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 بررسی سطح سواد رسانه ای مدیران رسانه ملی 
ونا در دوران کر

ونا( )موردمطالعه: تحلیل پیام های تلویزیونی دربارۀ کر

چکیده 
همــگام بــا توســعۀ ابزارهــای ارتباطــی در عصــر کنونــی و بــا وجــود چالش هــای متعــدد و نوپدیــدی کــه بشــر امــروز 
هــر لحظــه بــا آن مواجــه اســت، توســعۀ ســواد رســانه ای افــراد مختلــف جامعــه به ویــژه در بیــن مدیــران و برنامه ریــزان 
رســانه ای، بــه امــری بدیهــی و پراهمیــت تبدیــل شــده اســت. اهمیــت ایــن موضــوع زمانــی دوچنــدان می شــود کــه 
جامعــه بــا بحرانــی ماننــد بیمــاری همه گیــر کرونــا کــه مرتبــط بــا بهداشــت و ســالمت عمــوم افــراد اســت، روبــه رو 
می شــود.  ازایــن رو، مــا در ایــن تحقیــق قصــد داریــم بــا پرداختــن بــه ســطح ســواد رســانه ای مدیــران رســانۀ ملــی 
)تلویزیــون ملــی ج. ا. ا( در دوران کرونــا، نــوع پیام هــای برنامه هــای آگاهی بخــش در دوران کرونــا را بــه روش تحلیــل 

نشانه شناســی روالن بــارت موردارزیابــی قــرار دهیــم. 
ــا هــدف شــناخت ســواد رســانه ای مدیــران و مســئوالن تلویزیــون در انتقــال پیام هــای  بنابرایــن، ایــن پژوهــش ب
ــواد  ــای س ــر، مؤلفه ه ــانه را بررســی و ازســوی دیگ ــن رس ــای ای ــو پیام ه ــا، از یک س ــارة کرون بهداشــت- ســالمت درب
ــد.  ــل می کن ــا تحلی ــش در دوران کرون ــای آگاهی بخ ــن پیام ه ــی ای ــاس چگونگ ــون را براس ــران تلویزی ــانه ای مدی رس

ــواد  ــطح س ــی، س ــالمت کرونای ــام بهداشت-س ــورد پی ــی 9 م ــل نشانه شناس ــا تحلی ــد: ب ــان می ده ــا نش یافته ه
ــی،  ــذاری اجتماع ــام فاصله گ ــال پی ــد و انتق ــورد تولی ــون( در م ــی )تلویزی ــانۀ مل ــئوالن رس ــران و مس ــانه ای مدی رس
ــای  ــورد پیام ه ــوب«؛ در م ــی، »نیمه مطل ــک و همدل ــی و کم ــۀ خانگ ــای قرنطین ــورد پیام ه ــوب«؛ در م ــالً مطل »کام
ــا  ــا ب ــا و تفاوت هــای کرون ــا و معرفــی کرون ــرس از کرون ــا، ت ــا، خطرناکــی کرون ــی کرون اســتفاده از ماســک، بزرگ نمای

ــی شــده اســت.  ــوب« ارزیاب ــاًل نامطل ــا، »کام ــایر اپیدمی ه س
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مقدمه 
جدید  و  مختلف  اَشکال  با  زندگی  حاضر،  عصر  در 
الینفک  جزء  به  رسانه  واقع  در  و  شده  احاطه  رسانه ای 
زندگی افراد بشر تبدیل شده است، به گونه ای که هر روز 
هستیم  اخبار  و  اطالعات  از  زیادی  حجم  تولید  شاهد 
تأثیر می گذارند.  ما  لحظه به لحظۀ  زندگی  بر  به نوعی  که 

)مقصودی و واحد، 1397(. 
این شرایط، زیست بوم رسانه ای شده و  بنابراین، در 
از پیام هاست که مهارت سواد رسانه ای به  فضای اشباع 
یک اصل اساسی برای بشر امروزی تعریف و بر آن تأکید 
می شود. آنچه این امر را پراهمیت تر از همیشه جلوه گر 

می کند، زمان بروز چالش و بحران است. 
آگاهی ها  که  بحرانی  شرایط  در  به عبارت دیگر، 
بسیار  به وجودآمده،  حادثۀ  خصوص  در  اطالعات  و 
برای  رسانه ای  سواد  مهارت  داشتن  است،  ناقص  و  کم 
در  تا  فراهم می کند  را  امکان  این  اقشار مختلف جامعه 
کنترل خود و دیگران در این شرایط بهترین واکنش و 

عکس العمل را بروز دهد. 
تاکنون،  گذشته  سال  از   19 کووید  همه گیری  آغاز 
یک نمونۀ بارز از بحران در سطح جهانی است که همۀ 
به  دسترسی  است.  کرده  جدی  مشکالت  دچار  را  افراد 
و  مقابله  برای  سالمت  و  بهداشتی  پیام های  و  اطالعات 
کنترل با این بیماری، به یک باره در صدر اهمیت در همۀ 

جوامع قرار گرفت. 
را  ما  که  است  رسانه ای  سواد  مهارت  این  بنابراین، 
مربوط  نادرست  و  درست  پیام های  از  مملو  فضای  در 
پیام های  به کارگیری  و  دریافت  به سمت   19 کووید  به 

بهداشتی، سالمت و رسانه ای مطمئن تر سوق می دهد. 
تعریف  این گونه  را  رسانه ای  سواد  پاتر،  جیمز 
به طور  ما  که  چشم اندازهاست  از  »مجموعه ای  می کند: 
آن  از  رسانه  معرض  در  قرارگرفتن  برای  فعاالنه ای 
آن ها  با  که  را  پیام هایی  معنای  تا  می کنیم  بهره برداری 
خود  چشم اندازهای  ما  کنیم.  تفسیر  می شویم،  مواجه 
را با استفاده از ساختارهای دانش خود می سازیم. برای 
ابزار  این  نیاز داریم؛  اّولیه  ابزار و مواد  به  ساختن دانش 
از  به دست آمده  اطالعات  اّولیه،  مادة  ماست.  مهارت های 

رسانه ها و دنیای واقعی است. استفادة فعاالنه بدان معنی 
است که ما از پیام ها آگاهیم و به طور خودآگاهانه با آن ها 

در تعاملیم.« )پاتر،17:1385( 
رسانه ای  سواد  اصلی  تشکیل دهندة  عنصر  چهار 
تولید  و  ارزیابی  تجزیه وتحلیل،  دسترسی،  از:  عبارت اند 
محتوا؛ که با یکدیگر یک رویکرد مهارت محور به نام سواد 

رسانه ای را شکل می دهند. 
چه  که  کند  مشخص  می تواند  رسانه ای  سواد 
پیام هایی مناسب هستند، چه مقدار زمانی را باید برای 
رسانه صرف کرد، چه منابعی معتبر و چه منابعی نامعتبر 
هستند، در چت روم و پیام های دریافتی چگونه می توان 
به محتوا و فرد فرستنده اعتماد کرد و... که همگی نیاز 
اجتماعی است.  از رسانه های  استفاده کننده ای  امروز هر 
نوع آگاهی  ایجاد یک  در حقیقت، هدف سواد رسانه ای 

برای استفاده از ابزار اطالعاتی رسانه است. 
ازطرفی با ورود فناوری های جدید به عرصۀ ارتباطات، 
تلفیق عمودی سیستم های بین المللی رسانه ها، هم گرایی 
خروجی  افزایش  و  فرهنگی  متقابل  ارتباطات  رسانه ای، 
مهارت های  گسترش  پیرامون  جدی  مباحث  رسانه ها، 

مدیریت و مهارت های اطالعاتی مطرح شده است. 
باید  رسانه ای  برنامه ریزان  و  مدیران  به عبارت دیگر، 
ضمن  تا  باشند  رسانه ای  سواد  از  مطلوبی  سطح  دارای 
ایجاد هم گرایی بین رسانۀ خود با سایر رسانه ها، بهترین و 
مناسب ترین پیام را برای مخاطبانی که دارای حق انتخاب 

یک رسانه در میان بی شمار رسانه است، تولید کنند.
ویژگی های  به لحاظ  مخاطبان  طیف  تنوع  درک  با 
ویژگی ها،  درنظرگرفتن  و  گوناگون  جمعیت شناختی 
ادراکی،  شناختی،  ذهنی،  رشد  مراحل  و  توانایی ها 
اخالقی، احساسی و روحی آنان، مدیران رسانه می توانند 
به جذب حداکثری و رضایتمندی مخاطبان دست پیدا 

کنند. 

بیان مسئله 
 ویروس کرونا)1( در دسامبر 2019 در ووهان چین 
کشورها  سایر  به  ویروس  این  خیلی  زود  آمد؛  به وجود 

1-  COVID-19
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بیماری  یک  به  تا  یافت  گسترش  جهان  سراسر  در 
همه گیر تبدیل شود. در سطح جهانی، دولت ها اقدامات 
جلوگیری  برای  را  اجتماعی  فاصله گذاری  و  قرنطینه ای 
و  جمعی  رسانه های  کردند.  اعمال  بیماری  شیوع  از 
در  مهمی  نقش  اجتماعی  رسانه های  سیستم عامل های 

ارائۀ اطالعات مربوط به ویروس کرونا داشتند. 
است  جهانی  بحران  یک  کروناویروس،  همه گیری 
که با سرعت بسیار خطرناکی در سراسر جهان گسترش 
گردش  در  زیادی  نقش  جمعی  رسانه های  است.  یافته 
اطالعات دارند، رفتار عمومی را تحت تأثیر قرار می دهند 

و می توانند شیوع بیماری را محدود کنند. 
می توانند  همچنین  اجتماعی  رسانه های  بااین حال، 
پیشگیرانۀ  اقدامات  ازجمله  کنند،  منتشر  را  دروغ هایی 
حکومت  اجرای  دربارة  دروغین  ادعاهای  معجزه آسا، 
منابع  یافتن  دیگر.  موارد  و  توطئه  نظریه های  نظامی، 
اطالعاتی مطمئن در مورد کووید 19 بسیار مهم است. 

