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 ایسازی در حوزه آموزش سواد رسانهالزامات برنامهرادیو جوان و 
 

 *فرمحمدرضا مانی
 

 چکیده

 با هدف ظاهرگرچه به مخاطب در صداوسیما،« ایسواد رسانه» و ارتقای سطح آموزشسازی برای برنامه

این ؛ اما گیردصورت می -حتوای آنهاویژه مو به -هارسانه هایپیام مواجهه نقادانه باتوانمند ساختن وی در 

طور معاند و به هایرسانه جاییپیامدهای حضور همهذهن مخاطب در برابر خود مقدمه مصون ساختن 

 تااست  ایرانی در فضای عمومی جامعه همسو های اجتماعیو شبکه زبانهای بیگانه فارسیعمده تلویزیون

 .و تا حد امکان، مهار کند حدودم ،عمومی جامعه هنگرر فبرا  آنها درازمدت و تأثیر دامنه نفوذ

 مناسب پاسخ گرودر  «ایسواد رسانه آموزش»در حوزه  ویژهدر ایران امروز، به رادیو جوان سازی مؤثربرنامه

 عامل در بازار پررقابت پیام، که است کلیدی پرسشسه  به این ریزاناز آن، برنامه قبل البته و سازانبرنامه

 آن برایان جوان کدام گروه از هایخواستبه  و پاسخ ؟ توجهها کدام استاز دیگر رسانه جوان رادیو« زتمای»

ویژه در ، بهجوان مورد نظر مخاطببا  ارتباط برقراری و تداوم بهینه شیوه در نهایت، و؟ است« مزیت» یک

عرض امکان  «رسانه همراه»وان عنبه در ایران امروز جوان رادیو؟ است کدام ایآموزش سواد رسانهحوزه 

-برنامه د.نباش آنالزامات  به پایبندباید سازان برنامه ریزان وبرنامهدارد که  بازار پررقابت پیام اندام بیشتر در

پرمصرف  ، خود را به جای آن مخاطب جوان بگذارند که بیننده«همدلی»احساس  ید باسازان رادیو جوان با

 های اجتماعیشبکه کننده دایمی اخبار و اطالعات درو دنبال زبانفارسی یگانههای بهای تلویزیونبرنامه

های مختلف سیمای جمهوری شبکه هایبرنامهمحتوای به استفاده از  و اعتماد عالقهست و کمتر همسو

بیگانه به  هایتلویزیون های اینسریال ویژهبه ها وه برنامهانشناسزیبایی های نقدشیوه دارد. آموزشاسالمی 

مانند: عدالت، انصاف و  های فرادینیارزش آنها بر مبنای به ارزشیابی وی و دعوت پنهانمورد نظر مخاطب 

 و آوردمی به وجود ذهنی خاص برای این مخاطب پسند به تدریج چارچوبکسهای فطری همهدیگر ارزش

 سازد.میصون مهای معاند رسانه هایذهن وی را در برابر پیام تا حد امکان،

 .سازیمصونبازار پیام، وساطت،  ای،سواد رسانه رادیو جوان، :هاواژهکلید 

                                                           

  :mrmanifar@yahoo.comEmail                     (YSUنویسنده مسئول: دکترای تخصصی ژورنالیسم، دانشگاه دولتی ایروان ) * 
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 مقدمه

هایی برنامه مجموعهشاید یا  1بگذارید که قصد دارد برنامه سازان رادیو جواناز برنامه یرا به جای یک یک ساعت، خود برای تنها بیایید

 هر ه شرط الزم برای برقراری و تداومک -مخاطب 3و اعتماد 2با جلب توجه تاطراحی و تهیه کند  «ایآموزش سواد رسانه»را با موضوع 

 وارد کند. بر ذهن وی چند کوچک هر تلنگر در کمترین حد انتظار، اثرگذار، یو محتوا هاپیام ارایه نیز و -ارتباط است

 که است ایران اسالمی جمهوری صدای در جوانان اختصاصی ایستگاه ،شویدبا شعار شنیده می جوان رادیو»داند می ما فرضی سازبرنامه

 در یا (MHz) مگاهرتز 88 ردیف FM موج روی بر معمول طوربه آن صدای و -1331 اسفند 4 -گذردآن میتأسیس  دو دهه از

 و بصیرت معرفت، تعمیق و دینی هایاندیشه تبیین و ارایه»داند همچنین می« .است دریافت قابل www.radiojavan.ir نشانی

 و شناخت ،(آن دستاوردهای و انقالب ارزشی نظام اصول، آرا، تفکرات، تبیین و تعمیق) اسالمی انقالب شناساندن اسالمی، باورهای

 اجتماعی، سیاسی، گوناگون ابعاد در جوانان اطالعات و آگاهی سطح رشد ،...(و خودباوری تقویت) اسالمی و ایرانی فرهنگ تعمیق

 و الهی هایارزش اشاعه و تعمیم و صحیح الگوهای ارایه فراغت، اوقات گذراندن به کمک و دهیجهت هنری، و فرهنگی تصادی،اق

 نیازهای و مشکالت بررسی ،...(و والدین به احترام امیدواری، پذیری،مسئولیت گرایی،قانون طلبی،عدالت ازدواج، کار، فرهنگ) انسانی

 ،...(و ازدواج اشتغال، تحصیلی، عاطفی، و روانی اجتماعی، مشکالت) کارشناسان سوی از حل راه ارایه برای ناسبم بستر ایجاد و جوانان

 همبستگی، افزایش و اجتماعی وفاق و ملی وحدت تحکیم و تقویت و مختلف، عقاید طرح و آرا تضارب جهت مناسب و سالم بستر ایجاد

 (1383 جوان، رادیو عمومی روابط) .«است جوان رادیو تأسیس اهداف از

های به اهداف و اولویت با توجه باید که دفاعطرح کاربردی قابل یک ؛ است آنساخت  گام اول حرکت در مسیر 4«طرح برنامه»نوشتن 

-و به زانریبرنامهبه مؤثر  1«اینسخه رسانه»عنوان یک به وهای مخاطب جوان در جامعه نوشته هو نیز رصد خواست ایستگاه سازیبرنامه

ه شود و توانایی اقناع آنها را در درستی داتحویل د ساز و در نهایت، مدیر طرح و برنامه رادیو جوانهای برنامهطور مشخص، مدیران گروه

 باشد. این ادعا داشته

-برنامه درباره درستی ادعای که به حقیقت نشانه داوری آنها هاطرح نوع این و تصویب 6در فرایند ارزیابیرادیو جوان ریزان برنامه البته

-نسخه اگر»به این نکته مهم توجه کنند که  ایستگاه است؛ باید داراولویتهای برای موضوع مؤثر اینسخه رسانهسازان در نگارش یک 

 شباهت گاهای نیز ممکن است های رسانهنسخهمورد مراجعه به پزشک ندارند،  چندان با موضوع ظاهری شباهت گاه های پزشکی

درست در  نگری،دقت و پرهیز از سطحیبا کمی  گرچه ؛ریزان نداشته باشندبرنامههای مورد نظر موضوعموضوع یا چندان با  ظاهری

 ایبرای هر موضوع، یک کار حرفه مؤثر ایتولید نسخه رسانههای مورد نظر باشند. های اصلی آنها در موضوعجهت وصول به خواسته

این  بین اما در نهایت ازباشد،  برای یک درخواست پزشکی، چند نسخه مفید طور که ممکن استهمان که چرا ؛سخت است گاه بسیار

 (1331)خجسته،  .«استمؤثرتر ها یک نسخه ها، تننسخه

بشناسد و  نظردر موضوع مورد  را سازی رادیو جوانبرنامههای اهداف و اولویت باید خود ابتدا هاینویسیدر طرح سازبرنامه بنابراین فرد

خواهد می« برای چه کسانی»و « با چه منظوری»، «برای چه چیزی»های مهم پاسخ دهد که به این پرسش روشنی هب و بدون ابهام

-پاسخ دهد که چگونه می تر نیزبه این پرسش شاید مهم پیام در هر رسانه مؤثر ارایهالزامات  سازی کند؟ و سپس با توجه بهبرنامه

 استفاده کند؟ 8و القای معنا انتقال پیام 3در فراگرد امروز رسانه رادیو تمزیاز  خواهد

پاسخ  ،کلیدی پرسش سه این بهباید  «ایآموزش سواد رسانه»برنامه درباره  طرح پیش از نگارش ساز رادیو جوانبرنامه اینکه خالصه

 پیام، پررقابت بازار در که مناسب دهد

 است؟ کدام هارسانه دیگر از جوان رادیو «تمایز» عامل 

 و است؟ «مزیت» یک 3این ایستگاه اختصاصی برای جوانان، از گروه کدام هایخواست به پاسخ و توجه 

 است؟ کدام ایرسانه سواد آموزش حوزه در ویژهبه جوان، نظر مورد مخاطب با ارتباط تداوم و برقراری بهینه شیوه 

 شنیدنو  در اینترنت رسانیاطالع مختلف هایمراجعه به پایگاهها و مقاالت و لعه کتابمطا و نیزساز فرد برنامه های سازمانیتجربه

 کند:میگوشزد  به وی پاسخ هر «فرضپیش»عنوان را به ی زیرهانکته های مشابه، شایدهمکاران در موضوع سازمانی هایتجربه
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-سازان مانند روزنامهبرنامه ( از این رو،1382ل، ترجمه اجاللی، کوای)مک «روابط اجتماعی هستند. 11میانجی هارسانه» اینکه نخست

به معنای  -با نهاد دولت سویه و کمتر متعاملتا حدودی یک سو در کنشاز یککنند که فعالیت می 11ایدر بستر یا زمینه»نگاران 

احیا و »( 233، ص الف1384راد، محسنیان« )یا به عبارتی ملت. با مخاطب مشابه و معکوس در کنش است و از سوی دیگر -12حکومت

ریزان و برنامه و -یا باید باشد -استنظام جمهوری اسالمی  و فرهنگی های اجتماعیسیاست اصلی درونمایه ،امام -امت مدل توسعه

-به امامت و والیت هبه جایگا و نه شعارگونه حقیقی ایفای نقش کنند و با باور 13این سیاست باید در چارچوب سازان صداوسیمابرنامه

ای تنظیم کنند که رهبر و این دو را به گونه ارتباطدر یک جامعه دینی،  ارتباطات اجتماعی و محور بنیادین عنوان مضمون اصلی

لحظه  و مردم نیز در های آنها زندگی کنندبا دغدغه حتی و باشند مردم عادی اوضاع و احوال بهآگاه  ،نظام از همه نظر کارگزاران

 حداکثرو امام باید امت  ارتباطدر  داشته باشند.دستور  صرف برداری و انجاماحساس فرمان کمتر رهبر و کارگزاران نظام، اوامر روی ازپی

 11پیوند بزند و از بروز هر نوع شکاف ساختار اجتماعی را به هم طرف، وجود داشته باشد تا جوشش محبت دو 14ارتباطات انسانی

 ( 31، ص 1388ی، )امام« وگیری کند.جل

حضور و مشارکت  ظرفیت مؤثر از استفاده و با کندایفای نقش  بیندر این « عقل مستقل»و « رسانه ملی»عنوان بهباید صداوسیما 

دارای عناصر مساعد برای  -ای و دانشگاهیهای مدرسهنه الزاما آموزش و -های فکری سخت خویشکه به واسطه آموزش»نخبگان 

پروایی، پایمردی و روحیه فدا کردن منافع خصوصی های گسترده چون: شجاعت، بیهای وسیع فکری و تواناییقاصالت منش، اف

بر  عنوان ناظر مطلع و خردمند، مردم را از آنچهبه» د کهکنایجاد و تقویت  را این باور عمومی ؛«خویش به خاطر منافع عمومی هستند

 خطاهای؛ استدر اداره حکومت  حضور و مشارکت بیشتر مردم د و در نتیجه عاملکنیماست، آگاه  و آنچه در پیش دگذرآنها می

-کند؛ و بهمیایفای نقش  مورد اعتماد کنندهکنترل عنوان یکبه دهد ومیهستند، کاهش نظام  کارآمدی کنندهتهدید که را احتمالی

و در  «باشند 13های افکار عمومیحساسیت انسجام اجتماعی و مراقب در همه حال د کهکنمیرا وادار  16مردانحکومت عنوان یک رابط،

 (246-243الف، صص1384راد، )محسنیانگام بردارند.  حقیقی جامعه 18مسیر توسعه یا به تعبیر رهبر فرزانه انقالب، پیشرفت

دهنده و آموزشبین اعمال  ها یاتفاهم و اشتراک در اطالعات، نگرشهدفمند است که به  ارتباطی گردآموزش، یک فرا» اینکه دوم

 هر های جمعی است؛ چرا کهرسانه ایحرفه اصلی و 21آموزش یکی از کارکردهای»( 118، ص 1334)احدیان، « شود.فراگیر منجر می

را  تواند آنهایی است که مخاطب میو آموزش اطالعات ارایهمستلزم  -خواسته یا ناخواسته -خود ابزار انتقال پیام است و این رسانه

ها و ها به جهان اندیشهها، انتقال واقعیتها و استنتاجها بر دریافترسانه کدام از هر( »81، ص 1382)اسماعیلی، « بپذیرد یا رد کند.

 شناسانبرخی جامعه»( از این رو، 31، ص 1338)طباطبایی، « ما تأثیر ویژه دارند. و اخالقی اجتماعی آداب و سنن حتی دگرگونی

قایل هستند و معتقدند  دایمیآموزش موازی یا آموزش  نقش ، سینما، رادیو و تلویزیون،جمعی از جمله مطبوعات هایبرای رسانه

های علمی، عهده دارند و دانستنی و استادان، وظیفه آموزش را بر پخش اطالعات و معلومات جدید به موازات کوشش معلمان ها بارسانه

 (13، ص 1331)معتمدنژاد، « کنند.دانشجویان را تکمیل میآموزان و و اجتماعی دانش فرهنگی

به هنجارها،  دادن ها در شکلرسانه نقش»ندارد؛ چرا که  آموزان و دانشجویان اختصاصها تنها به دانشآموزشی رسانه البته کارکرد

-میبرت و تمامی گستره مخاطبان را دررسمی اس هایآموزش خود نوعی آموزش است که بسیار فراتر از ها و رفتارها،ها، نگرشارزش

برای نخستین بار، سه نقش  21که هارولد السول یالدیم 1341های پایانی دهه از سال( »131، ص 1382بایندر، )رضایی« گیرد.

 تشریحی و انتقال میراث فرهنگی یا نقش های اجتماعی یا نقشهمبستگی ایجاد و توسعه یا نقش خبری، نظارت بر محیط اساسی

، نقش اجتماعی دیگر در مورد ایجاد سرگرمی یا نقش تفریحی به 22ها درنظر گرفت و چند سال بعد چارلز رایترسانه آموزشی را برای

 «اضافه کرد یهای قبلنقش

 نتقل یاافزوده یا کارکردهایی از یک رسانه به رسانه دیگر م هاکارکردهای رسانه بر تا امروز که» (23 -24ص ص، 1383راد، )محسنیان

ها تأکید اساسی دارند و آموزشی رسانه ها بر کارکردتمامی دیدگاه تقویت شده است؛ و در رسانه دیگر در یک رسانه، تضعیف کارکردی

ها، هنجارها و باورهای جامعه سو، ارزشکند: از یکمهم را ایفا می دانند که دو نقشفرهنگی را همان کارکرد آموزشی می کارکرد انتقال

ها و رفتارها ها، نگرشبینش سازی، موجب همگرایی، وحدت و یکسانکند و از سوی دیگرمنتقل می های اجتماعی را به مخاطبگروهیا 

 (138، ص 1382)خجسته، « شود.می
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اعمالی که از  رفتار و یا افکار ثابت در که تغییر به نسبت توان به کار بردمی یادگیری را وقتی واژه است و 23یادگیری آموزش مقدمه»

را  یم شرایطکنش میکه کوش توان استفاده کردمیواژه آموزش هنگامی  از اماد، به وجود آمده باشد؛ نشوتمرین و تجربه نتیجه می

 (413، ص 1331نژاد، )شعاری «یادگیری انجام گرفته است. تردیدبی باشد،آموزش موفق  ثمربخش فراهم کنیم. هر وقت برای یادگیری

-آموزش ارایه برای مناسب تواند تضمینحقیقت بسیار پیچیده است و نمیبه اما  است؛ظاهر ساده گرچه به هارسانه آموزشی از استفاده

 در ویژهبه  -هاهای آموزشی رسانهها و برنامهفعالیت» باید دانست که باشد. یادگیری ثمربخش مخاطب های موفق و در نهایت،

 د:نپذیرثیر میاز سه عامل مهم تأ -صداوسیما

 ساز،، نظریه ارتباطی حاکم بر اندیشه فرد برنامهنخست 

  ،ساز، ومورد قبول یا مسلط بر تفکر فرد برنامه یادگیری نوعدوم 

 (33، ص 1382)خجسته، « د را دارد.های خاص خوو تأثیرگذاری ذاتی یهاکه ویژگی سوم، نوع رسانه 

ها از آنها استفاده قرارگرفتن در معرض رسانه طور فعاالنه برایکه ما به اندازهاستشمای از چمجموعه 24ایسواد رسانه»اینکه  سوم

 ،عنوان مخاطبما به تفسیر کنیم. درک و بهتر شویم،هایی را که با آنها مواجه میپیام کنیم تا معنایمی

 ،ابزارو مواد اولیه نیاز داریم.  ای دانش نیز به ابزارساختاره بنایبرای  سازیم ومی خود با استفاده از ساختارهای دانش اندازها راچشم

 استفاده فعاالنه است.در پیرامون م ها و دنیای واقعیاطالعات به دست آمده از رسانهاولیه، ماده  و در پردازش اطالعات های مامهارت

بعدی است که مفهوم چند ای یکیم. سواد رسانهبا آنها در تعامل هست انهطور خودآگاهها آگاه و بهبه آن معناست که ما از پیام نیز

ترجمه کاووسی،  )پاتر، .«شناختخوبی  به و ردمختلف مشاهده ک اندازهایاز چشم آن را و جالب دارد. بنابراین باید وجوه متعدد

 (13 -18، صص 1381

 تر و رابطه انفعالی را بهبخشلذتما را  21ایتواند مصرف رسانههاست و میرسانه استفاده از مشکالت ناشی ازپاسخ به  ایسواد رسانه»

 بر ایکنیم. سواد رسانهمی واسطه زندگیشده و با میانجی در یک محیط -یا نخواهیم بخواهیمچه  -ما. رابطه فعال تبدیل کند یک

به دهد و ترویج می 23ایشده رسانهاشباع کند و مشارکت فعال مخاطب را در یک محیطمی تأکید 26تفکر انتقادی ضرورت داشتن

 (31، ص 1381)قاسمی، .« دفهم کن های ارتباطی را بهتر درک وکند تا فناوریکمک می خاطبم

 عبارتند از: ایدر حوزه آموزش سواد رسانه مطرح های کلیدیمفاهیم و گزاره»
که  هستندشده هایی به دقت طراحیازهس در حقیقت بلکه ؛واقعیت خارجی نیستندهستند و تنها بازتاب  28«ساخت»ها رسانهتمامی . 1

ها و این ساخت ساختارشکنی ای،د. کار سواد رسانهنپذیرتأثیر می بسیار کنندهاز متغیرهای تعیینبوده،  هاتصمیم بازتاب بسیاری از

 .یل کندو تحل شکل گرفتن آنها را به تصویر بکشد نحوهکند تا ه مییها را تجزاین ساختای سواد رسانههاست. سازه

 تأثیر ناشی از -پنهانیا آشکار  -هااز واقعیت مخاطبهای و اکثر برداشت دهندساخت می پیرامون دنیای یهاها به واقعیترسانه. 2

 د.شوارسال می ویدار و دارای تعابیر و نتایج برای ساخته، موضع خود به صورت پیش است کهههای رسانهپیام

، دشودردسرهایی که در طول روز با آنها مواجه می ها یاها، لذتکند و نیازها و اضطرابمذاکره می هاهای رسانهپیام. مخاطب با 3

 کنند.مینقش  یمذاکره ایفااین  در  ،و همه همه ،...فرهنگی و نژادی، سوابق خانوادگی وهای جنسیتی و نگرش

 گذارند. تولیدآنها تأثیر می ها و نحوه توزیعبر محتوا، روش تجاری دارند و این مالحظات ها مالحظات. رسانه4

از  محوری دارند و جمع محدودی و مالکیت در این میان نقش اغلب به دنبال سود است. کنترل کهواقع نوعی تجارت است  در ایرسانه

 کنند.کنترل می ؛شنویمخوانیم یا می، میبینیمها میافراد، آنچه را که در رسانه

 ند.کنرا تبلیغ می 31و نوعی ارزش یا سبک زندگی هستند 23ای متضمن ارزش و ایدئولوژیهای رسانه. پیام1

گرایی، نقش زنان، پذیرش اقتدار یا مصرف ماهیت یک زندگی خوب، فضایلدرباره  -غیرضمنی یاضمنی  -غالب 31ایرسانه هایجریان

 کنند.های ایدئولوژیک تولید میپیام ،دوستیمیهن

کنند که می ایجاد خاطبی در ماسحسا، های جهانیملی و دغدغه مسایلدارند و در قبال  نیز یاسیو س حظات اجتماعیها مالرسانه. 6

 .شوندتبدیل  لوهانمارشال مک 32به شهروندان دهکده جهانی
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 برداشت ورویداد مشترک را با  های گوناگون یکدارند و رسانه باهم ها رابطه نزدیکدر رسانهو محتوا  )فرم( . شکل3

 دهند.می ارایهمتفاوت  هایپیام

 نیز در را ارایههای جذاب تأثیر و شکل مخاطب را دارد و الزم است زیباشناختی خاص خود شکل. هر رسانه 8

 (211 -211، صص 1382جمه شکرخواه، )مسترمن، تر.« دهای مختلف تشخیص دهرسانه

و نحوه مصرف  تعیین میزان ای یا به عبارت بهتر،مصرف رسانه ی نسبت به رژیمارتقای آگاه» طور خالصه به دنبالای بهسواد رسانه

و تجزیه و تحلیل اجتماعی،  ،تماشای انتقادی شنیدن یا یا مطالعه هایآموزش مهارت ای گوناگون،از منابع رسانه ایغذای رسانه

 «ست.قابل مشاهده نی هاست که در نگاه نخستو اقتصادی رسانه سیاسی

 (23 -31، صص 1381اه، )شکرخو

شناختی است که در آن، عوامل زیستی و روان 33گرایانهتامبتنی بر مدل ذ جوانی بیشتر نگاه معمول و متداول به مفهوم» اینکه چهارم

 از جوانی بیشتر یک مرحله تر،کنند؛ به بیان سادهدر تشخیص جوانی یک فرد اهمیت پیدا می اجتماعی و فرهنگی بیش از عوامل

تأثیرهایی که همراه با رشد  جوانان را در معرض طور یکسان،که به است -سال 23تا  11برای نمونه در محدوده سنی خاص  -ندگیز

هر فرد است که بین کودکی و  جوانی دوره خاص از زندگی ،سنتی دهد. در این برداشتجسمانی و بلوغ فرد جوان است، قرار می

 عامل اجتماعی جوانانتبه  شناختیهای زیست، عالوه بر شاخص34یک مقوله اجتماعیعنوان ل، جوانی بهدر مقاب اما ؛قرار دارد بزرگسالی

 کند.میز توجه با جامعه نی

ها در رسانه و اهمیت یافتن نقش 36شدنجهانی دانند.و اجتماعی می حاصل تعامل عوامل زیستیرا  ی، جوان31شناسان کارکردگراجامعه

ی های سناز گروه مخاطب بسیار طیف حتی تبدیل کرده است که آلو تصویر ایده 38، جوانی را به یک نگرش33ترویج فرهنگ مصرف

 (43-44، صص 1383ایی، )ذک «کند.به خود جذب می مختلف را نیز

( 1341! )پیش نیم قرن در فاصله زمانی بیش از هم نیست؛ آن آنبه برداشت استاد مطهری از  شباهتبی از مفهوم جوانی این برداشت

 سن و کهاست  کسیجوان  دو صورت تعریف کرد: تعریف اول این است که توان بهرا می و جوانی جوان»از نگاه آن اندیشمند شهید، 

به خاطر سطح  و تعریف دوم این است که جوان کسی است که به خود دارد های روحی و روانی و نیازهای مخصوصحالت حداکثر

 جوان نسل گذشته بدون دلیل و حاضر نیست مثل داردهای تازه های جدید، فکر نو و پرسشیی با اندیشهو سواد و آشنا تحصیالت

تر از به مراتب مشکل وی هدایت و رهبریبیشتر باز و  جوان امروز چشم و گوش ؛ به عبارت دیگر،«همه چیز را بپذیرد ،عقلی و منطقی

-میبه کلی از دست  ایرانی این نسل فکر اساسی نشود، آینده جامعه و رهبری هدایت اگر برای»از این رو  است و شده نسل گذشته

 «رود.

