بر اساس اهميت و ارتباط
تخصصیشان با موضو برنامه توسط مجری



معرفی همه عوامل و کارشناسان و سوابق کاری آنان در ابتدای
برنامه باهدف فراهم کردن امکان ارشیابی اعتبار و قابليت



اطمينان محتوای برنامه برای مخاطب
گفتگو با گروه هدفی که برنامه پيرامون آنها ساخته شده است
[مثالً در اینجا کودکان] و بررسی تجاربی که آنها در مورد
مسائل مختلف مرتبط با سواد رسانهای داشتهاند باهدف
اثرگذاری و جذابيت بيشتر برنامه



رعایت چارچوبهای استاندارد شبان محاوره و عدم استفاده اش
واژگان و لحن نامناسب با فضای رسانهای و عوامشده در خالل
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استفاده اش ادبيات جوانپسند و صميمانه
استفاده اش تمثيل برای پرداختن به دغدغههای روش جوانان و نيز
تشریح و تبيين ارائهشده اش مسائل مرتبط با سواد رسانهای برای



فهم بهتر و جذابتر محتوا
ارائه تعریفی اش مفاهيم کليدی موضو مثل خود رسانه و سواد
و در صورت لزوم تاریخچهای اش سير تحوالت رسانه ،باهدف
درک بهتر مخاطب اش ظرفيتهای رسانههای نوین



استفاده حداکثری اش ظرفيتهای شبکههای اجتماعی در
موضوعاتی که مستقيماً با جوانان در ارتباط است باهدف
مشارکت مخاطب در ارائهی محتوا



برانگيختن مخاطب به تفکری نقادانه پيرامون موضوعات مرتبط
با سواد رسانه بهواسطه برقراری تناظر ميان مباحث و حقایق
جامعه



اجتناب اش اتخاذ رویکرد کامالً سلبی در برنامههای مرتبط با
شبکههای اجتماعی (مخاطب جوان نباید احساس کند که تنها
اش این فضا نهی میشود .باید به مخاطب القا کرد که شبکههای
اجتماعی امکانی است که میتواند خيلی مفيد و درعينحال
خيلی هم مضر باشد)



تسلط و آگاهی کامل کارشناسمجری به مباحث برنامه و
حتیاالمکان داشتن تخصص کافی در حوشه موضو برنامه



لزوم مراقبت مجری اش حفظ تمرکز بر موضو موردبحث



شکلگيری گفتوگوی چالشی با حضور فعاالنه پرسشگر و

ویژگی عوامل برنامه

پاسخگو باهدف آشنا شدن شنوندگان با فضای گفتوگوی
دوسویه و نقادانه


استفاده اش کارشناس مجری واحد در برنامههای ميزگرد
چندقسمتی با موضو واحد ،باهدف مدیریت بهتر موضوعات،
شیرموضوعات و مباحث هر جلسه و اجتناب اش طرح مباحث
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تکراری
حفظ تعادل در تعداد کارشناسان مدعو (دعوت اش تعداد شیاد
کارشناسان در برنامههای گفتگومحور ممکن است سبب



سردرگمی مخاطب شود)
کنترل جریان برنامه توسط مجری تا دریافت پاسخ اش سوی
گفتگو شوندگان و جلوگيری اش بدون پاسخ ماندن پرسشهای
مطرحشده در برنامه



آشنایی تهيهکننده برنامه با اصول روانشناسی و ارتباط با جوانان
و نوجوانان و حتیاالمکان استفاده اش مشاوره متخصّصان در این
شمينه (این آگاهی در روند شکلگيری محتوا و ساختار برنامه
اشجمله در چينش آیتمها ،انتخاب نو موسيقی و نيز استفاده اش
کلمات و واژگان متناسب با گروه سنی جوان مفيد خواهد بود)