)کوشنر، 2020( 
فاقد  که  کشورهایی  برای  به ویژه  امر  این 
استراتژی های پیشرفتۀ ارتباطی رسانه ای هستند و یا به 
اپیدمی  مورد  در  بیشتری  شفافیت«  »کنترل  و  کارایی 
دلیل  به  که  جوامعی  برای  همچنین  و  دارند  احتیاج 
کمبود اطالعات در هنگام شیوع، آسیب پذیرتر هستند، 

قابل توجه است. )فارق، 2020( 
نامطلوب،  اثرات  کاهش  برای  بدین ترتیب، 
بحران  دوران  نامطمئن  شرایط  و  غیرقابل پیش بینی 
رسانه های  مدیران  و  مسئوالن  رویکرد  کرونا،  پاندمی 
در  مهمی  نقش  رادیووتلویزیون،  همچون  جمعی 

اطالع رسانی به موقع و صریح در این دوران دارد.
پنجرة  تلویزیون،  رسانۀ  به نوعی  امروزه  حقیقت،  در 
نگاه بـه دنیـا تلقـی می شـود و سـواد رسـانه اي مدیران 
و مسئوالن ایـن رسانۀ نسبتاً فراگیر در کشور ما، موجب 
دقیـق،  حـدی  تا  واقعیت  از  رسانه  بازنمایی  تا  می شود 

درسـت و عادالنـه صـورت گیـرد.
ملی  رسانۀ  مدیران  رسـانه اي  سـواد  مهارت   
)تلویزیون ج. ا. ا( کمـک می کنـد تـا اشـکال و محتـواي 
برنامـه ها را بـر ذهنیـت و ادراک افـراد مـوردبررسـی و 

تجزیـه وتحلیـل قـرار دهـند. وقتی انتقال پیام از طریق 
سواد  فیلتر  از  و  دقیق  بسیار  تلویزیون  مانند  رسانه ای 
و  دید  موجب  باشد،  گرفته  نشئت  آن  مدیران  رسانه ای 
نگرش صحیح مخاطبان دربارة دریافت و پذیرش پیام ها 
مانند همه گیری کووید 19(  بحرانی  در شرایط  )به ویژه 

می شود. 
در شرایط کنونی که سیستم های اطالعاتی و ارتباطی 
همه جانبه گرایی  و  پیچیدگی  دچار  فزاینده  به طور 
امروز  ارتباطی  زیست محیط  و  ارتباطی  فضای  شده اند، 
این  و  شده  دگرگونی  و  تغییر  دستخوش  به شدت  نیز 
امروزی  بشر  معناسازی  و  تفکر  ادراک،  شیوة  بر  تغییر 
تأثیر فراوانی گذاشته است . بنابراین، ضرورت اصلی این 
باال  و سطر های  مقدمه  بخش  در  آنچه  براساس  تحقیق 
گفته شد، تأکید بر اهمیت سطح سواد رسانه ای مدیران 
و مسئوالن رسانۀ ملی )تلویزیون ج. ا. ا( در شرایط بحران 

)همه گیری کرونا( است. 
 این موضوع ازاین جهت حائز اهمیت است که حوزة 
انتشار و دربرگیرندگی تلویزیون هنوز با وجود رسانه های 
فضای مجازی، در بین مخاطبان داخلی چشمگیر است. 

بنابراین، در شرایط خاص و بحرانی همچون دوران 
در  بسزایی  نقش  رسانه  این  کرونا،  بیماری  همه گیری 
برخورداری  که  می کند  ایفا  مخاطبان  به  اطالع رسانی 
مدیران و مسئوالن از سطح سواد رسانه ای مطلوب موجب 
آگاهی بخشی بهتر و مؤثرتر، کاهش اثرات نامطلوب این 
رسانه ای  سواد  افزایش  حّتی  و  کشور  در سطح  بیماری 

مخاطبان می شود. 

اهداف و پرسش های تحقیق 
ما«  اصلی  »هدف  پژوهش،  متغیرهای  به  توجه  با   
سواد  مؤلفه های  نامطلوب بودن  و  مطلوب  شناخت 
انتقال  در  )تلویزیون(  ملی  رسانۀ  مدیران  رسانه ای 

پیام های بهداشتی-سالمت در دوران کروناست.
سواد  مؤلفه های  کیفیت  براساس  پژوهش:  سؤال 
رمزگان  و  نشانه ها  انواع  تلویزیون،  مدیران  رسانه ای 
چگونه  کرونا  دربارة  اطالع رسان  برنامه های  پیام های 

است؟ 
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 مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 
تعاریف تحقیق: 

رسانه 
هر منبع اطالعاتی که دانش و اطالعاتی را به شخصی 
نقاشی  پوستر،  کتاب،  خواه  گویند؛  رسانه  کند،  منتقل 
می کند  تدریس  کالس  یک  در  که  استادی  حّتی  یا  و 
باشد، یا تلویزیون، شبکه های اجتماعی یا وبالگ. )عقیلی 

و قاسم زاده، 1394( 

 نقش و کارکرد رسانه های جمعی 
رسانه ها امیال، اعتقادات و نگرش انسان ها را هدایت 
و کنترل می کنند و محتوایی مناسب با آن ارائه می دهند. 
تغییرات  گاهی  و  کوچک  تغییرات  گاهی  رسانه ها 
عظیم ایجاد می کنند و اطالعات را در سراسر دنیا منتشر 
می کنند؛ همچنین در مورد زمینه های جدید، دانش ارائه 
نیز  را  سرگرمی  جدید  اشکال  به  دسترسی  و  می دهند 

ممکن می کنند. )الزیچ، 2007( 
ارتباطات  در  و  باشند  معنادار  باید  اجتماعی  اعمال 
انسانی، اطالعات مبادله می شوند. )الزیچ، 2007؛ لمیش، 
2008؛ نینکوویچ اسالونیچ، 2011؛ پالت، 2003( امروزه 
جوانان باید آگاهی داشته باشند، به همین دلیل مجبورند 
با روشن کردن گیرندة تلویزیون و ورود به یک وب سایت، 

مهارت های خود را توسعه دهند.
رسانه های  اجتماعی  وظایف  و  نقش ها  با  رابطه  در 
اندیشمندانی چون السول،  از  مختلفی  نظریات  جمعی، 

رایزمن، الزارسفلد، مرتن و... ارائه  شده است. 
رسانه های  اجتماعی  نقش های  السول  مثال،  برای 
جمعی را در چهار گروه نظارت بر محیط )نقش خبری(، 
انتقال  راهنمایی(،  و  تفسیر  )نقش  اجتماعی  هم بستگی 
)نقش  سرگرمی  و  آموزشی(  )نقش  فرهنگی  میراث 
 :1387 )ساروخانی،  می دهد.  قرار  موردبحث  تفریحی( 

صص 83-84( 
وظایف اجتماعی گوناگون رسانه های جمعی را روژه 
کلوس،)1( استاد بلژیکی ارتباطات جمعی، به ترتیب زیر 

بیان می کند: 

1- Roger Clausse 

اّول( وظایف ارتباط فکری 
1. اطالع و آگاهی)2( 

زمینه های  در  عقاید  و  اقدامات  وقایع،  جریان  نقل 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، علمی، فنی و وضع 
زندگی دسته جمعی، جنبۀ خبری دارد. خبرها به طورکلی 

بر دو نوع اند: 
و  تازه ها  روز،  اطالعات  از  اعم  روز؛  جاری  اخبار   -

اخبار گوناگون. 
و  فرهنگ  به  مربوط  امور  شامل  عمومی؛  اخبار   -
تمدن، صرف نظر از ارتباط مستقیم آن ها با حوادث جاری 

روز. 
2. پرورش)3( 

تشریح  و  نقل  با  هم زمان  که  آموزشی  کوشش های 
خبرهای جاری به صورت راهنمایی ها و انتقادهای مختلف 
صورت می گیرند، در تعلیم  و تربیت انسان نقش مهمی 

دارند. این کوشش  ها دارای انواع سه گانۀ زیر هستند: 
منظم  انتقال  احساسات؛  و  اندیشه ها  پرورش   -

ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد. 
- پرورش عقاید؛ جلب  ایمان افراد و ایجاد اعتقادها و 
آرمان های عمومی از طریق تشریح و تفسیر وقایع جاری 

و تجزیه وتحلیل مبانی فرهنگی. 
و  افراد  تربیت  در  کوشش  حرفه ای؛  پرورش   -
آماده ساختن آنان برای انجام کارها و حرفه های اجتماعی. 

3. بیان)4( 
و  اجتماعی  نقش های  و  ارزش  ها  ایجاد  به  کمک 
مساعی الزم برای معرفی فرهنگ و تمدن و افکار و عقاید 
زیر  انواع  دارای  و  دارند  بیانی  انسانی جنبۀ  رفتارهای  و 

هستند: 
- معرفی فرهنگ و تمدن؛ ایجاد ارزش ها و اثرهایی 
که جزو میراث تمدن و ارزش های اجتماعی قرار گیرند. 

و  ارزش ها  ایجاد  جاری؛  ایدئولوژی های  تشریح   -
سیاسی،  فعل وانفعال های  و  رویدادها  با  که  اثرهایی 

اقتصادی و فرهنگی جاری ارتباط نزدیک دارند. 

2- Information 
3- Formation
4- Expression
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جدول1: خالصۀ تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران در حوزۀ سواد رسانه ای

تعریفنویسنده/تاریخ

آدامزوهام)2001(
سوادرسانهایمیتواندتواناییایجادمفاهیمشخصیایتعریفشودکهبهواسطۀنشانههایدیداریو
کالمیهرروزازتلویزیون،آگهی،فیلمورسانههایدیجیتالمیگیریم.سوادرسانهایچیزیبیشاز
دعوتدانشآموزانبهکشفرمزسادۀاطالعاتاست؛آنانبایداندیشهورانیانتقادیباشندکهبتوانند

فرهنگرسانهراکهپیرامونشاندرگردشاست،بفهمندوتولیدکنند.