 (211 -216ص ، ص1331)مطهری، 

ها و انتخاب نگاه داشتن باز خطرپذیری و ماجراجویی، اطمینانی و احساس خطر،، بینسبت به جهان نگرش منفی فزاینده، 33فردگرایی»

 یا در آستانه کندمیتجربه آن را  یا هستند که نسل جوان جوانی در دنیای امروز یهاجلوه ز جملههای متفاوت ابرقراری ارتباط به شیوه

 طور فزایندهبه شدنای و خانگیرسانه عنوان نمونه،تجربه آن است؛ به

 گرفتنشکل شده و زمینه را برای امروز طیف قابل توجه جوانان کننده گذران بخش عمده فراغتتوصیف

 عالقه جوانان به مشارکت ،های مجازیسرگرمی . در وجه منفی نیزمختلف با عالیق متنوع فراهم ساخته است 41هایفرهنگخرده

های های اجتماعی آنها در تدارک فراغتمهارتبر دهد و قرار می الشعاعهای مختلف تحتهای مدنی را با انگیزهاجتماعی و فعالیت

 41پذیریفرهنگ تواند بهمجاورت طوالنی با فضای مجازی می همچنین،گذارد. میأثیر منفی های غیرمجازی تگروهی و تفریح و بازی

وطنی و با تقویت حس جهان منجر شودو اجتماعی  های مختلف ارتباطیها در عرصهافراطی از هنجارها و ارزش طرفه و تأثیرپذیرییک

 «بگذارد.تأثیر  تعلق ملی و سنتی کاربران بر

 (236ص ، 1383)ذکایی، 
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؛ اما یاری کندمسیر ساخت برنامه طی  ساز فرضی ما دید مناسب دهد و وی را درتواند به برنامهها گرچه میفرضآگاهی از این پیش

 این پاسخ از نیز نیاز است؛ از جمله آگاهی های دیگرمؤثر باقی مانده و به آگاهی اینسخه رسانهرفتن یک دراز تا شکل گ هنوز راه

 که هاپرسش

  مردان نیز تبدیل شده است؟ ونه تنها به دغدغه نخبگان که به دغدغه حکومت« ای در ایران امروزآموزش سواد رسانه»چرا 

 از گذشته که همانند آن نه بیش -به این دغدغه پاسخ دهند که افکار عمومی چگونه باید سازانریزان و برنامهبرنامه- 

 د؟ورد اعتماد بین ملت و حکومت بدانم یا واسطه میانجی ،«قل مستقلع»و  «رسانه ملی» عنوانبه صداوسیما را

گرچه » و ردیابی کرد: وجوجست ،)شمسی( 1331دهه  پس از جنگ در ای ایرانفرهنگی و رسانه ها را باید در فضایپاسخ این پرسش

این حضور  حس کردند؛ اما دایی این دهههای ابتبیش از هر کس دیگر حضور در دهکده جهانی را در سال اینترنت، نخستین کاربران

. نشستند های تلویزیونی ماهوارهبرنامه پای ی بزرگ از جمله پایتخت،اولین گروه از مرفهان شهرها عمومی شد که همزمان با آن، وقتی

ر دادند و آن را طرد و نهی های تلویزیونی ماهواره هشدابرنامه مذهبی و آیات عظام درباره بدآموزی ، اکثر رهبرانزمانی در همین مقطع

رسید که به نظر می اما ؛عنوان مصداق بارز تهاجم فرهنگی مطرح شدبهاجتماعی، ماهواره  برخی مصلحان به زودی در صحبت .کردند

و آثار  دنسبت به کارکرسردرگمی  این بار تلویزیون و ویدیو،رادیو،  ای، پس ازهای فرهنگی و رسانهحوزه اندرکارانبرخی دست بیندر 

های پخش ایران نبود و تحوالت مربوط به ماهواره اص، خآن مقطع در شده است. البته این سردرگمی حاکم ،این پدیده ارتباطی جدید

در برخی دیگر از کشورهای  -و بیش کم -مشابه همین سردرگمی چنان سریع بود که در سطح جهانی های تلویزیونیمستقیم برنامه

 (1323 -1328، صص ب1384راد، )محسنیان «شد.ای اروپایی دیده میو حتی کشوره آسیایی

در  «ایهای ماهوارهدریافت برنامه های بشقابی برایقانون ممنوعیت استفاده از آنتن»ها، برای رهایی از این سرگردانی سرانجام شاید

سال  های پایانیا به دولت ابالغ شد که در ماهاجر تصویب و در شورای نگهبان قانون اساسی، تأیید و برای مجلس شورای اسالمی،

 این قانون، شود. البته به دنبال تصویبمختلف اجرا شده و می هایلتبا شدت و ضعف در دوبه مرحله اجرا درآمد که همچنان  1333

با  تا ندتالش کرد کشور هپنجساله توسع هایهای ساالنه و برنامهدرج ردیف خاص در بودجه با مجلس شورای اسالمی نمایندگان

د و با تهاجم فرهنگی نده شای افزایماهواره هایرا در برابر تلویزیون« رسانه ملی» ان رقابتی اینوبودجه سازمان صداوسیما، ت افزایش

 د.نکنمقابله مؤثر  غرب،

)رادیوی داخلی( و « صدا»های مختلف سازمانی، شبکه ها و در اصطالحها و کانالگسترش ایستگاه (1383)کالنتری و روشنفکر، 

های بعد نیز در سال آغاز شد و این دوره از( 1331و رادیو جوان صدا ) (1332از جمله شبکه سه سیما ) ()تلویزیون داخلی« سیما»

 ادامه یافت.

 ،البته منتقدان (1333)یزدی، « ادیق نشر فساد است.ای از مصهای ماهوارهآنتن»ها این بود که مردان در آن سالباور عمومی حکومت

-نمیدیگر  42های ارتباطی و اطالعاتیبا پیشرفت فناوری دیدند و معتقد بودندو راه حل مقطعی می را تنها یک مُسکن این منع قانونی

دوار بود؛ ها امیاین نوع سیاست بازدارندگیو به  مقابله کرد -اینترنت ،و در دهه بعد -های سلبی با امواج ماهوارهبا اتکا به سیاستتوان 

ریزی ویژه صداوسیما را افزایش داد و با برنامهو بههای ملی ایجابی، توان رقابت رسانه طور عمدهبه هایبلکه باید با تدوین سیاست

در صحنه عمل به کار  تر از پیش( و مؤثر1332، ص ب1384راد، )محسنیان« رقابتی آن یافت افزایش توان راهکارهایی برای»مناسب، 

 گرفت.

 عمومی باوربا  و همراهی دهد که ایشان نیز با وجود موافقتنشان می *مطالعه بیانات رهبر فرزانه انقالب

های نو غافل نبوده و حتی بر آن ها و فناوریاستفاده از رسانه حوزهدر پایدار کردن راه حل  پیدا ها، از ضرورتآن سال در مردانحکومت

های قانون ممنوعیت استفاده از آنتن پنج سال پس از تصویب -1338دار جمعی از ناشران در سال دی در برای نمونه، اند؛تأکید کرده

 گرانسلطه امروز»اند: تبیین کرده و گفته را در این حوزه« جمهوری اسالمی منطق نظام» -ایهای ماهوارهبشقابی برای دریافت برنامه

درست نیست  هنگی هستند؛ یک نمونه آن هم همین ماهواره است... این منطقدر فکر سلطه فر -هر جا به تناسب -در همه جای دنیا

تا پنج سال دیگر فناوری ماهواره پیشرفت خواهد کرد و بدون بشقاب هم مردم ممکن است تصاویر ماهواره را  بگوییم چون که ما

گوید برای کند، باید بطق را مطرح میآن کسی که این من صحیح نیست. ، منطقیرند؛ پس حاال جلویش را باز کنیم! این منطقبگ
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کند. در فناوری را پیشرفته می ،البته دشمن ستدالل، اینگونه باید نتیجه بدهد.و ا تازه باید کرد. این منطق جلوگیری از آن، چه کار

از نفوذ ماهواره جلوگیری  تا توانید انجام دهیدکنید که با تطور و پیشرفت فناوری ماهواره، چه کارهایی را می فکرمقابل، شما باید 

را از جلوی راهش برداریم، منطقی نیست. این مانع،  بیاییم هر مانع کند، پس مااستدالل که چون دشمن پیشرفت می کنید. اما این

قاومت بیشتر از دو ساعت م توانیمما که نمی زهای ما پیش آمده، آن وقت بگوییمالعجاله مانع است، مثل این است که دشمن تا مرعلی

اید درست و بجا بود. حداقل این است شما توانسته یک قانون کامال ! قانون ممنوعیت ماهوارهاین چه حرفی است؟ کنیم؛ پس برویم!

ها سازی را فراهم کنید. جوانان را مصون کنید؛ ذهنوسایل مصون بیندازید. شما باید به موازات این کار، چند سال این نفوذ را به عقب

 ها را مصون کنید که اگردلو نید؛ را مصون ک

 «د.مصونیت ایجاد کرده باشی دشمن توانست نفوذ کند، شما قبال رغم شما، روزیعلی

 (28/2/1338یدار جمعی از ناشران، )بیانات در د

 ،که به تعبیر رهبر فرزانه انقالباین فرصت را  ،نظامای رسانه گذر زمان نشان داد که مسئوالن فرهنگی و متأسفانه

بر بستر ماهواره و  زبانفارسی هایتلویزیون -ظهور نسل جدید رادیو در دورهاند و بوده است؛ به خوبی قدر ندانسته« مانعالعجاله علی»

 با عمومی و دادههدف قرار  را تا پیش از این رقابتی صداوسیما هایمزیت که پخش پسند بر این بسترهای عامهسریالتأمین و تولید 

 ، میدان رقابت44های کاربردیو برنامه 43های اجتماعیمانند: شبکه ،های مرتبطفناوری تلفن همراه و ترنت و نفوذ هرچه بیشتراین شدن

 های بیشتر سلبی تا ایجابی دارند.سیاست اعالم و اجرای چشم امید به و همچنان همچنان؛ ه استکردتر تنگ را

-ماهواره و شبکه»خواندنی است:  آن مدیران ارشد یکی از زبان ن پرشمار در ایران امروز ازبا رقیبا های میدان رقابت صداوسیماواقعیت

های اجتماعی رقیب دوم تلویزیون ما شده است. امروز شوند. شبکهتر میروزتر و بهپیچیده رقیب ما هستند که هر روز، های اجتماعی

اصلی  کنیم. یکی از کارکردهایتیم و به ضعیف بودن خودمان اعتراف میضعیف هس تکنیک و فرم چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ ،ما

که در خیلی جاها  کنند این کارکرد تلویزیون را بگیرندسعی می های اجتماعیتلویزیون، ایجاد سرگرمی است که ماهواره و شبکه

واقعیت این است برخی از مردم به  قبول ندارم. ،کنندماهواره تماشا می گویند مردم برای کنجکاویاند. من این نظر را که میگرفته

 «اند.ماهواره معتاد شده

 (1334، 41)پورمحمدی

های در یکی از برنامه 1331های دهه سال در همان نام ارتباطات کهیکی از استادان صاحبدیدگاه بر  است این اعتراف تلخ تأییدی

های دیگر مزه او نیازهای خود را باو  را تأمین نکنیم ر نیازهای مخاطباگ» کرد کهسیمای جمهوری اسالمی بر این نکته تأکید می

دوست  من یک. شودبه مقابل صفحه تلویزیون ما، بسیار دشوارتر میاین مخاطب ند، کارمان برای بازگشت ین و به آن عادت کتأم

 کرد که این پسر، طعم عالی سیبخی گله میبه شو ساله دارد. آن پدر 23فرزند پسر  شناس است و فقط یکدانشگاهی دارم که مردم

. اما واقعیت این است که آن پسر تقصیری ندارد داند.ای لبنانی میکارخانه های زردفهمد و فقط سیب را همین سیبشمیرانی را نمی

-و بچه هتیار سیب لبنانی قرار گرفتغفلت، بازار ما در اخ سیب شمیران را بهبود ببخشیم و به تولید انبوه برسانیم و در اثر ایمما نتوانسته

بیشتر مربوط به طعم گلوله است؛ نه شمار یا قدرت منابع  ند. موازنه قدرت در تهاجم فرهنگیاهبه مزه سیب لبنانی عادت کرد هایمان

کارکردها و  ه تمامیها، مربوط بوجو کرد. نیازها و طعمجست کنندهسرگرم هایمسأله طعم پیام را نباید فقط در برنامه شلیک گلوله.

 (1384 ص، ب1384راد، )محسنیان« هاست.رسانه وظایف

 ماهواره در ایران درخصوص مصرف 46سنجی دانشجویان ایران )ایسپا(های مرکز افکارنتایج نظرسنجیمطالعه 

-تلویزیون فزایش میزان استفاده ازا به موازات» است؛ به بیان دیگر،« اعتمادی به آنماهواره در عین بی افزایش استفاده از»دهنده نشان

پیدا کرده است. بنابراین شاید  اصلی کسب خبر کاهش عنوان منبع، اعتماد به آنها به1383 -31 یهاای در حد فاصل سالماهواره های

به  جا اعتماد اینکه هرها نیست. نکته دیگر به این شبکه به معنای اعتماد الزاماای های ماهوارهتلویزیون استفاده زیاد از بتوان گفت

 ، اعتماد مردم به1334در سال  .یابدمیافزایش ای های ماهوارهتلویزیونبه  -اعتماد او نه لزوم -رجوع؛ یابدمیصداوسیما کاهش 

 (1)شکل « شده است.ای های ماهوارهتلویزیونمنجر به استفاده از  که این قضیه یافتهکاهش  1331صداوسیما نسبت به سال 
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مردان و یک خبر امیدوارکننده برای حکومت  ظاهربه استفاده از آنها شبا وجود افزایای های ماهوارهتلویزیونبه « اعتمادیبی»گرچه 

 فرو روند و از خود پرسش نکنند که آننباید در خواب خوش  آنها اما ؛استای نظام مسئوالن فرهنگی و رسانه ویژهبه

 ا کاهش یافته است؟داوسیمچرا اعتماد مردم به ص 

 کاری آنهاست؟ و حوزهکارکرد یا  بیشتر در چهای های ماهوارهتلویزیوناعتمادی مردم به بی 

  افزایش یابد؟ های صداوسیماشبکهاز چه باید کرد تا استفاده توأم با اعتماد مردم 

 هایشبکهبه این سو، تعداد  1381های میانی دهه دهد که از سالدانشگاهی نشان می مختلف هاینامهها و پایانمطالعه پژوهش

های سینمایی و کننده مانند: فیلمهای تفریحی و سرگرمبرنامه های سیاسی،که بیش از پخش اخبار و برنامه زبانفارسی ایماهواره

به « را به خود جلب کرده است.مخاطب بسیار از قشر جوان جامعه »کنند، افزایش یافته و را تأمین و تولید می های خانوادگیسریال

 ؛شوندتهیه و تولید می عوامل ایرانیبازیگران و کارگردانان،  ای که اکنون با حضورهای ماهوارههدف اصلی این سریال»، باور منتقدان

-یوضوح م این تحمیل سبک زندگی غربی را به تقویت فرهنگ و تحمیل سبک زندگی غربی نیست. چیزی جز تضعیف فرهنگ بومی،

و عادی شدن روابط جنسی دختر و پسر قبل از  تضعیف جایگاه حجاب در جامعه برای ترویج مدگرایی، هاتوان در تالش این سریال

 . در این، مشاهده کردازدواج
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 -میهای اسالارزش  در مقابل، و شوندداده می نمایش مناسب، به شیوه بسیار و های خوبعنوان ارزشبه های غربیها، ارزشسریال

های غربی هستند، پیروز و موفق همیشه افرادی که نماینده ارزش .آیندبه شمار می زندگی فردی کردن نوعی تعصب و محدود 43ایرانی

که با این  نیز و هر کس شوندمی آنها فرشته نجاتو  کنندبه دیگران کمک می و حتی رسندهای خود میشوند و به خواستهمی

 (18، ص 1332زاده و عبدی، )هرمزی« رود.خورد و از بین میشکست می حانهمذبو ،دربیفتد هاشخصیت

ی است: نبا وجود گذشت بیش از یک دهه خواند همچنان مصرف ماهواره در ایران، قابل توجه و دیگر نیز درباره نتایج یک پژوهش

 تر ازهای ماهواره هستند، ضعیفبرنامه بیننده گرایی کسانی کههای دینی و ملی، پایبندی به ارزشدینی و عقیدتی میزان باورهای»

توان با درایت، ؛ اما میاستی امنیت ملی کشور بنابراین ماهواره تهدید جدی برا های ماهواره نیستند.گروهی است که بیننده برنامه

ریزی جهت ع آنها و برنامهشناخت نقاط ضعف، رف تهدید را به فرصت تبدیل کرد. این مهم مستلزم مدیریت صحیح، همگام و کارآمد،

جانب  با مسأله ماهواره برخورد اصولی و علمی از است که تا به حال نقاط قوت در جامعه است. از جمله نقاط ضعف این بیشتر کردن

ه از جمل سالم برای جوانان اوقات فراغت مناسب و متنوع جهت گذراندن امکانات و شرایط مسئوالن صورت نگرفته است. فراهم نبودن

 ارایهدر جهت « رسانه ملی»عنوان به است. کوتاهی و قصور از جانب صداوسیماماهواره روی آوردن آنها به سمت برنامه های  دالیل

 تأثیر نبوده است.کننده در این زمینه بیهای شاد، متنوع و سرگرمو برنامه روزاطالعات جدید و به

های دارند، کمتر به سوی انحراف تررند. آنهایی که دیندارتر هستند و باور ملی قویدا ییو باال دینی و ملی قوی هایجوانان ما باور

توان با مدیریت آموزشی می و الگوهای دینی خاص خود دینی و اسالمی با فرهنگ اصیل شوند. بنابرایناخالقی و اجتماعی کشیده می

با درونی کردن فرهنگ دینی و ملی خود  آینده جامعه درونی کرد. اجزا و عناصر این فرهنگ دینی و اسالمی را در گردانندگان کارآمد،

 (1386تبار، انی و ملکی)الریج« مصون ساخت.های ماهواره های برنامهتوان آنها را در مقابل تهدیدمی در جمعیت جوان کشور

این بار  ایسپا، . نتایج نظرسنجینداتبدیل شده مردان و نخبگانماهواره به دغدغه امروز حکومت اجتماعی، شاید بیش از هایشبکه

)شکل « همچنان ادامه دارد. ویژه تلگرامهای اجتماعی، بهروند صعودی عضویت در شبکه»که  دهدهای اجتماعی نشان میشبکه بارهدر

2 ) 
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باشد؛ چرا که این  ؤثر در درازمدتراه حل درست و م تواندماهواره نمی منع استفاده از های اجتماعی نیز همانندشبکهفیلتر کردن »

 ما اجتماعی بیش از گذشته بر حیات حال آنکه خود مسأله، همچنان و شاید حذف صورت مسأله را دارد؛ سلبی نیز تنها نقش رویکرد

منفعالنه  ویکردهای آن غفلت کرد و ربین بود که از آسیبتوان خوشمی قدرهای اجتماعی، نه آن. در برخورد با شبکهه استافکندسایه 

)بهمنی و « دست داد. را ازهای فراهم آمده فرصت وبرخورد کرد  آنها سرسختانه در مقابل قدر بدبین کهدر پیش گرفت و نه آن

 (33، ص 1333شکیبا، محمدی

هنگ استفاده از درحال توسعه که با آن دست به گریبان هستند؛ مسأله فر دیگر جوامع بزرگ جامعه ما و بسیاری از یکی از مشکالت»

شهرها که حتی در نه فقط در پایتخت و کالن نوپدید، آسیب این وسایل ارتباطی ترینادعا کرد که جدی بتوان فناوری است. شاید

 شماربه  های مختلفآسیب بروز ها بین دختران و پسران نوجوان است که زمینهاز میان برداشته شدن حریم ها،شهرها و شهرستان

تربت  شهرستان درباره میزان استفاده از ماهواره، اینترنت و تلفن همراه، در بین جوانان نتایج یک پژوهش ای نمونه،؛ بر«آیدمی

این  نفر از جوانان 213از »دهد که نشان می -تهران پایتخت، کیلومتری 1111 و مشهد شهرکالن جنوب کیلومتری 141 در -حیدریه

بیشتر از حد  از این وسایل ارتباطی اند؛ میزان استفادهتصادفی انتخاب شده گیریش نمونهزن( که با رو 81مرد و  123شهرستان )

 (218، ص 1334)پوراکبران، « است.های سنی گروه سال، بیشتر از سایر 21-21سنی گروه متوسط جامعه و در 
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نشان  نیز در تهران زبانفارسی ایماهواره هایویزیونتل هایبرنامه و پیامدهای استفاده از ماهواره ضریب نفوذ نتایج پژوهش دیگر درباره

قابل مالحظه است و بین استفاده از  نفوذ ماهواره نفر، ضریب 363نمونه  سال با جمعیتو میان در بین دو نسل جوان»دهد که می

رایی مثبت نیست و منجر به کاهش موارد، این همگ اما در بیشتر همگرایی ارزشی بین نسلی رابطه وجود دارد؛ آن و میزان هایبرنامه

( البته 61، ص 1333)ساعی و همکاران، .« شودمی های اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانیسال به ارزشو میان های جوانگرایش نسل

 این نتایج تنها اختصاص به تهران ندارد!