 -9-5الگوي پیشنهادي براي محتواي برنامه راديويي با موضوع سواد رسانهاي

در این بخش جنبههایی اش ارکان سواد رسانهای که در یک برنامه رادیویی با موضو
سواد رسانهای می توان در مورد آنها مطالبی را به مخاطب ارائه داد و باتوجهبه نياش
جامعه جوان میتواند اش موضوعات مهم برنامه های رادیویی رادیو جوان باشد ،معرفی
خواهد شد .مطالب این بخش در باهدف آشنایی برنامهساش با موضوعات مرتبط با سواد
رسانهای تدوینشده است و برنامهساشی پيرامون هر یک اش آنها نياشمند پژوهشی مستقل
و عميقتر پيرامون هر یک اش آنهاست .آنچه در این بخش ارائهشده است میتواند به
تهيهکنندگان رادیو جوان کمک کند تا بتوانند با جنبههای مهم ارکان سواد رسانهای آشنا
شوند و اگر قصد برنامهساشی در جهت ترویج سواد رسانهای را دارند ،مهمترین
موضوعات این حوشه را بشناسند .این موضوعات در برنامههایی که در مدت تحقيق باش
شنوایی شدند موردتوجه برنامه ساشان قرار نگرفته بود و خأل آنها در رسانه احساس
میشود.
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جدول  . 9جنبه محتوايي الگوي پیشنهادي براي تولید برنامه با محوريت سواد رسانهاي در
راديو جوان با آسیبشناسي وضع موجود و نظرات كارشناسان

جنبه محهوایی الگوي پيشنهادي (موضوعات قابلارائه در یک برنامه رادیویی)
موضوعات فرعی

موضوعات اصلی


دسهرسی به رسانهها و
اسهفاده از آنها



رژیم مصرف شبکههای اجتماعی
اعتياد رسانهای
ضرورت آگاهیبخشی والدین به کودکان در مورد شيوه
مدیریت مصرف رسانههای نوین




مهارتهای مدیریت مصرف رسانهای
مهارتهای ضروری برای دسترسی به انوا رسانههای



امنيت و حریم خصوصی در فضای دیجيتال



تاریخچه رسانهها و سير تحوالت آن






انوا رسانهها و کارکردهای آنها
انوا شبکههای اجتماعی اینترنتی و ویژگی آنها
تکنيکهای انتخاب هدفمند رسانهها توسط مخاطبان
تقویت مهارت در تمایز ميان رسانهها به لحا اعتبار و قابليت
اطمينان


شناخت انواع رسانهها و
تمایز ميان آنها

مهارت تمایز ميان رسانهها به لحا

محتوای آنها ،تکنيکها،

فرمتها و نحوه ارائهی محتوا



اهميت باشیهای ویدیویی



سبکشناسی باشیهای ویدیویی



مهارت والدین در انتخاب باشیهای دیجيتال برای فرشندان






شناخت ویژگی رسانهها
شناخت ظرفيتهای آموشش ،در فضای مجاشی یا سایبری
شناساندن ظرفيتها و قابليتهای رسانههای نوین به جوانان
ضرورت شناخت فرصتها ،تهدیدها و چالشهای فضای
مجاشی
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ضرورت شناخت رسانهها و انتخاب هدفمند آنها توسط
مخاطبان



اصول تحليل محتوای رسانهای



سواد رسانهای و تفکر انتقادی



آثار روانی و اجتماعی فضای دیجيتال



نقش شبکههای اجتماعی در رشد یا انحطاط اخالقی جامعه



تقویت نگاه نقادانه در کودک اش شمان کودکی




رسانهها

ضرورت شناخت سياستها ،تکنيکها و ترفندهای رسانهها در
جهت جذب و درگير کردن ذهن مخاطبان و فریب دادن آنها



تبيين مفاهيم خودکنترلی



تبيين مفاهيم و تعاریف تفکر انتقادی


تحليل و ارزیابی محهواي

روشهای مهندسی پيام








راهکار عملی در مورد تفکر انتقادی
ضرورت تقویت قوه تجزیهوتحليل
اصول سياستگذاریهای رسانهای
هویت ذاتی و هویت اکتسابی رسانهها
انوا اعتبار در محتوای رسانهای (اوليه ،ثانویه ،نهایی)
تأثير سواد رسانهای در امنيت ذهنی و روانی جامعه
ضرورت تبدیل مخاطب به مصرفکننده و توليدکننده فعال
محتوا




تقویت مهارت در تجزیهوتحليل اقالنی و واقعبينانه اطالعات
رسانهها و مقابله با فریب رسانهای
نقش رسانه در هدایت عواطف ،احساسات ،دریافتها و
استنباطهای اعضای یک جامعه





ارکان مشروعيت رسانهای
جریانساشی شبکههای اجتماعی
آگاهساشی کودکان اش منافع اقتصادی و سياسی رسانهها
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آگاهساشی کودکان اش آثار استفاده اش باشیهای دیجيتال
آثار روانی و اجتماعی شبکههای اجتماعی (خودسانسوری،
خودباوری ،مهارت در ارتباطات اجتماعی و)...
آگاهساشی جوانان اش محتواهای مفيد و مضر رسانههای نوین
ضرورت آگاهی اش بیشمانی و بیمکانی فضای مجاشی
ضرورت شناخت عوارض جسمی و آسيبهای روحی و
روانی متأثر اش فضای مجاشی
آشنایی با تکنيک رسانهها در ایجاد یک جنگ روانی با ارائهی
مطالب حاشيهای