سوادرسانهاییعنی»مجموعهایازمهارتهایتفسیر،آزمونوبهدستآوردناطالعات،بدونتوجهبهاندرسون)1981(
ابزارانتقالپیامبابرخیرفتارهایهدفمند.«

بارتنوهمیلتن)1998؛
نوشتهشدهدرمارگارت
مککی،2002،صص

5و6(

سواداصواًلچیزیاستکهمردمانجاممیدهند؛فعالیتیاستبیناندیشهونوشته.سوادتنهابهعنوان
مجموعهایازمهارتهاییکهآموختهشدهودرذهنمردممینشیند،نیست؛همچنینچیزینیستکه
تنهارویکاغذبیایدوبهعنوانیکمتنتحلیلشود.سوادمانندهمۀرفتارهایانسانی،ذاتًااجتماعی

بودهودرتعامالتبینمردمجایدارد.

هابز)1997(

»سواد،تواناییدسترسی،تحلیل،ارزشیابیوارتباطبهپیامهاییاستکهبهشکلهایمتنوعیارائه
میشود.«اومیگوید:

»اینتعریفویژگیهایزیررابرایسوادرسانهایپیشنهادمیکند:درسخواندنازراهپژوهش،
یادگیریدرمحیطمتمرکزدانشآموزی،حلمشکلباگروههایهمیار،اجرایآزموناستانداردودورۀ

همگرایآموزش.«

مفهومسوادرسانهایبایددرچارچوبیکروشانتقادیتصورشدهوسپسبهعنوان»یکتجربۀشلودنسکی)1995(
سیاسی،اجتماعیوفرهنگیدرکشود.«

سیلوربلتوالیسیری
)1997(

سوادرسانهاییکمهارتاندیشیدنانتقادیاستکهمخاطبانرابرایکشفرمزاطالعاتیکهازراه
کانالهایارتباطاتجمعیمیگیرند،توانمندمیکند؛همچنینبهآنانتواناییپرورشداوریهایمستقل

دربارۀمحتوایرسانههارامیدهد.
منبع: )پاتر، 1391: 44 و45(

و  مسائل  و  مطالب  توجیه  و  تشریح  استدالل؛   -
و  خوانندگان  نظریات  تغییر  به منظور  دیگران  در  نفوذ 
شنوندگان و بینندگان )خواه هدف، تغییر کامل نظریات 
افراد و خواه فقط ایجاد تزلزل فکری باشد( و همچنین 
بررسی عقاید و آرا و بحث و انتقاد در این زمینه ها، همه 

جنبۀ استداللی دارند. 
4. اجبار)1( 

و  روش ها  و  عقاید  نامرئی  و  غیرمستقیم  تحمیل   
رفتارهای اجتماعی و تغییر غیرمستقیم و نامرئی روحیات 
و اعتقادات عمومی بدون توجه به شخصیت انسانی، نقش 

1- Pression 

فنون  سایر  و  مطبوعات  ازطرف  را  اجبار  و  فشار  اعمال 
انتشاری مشخص می سازند. 

اعمال فشار و اجبار بر دو نوع است: 
منافع  کسب  به منظور  که  فشاری  تجاری؛  تبلیغ   -

مالی صورت می گیرد. 
مقاصد  به  نیل  برای  که  فشاری  سیاسی؛  تبلیغ   -

خاص سیاسی تحمیل می شود. 
دوم( وظایف روانی-اجتماعی 

1. هم بستگی اجتماعی)2( 
جست وجوی  و  گوشه گیری  ترک  برای  کوشش 
پیوندهای حرفه ای به جای روابط خویشاوندی و دوستانۀ 

2- Social Reliance
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بین  هم بستگی  و  هماهنگی  ایجاد  به  کمک  و  گذشته 
انسان ها. 

2. سرگرمی)1( 
حفظ سالمت جسمی و فکری، توجه به استراحت و 

آرامش افراد و تهیه وسایل تفریح و سرگرمی آنان. 
3. درمان روانی)2( 

جبران  و  دلهره ها  از  رهایی  ناراحتی ها،  فراموشی 
سرخوردگی ها 

سواد 
برداشت  و  آگاهی  دریافت  میزان  معنی  به  سواد   
با  ارتباط  یک  برقراری  اثر  بر  که  موضوعی  از  اطالعات 
مواجهه  در  یا  و  اطرافیان  طریق  از  خواه  اطراف  محیط 
با حوادث، رویدادها و حّتی از طریق بصری حاصل شده 
)هارشمن،  باشد.  بازخورد  دارای یک  نتیجه،  در  و  باشد 

 )2018
 سواد رسانه ای 

رسانه های  از  استفاده  و  درک  یعنی  رسانه ای  سواد 
ازجمله درک  یا غیرقاطعانه،  و  قاطعانه  به صورت  جمعی 
آگاهانه و انتقادی از رسانه ها، فن هایی که از آن ها به کار 
همچنین،   )2018 )هارشمن،  آن.  اثرات  و  می گیرند 
توانایی خواندن، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و تولید ارتباط در 
شکل های مختلف رسانه ها )کرمی نامیوندی و همکاران، 

 .)1396
رمزگشایی،  توانایی  اصطالح،  این  از  دیگر  درک 
شکل های  در  ارتباط  تولید  و  ارزیابی  تجزیه وتحلیل، 
بیان  در   )2013 همکاران،  و  )ویلسون  است.  مختلف 
دیگر، مهارت های رسانه ای و ارتباطی و سوادهای متعدد 
درمجموع با مفهومی به عنوان سواد رسانه ای یا رسانه ها 

ادغام شده است. )بایجلو و همکاران، 2017( 
کارکرد  درک  بر  رسانه ای  سواد  یونسکو،  نگاه  از 
تعامل  چگونگی  و  کارکردها  تحلیل  و  ارزیابی  رسانه ها، 
تأکید  فردی  استقالل  جهت  در  رسانه ها  با  ُعقالیی 

می کند. )یونسکو، 2014()3( 
1- Divertissement
2- Psychotherapy
3-  UNESCO, 2014 

توانایی  بر  رسانه ای  سواد  تأکید  به عبارت دیگر، 
سواد  رسانه هاست.  از  استفاده  و  ارزیابی  فهمیدن، 
رسانه ای یک نوع درک متکی بر مهارت است که براساس 
را  رسانه ای  تولیدات  انواع  و  رسانه ها  انواع  می توان  آن 
کرد.  و شناسایی  تفکیک  یکدیگر  از  را  آن ها  و  شناخت 

)شکرخواه، 1385: 4( 

 نظریه های همسو با تحقیق 
نظریۀ جامعۀ اطالعاتی 

تحت تأثیر  که  جامعه ای  نوع  مشخص کردن  برای 
دارد،  قرار  ارتباطی  و  اطالعاتی  تکنولوژی  از  استفاده 
این  رایج ترین  از  یکی  دارد؛  وجود  متعددی  مفاهیم 

مفاهیم، مفهوم »جامعۀ اطالعاتی« است. 
نظریۀ جامعۀ اطالعاتی توسط جامعه شناس معروف، 
دانیل بل مطرح شد و به این معناست که دانش و اطالعات 
اقتصادی و  به عوامل کلیدی در توسعۀ  در حال تبدیل 
اجتماعی است. رویکرد بل به نوآوری های تکنولوژیکی در 
او  است.  خوش بینانه  گسترده ای  به طور  اطالعات  بخش 
اجتماعی و شیوة  روابط  تکنولوژی  استدالل می کند که 
باعث  همچنین  داده،  تغییر  را  جهان  به  ما  نگاه کردن 
اقتصادی  بهره وری  و  طبیعت  بر  انسان  فزایندة  کنترل 

شده است. 
بر  تکنولوژیکی  تحول  و  تغییر  مثبت  پیامد های  بل 

جهان اجتماعی را چنین برمی شمارد: 
1. ظهور معیارهای کیفیت زندگی در سراسر جهان، 
افزایش درآمد ها به معنای واقعی و کاهش نابرابری های 

طبقاتی در جوامع غربی؛ 
2. ظهور طبقۀ جدید مهندسان، تکنسین ها و دیگر 

ِحَرف؛ 
3. شکل گیری تعریف جدیدی از عقالنیت به معنی 
معنی  به  عقالنیت  به عبارتی،  یا  بهینه سازی  و  توانایی 
کاربرد منابع با حداقل هزینه و تالش و انجام دقیق ترین 
پیش بینی دربارة جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی؛ 

4. شکل گیری شبکه های جدید روابط اجتماعی که 
نشانگر تغییر پیوندهای خویشاوندی به پیوندهای شغلی 

و حرفه ای است؛
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5. تغییر در درک مقولۀ زمان و مکان. )بل، 1999، به 
نقل از الفی،2007: ص 160( 

نظریۀ هم گرایی رسانه ای 
شرایط  کاتالیزور،  یک  به عنوان  رسانه ای  هم گرایی 
مصرف  و  توزیع  تولید،  چگونگی  در  تغییر  برای  را 
است.  کرده  فراهم  رسانه ای  قالب های  تمام  در  رسانه ای 
وجود  هم گرایی  از  قابل اجماعی  تعریف  هیچ  در حالی که 
رسانه  صنعت  در  پدیده  یک  به عنوان  هم گرایی  ندارد، 
را شکل می دهد. در  ابعاد مختلف آن  و  تأثیر می گذارد 
یکی از گسترده ترین تعاریف، رسانه های هم گرا عبارت اند 
و  رسانه ای  مختلف  قالب  چندین  در  محتوا  »جریان  از: 

همکاری میان صنایع چندرسانه ای«. )زوتو(
قدیم  رسانه های  رسانه ای،  هم گرایی   پارادایم  در 
تعریف  مختلف  طرق  به  یکدیگر  با  تعامل  در  جدید  و 
می شوند. در هم گرایی بحث از ادغام سه بستر رسانه ای 
در  است.  تلفن  و  کامپیوتر  تلویزیون،  شامل  اصلی، 
توسط  قدیمی  رسانه های  کنارگذاشته شدن  هم گرایی، 
رسانه ای  شرکت های  می شود،  مطرح  جدید  رسانه های 
به نظر  و  می کنند  صحبت  هم گرایی  مورد  در  جدید 
رسانه های  هضم  و  جذب  بر  بیشتر  آن ها  نظر  می رسد، 

قدیمی است. )زوتو( 
مهم ترین حوزه های هم گرایی رسانه ای عبارت است 
 از: هم گرایی تکنولوژیکی، حرفه ای، ساختاری و عملیاتی.