 در -ابرکوهدر بین زنان شهرستان  ی جمهوری اسالمیسیماو  ایهای ماهوارهتلویزیونفردی بینندگان در روابط میان مقایسه اعتماد

 هبینندزنان »زند. مهر تأیید میمصرف ماهواره  مخرب پیامدهایو  ها درباره نفوذنیز بر دغدغه -استان یزد تفت شهرستان غربی جنوب

 تر دارند؛ هرچند در بینردی پایینف، اعتماد میانسیمای جمهوری اسالمیهای برنامه بیننده زناننسبت به  شهرستان در این ماهواره

-می تأثیر آنهااعتماد  میزان بر ... نیزند: سن، جنس، سطح تحصیالت، شغل ومتغیرهای دیگر مان نفره زنان ابرکوه، 141جمعیت نمونه 

 ماهواره مصرف که دهندمینشان  هاد. این یافتهگذار

 (83، ص 1333بفرویی، )برزگر « شد.داشته بابرای مخاطب  مخربپیامدهای  تواندمی

-شرکت مادران»ساله نیز حکایت از آن دارد که  18تا  11 از تأثیر ماهواره بر نوجوانان تبریزی تجارب مادران 48پدیدارشناسانه همطالع

مبود ، کق نوجوانانهای صداوسیما با نیازها و عالیهایی نظیر: جذابیت نداشتن و متناسب نبودن برنامه، مضمونمطالعه این کننده در

 به تماشای امکانات تفریحی و بیداری غرایز را از دالیل روی آودن نوجوانان

های ماهواره در عصر و آثار مثبت برنامه های خود به برخی کارکردهاکننده در گفتهمادران شرکت . همچنیندانندمیهای ماهواره برنامه

مثبت  های مختلف و افزایش اطالعات علمی و عمومی را جزء آثارفرهنگآموزی، آشنایی با زبان ،اشاره کرده اطالعات و ارتباطات

 برخی ،دانستهماهواره را بیشتر از آثار مثبت آن  مادران در اظهارات خود، پیامدهای منفی استفاده از بیشتر. در مقابل، دانندمیماهواره 

. بلوغ زودرس، فشار روانی، پرخاشگری، یادگیری کلمات هستند بسیار نگران ماهواره استفاده نوجوانان از نیز از پیامدهای منفی دیگر

روابط با جنس مخالف و تغییر سبک زندگی، از جمله این  ها، عادی شدنوالدین و نوجوانان، تعارض ارزش رکیک، کاهش حرمت بین

 (1333القرایی و موال قلقاچی، )سلطان.« استکننده پیامدهای نگران

 11 جوانان نفر از 411با حجم نمونه « نسبت به حیات اجتماعی ها بر احساس جوانانأثیر استفاده از رسانهت»درباره  پژوهش یک نتایج

 جوانان نسبت به حیات اجتماعی رابطه ها با احساساترسانه نوع استفاده از»دهد که نیز نشان می ساله ساکن شهر گرگان 23تا 

بیشتر باشد، احساس آنها نسبت به  های مدرن مانند: ماهواره و اینترنتجوانان از رسانه معنادار دارد؛ به طوری که هرچه اولویت استفاده

 «شود.تر میحیات اجتماعی منفی

 (86، ص1383فر و همکاران، )خوش

 ی جمعیهاویژه جوانان از رسانهمردم و به حکایت از استفاده نامتوازن« نمونه خروار مشتی»عنوان ها بهنتایج این پژوهش یگذرا مرور

 .استمردان نخبگان و حکومت به «هشدار»و وسایل ارتباطی نوپدید دارد و به حقیقت یک 

زمانی که فرد  سود بجویند. هااز آن استفاده کنند وها خود از رسانه اصیل و نه کاذب عنوان مخاطب باید به مقدار نیازبه هاانسان»

بیشتر ورزی را با اندیشه رسانهتوازن را در استفاده از آن رعایت کند؛ محتوای پیام کند، باید استفاده می مخاطب از یک رسانه خاص

 سازد، از بین ببرد یا بهتسلیم خود می بی چون و چرا و کشاندخود می را به سوی فرد مخاطبرا که  و اثر جذب پیام کند یابیشارز

 های ظاهری،ها با استفاده از جاذبهاستفاده کند. گاهی رسانه ختلفهای مو آگاهی از رسانه حداقل ممکن کاهش دهد و با ارتقای علم

مثل رژیم غذایی است؛  ایمصرف رسانه شوند.بسیار می سازند و موجب پیامدهای منفیمی اعتنااصلی جامعه بی مسایلمردم را به 

 کم یا زیاد هر رسانه از دارد؛ چرا که مصرفجدی نی یک دقت د، بهرچقدر، چطور، کجا و چه کسی باید استفاده ک اینکه از هر رسانه

باعث  های مختلف،رسانه گیریکاربگذارد. توازن در بهناخوشایند بر رشد ذهن و شخصیت  تواند موجب بیماری شود و تأثیرمی

 (31، ص 1383شاد، )منصوری« شود.مخاطب می فرد و تعادل رشد ذهنی و شخصیتی هماهنگی

-برای بقای مؤثر رسانه حل راه ارایهشناسی وضع موجود و ویژه آنها که به دنبال آسیببه رسانه در ایران، ارتباطات و های حوزهپژوهش

-به -معاند های بیگانهبر تبلیغات رسانهذهن مخاطب در برا سازیدر میدان سخت رقابت هستند؛ کم و بیش بر مصون صداوسیما و ها
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ای رسانه اذ یک سیاستخات»یابند که پایان می نیز آشنا هایجمله طور معمول با اینهب کنند وتأکید می -زبانویژه از نوع فارسی

-و به آگاهی مردم های مناسب برای افزایشو تمهید شیوه ای مخاطبسواد رسانهنقش  و مناسب در عصر جدید بدون توجه به اهمیت

در  های درسیبه این منظور، استفاده از کتاب و برنامه پذیر نیست.نها و سازوکارهای اثرگذاری آنها امکارسانه به جایگاه ویژه جوانان

)شهاب،  «یک نهضت اجتماعی پیگیری کرد. عنوانبه ویژه صداوسیما را بایدهای جمعی، بهرسانه درمدارس و نیز افزایش آگاهی 

 (31، ص 1331

 به شکل کم و بیش که از افراد استای مجموعهسوی  ها ازها و تالشاز کنش ای، جریان یا مجموعه43جنبش اجتماعی»نهضت یا 

استفاده » طرح ( و11شناسی آکسفوردجامعهالمعارف )دایره« گرایش دارد کند یا به آنخاص حرکت می پیوسته به سمت هدف یا اهداف

 عنوان یک نهضت اجتماعی درهب« ویژه صداوسیماهای جمعی، بهرسانه درافزایش آگاهی و نیز  های درسی در مدارساز کتاب و برنامه

 سازی و ورود آموزشبرای زیستن در عصر کنونی است و بومی ای، یک مهارت حیاتیسواد رسانه» است که تأکید بر این نکتهحقیقت 

ظ و تقویت ها و حفدر استفاده بخردانه از رسانه آموزان و ]عموم مردم[دانش 11توانمندسازیمنجر به  ها[ای به مدارس ]و رسانهرسانه

سند  در مسیر تحقق اهداف ای با توجه به حرکتسواد رسانه سازی آموزشبومی از این رو،شود. اسالمی می -ایرانی هویت فرهنگی

ها، ارتقای مدیریت هوشمندانه و خردمندانه در استفاده از رسانه ،نظام کلی هایسیاستو دیگر  12آموزش و پرورش  تحول بنیادین

ها در زندگی، رسانه تر از نقشفردی، داشتن درک عمیق یت قدرت پرسشگری نقادانه و استقاللتقو ای،های رسانهش پیامپرداز توانایی

 به دغدغه اصلی باید« 13در جامعه اطالعاتی ای و ایفای نقش فعالسواد رسانه آگاهی از مفاهیم کلیدیاجتماعی و  بهبود ارتباطات

« ترین مرکز هدایت فکریعمده»های سازیدر برنامه تبدیل شود و حاصل آن،« رسانه ملی»عنوان به یماویژه در صداوسریزان، بهبرنامه

-وجست» مخاطب ( شنیده و دیده شود و به گوش و چشم12/4/1383 ،صداوسیما اندرکاراندست هنرمندان و جامعه )بیانات در دیدار

 (33 ، ص1333اده و کیا، زرو شود. )تقیروبه وی احتمالی با پذیرش تا شایدبرسد « جوگر و انتخابگر

 مواجهه در وی ساختن توانمند هدف با ظاهربه گرچه صداوسیما، در مخاطب «ایرسانه سواد» سطح ارتقای و آموزش برای سازیبرنامه

 پیامدهای برابر در مخاطب ذهن ساختن مصون مقدمه خود این اما گیرد؛می صورت -آنها محتوای ویژهبه و -هارسانه هایپیام با نقادانه

 بیگانه هایتلویزیون عمده طوربه و معاند هایرسانه جاییهمه حضور

 عمومی فرهنگ بر را آنها درازمدت تأثیر و نفوذ دامنه تا است ایرانی جامعه عمومی فضای در همسو اجتماعی هایشبکه و زبانفارسی

 .کند مهار امکان، حد تا و محدود جامعه،

را مرور کنیم و به دنبال  زیرهای کلیدی پرسش و ساز فرضی رادیو جوان بنشینیمبا احساس همدلی به جای برنامه اییم دوبارهبیحال 

 پیام، پررقابت بازار در کهپاسخ مناسب آنها باشیم 

  ها کدام است؟رادیو جوان از دیگر رسانه« تمایز»عامل 

 و است؟ «مزیت» یک این ایستگاه اختصاصی برای ن،جوانا از گروه کدام هایخواست به پاسخ و توجه 

 است؟ کدام ایرسانه سواد آموزش حوزه در ویژهبه جوان، نظر مورد مخاطب با ارتباط تداوم و برقراری بهینه شیوه 

 

 چارچوب نظری

، ی باالهاپاسخ به پرسش برایزیر را  14چارچوب نظری های پیشین،پژوهش -تا حد امکان -ها و مرورفرضنگارنده با توجه به پیش

 (33 ، ص1382)اقتباس از: خجسته،  کند:ترسیم و پیشنهاد می

  چارچوب نظری پیشنهادی -3شکل

 

 

 

 

 

 

 نظریه وساطت
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 55بازار پیام 55نظریه   

 نظریه بازار پیام در یک نگاه  -1جدول 

 الزامات کاربرد در صداوسیما  55های کلیدیگزاره 55رویکرد

دیده خیالی یک پ« تهاجم فرهنگی»

است که  بلکه یک واقعیت نیست؛

بار چندگاه یک کشورهای گوناگون، هر

مهاجم و چه در  چه در نقش -آن را

تجربه  -گرفته مورد هجمه قرار نقش

 اند.کرده

معتقدان به این دیدگاه بیشتر متعلق 

به جوامعی هستند که از نظر نظام 

های عمیق با غرب دارند تفاوت ارزشی،

چه  -سلطه خارجی نیز و در گذشته

به صورت استثمار رسمی و مستقیم و 

سبب  -غیرمستقیم رسمی وغیر چه

های های جدی بر ثروتشده تا آسیب

 مادی و معنوی آنها وارد شود.

د که در نگویمی های تاریخیواقعیت

 فراگردی، آینده دهکده جهانی

 از جبر و اختیار همچون هر نابرابری

در طول است که  در جریان یدیگر

ا مشابه آن مواجه بوده ها بتاریخ، ملت

 فاوت بههای متدسترسیلیل و به د

ی دستاوردها ، ازافزارافزار و نرمسخت

 اند.شده نابرابر برخوردار

های ارتباطی و فناوریباید تحوالت 

 فراگرداطالعاتی را به صورت یک 

 تاریخی نگاه کرد. این نگاه گرچه

اما  ؛دهدنمی ماهیت موضوع را تغییر

 کند.را تعیین می نوع رفتار ما

خود یک وضعیت در  دهکده جهانی،

 ر است و در چند دهه آینده،اگذ حال

شود که آن را می وضعیت دیگر حاکم

 نامند.می «بازار پیام»

نظریه بازار پیام این  گیریاساس شکل

بازاری به  است که در دهکده جهانی،

 ر جهانی پیام،در بازا

 نوع ارتباط، افقی و نه عمودی است؛

 ؛داردادامه وقفه بی و پیوستهمبادله پیام، 

شود، دهنده داده می وقتی پیام به دیگری

 ماند؛میمالک پیام  کماکان

توانند هم می همه است وبسیار  فروش پیامتک

 گر باشند؛گیر و هم ارتباطارتباط

خصلت  فاقدگر، نه تنها مخاطب یا ارتباط

، بلکه از هر نوع یکپارچگی دیگر است 13«توده»

 دور نیز

ای فردیت، هر لحظه مجموعه شود و با حفظمی

ها یا با برخی اقلیت های مشترکاز خصلت

 بیناز  نیز آنهاکه  داردهای متفاوت اکثریت

فرستنده مشابه  هزاران گزینه، خود را در معرض

 ؛نداقرار داده

افزایش اینترنت  وجوگر درتشمار موتورهای جس

و  جوها، سوای نوشته، صداوجستو این  یابدمی

 و دنگیردربرمی و متحرک را نیز تصویر ثابت

وجوگر و جست فرد، کامال تاکنند کمک می

 ؛کننده منفعلمصرف نه ،گزینشگر باشد

خبر و دریافت خبر  میان باور یک رابطه متقابل

بانی خبر دروازه هپدید نتیجه، درشود. میفراهم 

 گیران بود، در ارتباط گرانکه خاص ارتباط

 تروسیع

 ؛دوشمی

شود که سبب می نبود دیوارهای ارتباطی

همراه با اقتباس و تقلید در سبک و  نوآوری،

 هایمالقات محتوای پیام، انحصار را از بین ببرد.

 مختلف هایاما مجازی فرهنگ ،چهره هچهره ب

 با یکدیگر و

 ها واز رسانهکنندگان مراجعه بانی پیوستهدیده

های ای را در اندازهتکثر رسانه -ظاهربه -هاسایت

 ؛دهدمیبسیار متنوع توسعه 

در حوزه  افزاریتحوالت سخت

، گرچه قدرت گزینشگری ارتباطات

های فرد مخاطب را در تمامی حوزه

ارتباطات کالمی و تصویری بسیار 

-همچنان افزایش میافزایش داده و 

دهد؛ اما زمان را برای وی منبسط 

ساعت  24هر  و کماکانکند مین

ساعت خواهد  24روز، همان شبانه

بود؛ پس رقابت برای جلب توجه و 

اعتماد بیشتر فرد مخاطب بسیار 

 سخت و پیچیده است.

و اصل  اصل گزینشگربودن انسان

 اید پذیرفتفراگردبودن ارتباطات را ب

پدیده فناوری ارتباطات و به و 

ای از عناصر عنوان مجموعهبه اطالعات

 ،نسان معاصرا در سپهر حیات متعامل

کارگیری با به رد تانگاه و کوشش ک

در قبال های سیستمی تحلیل

 فشارهای ناشی از تغییرات محیط،

سیستمی بروز  مناسب هایواکنش

 د.اد

شیوه خردگرایانه و غیراحساسی را در 

و راز و رمز  جهانی پیام شناخت بازار

و از  ردهای آن، دنبال کسازوکار

 مناسب یردر یافتن تداب همین مسیر،

برای رقابت در این بازار، موضوع 

داخلی را مبنا  خاطبم تأمین نیازهای

 د.اقرار د

 جانبهسه گویوابزار گفت را هارسانه

« نخبگان»و « ملت»، «حکومت»

به جای  تاد رک و کوشش دانست

سرازیرکردن اطالعات به سمت 

مخاطب که اغلب به شکل 
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 «کارکرد»و  «ساخت»با آید می وجود

مشابه بازاراهای سنتی ایران که در آن، 

ابتدایی  انبوه دوران به جای مخاطب

 حضور

جدید  ، سه نقشی جمعیهارسانه

 61گرانگیرد که ارتباطمی شکل

 متعدد،

-وجست متعدد و 61گیرانارتباط

 ؛جوگران متعدد ایفاگر آن خواهند بود

ها نیز جایی نقشضمن آنکه جابه

 غیرممکن نیست.

 ماهیت تبلیغ برای تبلیغ اصلی در عمل همان

 ؛فرستنده پیام پیام خواهد بود، نه تبلیغ برای

 کنون توان مالی کافی که تا کوچک هایرسانه

ند صدای خود توانمی اند نیزتهبرای تبلیغ نداش

 ؛به گوش دیگران برسانند -چند محدودهر -را

-جوگران، بیوجستگیران وگران، ارتباطارتباط

-میگذشته  ها، به مراتب بیش ازدولت توجه به

روزمره خود به ارتباط با  مسایل توانند درباره

 دل کردن برای درد بپردازند و از این راهیکدیگر 

فشارهای روحی خود ی بیگانه و تخلیه هاآدم با

 ؛استفاده کنند

بانی بدون دروازه هافرصت شناخت تمدن

 ؛شودها بیشتر فراهم میپروپاگاندیست

 سازی پیامدهای تهاجم فرهنگیخنثی امکان

به  64«های بزرگدروغ عصر»شود و بیشتر می

 ؛آیدسر می

 های میان خود راکه تفاوت قدرها همانفرهنگ

-نیز آگاه می ی خودهاناسند، از مشابهتشمی

 ؛ وشوند

پس از دهکده جهانی، جریان تحوالت در سپهر 

مسیر معکوس مسیر تحوالت  ارتباطی جهان،

 کند. این خصلتمی سنتی را دنبال بازارهای

و تضاد دو عامل اساسی است:  ناشی از تقابل

-انبساط قدرت گزینشگری ارتباط»تضاد میان 

سرمایه  نیافتن انبساط»و  سواز یک« گیران

 از سوی دیگر.« هازمانی آن

، امکان دستیابی ست62پروپاگاندا

های داده»نخبگان را به  مستمر

 به جای اینکه تاد رفراهم ک 63«خام

 تنها ویژه صداوسیماها و بهرسانه

 ؛ پردازشگرها باشندسخنگوی دولت

ها به منظور ساخت اطالعات داده

 محسوب شوند.

 اجتماعی انتقاد مستمر و آزاد شرایط

-به بزرگ د و از این راه،ررا فراهم ک

 ترینو مهمترین ابزار نظارتی جامعه 

د و بر وسیله اجتناب از خطا تبدیل ش

 احتمال خطا که همیشه وداین باور ب

 در

 وجود دارد. داریحکومت

های علمی نیازسنجی در از روش

 د.راستفاده ک مخاطب تأمین نیاز

توان در مقابله  امکان افزایش با هدف

را  های مراقبتیبا امواج بیرونی، شیوه

ظارت های سنتی نشیوه جایگزین

 د.رک

های تولید و در تدوین دستورالعمل

 های جدیدپخش برنامه، خصلت

 های ارتباطی جهانواقعیت ها ورسانه

 .گرفتنظر  معاصر را در

 شناخت مخاطب را از فرهنگ و

 د و وی را ازاهای بومی ارتقا دارزش

آگاه  ساخت و کارکرد بازار جهانی پیام

 پیامدهای از مؤثر د که مراقبتکر

 راهتنها از  61«یتداخل فرهنگ» سوء

 افزایش خرد جمعی ممکن است.