کودکان و هویت مجاشی در شبکههای اجتماعی



مهارتهای ضروری برای ایجاد محتوای رسانهای




آشنایی با اخالق رسانهای
ضرورت آموشش نحوهی توليد پيام و ظرفيتها و قابليتهای
رسانه برای ایجاد ،ارسال ،انتشار و دریافت پيام



ایجاد محهواي رسانهاي





راهکارهایی برای توليد محتوای منثر و آموشش آن
انوا توليد محتوا در رسانههای نوین
تأثير توليد محتوا در دیجيتال مارکتينگ
شبکههای اجتماعی و تقوای رسانهای
رعایت اخالق رسانهای باتوجهبه ظرفيت و فرصتهای فضای
دیجيتال



ترویج و توسعه سواد

عادات ناپسند کاربران در فضای دیجيتال



خشونت در تبادل گفتار در شبکههای اجتماعی



رسانهها و چالشهای والدین در عصر حاضر



بررسی چالشهای آموشش سواد رسانهای در کشور



رسانهاي


لزوم بهروشساشی قوانين باتوجهبه توسعه فناوریهای نوین
ارتباطی
ضرورت همگرایی بين مخاطبان و نهادهای رسانهای در
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آموشش سواد رسانهای
لزوم شناخت مسائل اصلی حوشه آموشش سواد رسانهای با نگاه
آسيبشناسانه



شناخت رسانهها به لحا

ظرفيت آنها در آموشش سواد

رسانهای



تقویت عمومیساشی آموشههای سواد رسانهای در ميان مردم



معرفی نهادهای مختلف برای آموشش سواد رسانهای مثل نهاد
رسانه ،نهاد آکادميک ،نهادهای صنفی ،مدنی و نهادهای
قانونگذار




نقش رسانه در تقویت اراده ترویج هدفمند آموشش سواد
رسانهای در مقامات اجرایی و مسئوالن کشور
شناخت راهکارهای موجود در آموشش سواد رسانهای



رویکرد نظارتی و مفهومی در حوشهی آموشش سواد رسانهای



چالشهای آموشش تفکر انتقادی






ارائهی راهکار عملياتی برای آموشش و عمومیساشی سواد
رسانهای
معرفی شاخصهای حوشه آموشش سوادرسانهای
آموشش سواد رسانهای به کودکان در قالب نمایش
نقش والدین در آموشش سواد رسانهای به کودکان