هر  تقریباً  این معنی است که  به  تکنولوژیکی  هم گرایی 
دستگاه دیجیتال با صفحۀ نمایش مانند گوشی هوشمند، 
تبلت، کنسول ویدئویی و غیره، امکان توزیع تقریباً هرنوع 
محتوایی را با مفاهیم گسترده فرهنگی و رسانه ای فراهم 

می کند. 
تغییرات  بر  تمرکز  به  تمایل  نیز  حرفه ای  هم گرایی 
در  محتوا  تولید  و  حرفه ای  کارکرد  برای  سازمان  در 
حقیقت  در  ساختاری،  هم گرایی  در  دارد.  را  رسانه ها 
مهاجرت  به  مجبور  را  شرکت ها  دیجیتالی شدن،  روند 
توسط  که  می کند  توزیع  و  تولید  از  مدلی  به سمت 
قرار  گیرد؛ در هم گرایی عملیاتی  مخاطب مورداستقبال 

نیز محیط های کاری تغییر می کنند. 
نوع  به  توجه  با  رسانه ای  محتوای  تولید  تیم های 

تیم های  و  می شوند  ادغام  می کنند،  تولید  که  محتوایی 
حرفه ای جدید شکل می گیرند. )زوتو( 

به  وجود  را  مدیریتی  مهم  چالش  دو  هم گرایی   
می آورد؛ از یک سو، نیاز شرکت ها برای تعریف مدل های 
تجاری و شیوه های بازاریابی آن ها برای تثبیت موقعیت 
خود را افزایش داده و ازسوی دیگر، تغییر چشمگیر در 

عادات و رفتار مخاطب-مشتریان ایجاد کرده است. 
به عنوان  هم گرایی  از  درکی  هرگونه  جنکینز  هنری 
یک فرایند فناورانه را رد می کند؛ او پرداختن به هم گرایی 
به عنوان یک »تغییر فرهنگی« را ترجیح می دهد که در 
ایجاد  و  جدید  اطالعات  یافتن  به  مصرف کنندگان  آن 
ترغیب  پراکنده شده  رسانه ای  محتوای  بین  ارتباط 

می شوند. )زوتو(
نظریۀ مسئولیت اجتماعی رسانه ها 

اجتماعی،  مسئولیت  نظریۀ  اساسی  اصول  براساس 
رسانه ها باید تعهدات و وظایفی را در برابر جامعه بپذیرند 
و آن ها را انجام دهند؛ برای تحقق این تعهدات نیز باید 
ضمن توجه کامل به استانداردهای حرفه ای و پذیرش و 
حرفه ای  خودانضباطی  به نوعی  موردنظر،  تعهدات  ایفای 
شوند.  ملزم  موجود  نهادهای  و  قوانین  چارچوب   در 

) مک کوائیل، 1388: 171( 
نظریۀ سواد رسانه ای پاتر 

حوزة  در  که  است  اندیشمندانی  از  پاتر)1(  جیمز 
پاتر،  نظر  از  است.  کرده  نظریه پردازی  رسانه ای  سواد 
»ساختارهای  و  است  چندعاملی  الگویی  رسانه ای  سواد 
اطالعات«  پردازش  »وظایف  شخصی«،  »منبع  دانش«، 
و »مهارت ها و توانایی ها«، عامل های مدل سواد رسانه ای 

وی هستند. 
و  فضایی  عوامل،  این  ارتباط  پاتر،  دیدگاه  براساس 
حلزونی )نه سطحی( است؛ در هر بُرش عرضی، یکی از 
عوامل سواد رسانه ای قرار دارند و ازاین رو، هریک از این 
)پاتر، 2005:  را پشتیبانی می کنند.  عوامل، عامل دیگر 

22 و 23( 
رسانه اي  سواد  پـاتر،  نظریۀ  براساس  همچنین 
مجموعهاي از چشم اندازهاست که به طور فعاالنـه بـراي 

Potter -1
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بهره برداري  آن ها  از  رسانه  معـرض  در  قرارگـرفتن 
مواجه  آن ها  با  که  را  پیام هایي  معناي  تا  می کنیم 

مي شویم، تفسیر کنیم.
ما چشم اندازهاي خود را بـا اسـتفاده از سـاختارهاي 
ساختارهاي  سـاختن  بـراي  مـي سـازیم.  خـود  دانـش 
دانش، به ابزار و مواد اّولیه نیاز داریم؛ این ابزار مهارت هاي 
و  رسانه ها  از  بهدست آمده  اطالعـات  اّولیه،  مادة  ماست. 

دنیاي واقعي است. 
پیام ها  از  ما  که  است  معني  بدان  فعاالنه  استفادة   
به اعتقاد  تعاملیم.  در  آن ها  با  خودآگاهانه  به طور  و  آگاه 
پاتر، چشم اندازها مانند برج های کوچـک و بزرگـی عمل 
مي کنند که به شناخت ما از اطراف در جنبه های مختلف 

کمک می کنند. 
سواد رسانه مفهومي چندبُعدي است که وجوه متعدد 
مختلفي  چشم اندازهاي  از  باید  بنابراین،  دارد؛  جالبي  و 
به خوبی  کند،  عرضه  باید  آنچه  همة  تا  کنیم  مشاهده 

بشناسیم. )پاتر، 2008( 
دانش  ساختارهای  می کند  یادآوری  همچنین  پاتر 
محتوای  دربرمی گیرد:  را  حوزه  پنج  افراد  رسانه ای، 
رسانه ای، تأثیر رسانه ای، صنایع رسانه ای، جهان واقعی، 

خود. 

پیشینه و سوابق تحقیق 
سوابق  بررسی  و  پژوهش  متغیرهای  به  توجه  با   
در  خارجی  تحقیقات  سوابق  تعدادی  پیشین،  تحقیقات 
این  در  که  دارد  وجود  کرونا  و  رسانه های جمعی  حوزة 
تحقیق  سوابق  در  اما  می کنیم.  اشاره  آن ها  به  بخش 
داخلی تنها موضوع اقتصاد و کرونا وجود داشت؛ ازاین رو 
با توجه به کلیدواژه های دیگر تحقیق، سوابق داخلی ذیل، 

بررسی و ارائه می شود: 
پیشینۀ داخلی 

با  تحقیقی  در   )1399( همکاران  و  عابدی  رها   -
شخصی سازی شده  یادگیری  روش  »اثربخشی  عنوان 
که  رسانه ای«  سواد  بر  شناختی  سبک های  بر  مبتنی 
پژوهشی  علمی-  نشریۀ  در  مقاله ای  قالب  در  آن  نتایج 
»پژوهش های ارتباطی« به چاپ رسیده است، خاطرنشان 

نوین  بر روش  های  تکیه  با  آموزش سواد رسانه  می کند: 
آموزش عالی  دانشجویان  برای  ضرورت  یک  آموزشی 

به حساب می  آید. 
هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی روش یادگیری 
بر  شناختی  سبک  های  بر  مبتنی  شخصی  سازی شده 
روش  به  پژوهش  این  است.  دانشجویان  رسانه  ای  سواد 
آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با 
انجام شده  ترکیبی  نمونه گیری  به روش  و  گروه کنترل 
یادگیری  روش  به  آزمایش  گروه  است. شرکت کنندگان 
آموزشی  راهبردهای  و  محتواها  با  شخصی  سازی شده 
متنوع  تکالیف  و  خود  شناختی  سبک  های  با  متناسب 
درحالی که  دیده اند؛  آموزش  روزمره  زندگی  با  منطبق 
برای گروه کنترل به روش متداول، یک آموزش و تکلیف 

یکسان برای همه در نظر گرفته شد. 
در  که  داد  نشان  مستقل   t آزمون  حاصل  نتایج 
یادگیری مفاهیم تحلیل پیام های رسانه  ای و کاربرد آن ها 
در موقعیت  های جدید بین دو گروه آزمایش و کنترل با 
دارد  تفاوت معناداری وجود  اطمینان 99 درصد،  سطح 
با  متناسب  آموزشی  نوین  روش  های  از  بهره  گیری  با  و 
ویژگی  ها و نیازهای شخصی یادگیرندگان و ارتباط آن با 
زندگی واقعی شان، تسلط بر مهارت  های سواد رسانه  ای و 
شکل گیری ساختارهای دانش مرتبط تسهیل می شوند. 

- محمدحسین ساعی، محمدحسین آزادی و هادی 
البرزی )1398( در تحقیقی با عنوان »مبانی طراحی نظام 
نتایج آن  با خبر جعلی« که  برای مقابله  سواد رسانه ای 
در قالب مقاله ای در نشریۀ علمی-پژوهشی »پژوهش های 

ارتباطی« به چاپ رسیده است، خاطرنشان می کند: 
اطالعات  گردش  در  اخالل  به دلیل  جعلی  »خبر 
صحیح در جوامع مدرن و دموکراتیک، تهدیدی جدی در 
مسیر انواع گزینشگری  های عمومی از جمله انتخابات آزاد 
این  با  مقابله  راه  های  مهم ترین  از  یکی  می رود.  به شمار 
است.  رسانه  ای  سواد  امکانات  به  کاربران  تجهیز  تهدید، 
شیوه،  به  تام  بستگی  جامعه،  هر  در  جعلی  خبر  توفیق 
نوع و میزان بازنشر و مصرف آن ازسوی شهرونداِن کاربر 

رسانه  های جدید دارد.« 
از  این رو، بررسی چرایی مصرف و باورپذیری خبرهای 
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جعلی ازسوی کاربران موضوع مهمی است که می بایست، 
پیش  از هرگونه برنامه  ریزی برای طراحی نظام مقابله با 
یافتن  پی  در  رسانه  ای،  رویکرد سواد  با  خبرهای جعلی 
با بررسی  این مقاله  بود. در  برای آن  پاسخ  های مناسب 
سه  عمیق،  مصاحبۀ  انجام  و  موجود  علمی  منابع  جامع 
دالیل  کاربران،  به  مربوط  سازمان  یافتۀ »دالیل  مضمون 
با  را  جامعه«  به  مربوط  دالیل  و  جعلی  خبر  به  مربوط 