 (1388 -1818، صص ب1384راد، )محسنیان  
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 اینظریه سواد رسانه   

 در یک نگاه اینظریه سواد رسانه -2جدول 

  الزامات کاربرد در صداوسیما های کلیدیگزاره رویکرد

و ها رسانه تک افراد باید در انتخابتک

 توانمند باشند. آنهاتوای مح تفسیر

 هایمهارت ها ودانسته اگر مخاطب

 پرورش متناسب با آنچه باید، خود را

 و خواهد داشتن مناسب انتخاب؛ دنده

به هر  نیز نامناسب انتخاب این البته

ها برای است از اینکه رسانه حال بهتر

 کنند. ریزیبرنامه اوبدون آگاهی  و او

ی تفسیرهاو  هاانتخاب ،اصلیمسأله 

 یا رسانهآن  بلکه مخاطب نیست؛

 این زمینه که هستند یهایرسانه

 د.نسازمی را ها و تفسیرهاانتخاب

ای، رسانه سواد مخاطب دارایالبته 

تا حد  -را دخوی ها و تفسیرهاانتخاب

و کمتر اسیر  سازدمی «خود» -امکان

 .شودمی چینی دیگرانزمینه

 ابتداییو  اصل مسئولیت: مسئولیت اصلی

 «فرد»به عهده خود  ایافزایش سواد رسانه

حکومت،  مختلف مانند: یمخاطب است. نهادها

از  توانندمی تنها ها و خانواده، رسانهبازار، دین

-می گونه کههمان د باشند؛افرامنابع کمک به 

 باشند. نیز آن توانند مانع

 سواد هر نظریه درباره اصل تأثیر: مرکز توجه

بر  هارسانهتأثیرگذاری  «نحوه»ای، رسانه

منفی  یا مثبت که ممکن است مخاطب است

که تنها بر دوری از  هانظریه باشد. آن نوع

تمرکز م هارسانه استفاده از منفی پیامدهای

 بوده، ناتوان از این «واکنش»تنها یک  ؛هستند

 هممخاطب  چگونه» دنتوضیح ده که هستند

و محتوای  بانتخارا  های خاصرسانه یا رسانه

 یا رسانههم  و کندمی تفسیر آنها را

 محتوای آنها را و انتخابرا  های خاصرسانه

 «.کندمینتفسیر 

 ها، دانستن اینمحور شناخت انساناصل تفسیر: 

 نکته مهم است که ذهن آنها چگونه کار

 رایانه یک تر ازبسیار پیچیده انسان کند. ذهنمی

 به سرعت را است؛ چرا که هر پندار پیشرفته

 با آن بیامیزد؛تواند تصویر کند؛ احساسات را می

های راه ؛نشان دهد واکنشپردازی کند؛ خیال

 هایبر را برگزیند؛ و در جریان اشتباهمیان

 نکوهش شود. ،منطقی

توقع  یک معنای مشترک: این اصل اهمیت

 تمامیتا  بخواهیم خاطببیجاست که از م

 خاطبعکس، م بر د؛تفسیرها را خود انجام ده

و با  دبشناسبرای اینکه بتوانند دیگران را 

د، مشترک با آنها پیوند یاب از مفاهیم استفاده

 د.از تفسیرهای دیگران را نیز بپذیرباید بسیاری 

متفاوت برای یک مفهوم  واژه فردچنانچه هر 

داشته باشد، ارتباط  -برای نمونه، درخت -خاص

پیوستگی ه باید مردم نشدنی خواهد بود. هم بین

 استپیوستار  ای یکسواد رسانه

 هایدرجه دماسنج که مانند

بر این مختلف دارد. هیچ نقطه 

 ایوجود ندارد که به اتک پیوستار

اصال  یک فرد آن بتوان گفت

ای ندارد و هیچ نقطه سواد رسانه

که  وجود ندارداین پیوستار  برنیز 

 ای کاملسواد رسانه دهندهنشان

 باشد. فردهر 

 و استبعدی چند  ایسواد رسانه

، «احساسی»، «شناختی»بعاد ا

« اخالقی»و « شناختیزیبایی»

بر  دابعادارد. هر یک از این 

ز ، متمرکدرک متفاوت هایحوزه

 هستند:

-واقعحوزه شناختی به اطالعات 

، داللت دارد؛ مانند: تاریخ نیادب

در  که آن مانندو ها ها، تعریفنام

 است.مستقر  مخاطب مغز

نیز حاوی  حوزه احساسی

 درباره احساسات اطالعات

: مانند؛ احساساتی است مخاطب

عشق، نفرت، خشم، شادی و 

که در قلب مستقر  ناامیدی

 ند.سته

حاوی  اما شناسیحوزه زیبایی

تولید  هایشیوهدرباره  اطالعات

-گوش ها وکه در چشم پیام است

 قرار دارند. مخاطبهای 

 اطالعات حاویحوزه اخالقی و 

و  که در ضمیر هاستارزش درباره

 .ندستهمستقر  مخاطبروح 

سواد » باید خود مخاطب ابتدا

تأثیرها و از و  کندباور  «ایرسانه
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های قراردادی آن را بین یک مفهوم و نشانه

خواه یک واژه، تصویر، صدا، بو، حرکت  بپذیرند؛

کردن  جور که رااین وظیفه  یا هر چیز دیگر.

 معنا

ای مهم سواد رسانه هایبخش ؛ ازخوانندمی

 است.

مخاطب اگر  قدرت: دانش، قدرت است. اصل

د؛ بگیردست  معناسازی را خود در عنان دبخواه

ویژه در پنج حوزه نیاز ، بههای گوناگونبه دانش

ای، ها، صنایع رسانهرسانه د: محتوایدار

 ها، جهان واقعی و خویشتن.رسانه تأثیرگذاری

ای، توانمندی سواد رسانه اصلی اصل هدف: هدف

ها را خود در رسانه است تا کنترل مخاطب فرد

 خو هنگامی که مخاطب درباره د.دست بگیر

ها و پیامدهای ها، رویارویی با پیامگرفتن با رسانه

 آن

ها را به رسانه در حقیقت کنترل د،اندیشنمی

با  وی گرفتن خوکنترل تا آنها  ندکواگذار می

 محتوای ازخودکار  روزمره و تفسیرهای هارسانه

 .بگیرنددر دست را ها پیام

ها و انتخاب رسانه نوع پیامدهای

تفسیر محتوای آنها آگاه باشد و 

-شکل گوناگون مؤثر بر عوامل

د گیری آنها را به درستی بشناس

ها، چیزی پرسشاین به  بتواند تا

 بیش از

چرا مردم های ساده بدهد: پاسخ

-می روبهخاص، روهای مبا پیا

-چشم هاپیام دیگرشوند و از 

مردم چگونه کنند؟ و پوشی می

 را درک هاپیام

خود را  چگونه معنای کنند ومی

 ها می سازند؟پیاممحتوای از 

 در تغییر کنترل از نخستین گام

این است  فرد مخاطببه  هارسانه

-رسانه چگونه دمخاطب دریابکه 

-ریزی میرا برنامه وی ، ذهنها

-سازیبرنامهیرای نمونه،  کنند.

طور به ی رادیو و تلویزیونها

ای چرخه دومرحله یک در معمول

 مدام تکرار

مرحله اول، : دنشومی

ها و مرحله محدودکردن انتخاب

-و تجربه هافسیردوم، تحکیم ت

-به باور کندست تا مخاطب ها

در برابر  ی بسیارهاگزینه ظاهر

 گستره یقتدر حق دارد؛ اماخود 

 ، محدود و گاههااین انتخاب

 بسیار محدود است. با آنکه

 میان های شاید آشکارتفاوت

 ،انتخاب وجود دارد هایگزینه

در مقایسه با  هاتفاوت این

 .ندارد اهمیت چندان هاشباهت

 با توجه به همچنین، مخاطب

های گذشته، هربتفسیرها و تج

شود ها میشنونده یا بیننده برنامه

-هربتفسیرها و تجاین  تا وقتی و
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و عاری از  بخش، رضایتها

 وشکست  ، مانند:منفی احساسات

روند استفاده و  ؛باشد نفرت

جمعی و  رضایت از این دو رسانه

و  شودمی تقویت، محتوای آنها

در نفوذ و  توانایی این دو رسانه

 .یابدتأثیرگذاری افزایش می

 (3 -21، صص 1381و پاتر، ترجمه کاووسی،  63 -83، صص 1331، )پاتر، ترجمه اسدی و همکاران   

 

 55نظریه وساطت 

 نظریه وساطت در یک نگاه -3جدول 

 الزامات کاربرد در صداوسیما های کلیدیگزاره رویکرد

 

 

 

 

ها بر فراگرد رسانه 63منطق و فرم

اینکه  باید به. مؤثر است ارتباط

برقرار  طچیزی ارتبا درباره« چگونه»

آن توجه و « چیستی»شود، در کنار 

 که کردمطرح  را این پرسش همواره

 در دستکاری استفاده و چگونه  با»

 به بهترین توانمیهای موجود فرم

 وجه آنها را به کار گرفت و بر

مسلط  68فرم بر محتوا گذاریتأثیر

 «؟شد

 

 

 

 یراتییتغتغییر یا  دتواننمی 63یارسانه هایفرم

به  رویدادها ای و خبریپوشش رسانه نوع در

-ها و قواعد بهنباید ویژگیاز این رو  وجود آورند.

نسنجیده قبول بسته و چشمهر فرم را  کارگیری

 کرد.

ها را مطرح باید همواره در ذهن خود این پرسش

 کرد که

ها را سودمندانه به کار توان فرممی حدچه تا »

  و «؟گرفت

با اهداف  توانندمی مهنگا چه تا هااین فرم»

 «؟باشندها سازگار رسانه 31ارتباطی هایپیکار

 31هایها و سبکبه مدل باید

 د.کر جدی توجه ارتباط

رد پرسش ک از خود هموارهباید 

-یا پدیده هارویداد هنگامچه »

 یا خبر به دنتوانمی خاص های

 سیاسی، هنری، هایبرنامه

 تفریح و سرگرمی یا ورزشی

در  آنها پوشش د ونتبدیل شو

، چه نتایج و مختلف هایفرم

برای « ؟پیامدهایی به دنبال دارد

هر رویداد وقتی در  تقریبا نمونه،

 شودمی ارایه 32خبری یک فرم

 یک عنوانبهپذیرتر شده، باور

  .شودمی مطرح 33خبر موجه

-ها و قواعد بهویژگی برباید 

مسلط  مختلفهای فرمکارگیری 

 ر استفاده ازبرای نمونه، د ؛شد

باید  و تلویزیون در رادیو رخبفرم 

 قابلیت توجه کرد:عوامل به این 

 شنیداری و ، ویژگی34دسترسی

، 36، ماجرا و حادثه31دیداری

-قالب و 33تناسب خبر با مخاطب

رویداد تا بتوان  38ریزی موضوعی

و به  33«بندیبسته»را  یا پدیده

طول  با حداکثر یک داستان
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 د.کریل زمانی معین تبد

 (263 -238، صص 1383)ویندال و همکاران، ترجمه دهقان،    

 

 روش پژوهش

 مقاله، مصاحبه آن چنانتوان مینتر، در تنگنا قرار دارد؛ به بیان سادههای دیگر از نظر وجود پیشینه، به نسبت پژوهش «پژوهش»این 

رادیو در  سازیبرنامه خاص، الزاماتطور به د وانجام شده باش با آن های مرتبطو حتی موضوع پژوهش یافت که با موضوع ی رایا پژوهش

-ای را بهویژه کتابخانهبه، 82، روش اسنادی81کنند. از این رو، نگارنده با هدف کاوش یا اکتشاف 81ای را تبیینحوزه آموزش سواد رسانه

 .ه استانتخاب کرد« پژوهشروش »عنوان 

 پذیرند:برای سه منظور صورت می ور عمدهطمطالعات کاوشی یا اکتشافی به»

 پژوهشگر به دانستن بیشتر، ( برای ارضای حس کنجکاوی و عالقه1

 و ،ترامکان عملی بودن مطالعه گسترده ( برای آزمودن2

 (134، ص 1381)ببی، ترجمه فاضل،  «شوند.هایی که در مطالعه آتی به کار گرفته می( برای ایجاد روش3

 و «و مدارک است بر مبنای استفاده از اسناد»است و  83«اسنادی پژوهش»در اصطالح یک  پژوهشاین  ،همچنین

 پژوهشگر و های موجود بودهپدیده مرتبط با ،یا پژوهش ؛یا یک پژوهش تاریخی در دست انجام باشدیابد که زمانی کاربرد می»دانیم می

و  کند را ایجابنیاز به استفاده از اسناد و مدارک  پژوهش،؛ یا ده باشدموضوع برآم های قبلی در مورد آندرصدد شناسایی پژوهش

 (216، ص 1383)ساروخانی، .« دکن مأخذیابی در یک زمینه خاص دبخواهپژوهشگر 

 شرو»از این رو  .استآینده  مطالعات برایهایی ، ایجاد روش یا روشبیشتر و در صورت امکان دانستن به دنبال نگارنده در این پژوهش

 الزاماتدر زمینه  مناسب مأخذاین پژوهش را به قصد دارد تا  را انتخاب کرده است و« یاسناد

 .تبدیل کند مخاطب جوان ا هدف قرار دادنب ویژهبه ای،سواد رسانه رادیو در حوزه آموزش سازیبرنامه

 

 بحث

 بهو برای پاسخ،  دکنمیتجربه  را های کلیدی آنپرسشاز  متفاوت درک پژوهش، این چارچوب نظری به هر نگاه با ماساز فرضی برنامه

 یابد:دست میجالب توجه مهم که  گوییماگر ن هاییافته

 . از این دریچه،نگاه کند رادیو جوان ویژهرادیو و به سازیحوزه برنامهبه « بازار پیام» تصمیم بگیرد از دریچه سازفرض کنید برنامه

با  و فروش کاال باید هماهنگ در انتخاب مشتری بازاریاباست و  81«مشتری»و مخاطب یک روشنده و ف 84«بازاریاب»ساز یک برنامه

بازاریاب را  کارطور شفاف، محدوده به باید ریز است؛برنامه همانبا اغماض که  هم دارحجرهباشد.  دارحجره همان حجره یا صاحب

های اطراف حجره ها، نوع مشتری و کاالهای به فروش رفته یا در حال فروشنگاهی نیز به بازاریابینیم در این راه، کند ومشخص 

 د وانبه حداقل برس را کیفیتامکان عرضه کاالهای مشابه و بی ،در درازمدت مناسب سازی و تبلیغاتهویت برای ریزیطرح با و بیندازد

مورد مشتری  دست کاالی خاص بهفراهم شود و  بازاریابعمل خالقیت و ابتکار  زمینه برای تاد به دست بیاور را بازار سهم مناسب از

 باشد. انمشتریمورد اعتماد  و محل مراجعه همواره متمایز در بازار و ،حجره د وبرس نظر

زی سابرنامه هایاولویتبه اهداف و  با توجهطور شفاف مشخص کنند و سازان را بهبرنامه« محدوده کاری»رادیو جوان باید ریزان برنامه

 «سازی و تبلیغ خالقهویت»، های مخاطب جوان در جامعهایستگاه و نیز رصد خواسته

در صدای  جوانان ایستگاه اختصاصی عنوانبه ای که رادیو جوانبه گونه در دستور کار قرار دهند؛ این ایستگاه اختصاصی راهای برنامه

و  -در حوزه جوانان ویژهبه -صداوسیمامختلف  های، شبکهسازمانی اصطالحر ها و دها و کانالمتمایز از دیگر ایستگاه، جمهوری اسالمی

 باشد. اینترنتو در  ماهواره زمینی و امواج بستر زبان برهای بیگانه فارسیتلویزیون -رادیو نیز

 بینشباید  ار است؛جذاب و اثرگذ هایسازیبرنامه شرطپیش برای حرکت منطقی در مسیر دستیابی به این هدف که به حقیقت آنها

و مقابله با  68محورسازمان نادرستهای ذهنیت شدن از و با دور کنندباور است، « مقدم دانستن مشتری»که همانا  را اساسی بازاریابی
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سازی ادینهمطرح و بر نه 88«جایگزین»عنوان را به 38محورمشتری های درستسازان، ذهنیتدر بین برنامه هایا ناآگاهانه آن نفوذ آگاهانه

 کنند. أکیدت طور مستمربه آن،

نقشه  یک ها تنهاچارچوب خالقیت، موسیقی واقعی رادیوست و در یک ایستگاه خالق،»باور کنند که باید  ریزان رادیو جوانبرنامه

. یدن به مقصد شوددر رس اوحق انتخاب محدودیت  اما این نقشه نباید موجب ؛دندهجهت حرکت را نشان می سازهستند که به برنامه

روی تکنواز، آزاد باشد تا امضای خود را  بتواند مانند یک باید اوز باشد. سابرنامه فرد بینشمکمل  باید یمحدوده کارهمان چارچوب یا 

ر چارچوب ریزان دبرنامه از این رو،به وجود آورد.  سحرآمیز به حقیقت عنوان شنونده، لحظاتمخاطب بهبرای  و قرار دهد عناصر برنامه

 اجازه دنبال کردن آنها باشند و بهسازان برنامه یهای نویدهمدافع اباید  بستهو نه  بازنگاه با ، سازی ایستگاههای برنامهاهداف و اولویت

به  دایمی شآموز باید ریزانبرنامه ،حقیقی برای پیشرفتدارد. عنوان یک دارایی اساسی خالقیت به نیاز بهرادیو  را بدهند. هااین ایده

خالقیت و به بروز  رادیود. آینده نباش تاریخ گذشته خطر و قواعدهای بیفرمول در د و آماده بازاندیشی و تجدید نظرنسازان بدهبرنامه

 «بستگی دارد. سازانبرنامه سپسو  ریزانبه برنامه ابتدا امکان بروز خالقیت نیز

 (161 -166، صص 1381ترجمه بلیغ،  کوی،)مک

حرکت از پخش و  83های اختصاصی و تخصصیرسانه در عصر خیزش»که  بدانندباید همچنین رادیو جوان  سازانبرنامه و ریزانمهبرنا

« تر بازار که عالیق و نیازهای خاص دارند، بیشتر شده است.های کوچکبه بخش ، احتمال دسترسی13دودحبه سوی پخش م 31کلی

 ؛داردن وارتوده دیگر شکل این ایستگاه اختصاصی بالقوه جوان ( از این رو، مخاطب313، ص 1383)ویندال و همکاران، ترجمه دهقان، 

 هایباید این گروهمتفاوت دارند.  هستند، اما باورها و سبک زندگی« جوان»همگی  د که گرچهشومی های فرعی تقسیمبلکه به گروه

رادیو  هایبرنامه و تبلیغ خالق سازیو در هویت شناخترا  حوزه جوانان نخبگانمسئوالن و  مانند: مرتبط، نفعهای ذیگروه نیزفرعی و 

 ایجاد این ایستگاه اختصاصی برای تواندمی جوانان از گروه کدام هایخواست به پاسخ و توجهد که پاسخ دا ، به این پرسشجوان

 ؟سازد متمایز ،در بازار پررقابت پیام آن را و کند «مزیت»

 ارد و مستلزم بازاریابی کارآمد ووقت الزم د، سازی خوبهویت. تقویت کرد مدام بایدرا یستگاه هویت ا» البته

در کجاست؟ کار  باشد،ها برنامه که قرار است شنونده مورد نظرمخاطب  باید همواره از خود پرسید: های تبلیغاتی مناسب است.برنامه

 ،این مخاطبسرگرمی و تفریح  و رود؟جا میکند و کچه می روزانه وی چیست؟ بعد از کار روزانه

پژوهشی  پژوهش در رادیو را یک گروه بهترین مالقات کرد و دانست که از نزدیک را مخاطب باید ویژه در روزهای تعطیل چیست؟به

ا و رفتن به اماکن عمومی ها، صحبت با مردم در بازارهد؛ بلکه گشتن در فروشگاهنکن، تهیه نمیبرای نمونه به پنج هزار نفر تلفن زده که

-برنامه ندید با مخاطب تعامل داشت تا بدا. باترسیم کند را مخاطبی هااز خواسته ترو عمیق بینانهواقع اندازچشم توانداست که می

ص ، 1381، کوی، ترجمه بلیغ)مک .«شودخالصه میرابطه عاطفی ایجاد یک در تمامی ماجرا  آری! انسان هستند. مانند او، نیزسازان 

181) 

به آن،  سازی در بازار پیام را بشناسند والزامات برنامه باید بیش از گذشته -فرضی ما سازو از جمله برنامه -رادیو جوان سازانبرنامه

در بازار دهند.  ارایه جوان شنوندهپذیر به پسند و محتوای جوانها را با فرم جوانپیام ،شدهمشخصمحدوده کاری در  پایبند باشند و

 تضمین متنوع، آن رسانه بقای خود را ظاهربهپرتعداد  هایپیام با رسانه پررقابت

با کند؛ جلب  را ؛ توجه ویمعرفی کند خود را به مخاطب ،زمان تریندر کوتاه بتواند ماند کهمی تأثیرگذار جذاب و کند و همچنانمی

و  ؛کندتأثیرگذاری فراهم  زمینه را برای ،است و محتوای آنخواننده پیام  یا بیننده اکنون شنونده، جلب اعتماد این مخاطب که دیگر

وی تأثیر ها و رفتار گرایش برو  دهداز خود و دنیای پیرامون را شکل های شناخت مخاطب ، چارچوببه تدریج با تأثیرگذاری بر ذهن

 .بگذارد

ند استفاده ک برقراری ارتباط لحظه زماناز لحظه طور مؤثرد که چگونه بهیاموزای خود بآن باید با ارتقای توان حرفه فرضی ما سازبرنامه

 گذشته است! دوران آندیگر ند که گویی نکظاهر تکد و بهکن گووگفتبا مخاطب جوان « محتوا»و « فرم»و در تعامل مناسب 

. از این نگاه کند رادیو جوان ویژهسازی رادیو و بهنامهحوزه بربه « ایسواد رسانه» تصمیم بگیرد از دریچه سازفرض کنید برنامهحال 

برای  «عمومی و یک دانشگاه عظیم آموزشی و تربیتی یک دستگاه» ،باید به سهم خود صدای جمهوری اسالمی رادیو جوان دریچه،
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زالل معارف  از این سرچشمه،»تا ( 23/11/1313وزیر و اعضای هیأت دولت، نخست در دیدار **(س)امام خمینی  )بیانات باشد جوانان

 اندرکارانو دست هنرمندان )بیانات در دیدار« سرازیر شود. آنهابه سمت  های گوناگون زندگیو سیاسی و درس درست الهی و انسانی

است  حدتا به آن جامعه « مرکز هدایت فکری ترینعمده» در این به جوانان «ایسواد رسانه» آموزش اهمیت (12/4/1383صداوسیما، 