نتیجهگیري

در پاسخ به سنال تحقيق باید گفت اشآنجاکه مسائل مرتبط با سواد رسانهای بعضاً
مسائلی عميق ،تخصصی و پيچيده است و اغلب مخاطبين رادیو جوان را نوجوانان و
جوانان تشکيل میدهند ،پرداختن به این مسائل باید همراه با سادهساشی در قالب
ساختارهای کوتاه و جذاب صورت گيرد.
تهيهکننده باید با ارکان سواد رسانهای به طور نسبتاً جامعی آشنا باشد و بتواند با
مطالعه دقيق در مورد آنها بر اساس نياش جامعه نسبت به اولویتبندی آن جهت آموشش
آنها به مخاطب جوان اقدام کند.
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برنامههایی که با موضو سواد رسانهای ساخته میشود نباید نسبت به رسانههای
نوین رویکرد تماماً سلبی داشته باشد و توجه به آثار و کارکردهای مثبت رسانههای
دیجيتال در کنار آثار منفی و شیانبار آن ضروری است.
پرداختن به موضوعات حياتی و مهمی چون سواد رسانهای در برنامههایی که دارای
مخاطب جوان هستند ،بهتر است در قالبهایی کوتاه ،با ریتم تند و با بهرهگيری اش
عناصر جذابی چون مصاحبه با خود جوانان ،موسيقی ،قطعات کوتاه نمایشی ،مسابقه و
سرگرمی و ...صورت گيرد.
تعامل با مخاطب و استفاده اش تجارب خود جوانان در مواجهه با رسانهها و نيز
دعوت آنها به برخورد فعال و نقادانه با محتوای ارائهشده ،یکی اش مهمترین ابزارهای
افزایش جذابيت و اثربخشی به برنامه است.
تهيهکننده باید حداکثر استفاده را اش ظرفيتهای رسانههای دیجيتال برای تعامل
بيشتر با مخاطب و ارائه محتوا در ساختاری جذابتر [باتوجهبه محدودیتهای رادیو]
ببرد .بر اساس دیدگاه متخصصان این حوشه که در قالب مصاحبه تخصصی در این
پژوهش آمده است ،میتوان گفت که بهرهگيری اش خود جوانان و ارشیابی تجارب آنان
در مواجهه با رسانه ها ،استفاده اش ساختارهای کوتاه و جذاب نظير مصاحبه ،مسابقه،
قطعات نمایشی و برنامه های مفرح با درونمایه طنز ،تعامل با جوانان در ساخت برنامه
در جهت تقویت تفکر انتقادی و نيز استفاده اش ظرفيتهای شبکههای اجتماعی اینترنتی
اش مهمترین ویژگیهای برنامهساشی برای جوانان در رادیو باهدف ترویج سواد رسانهای
است .همچنين یافتههای تحقيق درباره استفاده اش ظرفيتهای دیجيتال در برنامهساشی
رادیویی را مورد تأکيد قرار میدهد.
استفاده اش ظرفيتهای فناوریهای دیجيتال برای برنامهساشی با محوریت سواد
رسانهای عالوه بر اینکه امکان ایجاد فضای بسيار بيشتر نسبت به شمان کوتاه و محدود
برنامه را فراهم میکند ،می تواند با درگير کردن مخاطبان با رسانههای دیجيتال
مهارتهای آنان را در تعامل با این رسانهها افزایش دهد .در این قسمت برخی اش این
ظرفيتها را بهعنوان امکاناتی که میتواند توسط تهيهکننده رادیو جوان مورداستفاده
قرار گيرد ،ذکر میشود .تهيهکنندگان برنامه میتوانند با بررسی و امکانسنجی هر یک اش
این ظرفيت ها متناسب با ساختار و موضو برنامه خود ،نسبت به استفاده اش این
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ظرفيتها اقدام کنند .باتوجهبه اینکه الگوی ارائهشده در این پژوهش ،برای برنامهساشی
در رادیو جوان [که مخاطبان آن جوانان و نوجوانان هستند] تهيهشده است ،استفاده اش
این ظرفيتها می تواند بسيار مورد استقبال واقع شود ،مشروط بر اینکه دارای ساختاری
متناسب و جذاب باشد.
استفاده اش ظرفيتهای رادیو نما:
اعالم موضو برنامه و معرفی مهمانان و کارشناسان
درج اهم مطالب ارائه شده توسط کارشناسان و مهمانان برنامه در حين پخش
اعالم موضو برنامه آینده و معرفی مسائل مهم مرتبط با آن موضو
درج نظرات شنوندگان برنامه
استفاده اش ظرفيت صفحات وب:
برای برنامههایی که بهصورت چندقسمتی و به مدت طوالنی توليد و پخش
میشوند تهيهکننده میتواند عالوه بر استفاده اش امکانات وبسایت شبکه ،نسبت به
ایجاد وبسایتی با دامنه ای مستقل اقدام کند .این کار هم باعث القای اهميت برنامه به
مخاطب و قرار گرفتن آدرس وبسایت بهعنوان کانون تبليغ و معرفی برنامه در سطح
جامعه میشود و هم ظرفيتهای بسيار عظيمی را برای ارائه محتوایی بيشتر و تعامل
گسترده با مخاطبان فراهم میکند .امکانات این وبسایت میتواند شامل موارد شیر
باشد:
ارائه اخبار و اطالعات درباره برنامه
ایجاد امکان ثبتنام و ساخت حساب کاربری برای مخاطبان
بارگذاری مقاالت مختلف مرتبط با موضوعات برنامه
درج نظرات کاربران و به اشتراک گذاشتن تجربيات آنها با دیگر مخاطبان
پخش شنده برنامه و قرارگيری آرشيو برنامه بر روی سایت
امکان ایجاد تعامل دوسویه با کارشناسان برنامه در شمانهای غير اش شمان پخش
برنامه
امکان دریافت نظرات شنوندگان در حين پخش
برگزاری مسابقات
بهرهگيری اش شبکههای اجتماعی اینترنتی:
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ایجاد کانال مختص برنامه در شبکههای اجتماعی نظير اینستاگرام ،آپارات یا
یوتيوب و شبکههای متنمحور نظير واتساپ ،بله یا تلگرام
درج اخبار و رویدادهای مرتبط با برنامه
قرار دادن اهم مباحث مطرحشده در برنامه یا متن کامل آنها
امکان ایجاد ارتباط دوسویه یا چندسویه با تهيهکننده یا کارشناسان برنامه
قرار دادن آرشيو برنامه در شبکههای اجتماعی
امکان دریافت فایل صوتی توليدشده توسط مخاطبان
كتابنامه