کمک روش تحلیل مضمون ارائه داده ایم. 
خبر  واقع  نمایی  چون  عواملی  دادند  نشان  یافته ها 
انبوه،  افراد، تصدیق  باور  و  با منطق  آن  تطابق  و  جعلی 
اطراف  فیلتر  حباب  شکل  گیری  و  اکتشافی  فرکانس 
اعتبار  تنزل  و  تعصب  افزایش  اطالعاتی،  خأل  کاربران، 
دالیل  ازجمله  رسمی،  و  اجرایی  رسانه  ای،  نهادهای 

مصرف و باورپذیری خبر جعلی در جامعه هستند.
- روشندل اربطانی، طاهر و مهسا زارع )1398( در 
تحقیقی با عنوان »شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر 
که  ایران«  اسالمی  جمهوری  تلویزیون  مخاطبان  افت 
چاپ  به  »رسانه«  علمی-پژوهشی  نشریۀ  در  آن  نتایج 

رسیده، می نویسد: 
»سیمای جمهوری اسالمی ایران به منظور اثربخشی 
بیشتر اهدافش، نیازمند جذب مخاطب است؛ این رسانه 
که تا پیش ازاین مهم ترین کاالی رسانه ای در سبد مصرف 
شده  سکون  نوعی  گرفتار  حاال  بود،  مخاطبان  رسانه ای 

است.« 
به وجودآمدن این بحران برای پرمخاطب ترین سازمان 
کشور باعث شد تا این پژوهش با هدف اصلی شناسایی 
تلویزیون  مخاطبان  افت  بر  مؤثر  عوامل  رتبه بندی  و 
منظور،  این  برای  شود؛  انجام  ایران  اسالمی  جمهوری 
پژوهش  پیشینۀ  و  ادبیات  کمک  به  موردنظر  عوامل 
بخش  سه  در  سه شاخگی،  مدل  براساس  و  شناسایی 

»محتوایی، ساختاری و زمینه ای« تدوین شدند. 
در ادامه برای بررسی این عوامل، نمونۀ موردمطالعه 
کاهش  بر  آن ها  تأثیر  و  انتخاب  تصادفی  به صورت 
محقق ساخته  پرسش نامۀ  از  استفاده  با  مخاطبان 
توسط  و  تکمیل  پرسش نامه   386 نهایت  در  سنجیده، 

نرم افزار اس پی اس اس)1( تحلیل شده است. 
از مهم ترین عوامل محتوایی شناسایی شده، می توان 
از  کافی  عدم بهره مندی  و  برنامه ها  محتوای  »ضعف  به 
چهره ها« اشاره کرد؛ همچنین »انحصاری بودن تلویزیون 
عوامل  به عنوان  تلویزیون«  جغرافیایی  پیچیدگی  و 
ساختاری و »ظهور رقبای جدید و تغییر در سبک زندگی 

مردم« به عنوان عوامل زمینه ای شناخته شدند.
عوامل  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  این  نتایج 
ساختاری، بیشترین تأثیر را بر کاهش مخاطبان تلویزیون 
با  ترتیب عوامل محتوایی و زمینه ای،  به  و  داشته است 

اختالف کمتری در رتبه های بعدی قرار دارند.
- خسروشاهی و علی پاکباز )1397( در تحقیقی با 
عنوان »طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه« که در 
نشریۀ علمی-پژوهشی »رسانه« به چاپ رسیده، می گوید: 
بحران  راهبردی  مدل  ارائۀ  حاضر،  تحقیق  »هدف 
رسانه ای  سواد  میان  رابطۀ  بررسی  و  رسانه ای  سواد  در 
با  مقابله  در  هوشمندانه  آگاهی  و  مصونیت  و  مخاطبان 
جنگ رسانه ای، تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی و 

قدرت تحلیل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.« 
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع 
عملی، با روش توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش 
است.  تدوین شده  فرضیه  تحقیق، 16  به مدل  توجه  با 
جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل 120 نفر از نخبگان 
آشنا با رسانه در شهر اصفهان است؛ لذا به دلیل محدویت 
آماری  جامعۀ  کل  نفر(،   120( موردمطالعه  جامعۀ 

موردبررسی قرار گرفته است. 
این پژوهش در شهر اصفهان با محوریت بررسی تأثیر 
سواد رسانه ای بر انسان و نقش آن در مدیریت بحران در 

سال 1395 انجام شده است. 
پرسش نامه ای  اطالعات،  جمع آوری  برای 
را  روایی آن  استفاده شد که  با 55 سؤال  محقق ساخته 
صاحب نظران  و  متخصصان  و  مشاور  راهنما،  استادان 
از  پژوهش  این  پایایی  همچنین  کردند.  تأیید  مدیریت 
طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 84 درصد به دست 
و  اصلی  سؤال های  و  فردی  ویژگی های  شامل  که  آمد 

1- SPSS
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تخصصی، ویژة بررسی فرضیه های تحقیق است. اطالعات 
 LISREL و SPSS جمع آوری شده به وسیلۀ نرم افزار
توصیفی  سطح  دو  در  آماری  آزمون های  طریق  از 
)فراوانی، درصد، درصد انباشته، میانگین و انحراف معیار( 
واریانس،  آنالیز  و  رگرسیونی  )مدل بندی  استنباطی  و 
آزمون  نیز  و  اسمیرونف  کلموگروف  ناپارامتری  آزمون 
طریق  از  ساختاری  معادالت  و  فریدمن  غیرپارامتریک 

نرم افزار لیزرل( مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 
براساس نتایج به دست آمده، همۀ فرضیه های پژوهش 
تأیید شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیۀ فرعی تأثیر 
سکوالریسم بر مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با 

جنگ رسانه ای با ضریب 0/83 دارای بیشترین تأثیر است.
عنوان  با  تحقیقی  در   )1397( مریم  ایرجی،   -
در  ملی  رسانۀ  رویکرد  و  روز  بحران های  »مدیریت 
ساالنۀ  کنفرانس  نخستین  در  آن  نتایج  که  تحقیقی 
شده،  منتشر  ایران  حسابداری  و  اقتصاد  مدیریت،  ملی 
شبکه های  در  ملی  رسانۀ  فراوان  »مخاطبان  می گوید:  
داخلی و برون مرزی، این رسانه را به عنوان شاخص ترین 

مرجع اطالع رسانی کشور قرار داده است.« 
پرواضح است که حضور تهدیدهای نو و روزافزون در 
عرصه های متعدد سیاسی و اقتصادی، نقش رسانۀ ملی 
مواجهۀ  می کند.  دوچندان  بحران ها  این  مدیریت  در  را 
از  فرار  سیاسی،  بحران های  وقوع  با  بهنگام  و  مناسب 
برای  احتمالی  پیشامدهای  تصویر  تجسم  بحران زدگی، 
مخاطبان، اقناع عمومی جامعه برای کنارآمدن با شرایط 
بحران و... می تواند مسئوالن و مدیران رسانۀ ملی را برای 

برون رفت از بحران های سیاسی یاری رساند. 
بحران ها  به نقش رسانۀ ملی در مدیریت  این مقاله 
از  آموزش  نظیر  راهکارهایی  ارائۀ  و  دارد  ویژه ای  نگاه 
طریق فرهنگ سازی مخاطبان و گروه های هدف، افزایش 
و  مشروعیت  بر  تأکید  ارتباطی،  مدّون  برنامۀ  آگاهی، 
بحران  مدیریت  در  و...  مواضع  اتخاذ  در  خودی  انصاف 
و حّتی تا مرز پیشگیری به موقع از آن مؤثر خواهد بود. 

پیشینۀ خارجی 
- سابهوو، سراب)1( و همکاران )2020( در تحقیقی 

1- Saurabh Sambhav

طول  در  ارتباطات  و  انبوه  رسانه های  »نقش  باعنوان 
و  دسته ها  )موردمطالعه؛  اساسی  نقش  همه گیر شدن 
چالش ها(« که نتایج آن در نشریۀ بین المللی »اندیشه های 

تحقیقاتی خالق« منتشر شد، بیان می کند: 
»رسانه به عنوان پلی بین دولت و جامعه کار می کند. 
تا  شده اند  شناخته  نیرومندی  قدرت  به عنوان  رسانه ها 
چگونگی تجربۀ این دنیا را شکل دهند. چه بیننده و چه 
باز  را  و چشمانمان  می بندیم  را  ذهنمان  فقط  خواننده، 
می کنیم. در این بحران، رسانه ها نقش بسزایی در آگاهی 
مردم از اوضاع، آرامش، حکومت نظامی و تشویق آن ها به 

اقدامات مثبت داشتند.« 
و  دیجیتال  رسانه های  مانند  رسانه ها  مختلف  انواع 
رسانه های چاپی با تأثیر آن ها در این مقاله ارائه شده است. 
چالش های زیادی در سطح زمین در زمینۀ انتشار اطالعات 
به مردم در سراسر کشور وجود دارد. برخی از نتایج این 
تحقیق عبارت است از: همان طورکه می دانیم، شبکه های 
اجتماعی روزبه روز پای/ دامنۀ خود را گسترش می دهند و 
به یکی از محبوب ترین فعالیت های آنالین برای سرگرمی 
تبدیل می شوند؛ اما در این روزها برای کسب اطالعات در 

مورد جهان محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند. 
طبق مطالعه، درست است که اکثر مردم از رسانه های 

اجتماعی برای اطالعات استفاده می کنند... .
از این مطالعه مشخص شده است که اکثر مردم در 
مثبت بودن  احساس  تلویزیون  در  نمایش داده شده  اخبار 
همیشه  نگاتیوها  می دانیم،  همان طورکه  نمی کنند. 
پرشور هستند و باعث افزایش بیننده و TRP می شوند؛ 
بنابراین، به طور خالصه مواردی را که مردم می خواهند 

ببینند، نشان می دهند. 
نیست؛  خبر  نشان دادن  درست بودن  معنای  به  این 
عالوه براین، اخبار یک خبر است، نمی تواند داستانی باشد. 
بنابراین، آن ها  ندارند؛  اعتماد  اخبار  به  افراد  بیشتر   
را با منبع معتبر بررسی می کنند. تبلیغات تأثیرگذارترین 
شده  ثابت  مطالعه  این  )با  است  پیام  انتقال  برای  ابزار 
است(، زیرا اکثر مردم از تبلیغات راضی هستند و پیامی 