آگاه  توسعه سیاسی، یازهای ضروری برای تسریع و تقویتناز نشانگان و پیش»، سازمان صداوسیما 23مدیران ارشد که از نگاه یکی از

 (81، ص 1331)دارابی، « ای دارد.هسواد رسان نیاز به ارتقای آن نیز کردن و مشارکت دادن شهروندان است که

پیام و نیز شناخت نوع و میزان  از سهم این ایستگاه اختصاصی در بازار ریزانبینانه برنامهواقع انتظاررادیو جوان با توجه به سازان برنامه

 ای شنوندگان ایفاسواد رسانه ارتقایمؤثر در  نقش ،های آناز برنامه مخاطب جوان استفاده

جهت رو به بیرون دارد و با هدِف نخبگان،  مردان وو حتی حکومت 33در نگاه همگان بیشترگرچه  ایکنند. آموزش سواد رسانهمی

 تر امواج ماهواره و اینترنت صورتبس معاند بر هایرسانه در برابر تهدید ذهن مخاطب سازیمصون

 43ها به فضای عمومیاین رسانه موجب نفوذ توجهی به آن،توجهی و بدبینانه، بیبه درون نیز دارد که شاید کم رو اما جهت ؛گیردمی

های برخی گروه و سبک زندگی سلیقه، مستمر طوربهشده و مردم  ایرسانههای اولویت صدر تدریجی آنها در رفتنگ قرار جامعه و

 شکل داده است. در درازمدت اجتماعی را

 هایدر برنامه ایسواد رسانه به ضرورت آموزش توجهییا بی توجهیسوء کم با اشاره به پیامدهای مطرح ارتباطات یکی از استادان

صداوسیما نباید  چرا مخاطب»که کند پرسش می آنها ازرا مخاطب قرار داده،  «رسانه ملی»این  سازانو برنامه ریزانبرنامه، صداوسیما

 .برای او نیست -منظور صداوسیماست -رادیو و تلویزیون هایکه همه برنامه به مخاطب یاد بدهیم ای داشته باشد؟ ما بایدسواد رسانه

 کم است و مخاطب در ایران چاردیواری منزل تفریح بیرون از

نباید همه چیز را  رود. اصالآن باال میضریب نارضایتی از  ،خاطرکار دارد و به این  و سر تلویزیون وبا رادیو  طور مداومو به سرهیک

چون  منطقی نخواهد بود؛ ها دیگربرخی قضاوت ،باشد تلویزیون و تفریح بیرونی مردم هم به عهده رادیو شنید و نگاه کرد. وقتی وظایف

شود. از آن دلزده می د؛ باالخرهبرای او کیک بیاور هر روز هم های آنهاست و اگر رادیو و تلویزیونهر روز در معرض پیام مخاطب،

ا این المثلی بها ضرب. فرانسویازیمو معقول بس انتظارهای وی را پایین بیاوریم سطح ای بدهیم وسواد رسانه باید به مخاطب، بنابراین

 مضمون دارند که از من چیزی

مخاطب ما بسیار پرتوقع  ممکن است ایم. واقعانگفته این مطلب را هم به مخاطبما حتی  13.فروشندخواهی که در اینجا آن را نمیمی

یعنی  ها برای اوست؛از برنامه بخشید بداند که کدام مخاطب با !را تأمین کند در جهان نتواند نیاز ویای که هیچ رسانه باشد؛ به گونه

 طور که اصول و قواعد ویژهمتأسفانه همان خود مسلح کرد. مخاطب را هم به ادبیات خاصکرد، باید  توجه باید به رسانه عالوه بر اینکه

 و پرورش و صداوسیما آموزش از طریق ایسواد رسانهاگر  در واقع، نداریم. هابرنامه نیز در دریافت قواعد ویژه ،ها نداریمدر تولید برنامه

 (231 -232صص  ،1383)شکرخواه،  «شدیم.های غیرملی تهدید نمیتا این حد از جانب رسانه شد،به مردم داده می

در تمدن  هارسانه تاز آنجا که ادبیا»ند و بر این باور است داتر میاما ریشه این کاستی را عمیق مطرح ارتباطات، یکی دیگر از استادان

هایی که آنها درست چارچوبما در « رسانه ملی» اند؛از آنها بوده رویبه دنباله کشورها تا حد بسیار ناچار غرب شکل گرفته و بقیه

تغییر دهیم و باید نوع نگاه خود را  و کم یا زیاد کنیم. آنها را دستکاری توانیمایم که میفکر نکرده گیر کرده است و اصال هم اند،کرده

 .های خارجی رابندی کنیم؛ ذهن خودمان را و واقعیتباید یک بار دیگر همه چیز را چارچوب ها دراندازیم.خصوص رسانه طرح دیگر در

، خواهیممی آنها را در همان حد کهتا  ؟خواهیماین باشد که آنها را برای چه می بایدجدید  هایپدیدهبا  در برخورد پرسش ماترین مهم

 «تعریف کنیم.

 (461، ص 1383، )همایون

تأثیر  ای،، صنایع رسانههارسانه محتوای عبارتند از:دارد که به ترتیب  ریشه حوزه ترکیب پنج نوع در هر فرد ایسواد رسانه چارچوب»

 و ترها، دقیقمردم در این حوزه چه اطالعاتواقعی و خویشتن. طبیعی است هر نجها ها،رسانه

چیزی را  اطالعات داشتن صرف البته .تواناتر هستند ایسواد رسانه برای داشتن مردم به همان اندازه ،شده باشد ریزیر پیتاستادانه

. اگر استفاده کند خود به درستی بتواند از دانش مخاطب باید فرد د.دهمی افزایش فرد را یتوانمندامکان  کند، بلکه تنهانمی تضمین
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شخصی خود  درون ساختار دانش از اطالعات تواندمی بهتر گیرد،ب دست در طور کاملبه را خود هایگیریمتصمی اختیار فرد بتواند

 «بزند. مناسب انتخابدست به  و با کمک این اطالعات، سود بجوید

 (112، ص 1331مه اسدی و همکاران، )پاتر، ترج

داشته  برای گفتن و شنیدن هاییحرف ای،آموزش سواد رسانهدر حوزه کند و  سازیبرنامه بر این مبنا فرضی ما اگر بخواهد سازبرنامه

بر  مخاطبساختار دانش  به ادنشکل دا ب تدریجبه  تابه درستی بشناسد  راهای پنجگانه حوزهاین هر یک از  باید خود ابتدا ؛باشد

-ها و ارزشپیام بندیچارچوب درباره چه بیشترهرب مخاطبگذارد. ، تأثیر هارسانه یو محتوا هادر مواجهه با پیاموی  هایگیریتصمیم

نادرست  مصرفپیامدهای  در امان ماندن از الزم برای هایمهارتصاحب  چه بیشترو هر بداند آنهامحتوای  جاسازی شده در های

 و ؛ها آشنا باشدنحوه کنترل رسانهبا مالکیت و  ؛های تأمین مالی آنها را بداندشیوه ؛را بشناسد 63ایرسانه و بیشتر صنایع باشد هارسانه

 و برای مواجهه کند ها را کنترلرگذاری رسانهیثتأ گردتواند فرابهتر می؛ مسلط باشدهای آنها های بازاریابی پیامشیوهکم و بیش بر 

آنها را  ؛کندمیای دریافت رسانه ای و غیررسانه از منابع روزمره در زندگی ی کهیو محتوا هاپیام در بین تاتر باشد آماده احتمالی با آن

آنها را که پیامدهای  افزایش یابد و در مقابل، تأثیرگذاری نوع  این کهکند شناسد و کاری ب د،نتأثیرگذاری مثبت دارکه احتمال 

 پیامدها کاهش یابد. نوع این کهکند کاری  ، بشناسد ودندار نفیماحتمالی 

 آن گروه از جوانان که« مورد اعتمادای در دسترس، جالب توجه و منبع رسانه»اگر رادیو جوان را به ریزان برنامه

به ایفای نقش مؤثر در  امیدوار توانندمی بیشترکنند؛  سازی فراهمبرنامه زمینه را برایو  تبدیل ،گیرندهدف می عنوان مخاطب،به

 اما چگونه؟سازی ذهن مخاطب باشند؛ مصونای و هدف نهایی آن، ارتقای سواد رسانه

« آموزدانش»نقش  و مخاطب جوان این ایستگاه اختصاصی،« استاد»یا « معلم»نقش  ما ساز فرضیتصور کنیم که برنامه اغماض اگر با

ارتباط  که در تعامل با مخاطب، احساس وی باید این باشد که رادیو جوان به دنبال نتیجه بگیریماینگونه توانیم میدارد؛ « دانشجو»یا 

باید احساس کند که معلم یا استاد، درس و کالس را  آموز یا دانشجوکه دانش ساست و مانند کالس در 33«ادب و نزاکت»بر  متکی

شود و جدی گرفته شده نمی« توهین» دست یابد که به وی جدی گرفته است، در اینجا نیز باید مخاطب به این احساس خوشایند

مخاطب  و یا قطع ارتباط میان رادیو بسیار بر تعامل و ادامه تأثیر ،آموزش یت آن، جدا از سطحنوع صدا، لحن و کیف»این رو،  از است.

 چرا که از نظر روانی، تکرار تملق موجب دلزدگی یا شاید قطعاحتراز کرد؛  تملق و چاپلوسی باید به مخاطب احترام گذاشت و از .دارد

 کنند کههایی تعامل برقرار میمردم با رسانه ها و رفتار وی ندارد.نگرشا نقد منافاتی ببه مخاطب  شتنگذا احترام. شودارتباط می

با مردم امیدوار باشند که  توانند به برقراری تعاملمی بیشتر هایید و در این سو، رسانهنآنها باش و رفتار های اندیشهآمدگوخوش بیشتر

ویژه به -هادر برخی برنامهاما  های ذهنی مخاطب، کار دشوارشکستن کلیشه .دخود بدانن و رفتار هااندیشهی آمدگوشها را خومردم آن

 بسیار ضروری است. -ایدر حوزه آموزش سواد رسانه

 کند که به تدریجیا تکرار آن، کاری میپرسش  گاه با طرح یک 83و کارشناسان توان فکری نخبگان با استفاده از ایحرفهساز برنامه

، توجه به باورهای قبلی فرد در باره آن از کلیشه بودن بیرون بیاید و ترمیم یا تخریب شود؛ اما آنچه مهم استخاص مخاطب  باورهای

 قطع دایمی اعتمادی به رسانه و سرانجام،بی ،برنامه اعتباریبی موجب توجهی به آن،توجهی یا کمکه کلیشه شده و بی موضوع است

 (41 -43، صص 1382)خجسته، « شود.می از سوی مخاطب ارتباط فراگرد

پررقابت پیام، گاه  در بازاررو شوند که روبه نگری با آنو با سطحی های هشدارآمیز را ساده بگیرندجوان نباید این نکته سازان رادیوبرنامه

های پرشنونده و رسانه یت،به دنبال دارد و در نها بسیار ناپذیرآخرین اشتباه است و پیامدهای جبران -حتی ناآگاهانه -اشتباه نخستین

-سبب نیست که میگذارد. بیروح به جا نمیی جز کالبد بیبرد و از آنها چیزمانند رادیو جوان را به حاشیه میدان رقابت میبیننده 

باید آموزش را  از جمله رادیو بر سه پایه استوار است: اول، آموزش، دوم، آموزش و سوم، آموزش! هااصالح و بهبود اوضاع رسانه»گویند: 

 (232، ص 1383)شکرخواه،  «داد. ارایههای اثرگذار و آموزش ؛جدی گرفت؛ فضا را برای آموختن باز کرد

. از نگاه کند رادیو جوان ویژهسازی رادیو و بهحوزه برنامهبه « وساطت» تصمیم بگیرد از دریچه سازفرض کنید برنامه پایانی حال در گام

، (6-11)صبحگاهی  مختلف هایبه بخش روزشبانهساعت  24 در طور معمولبه ایستگاه هر هایبرنامهجدول پخش »این دریچه، 

و تعطیالت آخر هفته  ویژههای مناسبت طور خاص،به ( و22-6( و شبانگاهی )13-22) ه(، شبان16-13(، عصرگاهی )11-16نیمروزی )
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 هایشنونده برنامه -طور اتفاقیبه اگر حتی -گاه هرکه مخاطب  ای باشدسازی ایستگاه باید به گونه. سبک برنامهدنشوتقسیم می

مواجه  مختلف زمانیهای هایی در بخشنود و با چه برنامهشکدام ایستگاه را میمتوجه شود که  های آنبرنامهسبک  از شد،ایستگاه 

طور که هر گاه به شیر داغ همانو مقصود این است  ندکنیاد می 33شیر داغ آن با عنوان سیاست ازاین همان ویژگی است که . شودمی

 برنامه نوع با چهدانید می، کنیدکه مراجعه می هم به هر ایستگاه طور مشابهشوید؛ بهمواجه می نیز داغ دانید با آبمی کنید،می مراجعه

 مواجه

شوند و از می ها باشد، ساختهرار است شنونده برنامهکه ق مورد نظر مخاطب برای انعکاس زندگی روزمره های ایستگاهبرنامه .شویدمی

 جدول پخش و طراحی و چینشبرای ساخت  مناسب از تدابیر شیر داغ یاستاین رو س

 .«کندمیبین وی و ایستگاه ایجاد  و احساس نزدیکی بیشتر را با شنونده، مرتبط سازبرنامهاست که ایستگاه  یهابرنامه

 (121 -122، صص 1331)استوارت، ترجمه نجفی، 

در جدول آن است که هر برنامه  ایستگاه بیانگر هرسبک پایدار اندیشید.  آن به سبک رادیو رسانه چگونگی است و قبل از محتوا باید»

)هندی، ترجمه .« است برنامه در زمان پخش ایستگاه و هم نشانه هویت شنیدنی هم ست؛هابا دیگر برنامه متفاوت هاینکضمن پخش 

 (128، ص 1388نجفی، 

با  تنها توانمحور، نمیکالم هایدر ساخت برنامه» که برای نمونه، داندبه تجربه می حداقل دانش که ااگر نه ب این را ساز فرضی مابرنامه

 به استودیو مراجعه کرد. هر ،هایی که باید پخش شوندشوندگان و موسیقیمصاحبه هایبحث، شماره تلفنهای مورد موضوع فهرست

در  باید چرا و چگونه د که هر یک از این عناصردانمی خوب باتجربه سازامهدارد و برن خاص خود ریزیبرنامه نیاز به طرح و برنامه

بر  مهم و مورد توجه ها(یها )آیتمبخشگیرد که می شکل طوراین طور معمولبرنامه به هر ساختار . از این رودنبه کار رو ساخت برنامه

های برنامه با سایر بخشباید ها این بخش گیرند. البتهمی زمان پخش برای شنیدن قراردر بهترین  مخاطب و سبک زندگی نوع مبنای

رعایت تعادل  هب ایدبشوند.  طراحی و ارایه ،مطرح شوداست در برنامه  قرارآنچه  مبنای و بر باشند...( هماهنگ )مصاحبه، گزارش و

کالم و  کارگیریمیزان به موسیقی پخش کنید تا خواهیدمی و چگونه که چه وقت جه کردوتاین نکته  به باید ،؛ برای نمونهتوجه کرد

 (133 -134، صص 1331)استوارت، ترجمه نجفی،  «باشد. برخوردار نسبی تعادل نواز و ازدر برنامه، گوش موسیقی

ساخت یک فضای عمومی از  که سبب شنوندگان است ن دیدگاهمیا کارکرد دوگانه دارد: کارکرد اول، وساطت»امروز،  رادیو در دنیای

شود که فعال کسانی می مشارکت موجبعنوان یک رسانه جایگزین است که شود و کارکرد دوم، مطرح شدن بهافکار و مباحث می

-به با آن، و همزمان عامل تبلیغاتعنوان اعالم حضور کنند. ویژگی رادیو بهاستفاده و  -ویژه تلویزیونبه -هاتوانند از سایر رسانهنمی

)هندی، ترجمه نجفی، « آید.می شماربه  این رسانهعامل قدرت  ،در دنیای رو به توسعه جایگزین منتخب برای صداهای عنوان رسانه

1388 ،268) 

و اعتماد  جلب توجه باید در بیش از گذشته ،فضای عمومی جامعه ایو محاصره رسانه شدندر عصر جهانیسازان رادیو جوان برنامه

را  در حوزه جوانان ویژهبه ،سازی رادیوموفق برنامه هایباید تجربه تر،؛ به بیان ساده«جهانی فکر و محلی عمل کنند»مخاطبِ جوان، 

 تجربه تاریخی نمونه، رایامروز، بومی ساخت؛ ب و متناسب با شرایط شناخت

پیام  اثرگذاری کنندهتضمین تواند به تنهایینمی« محتوا»د که نزمهر تأیید می بر این ادعا صدای جمهوری اسالمی هاییسازبرنامه

 ارایه سازان را درگذارد و برنامهمحتوا تأثیر می یا تضعیف با مخاطب نیز بر تقویت ها و نحوه برقراری ارتباطیا شکل برنامه« فرم»و  باشد

برای هر  سازیبرنامه هایفرم کارکردهای اطالع از»باور کنند که  ابتدا باید آنها مبنا،. بر این سازدهای اثرگذار، کامیاب یا ناکام میپیام

 قرار گرفته، شود،که محتوا در آن ریخته می ظرفیمیان مخاطب و  111ها مانند کاتالیزوربسیار الزم و مهم است؛ چرا که فرم سازبرنامه

مواد اصلی نیست؛ زیرا بدون کاتالیزور، فعل و انفعال  کمتر از اهمیت شیمیایی هایاهمیت کاتالیزور در فعالیت کنند.نقش می یایفا

 «گیرد.صورت نمی الزم

گراها محتواگراها یا فرمبه دام ترکیب منطقی فرم و محتوا باشند و از افتادن »پررقابت پیام به دنبال  باید در بازار سازانبرنامههمچنین 

 دانند وغییر را موجب ضعف محتوا و اصالت مطلب میت نوع محتواگراها هر اجتناب کنند.

فرم برای آنها در  دهند. ارایهتوانند را نمی محتوا هستند؛ زیرا گاهی بسیاری از مطالببه فرم بدون توجه الزم به  گراها خواهان توجهفرم
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)خجسته،  «بیابند. محتوا، فرم الزم و مناسب و برای هر رابطه دیالکتیک فرم و محتوا را به سرعت دریابند اولویت است و قادر نیستند

این ضرورت، آموزش ببینند و بر مبانی و مبنای  رادیو جوان بر ریزانو حتی برنامه سازاناز این رو، اگر برنامه (116 ، ص1381

وان ادعا کرد که صدای تآنگاه به جرأت می ؛مسلط شوند جوان ویژه در تعامل با مخاطب، بهسازیمختلف برنامه هایکارکردهای فرم

، «واسطه»عنوان به سازهای مزیتحوزهند در تواد و میدر بازار پیام دار امیدوارکنندهآینده  ویژه رادیو جوانجمهوری اسالمی و به

 ند. نقش ک ایفای ،د و به سهم خود در فضای عمومی جامعهداشته باشبرای گفتن و شنیدن  مناسب یهاحرف

ر ضرورت ب 1313 -32های در فاصله سال «ای رادیو در ایرانرسانه مصرف» اطالعات موجود دربارههار دهه چ 111«تحلیل ثانویه»

های ملی به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ومطالعه زند. رادیو در ایران به کارکرد جهانی آن، مهر تأیید می کارکرد تر شدننزدیک

سال به باالی ایرانی روند نزولی دارد و  11 شهروندان مصرف سرانه رادیو در بین» دهد کهنشان می شده جراطرح ملی ا مجموع هفت

 افزایش استفاده از اینترنت :مانند مل دیگراعو این روند، تأثیر در تبیین ، این روند کاهشی سرعت گرفته است.1331بعد از سال  ویژهبه

 ن نادیده گرفت.توانمی را شنیداریهای دیداری و رسانه دیگر حضور و

د ندهها نشان میتمامی پیمایش ها رو به کاهش بوده است؛ اما نکته قابل توجه این است کهطی این سال روند میزان استفاده نیز

-رنامهب شنیدن ها از وقت خود را بهبیشتر افرادی هستند که ساعت د،وننشمی را رادیو هایرنامهدو ساعت ب هر روز بیش از کسانی که

بلکه  ،مخاطب رادیو کم نیست اغماض اینگونه تبیین کرد که میزان مصرف این را شاید بتوان با کمی. دهندآن اختصاص می های

 رو به کاهش دارد. جهتبیشتر تعداد مخاطب است که 

در . دوننشمی را یوراد هایرنامهب ،بیشتر از زنان یزمان هایدوره تمامیو در  دهد مردان همیشهنشان می اطالعات همچنین مقایسه

 هایدورهسن در  عامل رثیشهرنشینان بیش از روستاییان است. نکته جالب اینکه تأ میاندر ها، میزان استفاده از رادیو تمامی سال

 انمیز و با افزایش سن، دوننشمی را رادیو هایرنامهبهای سنی سایر گروه ، جوانان بیش از1313در سال : مختلف، متفاوت است زمانی

مند به مصرف که عالقه همان نسلی ،در واقعند. کمی این رابطه شکل معکوس پیدا گذشت زمان، اما با ؛یابداستفاده از رادیو کاهش می

-جوان هایحضور رسانهو ای رسانهتنوع  توان بهمییافته این  دهد. گرچه در تبیینادامه می دخو معمول به مصرف رادیو بوده است،

های کنجکاوانه این باشد که رادیوی امروز کمتر سرکشی کرد؛ اما شاید بخشی از این تغییر در سن استفاده به خاطر تر اشارهپسند

 «کند.جوان امروز را آرام می

 (1334باشی، )آقاسی و فالح مین

عامل  تواندمی؛ «اردجهت رو به کاهش دبلکه بیشتر تعداد مخاطب است که  ،میزان مصرف مخاطب رادیو کم نیست» این برداشت که

ای و خبری سازان را برای پوشش رسانهدست برنامه در نتیجه، و نفع باشدهای ذیمردان و دیگر گروهحکومت یهاحساسیت کاهش