 .1اخگری ،محمد( .)1397رادیو در عصر دوم ،چشمانداش توليد و پخش رادیو در عصر
رسانههای نو .ویرایش دوم .تهران :دانشگاه صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران.
 .2الياسی ،محمدحسين( .)1388مبانی نظری و عملی اقنا و مجابساشی .مطالعات بسيج.
 ،1388شماره .45

 .3ببران ،صدیقه( .)1392ضرورتهای آموشش سواد رسانهای .وب سایت مرکز پژوهش و
آموشش منسسه همشهری[ .درون خطی] منسسه همشهری 25 ،اردیبهشت  .1392کد مطلب:
.3636
 .4بقایی ،رقيه( .)1396دید باش .تهران :پشتيبان.
 .5پاتر ،جيمز( .)1391سواد رسانهای .قم :مرکز پژوهشهای اسالمی صداوسيما.

 .6پوریانی ،جابر ،نصيری ،معصومه و چشمه نور ،مرتضی( .)1397فضای مجاشی و سواد
رسانهای .تهران :پشتيبان.
 .7خسروانيان ،نجمه و خسروانيان ،سجاد( .)1397تفکر انتقادی در جهان چند رسانهای (با
تأکيد بر آموشههای سواد رسانهای) .تهران :پشتيبان.
 .8رحمانشاده ،مهدی( .)1393مطالعه موردی .پژوهه[ .درون خطی] پژوهشکده باقرالعلوم24 ،
آبان [ .1393اتخاذ 6 :دی .pajoohe.ir ].398
 .9کانجيج ،ایگور( .)1397جامعه مدنی و ارتقای سواد رسانهای  -اطالعاتی[ .مترجم] هانيه
عظيم شادگان و مهدی پاشایی کور عباسلو .تهران :پشتيبان.
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: تهران. [مترجم] علی شایان فر. سواد رسانهای در عصر دیجيتال.)1397( مارلين، لویک.11
.پشتيبان
: تهران. جایگاه سواد رسانهای در فقه رسانه.)1396( محمد رضا، افسانه و راضی، مظفری.11
.پشتيبان
: تهران. پژوهشگری و پژوهشنامهنویسی، پژوهش، کيفی پژوهی.)1388( خليل، ميرشای.12
.فوژان
.89  شماره،1387 . پيام. روانشناسی ارتباط با جوان.)1387( غالمرضا، ویسی.13

 رسانههای اجتماعی و چالشهای.)1397( شين، دیوید و برادی، مک لئود، جيمی، یانگ.14
. پشتيبان: تهران. [مترجم] نرگس سادات مشرف.21 اخالقی در قرن
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ضمائم
جدول  . 4مصاحبهشوندگان

مصاحبه با كارشناسان برنامهسازي رادیویی

مصاحبه شوندگان:

.1

دكهر حسن خجسهه /عضو هيأت علمی دانشکده توليد رادیو و تلویزیون ،دانشگاه صداوسيما

.2

دكهر طاهره جوالنی /تهيهکننده رادیو و مدرس دانشگاه و مدیر ارشیابی ونظارت معاونت صدا

.3

دكهر معصومه اسمعيلنژاد /تهيهکننده رادیو و مدرس دانشگاه

.4

آقاي سعيد معدنكن /مدیر گروه آموششهای رسمی شبکه آموشش در معاونت سيما

.5

دكهر محمد صادق افراسيابی /معاون امور محتوایی مرکز فناوری اطالعات و رسانههای
دیجيتال وشارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مصاحبه با مهخصّصان حوزه سواد رسانهاي
 .1دكهر آمنه بخهياري /پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مصاحبه شوندگان:

.1

دكهر محمد مهدي فهورهچی /عضو هيأت علمی دانشگاه تهران

.2

دكهر سيما ميربخش /پژوهشگر حوشه سواد رسانهای و اطالعاتی

.3

دكهر معصومه نصيري /عضو هيأت مدیره انجمن سواد رسانهای ایران

.4

دكهر سعيد مدرسی /پژوهشگر حوشه سواد رسانهای و اطالعاتی

.5

دكهر سمانه ناظریان /پژوهشگر حوشه سواد رسانهای و اطالعاتی
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