را که داده اند درک می کنند. 
انجام  خارق العاده ای  کار  قرنطینه  حین  در  رسانه ها 
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به مردم  اطالعات  کلیۀ  ارائۀ  نبرد  در  می دهند. رسانه ها 
ثابت  نظرسنجی  این  اثبات  با  امر  این  و  شده اند  پیروز 

می شود، زیرا اکثر مردم از رسانه ها راضی هستند. 
- عایشه انور و همکاران )2020( در مقاله ای با عنوان 
»نقش رسانه های جمعی و ارتباطات بهداشت عمومی در 

بیماری همه گیر کووید 19« بیان می کنند: 
مورد  در  اطالعات  اصلی  منبع  گروهی  »رسانه های 
قبلی  همه گیرهای  مانند  دقیقاً  بودند.  کرونا  ویروس 
سارس)1( )2003(، اچ یک، ان یک)2( )2009( و مرس)3( 
)2012(، رسانه ها به طور قابل توجهی در شیوع اطالعات 

کروناویروس)4( مشارکت داشتند. 
و  جمعی  رسانه های  نقش  ما  بررسی،  این  در 
تا   2019 دسامبر   31 از  را  عمومی  بهداشت  ارتباطات 
علمی  استنباط  و  تجزیه وتحلیل کرده  ژوئیه 2020   15
می کنیم. همه گیری کروناویروس 19، موضوعات متعدد 
قابل بحث  نقش  از  ناشی  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
با  مرتبط  نژادی  تعصبات  می کند.  برجسته  را  رسانه 
یافتن  برای  دانشمندان  همکاری  از  مانع  ویروس  منشأ 
در  کرونا  ویروس  اخبار  خبری  پوشش  شد.  راه حل 
و مشکالت  قرنطینه های طوالنی  قفل جغرافیایی،  حین 
روانی  فشار  و  ترس  ایجاد  باعث  اجتماعی،  و  مالی 
یافته؛  افزایش  سال خورده  و  خانگی  سوءاستفادة  شده؛ 
موردتأیید  تأییدنشدة  داروهای  و  غیرعلمی  درمان های 
است.  بوده  مضر  جعلی  پزشکان  و  سیاست مداران 
نقشی  زنده  به روزرسانی های  داشبورد  طریق  از  رسانه ها 
داشتند.  کرونا  بیماری  به روزرسانی  و  ردیابی  در  جهانی 
رسانه ها اجازة مداخالت به موقع مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری ها)5( و سازمان بهداشت جهانی)6( را می دهند، 
دسترسی سریع و گسترده به ارتباطات بهداشت عمومی 

را امکان پذیر می کنند.
 ما با تطبیق روش های بهداشتی ایمن مانند افزایش 
فاصلۀ  و  صورت  پوشش های  از  استفاده  دست،  شستن 

1- SARS
2- H1N1
3- MERS
4- COVID-19
5- CDC
6- WHO

اقدامات  ارتقای  برای  افزایشی  به  رو  روند  اجتماعی، 
بهداشتی در سراسر جهان مشاهده کردیم. 

 رسانه ها روزانه دستورالعمل های پیشگیری از بیماری 
سالمتی/به  از  استفاده  برای  مردم  و  می کنند  تقویت  را 
استفاده از این دستورالعمل ها از راه دور برای پاسخ گویی 
رسانه های  می شوند.  ترغیب  خود  بهداشتی  نیازهای  به 
دارند و می توانند  امروز نقش ضروری  جمعی در دنیای 
برای  را  واحدی  بستر  اجتماعی،  ارتباطات  حفظ  ضمن 
کلیۀ ارتباطات بهداشت عمومی، دستورالعمل های جامع 
محوری  استراتژی های  و  بهداشتی  مراقبت های  آموزش 
دسترسی  می تواند  این  کنند.  فراهم  اجتماعی  فاصلۀ 
تبعیض ها  به  پایان دادن  بهداشتی،  مراقبت های  به  برابر 
و انگ های اجتماعی را امکان پذیر کند. نقش رسانه ها و 
ارتباطات بهداشت عمومی باید بیشتر درک و کشف شود، 
زیرا آن ها ابزاری اساسی برای مبارزه با کروناویروس 19 و 

شیوع های آینده خواهند بود. 
را  تأثیرات مثبت و منفی رسانه ها  ما  این مقاله،  در 
موردبحث قرار دادیم و گام های پیشنهادی را که می توان 
شود،  برداشته  شیوع  در  رسانه ها  از  مؤثر  استفادة  برای 
بحث کردیم. بنابر نتایج این پژوهش، ما توصیه می کنیم 
بیماری  هر  پایان  در  رسانه ها  پاسخ  ارزیابی  برای  مدلی 
رسانه  عملکرد  ارزیابی  و  مدل  این  ایجاد شود؛  همه گیر 
جهت  در  رسانه ها  برای  بازخورد  یک  به عنوان  می تواند 
کمک به ابداع استراتژی های بهتر و مؤثرتر برای کنترل و 

جلوگیری از شیوع های بعدی باشد.
عنوان  با  مقاله ای  در   )2012( یواو)7(  هاسبریک،   -
»نقش مخاطبان در حاکمیت رسانه ها: بُعد فراموش شدة 
سواد رسانه ای« که نتایج آن در نشریۀ علمی-تخصصی 

»مطالعات رسانه« به چاپ رسیده، عنوان می کند: 
»تصورات سواد رسانه ای اغلب شامل بعد از مشارکت 
کاربران رسانه در تنظیم رسانه یا به طورکلی تر، حاکمیت 
می شود،  تأکید  انتظار  کار،  این  انجام  در  است.  رسانه 
مربوط  ارتباطی  شیوه های  در  مشارکت  توانایی  از  فراتر 
کاربران  مشارکت  معنای  به  همچنین  سواد  رسانه،  به 
اقتصادی  و  سیاسی  فنی،  شرایط  شکل گیری  در  رسانه 

7- Hasebrink, Uwe
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فرایندهای ارتباطی است. بااین حال، به نظر می رسد که 
وقتی صحبت از تحقیق تجربی در مورد الگوها و سطوح 
سواد رسانه ای می شود، این جنبه به طور گسترده نادیده 

گرفته می شود.« 
به عنوان  رسانه  کاربران  مورد  در  نتیجه، صحبت  در 
عجیب  به نوعی  و  ناشناخته  رسانه ها  حاکمیت  بازیگران 
به نظر می رسد: سیاست های رسانه ای و مقررات رسانه ای 
بیشتر برای کاربران رسانه ها و منافع آن ها انجام می شود 
باشد-  آن ها  منافع  برخالف  است  بهتر  اوقات  گاهی  -یا 
اما تقریباً هرگز توسط کاربران رسانه ای انجام نمی شود. 
را  مخاطبان  بالقوة  نقش  مفهومی  توضیح  مقاله  این 
مشخصی  ابزارهای  به  توجه  با  را  آن ها  و  می دهد  ارائه 
که می توانند به تقویت این جنبه از سواد رسانه ای و در 
کنند،  رسانه کمک  حاکمیت  در  مخاطبان  نقش  نتیجه 

موردبحث قرار می دهد.
عنوان  با  مقاله ای  در   )2020( کوشنر)1(  جکسن   -
»نقش رسانه های اجتماعی در طی یک بیماری همه گیر 
کرونا« می نویسد:  »در مواجهه با کووید 19،)2( رسانه های 
حّتی  جوامع،  و  افراد  ارتباط  برای  عالی  راهی  اجتماعی 

درحالی که از نظر جسمی جدا هستند، است.« 
در طی بیماری همه گیر آنفوالنزا در سال 1918 -که 
پیشگیری از بیماری ها برآورد می کند یک سوم جمعیت 
ارتباطی  منابع  از  مردم  است-  کرده  آلوده  را  جهان 
مشابهی که اکنون در قرن بیست ویکم داریم، برخوردار 
نبودند تا بتوانند به سرعت اخبار و اطالعات را به اشتراک 
در  عمومی  بهداشت  گزارش  یک  متن،  برای  بگذارند. 
نشان   1918 آنفلوانزای  به  مینیاپولیس  واکنش  مورد 
درجۀ  در  ویروس  به  مربوط  مهم  اطالعات  که  می دهد 
معلمان  و  پیش دبستان ها  پست،  کارگران  طریق  از  اّول 
به اشتراک گذاشته شده است. آیا می توانید تصور کنید 
که در مورد کووید 19، از یک پسر پیشاهنگی که به دِر 
به شستن دست می کند،  ترغیب  را   شما می کوبد، شما 

یاد گرفته اید؟
 با ظهور رسانه های اجتماعی در قرن بیست ویکم، ما 

1- Jackson Kushner
2- COVID-19

اخبار  به روزرسانی های  آخرین  یادگیری  حال  در  نه تنها 
و  فیسبوک  مانند  سیستم عامل هایی  از  بلکه  هستیم، 
توییتر نیز برای ارائه به روزرسانی های شخصی و تجاری 

استفاده می کنیم.
شبکه های  از  استفاده  به معنای  این  مشاغل،  برای   
است،  مشتریان  و  کارمندان  از  حمایت  برای  اجتماعی 
مانند هرگز قبلی. از نظر دولت، این به معنای تالش خود 
به روز  و  واقعی  به اشتراک گذاشتن کارآمد اطالعات  برای 

است.
- سرواستاوا)3( و همکاران )2020( در مقاله ای علمی 
با عنوان »نمای رسانه ها و رسانه های اجتماعی در طول 

کووید 19: مطالعه مروری«، بیان می کند: 
»ازآنجاکه اطالعات کمی در مورد کووید 19 در دست 
است، اخبار جعلی، اطالعات غلط و شایعات مختلفی در 
رسانه های دیجیتال منتشر شده است که مردم را نسبت 

به تصمیمات وحشت زده می کند.« 
انتشار سریع اطالعات نادرست و داستان ها از طریق 
توییتر،  مانند  اجتماعی  رسانه های  سیستم عامل های 
مقامات  و  دولت  حیاتی  نگرانی  به  یوتیوب  و  فیسبوک 

بهداشت عمومی تبدیل شد.
اطالعات نادرست پزشکی و محتوای غیرقابل تأیید در 
با سرعت بی سابقه ای  مورد بیماری همه گیر کووید 19، 
کاهش  است.  انتشار  حال  در  اجتماعی  شبکه های  در 
کووید  اپیدمی  طی  در  غلط  اطالعات  و  شایعات  ظهور 
19 بسیار مهم است، زیرا اطالعات غلط و اخبار جعلی 
می شود  افراد  در  اضطراب  و  ترس  وحشت،  ایجاد  باعث 
مستعد  روان  بهداشت  مختلف  شرایط  در  را  آن ها   و 

می کند. 
به عنوان  اجتماعی  رسانه های  درنظرگرفتن  به جای 
مهم  اطالعات  انتقال  برای  آن ها  از  باید  ثانویه،  رسانۀ 
را  امکان  این  شهروندان  به  عالوه براین،  شود؛  استفاده 
می دهد تا مستقیماً درخواست های خود را برطرف کنند. 
مهار  برای  را  اقداماتی  جهان  سراسر  در  دولت  چندین 
اطالعات غلط انجام داده اند؛ اقدامات الزم برای جلوگیری 

از چنین عوارض ارتباطی الزم است.