 بگذارد.زتر با به نسبت قدیمی این رسانه های گاه جنجالی دررویدادها یا پدیده

 مخاطب»نیافته های پاسخرصد خواستهبا  ویژه رادیو جوانبه صدای جمهوری اسالمی و سازانریزان و برنامهبرنامه

و با  ،باشد هنجارهابرخی  مغایر ظاهرشاید بهکه  جمهوری اسالمی )تلویزیون داخلی( جمله سیمای های داخلی ازرسانه« تریبونبی

-خواسته به این تا حد امکان دنتوانمی «ه عمومیدانشگا»عنوان به صداوسیما سازمان رسالتو البته وفادار به  پذیرو انعطاف برخورد باز

های کنجکاوانه جوان سرکشی» بتوانند شاید تا دنپاسخ دهو بحث آزاد  شنود موسیقایی، گفت ومختلف  هایفرمدر  نیافتههای پاسخ

 «.کنندآرام  نیز امروز را

سازان کند. بنابراین، برنامهمی متمایزها از سایر رسانه های اساسی رادیوست که آن رابودن از ویژگی مندبیان کلیات، شخصی و زمان»

-ها توجه میاین ویژگی سازان رادیو در ایران کمتر بهدر صورتی که برنامه ها به ساخت برنامه اقدام کنند؛ویژگی باید با توجه به این

 ؛را همین رعایت نکردن بیان کلیات دانست میصدای جمهوری اسال هایبرنامهمخاطب به توجهی بی یکی از دالیل. شاید بتوان کنند

 ، ابرازکنندگوش نمی صدا هایبرنامهکسانی که به  بیشترزیرا 

 در فرد رادیو این است که نیاز به توجه مستقیم ندارد.منحصربه به نسبت هایند که وقت ندارند؛ درصورتی که یکی از ویژگیدارمی

-به این معناست که می ،یات شودیرادیو اگر خیلی وارد جز خاطب در استفاده از تخیل هستیم.، ما شاهد نادیده گرفتن مهابرخی برنامه

گویی و فضاسازی بخواهد در جهت پر رادیواو بفهماند. اگر بفهمد، به زور به  خواهد مقداری را که قرار است مخاطب به کمک تخیل
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ضمن باید دانست که  در اجت که مخاطب به رادیو گوش فرا دهد.شود و در این صورت چه حمی مانند تلویزیونگام بردارد  بیشتر

 کند.پذیری رادیو را نیز کم میانعطافدر رادیو،  یاتیپرداختن به جز

ها در حدود دو ساعت است؛ حال آنکه یکی از اصول برنامه رخیبیش از نیم ساعت و حتی زمان ب صداهای برنامه برخیزمان مدت 

 است. های کوتاهت برنامهساخ سازی رادیو،برنامه

شود و نوعی ارتباط فرد با فرد کامل با شنونده خصوصی می طوررادیو به. های اساسی رادیو، شخصی بودن آن استیکی دیگر از ویژگی

 یکی از و همدلی رادیو با مخاطب، آید. صمیمیتبا شنونده پدید می 311و مجری 211بین گوینده

گویندگان و است و نه خودمانی. در اکثر موارد، نه صمیمی  در صورتی که رادیو در ایران هاست؛رسانه گردی برابردر  آنبرنده  یهابرگ

ناصح با  عنوان منتقد وبهدر عین حال  عاطفی با مخاطب برقرار کنند؛ اما طور کاملکنند ارتباط بهکوشش می صداهای برنامه مجریان

 کند.ارتباط بین مخاطب و رادیو را مخدوش می ردفراگ، تناقضاین  کهکنند مخاطب برخورد می

خواهند که می را از رادیو چیزی و اندسازان از رادیو فاصله گرفتهبرنامه ریزان وبیشتر برنامه در ایران آن است که یکی از مشکالت رادیو

 و پخشهایی از رادیکند و برنامهت را بازی میدر اینجا رادیو بیشتر نقش ضبط صو رادیو نیست.

نتواند آن را  در صورتی که رادیو برای باقی ماندن باید به اموری بپردازد که متکی به زمان باشد و شنونده ؛ندمند نیستد که زماننشومی

 (133، ص 1382یگانه، )جوادی.« در جای دیگر پیدا کند

 در محیط کاردهند و گوش دادن به رادیو بیشتر به رادیو گوش می بیش از زنان مردان ایرانی»دهند که نشان می ی مختلفهاپژوهش

، بیش از مردان نیز زنان در مقابل، نوع کار مردان کاربرد بیشتر دارد.و  گیرد که با توجه به ماهیت رسانه رادیویا در اتومبیل صورت می

به  ری هفته، زنان و مردان به یک اندازهکا روزهای اما در طی کنند؛های سیمای جمهوری اسالمی )تلویزیون داخلی( را تماشا میبرنامه

 اینترنتمشتری ماهواره هستند.  تعطیل، مردان بیش از زنان، نشینند و در طی روزهایای میهای ماهوارههای تلویزیونتماشای برنامه

 (36، ص 1331، )کالنتری و همکاران «شوند.کاربر اینترنت محسوب می ،همچنان یک رسانه مردانه است و مردان بیش از زنان

مردان در  ،درصد 11 -درصد 11 کاهش یافته و به اختالف نسبت های اجتماعی،در شبکه زنان روند صعودی عضویت البته با افزایش»

درصد( که بیشتر  31) دانشگاهی بودن تحصیالت درصد( با دارا 32سال ) 18 -23رسیده است که گروه سنی  -زنان ،درصد 41مقابل 

 درصد( هستند و 16) کوچکشهرهای ها و اکز استانمر ساکن تهران،

 (1334)ایسپا، « قرار دارند. کاربران رصد شوند؛ درعنوان گروه سنی جوان شناخته میبه طور معمولبه

های کوتاه، میان سفر از یک جای ها و فرصتبلکه بیشتر در فاصله ؛دیگر امروزه یک مخاطب ثابت نیست مخاطب رادیو»خالصه اینکه 

 ...، میان کارهای خانه و آشپزخانه وآمد دو مشتریورفت در فاصله زمانی شهر به جای دیگر،

 از این رو، کرد. ها رعایتدقت و هوشیاری در تمامی برنامه هرا باید ب . این ویژگیشنودرا میرادیو  هایرنامهب

 طور های صبح و عصر که فرد شنونده بهدر ساعت ویژهبه؛ زمان به زمان تکرار شوندها باید اطالعاتی الزم در برنامه هاینکته

 ل تحصیل و کار در رفت و آمد است.بیشتر دارد و میان منزل و مح معمول تحرک

 درست نیست؛ زیرا های صبح و عصرساعتویژه در ...، بهزگردهای مفصل، گفتارهای استداللی وها، میپخش طوالنی مصاحبه ،

 برنامه را بشنود. ،بتواند از اول تا آخر ندهافتد شنوبسیار کم اتفاق می

 جذابیت و دوم،  ،د: اولنهای معمول، الاقل دو ویژگی داشته باشباید غیر از ویژگیدر این شرایط،  111و مصاحبه 411گزارش

 ها میان دو سوی مصاحبه،خاطره ها، تجدیددیگر جای تعارف -چه حضوری یا تلفنی -گزارش و مصاحبه رسانی.آگاهی

 است. مخاطب نیاز های مورددریافت و اعالم اطالعات و آگاهی نقش مصاحبه فقط های شخصی نیست.ها و حتی گالیهتکریم

 از  گذاری میان گفتارفاصله داشته باشد. ترشدهباید کارکرد حساب اتعتصویر در مطبو اننددرست م موسیقی در رادیو

 -مسلط بر برنامه با لحن و آهنگ صدای متناسب آن نیست. موسیقی باید اما تمامی کارکرد کارکردهای مهم موسیقی است؛

مناسب  در حجم و جای مهم است که انتخاب و پخش موسیقی انتخاب شود. همچنین -شوندهصدای مجری یا مصاحبه

ر، با نوع شود؛ مانند سطح و نوع نثپخش می ایستگاهسطح و نوع موسیقی که از هر  مهم است در نظر آوریم صورت گیرد.

 «هماهنگ باشد. مخاطب
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 (11-11، صص 1383زاده، )قاضی     

ساز فرضی ما را آماده کرده برنامه ،المی، صدای جمهوری اسطور مشخصدر برون و درون رادیو و به های موجودواقعیت مشاهده و درک

زمینه پاسخ در این  پژوهش های اصلیکند و به پرسش ارایهدر رادیو جوان تدوین و  را ایآموزش سواد رسانه« اینسخه رسانه»است تا 

 هاست.این پرسش حاوی پاسخ «گیرینتیجه»بخش دهد. 

 

 

 گیرینتیجه

های نه چندان با گذشته های بسیار، حتیکنند که تفاوتمی سازیو برنامه در فضایی تنفس ویژه رادیو جوانو به سازان صداوسیمابرنامه

ها که سال استاهلل شهید دکتر بهشتی ها از این فضای متفاوت از آنِ آیتکه یکی از بهترین توصیف ریناگر نگوییم بهتدور دارد. 

 و کنیم، عصری است بس جالبدنیای ما و عصری که در آن زندگی می»گوید: می -این روزها اوضاع و احوال بینیگویی با پیش -پیش

از  ها و اقوام بسیار دوراین شهر از سرزمین ما مردمشهای مستند و روزمره امروز اهیآگ پیوسته و مرتبط با یکدیگر. هم به سواز یک

 م یک شهر درباره احوال مردم شهر نزدیک به خودشاندمر در اختیار هستند که قبالهایی آگاهی ،های گوناگون دنیاخودتان، در قاره

بیش از آنچه در راه نشر  -و مجالت هااز رادیو، تلویزیون، روزنامهاعم  -درست است وسایل ارتباط جمعی در دنیای امروز نبود. نیز

 گویان واندیشان، حقاین ابزارهای سودمند بیش از آنچه در اختیار حقکنند؛ درست است می پراکنیحقایق به کار افتند، دروغ

کنند و آن را منتشر می خواهندویند که خود میگهای زر و زور، آن میبا تکیه بر قدرت که ندستهد، در اختیار کسانی نپویان باشحق

 همان الیمردم زیرک و هوشیار از البه الاقل ،باشد؛ ولی با همه این احوال که به سود خودشان

کشف کنند که در سابق  ها در گوشه و کنار جهانو مردم زمان و زندگی آن جهان معاصر توانند حقایق را دربارهمی شماربی هایدروغ

 هم با این آگاهی به بشریت بر روی کره خاکی، پیوستگی هم ارتباط و به عصری با این. میسر نبود -این هوشمندان حتی برای -هرگز

و ارزشمند درباره جهان  نسبی قابل مالحظه ، با این آگاهیاشو آگاهی از آینده نگریدر راه آینده با این تالش اش،پیوسته از گذشته

 -63، صص 1381)حسینی بهشتی،  «و جالب. اش، عصری است بس عجیبزندگی در مظاهر زندگی و باطن ونیبا این دگرگ معاصرش،

61) 

  مطالباتبه باید سو از یک« عصر بس عجیب و جالب»در این  «رسانه ملی»عنوان به صداوسیماسازان برنامه

 نیز و مجلس شورای اسالمی در مصوب هایوایح و طرحل نظام، های کلیسیاست ،سازمانرؤسای  انتصاب در احکام که مردانحکومت

 تبدیل یسازبرنامه «دستورالعمل»به  ، کم و بیشهمگی آنها و آیندمی دولت هاینامهآیین

از سوی دیگر، باید به  های تبلیغاتی سازمان قرار دهند وسازیها و فضاسازیآنها را دستمایه برنامه د ونعمل بپوشان ه؛ جامشوندمی

 «واسطه»و  دهند مناسب ، پاسخو جوانان و زنان مانند: نخبگان و دانشگاهیانو حساس  های پرنفوذگروه ویژهمردم و به هایاستهخو

هاست و پیشرفت دنیا، جنگ رسانه جنگ هامروز» ویژه اینکهحکومت و ملت باشند؛ بهن یارتباط ب و تنظیم در برقراری مورد اعتماد

 خبرسازی، ،به وسیله تبلیغ مللیالبین ملی و هایسیاست

کار دشمن  هم باید ناظر باشد به خنثی کردنا رسانه ملی م شود.انجام می -راست و دروغ -های درست و نادرستسازی و تبیینمفهوم

ما فعال  اما رسانه ملی ،اگر خیلی کار انجام بگیرد فضای عمومی جامعه. در داخل و هم باید ناظر باشد به ضربه زدن به دشمن در

 )بیانات در دیدار مسئوالن «رسانه ملی بسیار مهم است. بنابراین نقش نباشد؛ تأثیر آن بسیار کمتر از چیزی خواهد بود که باید باشد.

 (11/3/1383سازمان صداوسیما، 

و در  «زر و زور هایقدرت»یابد؛ چرا که می اهمیت بسیار خاطر است که به نسل جوان جامعه درست به همین ایآموزش سواد رسانه

های بیگانه تلویزیون -ویژه رادیوها و بهبا استفاده از رسانه «دشمن»عنوان به «صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی آمریکا،»رأس آنها، 

شگاهیان، نخبگان، دان»کنند تا با مخاطب قرار دادنِ می تالش ؛قابل دریافت هستند ماهواره و اینترنت امواج که بر بستر زبانفارسی

)بیانات در دیدار « دهند آنها را تغییر سیاسی و فرهنگی دینی، طیف وسیع از باورهای جوانان و دیگر عناصر فعال جامعه، ،دانشجویان

فرهنگ  به خانواده جهانی، و شعار پیوستن شدناز جهانی با برداشت خاص»( و 21/3/1334رئیس و مدیران سازمان صداوسیما، 
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)بیانات در دیدار نخبگان  «تعریف کنند. در ذیل غرب، و کشور را به صورت تحقیرآمیز ای عمومی جامعه، بازتولیدوابستگی را در فض

 (28/3/1331علمی جوان، 

شود تا موجب میهای مختلف صداوسیما شبکه سازمانی، ها و در اصطالحها و کانالای در ایستگاهآموزش درست و مؤثر سواد رسانه

، یکی امروز دنیاهای روانی در جنگ»د؛ چرا که نشوندیده  د، به حقیقت واقعینشومی ارایه« واقعیت»عنوان به ای بیگانههآنچه در رسانه

-سواد رسانه آموزش «شود.شم باز و بینا نداشته باشد، دچار اشتباه میاگر چنانچه کسی چ و های غیرواقعی استالقای واقعیت از کارها

یکی از »(؛ چرا که 1331نامند، تسهیل کند )دارابی، می «افزاییبصیرت»تواند آنچه را که خاطب میم با هدف توانمندسازی ای

واقعیت را از آنچه هست،  ها را آنچنان که هست، ببیند. در تبلیغات گاهی یکبصیرت همین است که انسان، واقعیت کارکردهای

 تر نشانبزرگ چندین برابر

 (6/1/1332ت در دیدار دانشجویان، )بیانا «دهند.میننشان  را اصال های دیگرعیتدر حالی که برخی واق ؛دهندمی

مطالبات و  برآوردن ها، نسخه مناسب برایداشته تواند به تناسبمی در عصر ما با توجه به فضای حاکم رادیو جوانفرضی  سازبرنامه

-های رسانهمخاطب جوان در برابر پیاممصون ساختن ذهن » ربپیچد و در مسی مخاطب عنوانو جوانان به مردانحکومتی هاخواسته

 گام بردارد. «زبانهای بیگانه فارسیطور عمده تلویزیونو به های معاند

 ایفای نقش صبحگاهی و عصرگاهی پرشنونده هایویژه در بخشبه ،«رسانه همراه»عنوان به باید باور نگارنده این است که رادیو جوان

مطمئن و قابل  «واسطه» شنیده شود و حقیقتراجعه باشد و به محل م ر بازار پررقابت پیامد ،ی به الزامات این همراهیا پایبندکند و ب

 .دجوانان مخاطب باشحکومت و ن یارتباط ب و تنظیم اتکا در برقراری

به  یا شاید کمتر تمایل اصالآن مخاطب جوان بگذارد که  خود را به جای «همدلی» ساز فرضی رادیو جوان باید با احساسبرنامه

-و شبکه اینترنتماهواره و چه در  هایگیرنده چه در ،های سیمای جمهوری اسالمی ندارد و بیشترویژه سریالو به هااستفاده از برنامه

 بحث و را دنبال و درباره آن، های بیگانههای تلویزیونها و سریالبرنامه های اجتماعی،

 دانشگاهی و سطح سواد باالتر بیشتر پسران و مردان با تحصیالت هانظرسنجی اغلب مبنایجوان که بر  خاطباین م. کندگو میوگفت

 های رادیو جوان باشند.برنامه« شنونده»توانند میهای شخصی و عمومی و اتومبیل هامکانو حضور در  آمدهاودر رفت هستند؛ الاقل

انسانِ اسالم موجودی است که باید انتخابگر به دنیا »اصطالح، شعاری برخورد کرد.  ده و درشتابز البته درباره نحوه آموزش نیز نباید

هرگز زمینه انتخاب از دستش گرفته  و تا لحظه مرگ ؛برود؛ انتخابگر به راه صالح برود بیاید؛ انتخابگر بزرگ شود؛ انتخابگر به راه فساد

الی برنامه یا مجموعه اید به حق انتخاب مخاطب احترام گذاشت و در البهب از این رو( 131، صص 1381 )حسینی بهشتی،« .نشود

به چارچوب ذهنی مخاطب شکل داد و ذهن  به تدریج، و محتوای آنها هاگو دید و در تبادل پیاموعنوان طرف گفترا به ، ویهابرنامه

 های معاند مصون ساخت.رسانهمحتوای  ها ووی را در برابر پیام

منجر شود؛ از سطح به عمق برد ذهن مخاطب  هایالیه ه شدنبست و دفاعی واکنش را که ممکن است به ایدئولوژیک و رویکرد باید نگاه

 های بیگانههای تلویزیونو سریال هاشناسانه برنامههای نقد زیباییو آموزش را از بیان شیوه

بر  و محتوای آنها هاپیام 116به ارزشیابی وی دعوت پنهان و« وندهشن» مخاطب اکنون تلنگر بر ذهنِ زدنآغاز کرد و با  زبانفارسی

از  کار آموزش را به پیش برد و در این راه، ،113پسندکسفطری همه هایی فرادینی، مانند: عدالت، انصاف و دیگر ارزشهامبنای ارزش

 استفاده کرد. های ارتباطی رادیو و مزیت رادیو جوان در بازار پررقابت پیامتواناییتمامی 

 و از این رو هرگز پایانیفراگرد است  ، نه یک فرایند کهایو آموزش سواد رسانه نباید از خاطر برد که این تنها آغاز راه است همچنین

 نباید تصور کرد.برای آن 

 دهد؛ اینگونه نیست؟ ارایهخود را بنویسد و « طرح برنامه»تواند ساز فرضی ما اکنون مینامهرب

 

 :هاتنوشپی

 به ایخامنه العظمی اهللآیت حضرت آثار نشر و حفظ دفتر رسانیاطالع پایگاه در شده، نقل انقالب فرزانه رهبر بیانات از آنچه تمامی *.

 .است دسترس در http://farsi.khamenei.ir نشانی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

282 

 نشانی به )س(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  رسانیاطالع پایگاه در شده، نقل انقالب فقید رهبربنیانگذار و  بیانات از آنچه .**

http://www.imam-khomeini.ir است دسترس در. 

 خاص به مخاطب هاییا پیام ی مختلف است که پیام(هاآیتمها)بخش ها و( مجموعه هدفمند و متشکل از فرمProgramبرنامه ). »1

 (22، ص 1331)میرزایی، « کنند.عرضه می

-های دیگر صورت میبرخی محرک به بهای حذف های محیط است کهمحرک ( گزینش فعاالنه مغز از میانAttentionتوجه )». 2

 «دارند. تفرد مناسب ها با موقعیتبیش از دیگر محرک کند،انتخاب میمغز هایی که گیرد. محرک

 (34، ص 1384اران، ادمز، ترجمه کریمیان و همک )گیل و

( 33، ص 1384گیدنز، ترجمه ثالثی، « )عبارت یا گفته است. یک یا صفت یا اتکا به حقیقت به کیفیت (، اطمینانTrustاعتماد ). »3

 اقتها یا رویدادها، یعنی ایمان به صددادای از بروناعتماد، اطمینان از قابل اطمینان بودن یک فرد یا یک سیستم با توجه به مجموعه»

 (238، ص 1383پور و محمدی، )جالیی« یا عشق به دیگری یا درستی اصول انتزاعی یا دانش فنی است.

 در قالب یک برنامه شده درباره یک موضوع )سوژه( است که قابلیت پردازش(، نوشته خالصهProgram Statementطرح برنامه ). »4

های اصلی ویژگی ،و در آن ارایه ؛دنشوتبیین می که از سوی سازمان رسانهخاص  یا اهداف هدفطور معمول برای به طرح را دارد.

 (33، ص 1331)میرزایی، « شود....( شرح و توضیح داده میمورد نظر و ، هدف، مخاطببرنامه )موضوع اصلی
5. Media Prescription 

 شدهبین نتایج به دست آمده و اهداف تعیین قضاوتمقایسه، تحلیل و  (، فرایند مطالعه،Program Assessmentارزیابی برنامه )». 6

 (12، ص 1331)میرزایی، « های معین.معیارها و شاخص اساس اثربخشی بر به منظور تعیین هاست؛ها و برنامهطرح ها،در فعالیت

بین عناصر آن  ویدادها و روابطایم که رتوجه کرده واقع به این نکته در ،( را برای چیزی بپذیریمProcessوقتی ما مفهوم فراگرد ). »3

-کنش ،بلکه پویاست. اجزای داخل فراگرد ایستا نیست؛ اصوال فراگرد. آغاز و پایان نداردو  حال تغییر است طور مداوم درو به پویا چیز،

 (31، ص 1383، راد)محسنیان« د.نپذیرد و از دیگری تأثیر مینگذاریک بر دیگری تأثیر میدارند و هر( Interactsهای متقابل )

-واقع می در؛ توان پیدا کردمی وجوی آن بپردازیم. معنا را در مردمبه جست ( چیزی نیست که در درون اشیاMeaningمعنا ). » 8

زیر هستند: الف. عوامل  دهند و نتیجه عواملها میبه محرکهای درونی هستند که مردم پاسخ معناها هاست.معنا درون آدم توان گفت

 (163، ص 1383راد، )محسنیان« فیزیکی اطراف فرد. ب. عوامل فردی و
9. Community Station 

10. Mediation 

 روابط اجتماعی شود و زمان، مکان و نیزارتباط واقع می است که در آن، (، محیط یا چارچوبیContextبستر، زمینه یا بافت ). »11

، 1384)گیل و ادمز، ترجمه کریمیان و همکاران، « دارد. آنها بر رفتار ارتباطی مگیرگیرد و تأثیر چشمیافراد درگیر در ارتباط را دربر

 (68ص 

و محلی،  که قوای اجرایی، قانونگذاری، اداره امور مرکزی ندسته ای از نهادهامجموعه ما ، مقصودحکومتگوییم وقتی می». 12

 «د.نن مشروع زور را در اختیار داربرد به کار حق انحصارید و نگیرمیری، پلیس و نیروهای مسلح را دربردادگست

 (233 -241، صص الف1384راد، )محسنیان

-هدایت می گیریمدیران را در راه تصمیم های کلی هستند که اندیشه و کنشها یا تفاهم(، بیانیهPolicyمشی )سیاست یا خط». 13

-نظر مدیران قرار می به منزله راهنمای عمل، مد مشیخط» (133، ص 1334)کونتر و همکاران، ترجمه طوسی و همکاران، « کنند.