3- Kumar Chandan Srivastava
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- کرستیان آر. مجیا)1( )2020( در مقاله ای با عنوان 
»رسانه ها و نقش اطالعاتی آن ها در برابر ویروس کرونا: 
اعتبارسنجی درک ترس و بزرگی« که نتایج آن در نشریۀ 
چاپ  به  عمومی«  پزشکی  الکترونیکی  »مجله  علمی، 
انتشار  بیان می کند:  »رسانه ها نقش مهمی در  رسیده، 
مورد  در  دارند.   2019 سال  در  کرونا  ویروس  اطالعات 
بیماری کووید 19 عالوه بر اندازه گیری اینکه آیا جمعیت 
که  اطالعاتی  تا  است،  مهم  می کنند،  دریافت  خدمات 
چنین  آیا  اینکه  همچنین  می شود.  آنان  آرامش  باعث 

اخباری با بزرگی موضوع مطابقت دارد یا خیر«. 
براین اساس، هدف این پژوهش: اعتبارسنجی با ابزار 
پرسش نامه ای برای درک رسانه ها و نقش اطالعاتی آن ها 
و اندازه گیری چهرة همه گیری بیماری کووید 19 است. 
فرایند اعتبارسنجی برای یک پرسش نامه که درک میزان 
این مسئله را اندازه گیری می کند و اینکه آیا ایجاد ترس 
انجام شده است، اعتبارسنجی با استفاده از جست وجوی 

ادبیات انجام شد. 
متخصصان  )پزشکان،  متخصص   30 تحلیل،  واحد 
اپیدمیولوژی، ازجمله دیگران( بود که پس از جمع آوری 
داده ها، تجزیه وتحلیل پاسخ ها با کمک عامل اکتشافی و 

آمار توصیفی انجام شد.
از  تصویری  تا  کنیم  تولید  مقیاسی  توانستیم  ما   
ترسیم  را  رسانه ها  از  مردم  اطالعات  دریافت  نحوة 
اندازه گیری  برای  می تواند  مقیاس  این  بنابراین،  نماییم؛ 
همه گیر  بیماری  مورد  در  رسانه  آموزندة   نقش 
موارد  سایر  برای  است  ممکن  حّتی  و   19 کووید 
 اضطراری بهداشت عمومی مشابه نیز مورداستفاده و الگو 

قرار گیرد. 

روش شناسی تحقیق 
این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، 

کیفی و با رویکرد تحلیل نشانه شناسی پیام است.
که  دارد  توجه  امر  این  به  نشانه شناختی  رویکرد   

بازنمایی و زبان چگونه معنا تولید می کنند.
فرازبان  در  نشانه ها   ،)1393( سجودی  نظر  از   

1- Christian R. Mejia 

نشانه شناسی کاربرد دارند، زیرا هرگاه نشانه ای انتخاب شد 
و در یک کنش ارتباطی واقعی، یعنی در بستر یک گفتمان 

به کار گرفته شد، رویکرد توسعه ای یا جامعه محور است. 
در این رویکرد، واسطۀ ظرفیت سازی و توانمندکردن 
آحاد جامعه، قابلیت سازگاری جامعه با پیامدهای زیان بار 
انجام  در  با جلب مشارکت  و  داده  افزایش  را  مخاطرات 
اقداماتی که منجر به کاهش خطر می شوند، توان جامعه 
را برای پیشگیری، مقابله و مواجهه با بحران و بازگشت به 

وضع اّولیه افزایش داد. )مارش،2001)2(: 7-5(
نوع  از  نخست  گام  همان  از  نشانه شناختی  تحلیل   
نمی تواند  هرگز  نشانه شناس  یعنی  است؛  متن  تحلیل 
نشانه ای را در انزوا و منفک از رمزگانی که آن را ممکن 
کرده است و یا جدا از متنی که نشانه در آن تحقق یافته 
بررسی  است،  شده  تبدیل  آن  از  الیه ای  به  واقع،  در  و 
ورود  و  دارد  سروکار  متن  با  پیوسته  نشانه شناس  کند. 
از مجرای  نیز  رمزگان  مطالعۀ سازوکارهای  به عرصۀ  او 

متن عبور می کند.
در شرایط کنونی، مطالعات نشانه شناسی چشم انداز 
چنان که  است؛  گشوده  معنا  مطالعات  برابر  در  جدیدی 
هستند  منفک  یکدیگر  از  نشانه ها  گفت  نمی توان  دیگر 
با  باید  بلکه  می شوند،  بررسی  جداافتاده  به صورت  و 
از آن ها یاد کرد. در نشانه شناسی  یک دیدگاه گفتمانی 
بلکه  ازپیش تعیین شده،  اهداف  براساس  معنا  گفتمانی، 
می گیرد.  شکل  گفتمان  موقعیتی  کارکردهای  براساس 

)شعیری، 1388: 49( 
بنابراین، این پژوهش با هدف شناخت سواد رسانه ای 
مدیران و مسئوالن تلویزیون در انتقال پیام های بهداشت-
را  رسانه  این  پیام های  یک سو  از  کرونا،  دربارة  سالمت 
بررسی و ازسوی دیگر مؤلفه های سواد رسانه ای مدیران 
تلویزیون را براساس چگونگی این پیام های آگاهی بخش 

در دوران کرونا، تحلیل می کند. 

نخست، واحد تحلیل: 
سلبی و کاودری )1380( در کتاب »بررسی راهنمای 
تلویزیون«، پنج عرصۀ راهگشا را برای بحث دربارة متون 

2- Marsh
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مدیران  رسانه ای  سواد  عنصر  چهار  و  بارت(  )الگوی  پیام ها  ضمنی  و  صریح  داللت های   :2  جدول 
)نظر متفکران سواد رسانه ای به ویژه پاتر(

 داللت های صریح و ضمنی پیام هاموضوع پیام 
 )الگوی بارت(

 چهار عنصر سواد رسانه ای مدیران 
)نظر متفکران سواد رسانه ای به ویژه پاتر(

تولید ارزیابیتجزیه وتحلیلدسترسیداللت ضمنیداللت صریح
محتوا

معرفیکرونا
پیام:کرونایکبیماری
ویروسیناشناختهوجدید
استکهازطریقهوا،

تنفسودستآلودهمنتقل
میشود.

جدیدو
غیرقابلکنترلبودن

کرونا.
نامطلوبنامطلوبنامطلوبنامطلوب

تفاوتکرونابا
سرماخوردگیو

آنفوالنزا

پیام:دوعالمتتب
وسرفههایمکررو
خشکتنهاتفاوتبین
کروناباسرماخوردگیو

آنفوالنزاست.

کرونااز
سرماخوردگی
وآنفوالنزا

قابلتشخیصاست.
نامطلوبنامطلوبنامطلوبنامطلوب

ترسازکرونا
پیام:کرونامرگرابه

همراهدارد،اماترسناکتر
ازسرماخوردگیوآنفوالنزا

نیست!

ازکرونابایدترسید
نامطلوبنامطلوبنامطلوبمطلوبمانندآنفوالنزا!

خطرناکیکرونا
پیام:کروناخطرناک
نیست،اگرپروتکلها

رعایتشوند.

رعایتپروتکلهای
بهداشتیوکاهش

خطرکرونا.
نامطلوبنامطلوبنامطلوبمطلوب

بزرگنمایی
کرونا

پیام:کرونادرهمهجای
جهانبهاندازۀایرانو
بهطوریکسانمرگو
تلفاتداشتهاست.

کرونابههمهچیز
نامطلوبنامطلوبنامطلوبنامطلوبصدمهزدهاست.

استفادهاز
ماسک

پیام:دردوراناّولین
موجهمهگیریکرونابر
بیفایدهبودنماسکتأکید
میشد؛اماازموجدومبر
ضرورتاستفادهازماسک

تأکیدشد.

موجاّول:
ماسکزدناصل
ضروریبرای
پیشگیرینیست.

موجدوم:
ماسکزدناصل
ضروریبرای
پیشگیریاست.

نامطلوبنامطلوبنامطلوبنامطلوب

فاصلهگذاری
اجتماعی

پیام:فاصلهگذاری
اجتماعیرارعایتوبه

دستوراتسازمانبهداشت
جهانیدراینبارهتوجه

کنید.

فاصلهگذاری
اجتماعیجزو
اصلاساسی

برایپیشگیریاز
کروناست.

مطلوبمطلوبمطلوبمطلوب
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متفکران سواد رسانه ای به ویژه پاتر(

 داللت های صریح و ضمنی پیام هاموضوع پیام 
 )الگوی بارت(

 چهار عنصر سواد رسانه ای مدیران 
)نظر متفکران سواد رسانه ای به ویژه پاتر(

تولید ارزیابیتجزیه وتحلیلدسترسیداللت ضمنیداللت صریح
محتوا

قرنطینۀخانگی

پیام:موجاّول:فقطبا
قرنطینۀخانگیمیتوانید
ازکروناپیشگیریکنید.
موجدوم:اگربهدالیلی
نمیتوانیدقرنطینۀخانگی
رارعایتکنید،بارعایت
سایرپروتکلهاازکرونا

پیشگیریکنید.

موجاّول:قرنطینه
تنهاراهپیشگیری

است.
موجدوم:قرنطینه
تنهاراهپیشگیری

نیست.

مطلوبنامطلوبنامطلوبمطلوب

کمکوهمدلی

پیام:دردورانکرونا
بسیاریازافراددچارضرر
اقتصادیومادیشدهاند.
درخصوصاجارهبهاو

کمکمالی،هموطنانبه
یکدیگرکمککنند.

افرادمتمولبهافراد
مستمندومتضرراز
کروناکمککنند.
فقطدولتمسئول
تأمینمالیافراد
متضررنیست.

مطلوبنامطلوبنامطلوبمطلوب

سازه،  از:  است  عبارت  که  می کنند  پیشنهاد  رسانه ای 
به  توجه  با  تولید.  عوامل  و  رده بندی  روایت،  مخاطب، 
هدف تحقیق مقالۀ حاضر، از این پنج عنصر به تحلیل دو 
عنصر روایت )پیام( و عوامل تولید )مدیران و مسئوالن( 

پرداخته می شود.
را  پیام  ارائۀ  چگونگی  و  پیام  روایت  روایت: 
دربرمی گیرد که در اینجا منظور از روایت، نوع پیام های 
توسط  که  کروناست  موضوع  با  سالمت  و  بهداشت 

برنامه های تلویزیونی ارائه می شود.
منابع،  از  اعم  متعددی  عوامل  شاید  تولید:  عوامل 
تجهیزات و... در قالب این واژه تعریف شوند، اما منظور 
مسئوالن  و  مدیران  تحقیق،  این  در  تولید  عوامل  از  ما 
تهیه کنندگان  برای  که  است  تلویزیون  در  برنامه ریز 

خط مشی برنامه سازی تعیین می کنند. 

دوم، روش شناسی تحلیل: 
رویکرد  با  سالمت«  و  بهداشت  پیام های  یا  »روایت 

نشانه شناسی روالن بارت )داللت صریح و ضمنی( بررسی 
مدیران  رسانه ای  »سواد  تولید  عوامل  بخش  و  می شوند 
سواد  مؤلفه های  به  استناد  با  تلویزیون«  مسئوالن  و 
اصلی  تشکیل دهندة  عنصر  )چهار  پاتر  جیمز  رسانه ای 
سواد رسانه ای: دسترسی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و تولید 

محتوا(، تحلیل و ارزیابی می شوند.

یافته های تحقیق 
پیام های  تمام  نشانه شناسی  تحلیل  اینکه  به  نظر 
قالب  در  و  کووید19  محوریت  با  بهداشت-سالمت 
حوصلۀ  از  ایران  اسالمی  جمهوری  تلویزیون  برنامه های 
این مقاله خارج است، تنها به نمونه ای از پیام ها با بررسی 
داللت های صریح و ضمنی به همراه تحلیل شاخص های 

سواد رسانه ای مدیران بسنده می شود.

بحث و نتیجه گیری 
ارتباطی،  اکنون به مدد تکنولوژی  همۀ ما می دانیم 



38

رسانه و پیام به قابل دسترس ترین کاالی خدماتی تبدیل 
به اندازة کف دست  وسیله ای  با  روز  هر  ما  و  است  شده 
مواجه  چندرسانه ای  پیام های  و  خبر  از  باالیی  حجم  با 

هستیم. 
یگانه  ما  اما در کشور  این فضای رسانه ای،  با وجود 
صداوسیمای  سازمان  رادیووتلویزیون،  رسمی  سازمان 
بسیاری  مقررات  و  قوانین  دارای  اسالمی،  جمهوری 
و  سیاست ها  عالوه بر  که  محتواست  زمینۀ  در 
برنامه ها،  پخش  و  تأمین  تولید،  اولویت گذاری های 
می کند.  تعیین  نیز  را  آن  ثغور  و  حدود  و   مقررات 

)کیا، 1396: 36( 
درصد   80 تلویزیون  منابع،  برخی  به زعم  طرفی  از 
مخاطبان  هنوز  اینکه  به  توجه  با  بنابراین،  دارد؛  بیننده 
برای  تلویزیون  از  روزانه  به طور  کشور  در  بسیاری 
تقویت  می کنند،  استفاده  و...  سرگرمی  آگاهی،  کسب 
ضروری  امری  عمومی  رسانۀ  این  همه جانبۀ  رشد  و 
همه گیری  مانند  بحرانی  بروز  دوران  در  تا  است 
و  )کنترل  مثبت  تأثیرگذاری  نقش  بتوانند  نیز  کرونا 
را  مخاطبان(  آگاهی  افزایش  با  بیماری  اثرات   کاهش 

داشته باشد.
رسانه،  یک  تقویت  جنبه های  مهم ترین  از  یکی 
داشتن نیروهای ماهر است و یکی از مهارت های ضروری 
اگر  است.  رسانه ای  سواد  مهارت  رسانه،  دست اندرکاران 
مدیران و مسئوالن رسانه دارای سطح مطلوبی از مهارت 
)در  بحران  نامطمئن  شرایط  در  باشند،  رسانه ای  سواد 
را  عملکرد  و  واکنش  بهترین  کرونا(  همه گیری  اینجا 
برای انتخاب، ارزیابی و تحلیل و تولید محتوا )پیام های 
رسانه ای  برنامۀ  هر  بنابراین،  دارند.  و سالمت(  بهداشت 
دیدگاه  و  مهارت  از  نشئت گرفته  پیام  آن  که  دارد  پیام 

دست اندرکاران آن رسانه است.
ازاین رو، به دلیل اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر 
مسئوالن  و  مدیران  رسانه ای  سواد  شناخت  هدف  با 
دربارة  - سالمت  بهداشت  پیام های  انتقال  در  تلویزیون 
کرونا، از یک سو پیام های این رسانه را بررسی و ازسوی 
را  تلویزیون  مدیران  رسانه ای  سواد  مؤلفه های  دیگر 
دوران  در  آگاهی بخش  پیام های  این  چگونگی  براساس 

داد:  نشان  تحقیق  یافته های  است.   تحلیل کرده  کرونا، 
بهداشت-سالمت  پیام  مورد   9 نشانه شناسی  تحلیل  با 
کرونایی، سطح سواد رسانه ای مدیران و مسئوالن رسانۀ 
ملی )تلویزیون( در مورد تولید و انتقال پیام فاصله گذاری 
قرنطینۀ  پیام های  مورد  در  مطلوب«؛  »کاماًل  اجتماعی، 
مورد  در  »نیمه مطلوب«؛  همدلی،  و  کمک  خانگی، 
پیام های استفاده از ماسک، بزرگ نمایی کرونا، خطرناکی 
کرونا، ترس از کرونا، معرفی کرونا و تفاوت های کرونا با 

سایر اپیدمی ها، »کاماًل نامطلوب« ارزیابی شد. 

منابع: 
ارتباطات،  و  افکار عمومی  اسدی، علی، )1371(،   -

تهران: انتشارات سروش. 
- بارت، روالن، )1386(، امپراتوری نشانه ها، ترجمۀ 

ناصر فکوهی، تهران: نشر نی. 
- ببی، ارل، )1390(، روش شناسی کاربردی تحقیق 
سیدحسین  و  فیضی  کامران  ترجمۀ  انسانی،  علوم  در 

رضوی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی. 
اجتماعی،  برساخت گرایی   ،)1394( ویوین،  بر،   -

ترجمۀ اشکان صالحی، تهران: نشر نی. 
سعیده،  رضوانی،  مهدخت؛  علوی،  بروجردی   -
عمومی  خدمات  آگهی های  نشانه شناسی   ،)1398(
 ،3 شماره  سی ام،  سال  رسانه،  فصلنامه  ایران،  تلویزیون 

صص95-125. 
و  ایدئولوژی  نشانه،   ،)1393( جاناتان،  بیگنل،   -
و  محمودی  اکوانی، محسن  ترجمۀ سیدحمداهلل  رسانه، 
ابوالفضل امیرور، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و رسانه. 
- رضایی بایندر؛ م.روث. احمدی، )1391(، تلویزیون 
منفی  و  مثبت  اثرگذاری  به  نگاهی  خانواده:  کانون  در 
فصلنامه  ساروخانی،  خانواده،  کارکردهای  بر  تلویزیون 

رسانه و خانواده، شماره 2. 
 ،)1397( آرتور،  لوگمایر،  دال؛  سینزیا  زوتو،   -
مختاری،  امیر  لبافی،  سمیه  ترجمۀ  رسانه ای،  هم گرایی 

محدثه عقبایی، تهران: دنیای اقتصاد. 
در  تحقیق  روش های   ،)1389( باقر،  ساروخانی،   -
علوم اجتماعی، جلد اّول؛ چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات 
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علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
- سجودی، فرزان، )1382(، نشانه شناسی کاربردی، 

تهران: نشر قصه. 
- سلبی، کیت و رن کاودری، )1380(، ترجمۀ علی 

عامری مهابادی، چاپ اّول، تهران: سروش. 
تدوین   ،)1397( بیا،  خوش  ا.  و  س؛  صلواتیان،   -
استانی  تلویزیونی  شبکه های  برای  مطلوب  راهبردهای 
کارشناسان  و  ملی  رسانۀ  مدیران  دیدگاه  از  صداوسیما 

رسانه، فصلنامه رسانه، 29 )2(. 
- عمادالدین، علیرضا، )1399(، نشانه شناسی عکس 
خبری، فصلنامه رسانه، سال سی ویکم، شماره 1، صص 

 .98-73
نظام   ،)1396( رضا،  بهنام راد،  علی اصغر؛  کیا،   -
فرانسه،  آمریکا،  در  تلویزیونی  برنامه های  درجه بندی 
سال  ارتباطی،  پژوهش های  فصلنامه  ترکیه،  و  مالزی 

بیست وچهارم، شماره 2، صص 31-61.
- فرکالف، نورمن، )1390(، تحلیل انتقادی گفتمان، 
و  مطالعات  دفتر  تهران:  شایسته پیران،  فاطمه  ترجمۀ 

توسعه رسانه ها. 
آر،  جی.  جوزف  استوارت،  و  جیمزپی  لستر،   -
رویکرد  عمومی:  خط مشی گذاری  فرایند   ،)1381(
تکاملی، ترجمه مجتبی طبری، تورج مجیبی میکالیی و 
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