-شمار می به نیز که وسیله مؤثر برای کنترل عملیاتاینضمن  کند؛معین می یک سازمانمسئوالن  برنامه را برای گیرد و نحوه اجرای

 «آید.

 (211، ص 1333)رضاییان، 
14. Human Communication 

15. Gap 

16. Governers 
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مورد  یک موضوع رهبایک گروه اجتماعی در نظر، روش و ارزیابی مشترک به ( در اصطالحPublic Opinionر عمومی )افکا. »13

طور نسبی گسترده به ،اجتماع مشخص بین تعدادی از افراد یک قشر یا طبقه یا سراسر شود که در لحظهتوجه و عالقه همگان گفته می

 (481، ص 1333راد، و افشاری )آقابخشی« کند.پیدا می شود و عمومیتمی

خواهیم ما نمی. همراه نیستیم ما با آن الزامات با خود به همراه دارد که احیانا الزاماتی و معنایی دارد؛ یک بار ارزشی کلمه توسعه،. »18

ما مفهومی را که  یم.خودمان بکن داخل مجموعه کار فهمند، بیاوریماز آن میکه معنای خاص  یک اصطالح جاافتاده متعارف جهانی را

-می .دانیمرا می معنای فارسی پیشرفتمعادل مفهوم عبارت است از پیشرفت.  اینم. کنیمورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه می

 ما از کلمه امپریالیسم استفاده ایم.هم در انقالب داشته دیگر ما این وام نگرفتن مفاهیم را در موارد دانیم مراد از پیشرفت چیست.

حساسیت ما بر  وجود داشته باشد که مورد نظر ما نیست. امپریالیسم زوایایی در معنایممکن است  نکردیم؛ کلمه استکبار را آوردیم.

در  و از این رو این را مطرح کردیم آید.به دست می حساسیت ما بر روی آن معنایی است که از کلمه استکبار. روی آن زوایا نیست

روشن است. ما  مفهوم پیشرفت برای ما یک مفهوم .را فهمد و همچنین مفاهیم دیگریا هم امروز منظور ما را میدن .انقالب جا افتاد

های راهبردی، )بیانات در نخستین نشست اندیشه« ما از پیشرفت چیست. کنیم که مقصودبریم و تعریف میپیشرفت را به کار می

11/3/1383) 
19. Education 

20. Functions 
 (Feb. 1902 - 18 Dec. 1978 13) ارتباطات و علوم سیاسی پردازو نظریه (، پژوهشگرHarold Lasswellهارولد السول ). 21

 (Aug. 1916- 20 March 1962 28) یشناسجامعه و استاد پژوهشگر (،Charles Wright Mills. چارلز رایت میلز )22
23. Learning 

24. Media Literacy 
 (6، ص 1383)حسنی، « شود.هایی است که فرد، مخاطب آنها محسوب میاستفاده از رسانه کمیت و کیفیت ای،مصرف رسانه». 21

 به بارنتایج گوناگون  ،انواع گوناگون استفاده ها حاکی از آن است کهرسانه ( درباره استفاده و تأثیرWindahl, 1981مدل ویندال )»

 بینی نتایجپیشعوامل مهم در  ،مخاطب با آنها استفاده یا درجه درگیرشدن نحوهمیزان و  و شدهمحتوای مصرف ها وپیام نوع د.نآورمی

. این مدل میان ها را روشن کندرسانه نتایج استفاده از هایریشه است که آنبه دنبال  این مدل همچنین است. استفاده یا مصرف

گذارد. می تفاوت ؛هاسترسانه خود از استفاده ست و نتایجی که حاصلمحتوای ارتباط ا استفاده از طور عمده ناشی ازنتایجی که به

انواع خاص محتوا به تولید انواع خاص  کنند.به رابطه میان پیام و نتیجه اشاره می طور معمولبه ؛گویندمی تأثیروقتی پژوهشگران از 

کنند؛ برای ها توجه میرسانهاستفاده از  خودبه نتایج  ان گاهیپژوهشگر نامند.می تأثیرویندال این نتایج را  تأثیر گرایش دارند. در مدل

 ها وپیام به این پیامدها بیش از آنکه .اندجوانان پرداختههای تماشای تلویزیون بر سایر فعالیت به پیامدهای مطالعهدر چندین  مثال،

با  های خاص به تعاملبه شیوه هاا و استفاده از رسانهمربوط باشند با خود تماشای تلویزیون ارتباط دارند. گاه محتو محتوای رسانه

کسانی که زیاد تلویزیون تماشا ، نمونهنامیم؛ برای ( میConseffects) رند که اثرات پیامدیآوی را پدید میپردازند و چیزمی یکدیگر

 کنند و خود را بیننده تلویزیونمی

(TV viewerمی )هااین پیام از های آن را بپذیرند وهستند تا پیام دانند و بنابراین مشتاقبت میخوانند، محتوای تلویزیون را نیز مث 

 (283 -231، صص 1383)ویندال و همکاران، ترجمه دهقان، « ند.پذیربتأثیر 

اوری اینکه چه کاری انجام دهیم یا چه ب گیری عاقالنه مبتنی برتصمیم ( عبارت است ازCritical Thinkingتفکر انتقادی ). »26

فعاالنه و ماهرانه اطالعات  آفرینی، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزیابیمند ذهنی مربوط به مفهومفرایند نظام تفکر انتقادی، داشته باشیم.

 «باور و عمل است. یعنوان راهنمابه اتتجربه، تأمل، استدالل یا ارتباطآوری شده یا تولیدشده از راه مشاهده، جمع

 (31، ص 1381بصیریان جهرمی،  )بصیریان جهرمی و

 یحجم باال افراد در معرض، ایاشباع رسانه ای، نشان دادن اضافه بار اطالعاتی است. در شرایطسواد رسانه یکی دیگر از اهداف. »23

استفاده  خود یازهااساس نی اطراف خود بر ها و اطالعاتپس باید از پیام به برخی از آنها نیاز ندارند. هستند که به هیج وجه اطالعاتی

 (31، ص 1381)شکرخواه، « گذارد.می ما اختیار ای این امکان را هم درسردرگمی نشویم. سواد رسانه کنیم تا دچار
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یافته، کم و بیش وابسته به یکدیگر و یافته از اجزای سازمان(، مجموعه یا کلی است تشکیلStructureساخت، بنیاد یا ساختار )» .28

 (382، ص 1363)بیرو، ترجمه ساروخانی، « ادوام با یکدیگر.پیوند بدارای 

دانش جدید  این واژه در بستر ها بود.شناسی یا علم مطالعه ایدهدانش ایده کاربرد به معنای نخستین ( درIdeologieایدئولوژی )». 23

شد که در رابطه با ها و پندارهایی گفته میارزش ،هاوضع شده بود؛ اما مدلول آن به مجموعه اندیشه هاریشه اندیشه و برای درک و بیان

شده آگاهی کاذب و مسخ های اولیه، نخست به مفهومتاریخ بود و فرد یا گروه خاص حامل آن بودند. ایدئولوژی نزد مارکسیت جامعه و

طرفانه شناختی و بیجامعه ومبار معنایی منفی آن کم شد و سپس مفه اجتماعی بود؛ ولی به مروز زمان مسایلهای خاص درباره طبقه

 -123، صص 1381)سبیال، ترجمه افشار، « شد که توده مردم درباره جامعه دارند.ها و پندارهایی گفته مییافت که به مجموعه اندیشه

122) 

وضع  ،منظم از رفتارهای درونی و بیرونی ( عبارت است از مدل همگرا یا کلیت تام یا مجموعهLifestyleسبک زندگی )» .31

کند یا ی خود، ابداع یا انتخاب میشرایط محیط ها و در تعامل باو ترجیح ای تمایالتها که فرد یا گروه بر مبنای پارهاجتماعی و دارایی

 (231، ص 1386کنی، )مهدوی« مرجح است. هایمند کنش، مدل یا مجموعه نظامسبک زندگی به اختصار،
31. Mainstreams 

و  به نام جنگ م(1311 -1381لوهان )هربرت مارشال مک های( از نام یکی از کتابGlobal Villageهانی )واژه دهکده ج. »32

 های جدید،کره زمین به وسیله رسانه ، اکنون دیگرلوهانمک باورمنتشر شد. به م 1368گرفته شده که در سال  دهکده جهانی صلح در

 ؛فردی داردها بیشتر حالت بینسنتی، روابط انسانگونه که در این دهکده همان است.دهکده را یافته  قدر کوچک شده که ابعاد یکآن

و در حد روابط افراد یک  یابدمیفردی رابطه بین در همه جا حالت هاروابط بین انسان های جدید،هبا وجود رسان نیز در دهکده جهانی

 (238 -132، ترجمه آذری، صص لوهان)مک.« استدهکده کوچک 
33. Essentialism 

34. Social Category 
رساند. کند و به انسجام میرساند که یک جزء از کل تقبل مینقشی را می ،( در علوم اجتماعیFunctionalismکارکردگرایی )». 31

 «گیرد.جام مینیازها ان ای ازمجموعه شود که در جهت برآوردن یک نیاز یاهایی گفته میفعالیت کارکرد به مجموعه خالصه اینکه

 (131، ص 1382)ریترز، ترجمه ثالثی، 

های اقتصادی، بیشتر در عرصه گونگی،نوعی همگنی یا هم جهان و حرکت تدریجی جهان به سمت مرزهای جداکننده شدن محو». 36

 ( گفتهGlobalizationشدن )؛ جهانیکثرت به وحدت دانست توان آن را نوعی حرکت ازکه در واقع می ، اجتماعی و فرهنگیسیاسی

 (31، ص 1382زند، )شجاعی« شود.می

ای که این جامعهبیهوده است و  و هزینه کردن بردن یا صرف کردن از راه به کار زدگی، از بین بردنگرایی یا مصرفمصرف» .33

 ؛مبتنی بر نیاز صرفا نه شود،مصرف مبتنی بر خواسته مطرح می شود که در آن،همان جامعه مصرفی می ؛فرهنگ بر آن حاکم شود

 در این جامعه( »163، ص 1334)بهار، « گذارد.در جامعه بر نوع آن تأثیر می شود و سلیقه و میل افرادیعنی مصرف با میل آمیخته می

 ن تمایزعنوابه گاه و شودوجهه اجتماعی و نه نیاز ضروری تبدیل می گرایی به نوعییابد، مصرفکه شعار خرید و مصرف بیشتر رواج می

 (136)همان منبع، ص « یک منزلت اجتماعی خواهد بود. عنوان بیانیک گروه از گروه دیگر یا به

گیرد. باره شیء یا فرد یا رویداد صورت مییا برآوردی است که به صورت مطلوب یا نامطلوب در ارزیابی (،Attitude)نگرش ». 38

 (41، ص 1336)رابینز، ترجمه پارساییان و اعرابی، « ک فرد است.فرد نسبت به یک چیز یا ی شیوه احساس نگرش، بازتاب
39. Individualism 

40. Subcultures 

که  را نیز هاییدگرگونیو  گویند( میAcculturationپذیری )زندگی اجتماعی را فرهنگ سوم و اخالقر با فردهماهنگ شدن ». 41

 (132، صص 1333خلق، )وثوقی و نیک« کنند.با این واژه مطرح می آید؛می تماس با گروه دیگر پدید در فرهنگ یک گروه به هنگام
42. ICTs 

 اجتماعی مانند: ای از روابطبه واسطه مجموعه هاای از افراد و سازمانساختارهایی هستند که در آنها مجموعه های اجتماعیشبکه». 43

آن  هایبه مثابه گروه هاها و سازمانها از افراد، گروهساختار این شبکه شوند.متصل می اطالعات به یکدیگر همکاری یا تبادل دوستی،
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 ها،از ارزش ؛های متقابل را به وجود آورندوابستگی توانند انواع گوناگوندر ارتباط با یکدیگر می هااست. این گروه تشکیل شده

ها نام های این شبکهعنوان رابطان بهوتها باشد، میها و سازمانمیان افراد، گروه دهندهکه پیوند  اندازها، اهداف و هر چیز مشترکچشم

با آنچه بر روابط اجتماعی واقعی  مجازی را به وجود آورده است که روح حاکم بر آن، نوع جدید ارتباطات انقالب ارتباطات، هبرد. امروز

این . است ( مبتنی بر فناوری وبSocial Networksهای اجتماعی )محصول فعالیت شبکه این روابط، تفاوت دارد. ؛حاکم است

 شبکه جهانی اینترنت قرار ( هستند که در دهه اخیر در کانون توجه کاربرانWebsitesها )سایتی اجتماعی، نسل جدید وبهاشبکه

دهند که در چارچوب یاین فرصت را م کنند و به کاربران( فعالیت میOnlineبر مبنای تشکیل اجتماع برخط ) هااند. این سایتگرفته

 مشخص،

گذارند و با ببه اشتراک  اطالعات خود را با سایر کاربران معرفی کنند؛ شخصی بسازند و از این راه خود را به سایر کاربران هایصفحه

 (1333شکیبا، )بهمنی و محمدی« آنها ارتباط برقرار کنند.
44. Applications 

 (1333 -31سیما ) س سازمان صداوسیما در حوزهریی اصغر پورمحمدی، معاون وقت. علی41
46. ISPA= Iranian Student`s Polling Agency 

 های جمعیرسانهشود. ( نامیده میValueارزش ) ؛رخدادها و مردم قائل هستیم بهای نسبی که برای چیزها، بارهما در برداشت». 43

 -و پوشیده گاه به صورت آشکار، واضح و علنی و گاه به صورت پنهان -دهندهایی را که معتقدند در جامعه رواج دارند، بازتاب میارزش

فرزانه انقالب،  ( از نگاه رهبر44 -41)گیل و ادمز، ترجمه کریمیان و همکاران، صص « کننده.ظاهر سرگرمبه ویژه در آثار و محصوالتبه

در سطح  دینداری و دوری از اسراف و تجمل و رفع فقر، قاتیباری، عدالت، رفع شکاف طببندوو بی ایمان و پرهیز از هرهری مسلکی»

 و اخالقی زمامداران، رواج اخالق فاضله و نیک و خلقیات اسالمی، آزادی فکر و بیان و استقالل سیاسی، سالمت دینیزمامداران، 

های نماز جمعه تهران، طبه)خ« مورد تأکید در جامعه اسالمی ماست. ایرانی -های اسالمیاز جمله ارزش« اقتصادی و فرهنگی

مداری، آدمیت و گرایی، انسانانسان اصالت انسان، ( که در فارسی به صورتHumanismاومانیسم )»( در مقابل، 23/2/1333

-اساس خدامحوری است، قرار می دهد و در مقابل مکتب دین که برها قرار میها را محور ارزشخودبنیادی ترجمه شده است و انسان

-، از ارزش«جدایی دین از سیاست ( و انکار مرجع بودن دین در امور اجتماعی و سیاسی یا همانSecularismسکوالریسم ) گیرد و

 آیند. )دانشنامه رشد(فرهنگ غرب به شمار می های بنیادین
48. Phenomenological Study 
49. Social Movement 

50. Oxford Encyclopedia of Society 
هاست که بر فعالیت آنها گیریدر تصمیم تشویق افراد برای مشارکت بیشتر ( افراد به معنایEmpowermentازی )توانمندس. »11

ل کنند. توانمندسازی، عنصر تبدی و آنها را به عمل های خوب بیافرینندشود تا بتوانند ایدهمیهم اافراد فر یعنی فضایی برای مؤثر است؛

مدام  ارایهشدن بیشتر به مشتری، بهبود خدمات پس از فروش،  تراهدافی مانند: نزدیک است.کسب و کار در دنیای نوین  حیاتی

 ساختن برای توانمند های جدیدکه راه آیدمیهایی به دست وری و در دست گرفتن میدان رقابت برای سازماننوآوری، افزایش بهره

 «افراد بیابند.

(Smith, 2000, P. 40) 

جهت  گیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و آگاهانههای ارتباطی و بهرهلیم و تربیتی نهاد رسانه و فناوریو نقش تع جایگاه. »12

 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش( 13شماره  )گزاره ارزشی« و کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب آن. پیشگیری

 و تجدید سازمان جامعه های نوین اطالعاتیتوسعه فناوری وکننده( بازگInformation Societyاصطالح جامعه اطالعاتی )» .13

انفورماتیک با سرعت بیش از پیش در دسترس  هایاطالعات است. امروزه اطالعات در تمامی صور خود به کمک شبکه پیرامون جریان

کاالی بیش از پیش  عنوانو اطالعات به در حال سرعت گرفتن است های اطالعاتیبزرگراه است. این روند با توجه به کاربرد روزافزون

شود؛ واقعیتی جامعه سبب ایجاد صنایع، مشاغل و محصوالت تازه می شود. استقرار ایندر عرصه تمدن کنونی جهان ظاهر می قیمتی

 (3، ص 1381)محسنی، « کند.جامعه را با مظاهر جدید مواجه می های اقتصادیکه زمینه
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ها دهد و دادهمی برای مسأله پژوهش، مناسب تشخیص ی که پژوهشگریاهیا نظریه نظریه رت است ازپژوهش عبا چارچوب نظری» .14

، نظری پژوهش پژوهشگر در تعیین چارچوب صاحبنظران علوم اجتماعی، کند. از دیدگاهاصول و قواعد آن نظریه، تحلیل می اساس را بر

اصالح و  های آن،تصرف در اصول و آموزه نوع بدون هیچ طور کاملجود بههای موانتخاب یکی از نظریه چهار گزینه پیش رو دارد:

مبانی فرهنگی  تجربی یا براساس اتعاساس مطال نظریه جدید بر ارایه پس از انتخاب، تلفیق چند نظریه و در نهایت، تکمیل یک نظریه

ز یحا آنچه در این میان بار در حین پژوهش مورد نظر.برای اولین  آزمایش گذاشتن شده خود و به بوتههای پذیرفتهها و ارزشو سنت

طور کامل و فراگیر و در عین به پژوهش و روابط متغیرهای مستقل و وابسته یک نظریه با مسأله ار است؛ توجه به انطباقاهمیت بسی

 (31و  23، صص 1383)دشتی، « تحمیل و تعصب است.هرگونه  به صورت طبیعی و منطقی و به دور از حال

روابط  ناظر به تبیینکه قابل آزمون  مند و در عین حال،های انتزاعی، کلی و نظامقضایا و گزاره»از  عبارت است( Theoryنظریه ) .11

چه این ( »63 -64، صص 1381؛ )ببی، ترجمه فاضل، «ی و چگونگی یک پدیده یا یک شیء استها یا تبیین چیستی میان پدیدهعل

 «و فرهنگی مورد قبول. اعتقادی هایفرضا پیشب دیگر همچون قیاس هایر به دست آمده باشد و چه از راهاز طریق استقرا هاگزاره

 (24 -21، صص 1331)توسلی، 
56. Message Bazaar 

های خود به چه در تنظیم برنامه»به یک موضوع خاص و پاسخ این پرسش که  گیریگیری یا جهتموضع، (Approach. رویکرد )13

 «کنیم؟سو حرکت می کدام یا سمت
58. Keynotes 

 -16، صص 1382کوایل، ترجمه اجاللی، )مک« از بین رفته است فردیت شود که در آن،ای گفته می( به مجموعهMassتوده )». 13

رخی منافع واقع توجه به ب اما به علت ناشناخته هستند؛ تفاوت است که برای یکدیگراز افراد بی بسیار بزرگ تجمع» ( و در حقیقت،11

 (11 ، ص1381م، یقا، ترجمه منتظر کوایل)مک« شوند.و شخصی به هم نزدیک می مستقیم یا کنترل در بیرون از محیط
60. Communicators 

61. Communicatees 
از  خاص یاسیاست و در اصطالح عبارت از کوشش برای ترویج نظرهای س به معنای تبلیغات( در لغت Propagandaپروپاگاندا ). »62

 «خاص است. بر ذهن مخاطب و ترغیب به رفتار گذاشتن های غیرواقعی به قصد تأثیرها یا گزارشراه بیان واقعیت

 (13، ص 1384)صدری و همکاران، 
63. Pure Data 

64. The Big Lies Era 
با  -مثال، عسل و خربزه برای -ماده غذایی شد که کدام دوآموزش داده می مشتریاندر بازارهای سنتی و در راسته عطاران، به . »61

مطرح باشد؛ عطاران به مشتریان  هر یک از آن دو ماده غذایی به تنهایی بدون اینکه بحث درباره خوبی یا بدی یکدیگر ناهمسانی دارد.

 خواهند توانست تماعینیز مصلحان اج ( باشند. در بازار جهانی پیامInterferenceکردند که مراقب پدیده تداخل )خود توصیه می

به نظر  زمین ملهم شده باشد؛ زیرا از راسته عطاران بازارهای سنتی مشرق دیگر تبدیل کنند که موضوع تهاجم فرهنگی را به اصطالح

 «نظر عطاران مواجه شد. موارد مشابه موضوع تداخل مورد ها نیز بتوان باویژه در مقوله ارزشبه ،رسد در حوزه فرهنگمی

 (1811 -1812صص ، ب1384راد، ن)محسنیا
66. Mediation Theory 

-خاص می و قالب یک رسانه دهد و در شکل( عبارت است از قواعد و منطقی که اطالعات )محتوا( را تغییر میFormatفرم ). »63

 (386، ص 1383ترجمه دهقان،  )ویندال و همکاران،« ریزد.
68. Content 

69. Media Format Rules 
 هایدهد تا بر همه یا بخشی از گروهکه فرستنده انجام می شده استریزی( یک کوشش برنامهCampaignیکار ارتباطی )پ». 31

 (41، ص 1383)ویندال و همکاران، ترجمه دهقان، « های خاص، تأثیر بگذارد.از پیام ایجامعه از راه پیام یا رشته
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یا این روش را خود ابداع کرده  مشروط به اینکه ؛گزینداندیشه خود برمی که برای بیان ( هر کس، روشی استStyleسبک ). »31

 (43-11تا، صص )محجوب، بی« متفاوت باشد. باشد یا حداقل با روش دیگران،
72. News Format 

73. Legitimate News 

74. Accessibility 

75. Auditorial and Visual Quality 

76. Drama and Action 

77. Audience Relevance 

78. Thematic Encapsuation 

79. Packaging 
که  های مختلف پدیده مورد مطالعه؛ در حالیجنبه ارتباط میان عبارت است از کشف و گزارش( Explanation) تبیین. »81

 «دهند.به مسأله چرا؟ پاسخ میدهند؛ مطالعات تبیینی یز؟ پاسخ می( به مسأله چه چDescriptionمطالعات توصیفی )

 (241، ص 1381)ببی، ترجمه فاضل، 
81. Exploration 

82. Documentary 

83. Documentary Research 
تجاری  های بازاریابی( کاربرد فناوریSocial Marketingبازاریابی اجتماعی )»است. « بازاریاب اجتماعی». در اینجا بیشتر منظور 84

 به جهت ارتقای مورد نظربر رفتار اختیاری مخاطب  شده با هدف تأثیرگذاریطراحی هایبرای تحلیل، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه

 (21، ص 1384)اندریسن، ترجمه بلیغ و همکاران، « سطح رفاه فردی وی و جامعه است.
85. Customer 

. مشکل 2؛ استطور ذاتی خوب سازمان به . مأموریت1محور وجود دارد: های یک ذهنیت سازماندرباره نشانه هفت کلید اساسی. »86

. با مشتریان به صورت یک 1. پژوهش در بازاریابی نقش محدود دارد؛ 4؛ استانتقال پیام  . بازاریابی نوعی3هستند؛  اصلی، مشتریان

یا  کردن ارکه در ارتباط برقر شوندمیکسانی انتخاب  . کارمندان از میان3شود و . رقابت نادیده گرفته می6شود؛ رفتار می« توده»

 (61 -63، صص 1384)اندریسن، ترجمه بلیغ و همکاران، « معرفی محصول مهارت دارند.

کند. محور بیشتر متوجه آن است که مشتری چه میمشتری محور مراقب نحوه عمل سازمان است؛ اما بازاریابسازمان بازاریاب».  83

با  فردی. مشتری، 2های بازار هدف است؛ نیازها و خواسته فتار از راه تأمین. مأموریت سازمان، ایجاد تغییر ر1محور: مشتری در ذهنیت

از انتقال پیام  چیزی بیشتر . بازاریابی3دهد؛ بباید خود را با آن وفق  فرد است که بازاریابهای منحصربهها، نیازها و خواستهبرداشت

گیرد؛ و ست و هرگز پایان نمیجارقابت، همه. 6شوند؛ تقسیم می . مشتریان به چند بخش1. پژوهش در بازاریابی ضروری است؛ 4است؛ 

 (63 -33، صص 1384، )اندریسن، ترجمه بلیغ و همکاران« شوند.کنندگان برگزیده میبازاریابان به علت شناخت از مصرف. 3
88. Alternative 

89. Specialized Media 

90. Broadcasting 

91. Narrowcasting 

 (1331-های سازمان صداوسیما )...( و معاون وقت امور استان1383-33سیما ) رییس سازمان در حوزه بقاسی، معاون علی داراب. 32
93. Public 

اجتماعی ماست که در آن چیزی شبیه افکار  قلمروی از زندگی ( در وهله اول،Public Sphereمنظور از فضای عمومی ). »34

 وگوتضمین شده است. در هر گفت بگیرد. دسترسی به این قلمرو برای تمامی شهروندان، لتواند شک( میPublic Opinionعمومی )

 «گیرد.بخشی از فضای عمومی شکل می ( را شکل دهند؛Body Publicعمومی ) که در آن افراد، خصوصی گرد هم آیند تا پیکره

 (261، ص 1381)هابرماس، ترجمه الجوردی، 
95. You have come to ehewrong shop 
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در جهت همسو  هاها برای کنترل، مهار و هدایت افکار تودهرسانه مانندابزارهای مدرن  به واسطه استاندارد و قالبی تولید فرهنگ. »36

 (81، ص 1383)سعیدی، « با تمایالت طبقه حاکم.
97. Etiqette 

98. Experts 

99. Hot Tap 

111 .Catalyst  کننده.یا تسهیل 
102. Secondary Analysis 

سالم، با شناخت زبان و ادبیات  های گفتاریصدای مطلوب و اندام ( فردی است که ضمن داشتنBroadcasterگوینده )». 112

)میرزایی، .« ردبه شنونده دا مناسب و حفظ امانت توانایی رساندن مفاهیم، معانی و مقصود پیام را با بیان فارسی و امکانات رسانه،

 (33، ص 1331

را  های خود، مطالبمعلومات و تجربه شده در برنامه با استفاده ازمتن نوشته ( فردی است که بدون داشتنExecutiveجری )م. »113

 (114، ص 1331)میرزایی، « کند.بیان و اجرا می

 ر از استودیو اتفاقمکان دیگر غی را که در یک پیام رادیویی است که رویداد، حادثه یا موضوعی ای از( نمونهReportگزارش ). »114

 (31، ص 1331)میرزایی، « کند.توصیف و تشریح و به شنونده منتقل می ؛افتدمی

-شده پاسخ میطرح هایپرسشیا کارشناس، به  پیام رادیویی است که در آن مطلع یک ای ازگونه (Interview)مصاحبه . »111

 (118، ص 1331)میرزایی، « گوید.

 عملکرد، بهبود شناخت، کسب منظور به ارزشیابی موردِ درباره اطالعات مندمنظا آوریجمع فرایند( Evaluation) ارزشیابی» .116

 (1331)سیف، « .است آینده برای ریزیبرنامه و ارتباطات برقراری یادگیری،

بکن؛ منکر آن است که گویند معروف آن است که خدا گفته قدر خشک کردند... میمالحظه کنید، یک عده آمدند مسأله را آن. »113

های . سخن ما با اینها این است که این فرمایش شما درست است، اما این از آن حرفشودهم سرمان نمی ؛ چیز دیگرخدا گفته نکن

، خدا را بیان کند« نکن -بکن»خواهد شود که مشمئزکننده است؛ برای اینکه وقتی خود قرآن میقدر بد بیان میدرستی است که آن

 ورطاین

خواهد امر و نهی (؛ یعنی وقتی می31)نحل: الْمُنْک رِ  و   الْف حْشاءِ ع نِ ی نْهی و   الْقُرْبی ذِی إیتاءِ  و  الْإِحْسانِ و   ِبالْع دْلِ  ی ْأمُرُ اللَّه   إِنَّگوید: می

یعنی شما قبال باید ؛ کندمنکر منع میو  دهد و از فحشاگوید خدا آن است که به عدل و احسان فرمان میخدا را به ما معرفی کند، می

گوید هان، تو با این برداشت و منکر هم یک برداشت داشته باشید؛ آن وقت می یک برداشت داشته باشید؛ از فحشا از عدل و احسان

  (11 ص ،1381 بهشتی، حسینی)« گوید عدل و احسان، او خداست.بدان که آنکه می
 

 منابع

 ، تهران: چاپار.سیاسی فرهنگ علوم(. 1333اد، مینو. )رآقابخشی، علی. افشاری -

، تهران: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شناختی مصرف رادیو در ایرانجامعه(. 1334باشی، فاطمه. )آقاسی، محمد. فالح مین -

 )ایسپا(.

 ، تهران: نشر و تبلیغ بشری.مقدمات تکنولوژی آموزشی(. 1336احدیان، محمد. ) -

 های رادیو.)ترجمه حمیدرضا نجفی(. تهران: دفتر پژوهش های ضروری برای رادیومهارت(. 1331رت، پیتر. )استوا -

 -31(، صص 1)11، فصلنامه پژوهش و سنجشالملل و ایران. ای از دیدگاه حقوق بین(. آموزش رسانه1382اسماعیلی، محسن. ) -

33. 

بر ارتباطات اجتماعی جامعه دینی با تبیین مختصات روابط سیاسی در اندیشه امام (. مطالعه الگوی ناظر 1388مجید. ) امامی، سید -

 .13 -33(، صص 1)21، فصلنامه رسانهخمینی و انقالب اسالمی. 

 های رادیو.)ترجمه ناصر بلیغ و همکاران(. تهران: دفتر پژوهش بازاریابی تغییرات اجتماعی(. 1384اندریسن، آلن. ) -
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 )ترجمه رضا فاضل(. جلد اول. تهران: سمت. های تحقیق در علوم اجتماعیروش. (1381ببی، ارل. ) -

های فردی بینندگان شبکه(. مقایسه اعتماد در روابط میان1333پور، اسماعیل. زارع مهرجردی، سمیه. )بفرویی، کاظم. سعدی برزگر -

 .83 -114(، صص 4)21، های ارتباطیفصلنامه پژوهشای و رسانه ملی. ماهواره

(، صص 4)13، فصلنامه رسانهای و تفکر انتقادی. (. درآمدی به سواد رسانه1381بصیریان جهرمی، حسین. بصیریان جهرمی، رضا. ) -

11- 33. 

 ، تهران: سمت.مطالعات فرهنگی: اصول و مبانی(. 1334بهار، مهری. ) -

فصلنامه های اجتماعی. های موجود در جامعه درباره شبکهها و برداشت(. پنداشت1333شکیبا، عباس. )بهمنی، مهرزاد. محمدی -

 .3 -31(، صص 4)21، های ارتباطیپژوهش

 )ترجمه باقر ساروخانی(. تهران: کیهان. فرهنگ علوم اجتماعی(. 1363بیرو، آلن. ) -

 .3 -21(، صص 4)13، فصلنامه رسانهای )ترجمه لیدا کاووسی(. (. تعریف سواد رسانه1381پاتر، جیمز. ) -

 )ترجمه ناصر اسدی و همکاران(. تهران: سیمای شرق. اینظریه سواد رسانه(. 1331پاتر، جیمز. ) -

(. بررسی میزان استفاده از وسایل ارتباطی نوپدید )اینترنت، ماهواره و تلفن همراه( در بین جوانان و ارتباط 1334پوراکبران، الهه. ) -

 .214 -213(، صص 4)13، صول بهداشت روانیمجله اآن با اضطراب، استرس و افسردگی. 

. مشاهده 331318. شناسه خبر: خبرگزاری تسنیمهای اجتماعی رقیب تلویزیون شده است. (. شبکه1334اصغر. )پورمحمدی، علی -

 .24/6/1331شده در 

 -صلنامه مطالعات فرهنگفای در مدارس. (. نیازسنجی برنامه آموزش سواد رسانه1333اصغر. )زاده، عباس. کیا، علیتقی -

 .33 -114(، صص 3)11، ارتباطات

 . تهران: سمت.شناسیهای جامعهنظریه(. 1331توسلی، غالمعباس. ) -

 . تهران: نی.شناسیهای متأخر جامعهنظریه(. 1383پور، حمیدرضا. محمدی، جمال )جالیی -

 (،1)1، فصلنامه ارتباطات و فرهنگآن. های های رادیو و برنامه(. ویژگی1382یگانه، محمدرضا. )جوادی -

 .111 -134صص 

 .ای آنهابررسی ارتباط بین وضعیت پوشش و آرایش زنان تهرانی و مصرف رسانه(. 1383حسنی، محمد. ) -

 نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات )گرایش تحقیق در ارتباطات(. تهران: دانشکده صداوسیما.پایان

 . تهران: بقعه.بایدها و نبایدها(. 1381حسینی بهشتی، محمد. ) -

فصلنامه ها با تأکید بر رادیو. های آموزشی رسانهریزیای در برنامه(. تأثیر پذیرش نظریه همانندی رسانه1382خجسته، حسن. ) -

 .33 -14(، صص 1)11، پژوهش و سنجش

 های رادیو.پژوهش. تهران: دفتر شناختی درباره رادیوجامعه مطالعات(. 1381خجسته، حسن. ) -

 .13/6/1331شده در . مشاهدهwww.Khojasteh.irای چیست؟ سایت شخصی به نشانی: (. نسخه رسانه1331خجسته، حسن. ) -

بر احساس جوانان نسبت به  ها(. تأثیر استفاده از رسانه1383فر، غالمرضا. عقیلی، سیدمحمود. دنکو، مجید. الیاسی، مجید )خوش -

 .81 -111(، صص 2)1، پژوهی فرهنگیجامعهحیات اجتماعی. 

(، 2)23، های ارتباطیفصلنامه پژوهشای و تأثیر آن بر تقویت توسعه سیاسی در ایران. (. ارتقای سواد رسانه1331دارابی، علی. ) -

 .63 -83صص 

 .23 -43(، صص 1) 3، تاریخ در آیینه پژوهشهای آن. ه(. چارچوب نظری، زوایا و بایست1383دشتی، محمد. ) -

 . تهران: آگه.شناسی جوان ایرانیجامعه(. 1383ذکایی، محمدسعید. ) -

 های فرهنگی.)ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی(. تهران: دفتر پژوهش مبانی رفتار سازمانی(. 1336رابینز، استیفن. ) -
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 ، تهران: سمت.سازمان و مدیریت مبانی(. 1333رضاییان، علی. ) -

فصلنامه پژوهش و های شهروندی و رفتارهای مدنی. ها در آموزش مهارت(. بررسی نقش رسانه1382بایندر، محمدرضا. )رضایی -

 .131 -142(، صص 1)11، سنجش

 .جوان رادیو عمومی روابط: تهران(. جوان رادیو تأسیس سالگرد سیزدهمین ویژه) چراغانی(. 1383. )جوان رادیوعمومی  روابط -

 )ترجمه محسن ثالثی(. تهران: علمی. شناسی در دوران معاصرهای جامعهنظریه(. 1382ریترز، جورج. ) -

 . جلد اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.های تحقیق در علوم اجتماعیروش(. 1383ساروخانی، باقر. ) -

های فصلنامه پژوهشنسلی. ای و همگرایی ارزشی بینهای ماهواره(. تلویزیون1333ن. ساعی، احمد. )ساعی، منصور. حیدری، حسی -

 .61 -82(، صص 4)21، ارتباطی

 )ترجمه عزیزاهلل افشار(. تهران: چاپخش. ایدئولوژی و مدرنیسم(. 1381سبیال، محمد. ) -

 .33 -38(، صص 3) 3، سیاسیآورد فصلنامه ره(. صنعت فرهنگ. 1383االمین. )سعیدی، روح -

فصلنامه (. مطالعه پدیدارشناسانه تجارب مادران از اثرات ماهواره بر نوجوانان. 1333سمیه. )قلقاچی،  القرایی، خلیل. موالسلطان -

 .123 -111(، صص 4)21. های ارتباطیپژوهش

 وران.د، تهران: آموزشی ارزشیابی و سنجش گیری،اندازه (.1331. )اکبرعلی، سیف -

 پژوهان کشور.)مجموعه مقاالت(. قم: دبیرخانه دین هاشدن و دین و متدها و چالشجهانی(. 1382زند، علیرضا. )شجاعی -

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.شناسی تربیتمبانی روان(. 1331اکبر. )نژاد، علیشعاری -

. به کوشش: سعیده الفت. گو با صاحبنظران رسانه، پیرامون: حال و آینده رادیوومجموعه گفت(. 1383شکرخواه، یونس. ) -

 تهران: تحقیق و توسعه رادیو.

 .23 -32(، صص 4)13، فصلنامه رسانهای. ای، یک مقاله عقیده(. سواد رسانه1381شکرخواه، یونس. ) -

(، صص 1)1، های جدیدفصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه. زبانای فارسیهای ماهوارهشناسی شبکه(. گونه1331) شهاب، فوزیه. -

41-3. 

 . تهران: فرهنگ معاصر.زیده فارسیگفرهنگ (. 1384صدری، غالمحسین. حکمی، نسرین. حکمی، نسترن. ) -

 . تهران: مؤسسه اطالعات.طلوع ماهواره و افول فرهنگ(. 1338طباطبایی، سیدصادق. ) -

 .81 -116(، صص 4)13، فصلنامه رسانهای، رویکردی جدید به نظارت. د رسانه(. سوا1381قاسمی، طهمورث. ) -

 .3 -11(، صص 3) 4، ماهنامه رادیوهای جدید. (. رادیو در برابر رسانه1383اکبر. )زاده، علیقاضی -

ای در ایران )تحلیل (. سنجش تأثیر جنسیت بر مصرف رسانه1331کالنتری، عبدالحسین. حسنی، حسین. علیپور درواری، اکرم. ) -

 .33 -33(، صص 4) 11، فصلنامه زن در توسعه و سیاستهای پیمایشی ملی(. ثانویه داده

 . تهران: طرح آینده.ایرسانه، توسعه و سیاستگذاری رسانه(. 1383کالنتری، عبدالحسین. روشنفکر، پیام. ) -

 تهران: سازمان مدیریت دولتی. .ی طوسی و همکاران(. جلد اول)ترجمه محمدعل اصول مدیریت(. 1334کونتر، هارولد. همکاران. ) -

 )ترجمه محسن ثالثی(. تهران: مرکز. پیامدهای مدرنیت(. 1384گیدنز، آنتونی. ) -

-)ترجمه رامین کریمیان و همکاران(. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه الفبای ارتباطات(. 1384گیل، دیوید. ادمز، بریجت. ) -

 ها.

فصلنامه مطالعات دفاعی امنیتی تأثیرات ماهواره بر باورهای جوانان.  -(. بررسی راهبردی1386تبار، مجید. )الریجانی، علی. ملکی -

 .131 -161، صص 23، شماره استراتژیک

 . تهران: فردوسی و جامی.تاریخ مقدمه: سبک خراسانی در شعر فارسیتا(. محجوب، محمدجعفر. )بی -

 . تهران: دیدار.اطالعاتی جامعه شناسیجامعه(. 1381ر. )محسنی، منوچه -
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 ها.، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانههای مصاحبه خبریروشالف(. 1384راد، مهدی. )محسنیان -

 . جلد سوم. تهران: سروش.ایران در چهار کهکشان ارتباطی(. ب1384راد، مهدی. )محسنیان -

 . تهران: سروش.شناسیارتباط. (1383راد، مهدی. )محسنیان -

(، 1)11، فصلنامه پژوهش و سنجشاصل حاکم بر آن )ترجمه یونس شکرخواه(.  18ای و (. آموزش رسانه1382مسترمن، لن. ) -

 .133 -211صص 

 .132 -222. تهران: صدرا، صص ده گفتار(. رهبری نسل جوان. 1331مطهری، مرتضی. ) -

 . جلد اول. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(.یل ارتباط جمعیوسا(. 1331معتمدنژاد، کاظم. ) -

 ها.م(. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهئقا )ترجمه مهدی منتظر شناسیمخاطب(. 1381کوایل، دنیس. )مک -

 ها.العات و تحقیقات رسانه)ترجمه پرویز اجاللی(. تهران: مرکز مط درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی(. 1382کوایل، دنیس. )مک -

 )ترجمه ناصر بلیغ(. تهران: تحقیق و توسعه صدا. سازی خالق در رادیوبرنامه(. 1381کوی، کوینسی. )مک -

ای )ترجمه سعید آذری(، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه هابرای درک رسانه(. 1333لوهان، مارشال. )مک -

 صداوسیما.

، صص تخصصی انجمن روابط عمومی ایران -فصلنامه علمیای. (. استفاده از رسانه و توازن رسانه1383، طیبه. )شادمنصوری -

34- 31. 

(، صص 1)1، فصلنامه تحقیقات فرهنگی(. مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی. 1386کنی، محمدسعید. )مهدوی -

231- 133. 

 های رادیو.، تهران: دفتر پژوهشسازی رادیوامه برنامهنواژه(. 1331میرزایی، احمد. ) -

 . تهران: خردمند.شناسیمبانی جامعه(. 1333اکبر. )خلق، علیوثوقی، منصور. نیک -

 شناسان.)ترجمه علیرضا دهقان(. تهران: جامعههای ارتباطات کاربرد نظریه(. 1383زر، بنو. اولسون، جین. )ویندال، سون. سیگنایت -

 .261 -238(، صص 2) 8، مجله ارغنون(. سیطره عمومی )ترجمه هاله الجوردی(. 1381ماس، یورگن. )هابر -

ای در جامعه ایران از دیدگاه دانشجویان. پسند ماهوارههای عامههای سریال(. آسیب1332زاده، محمدعلی. عبدی، سیروان. )هرمزی -

 .1 -13صص (، 1)2، های جدیدفصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه

، به کوشش: سعیده الفت. وگو با صاحبنظران رسانه، پیرامون: حال و آینده رادیومجموعه گفت(. 1383همایون، محمد. ) -

 تهران: تحقیق و توسعه رادیو.

 های رادیو.)ترجمه حمیدرضا نجفی(. تهران: دفتر پژوهش شدنرادیو در عصر جهانی(. 1388هندی، دیوید. ) -

 (.2111)شماره پیاپی  3، رسالتروزنامه ای از مصادیق نشر فساد است. های ماهواره(. آنتن1333) یزدی، محمد. -

- Smith, Jane. (2000). Empowerment People. London Kurgan. 
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