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نقش استراتژیک مدیر رسانه در جهت
ارتقای سطح سواد رسانه ای مخاطبان

چکیده
آحاد� هستی� بر� مختلف� جهات� از� و� جهانی�اند� جدید� جامعه� اجتناب�ناپذیر� بعد� رسانه�ها�
بدون� را� زندگی� نمی�توان� که� است� در�حدی� آن�ها� جایگاه� و� نقش� اند.� تاثیرگذارده� مردم�
و� را�تشکیل�می�دهند� ما� پیرامون� از�محیط� آن�ها�قسمتی� قابل�تصور�دانست.� حضورشان�
قرار� زیرپوشش� نیز� را� دیگر�محیط� افــراد� که� است� کارآمد� و� مؤثر� فعال،� این�قسمت�چنان�
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در� که� ازآنچه� عمیقی� شناخت� رســانــه�ای� ســواد� بدانیم.� ارتباط�جمعی� وسایل� تبلیغات�
و� تغییرات� با� رسانه�ای� سازمان�های� امروزه� می�دهد.� افراد� به� می�گذرد� رسانه�ای� فضاهای�
تحوالت�سریعی�مواجه�می�باشند�و�باید�فعالیت�های�خود�را�طوری�برنامه�ریزی�و�هدایت�
با�توجه� کسب�نموده�و�تداوم�حیات�داشته�باشند� که�در�محیط�رقابتی�موفقیت� نمایند�
برنامه�ریزی�است.� نوع� این� به�کارگیری� امر�مستلزم� این� استراتژیك،� برنامه�ریزی� به�مفهوم�
لذا�مدیران�رسانه�نیز�به�عنوان�برنامه�ریزان�سازمان�های�رسانه�ای،�باید�برای�ارتقای�سطح�
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مقدمه
و� الزم� ــای� ــت�هـ ــاخـ ــرسـ زیـ ایـــجـــاد� بــه�مــنــظــور� �
جهت�گیری�برای�استفاده�از�مکانیزم�برنامه�ریزی�
استراتژیك� مدیریت� رسانه�ای،� سازمان� یک� در�
به�عنوان�یکی�از�مؤثرترین�رویکردهای�مدیریتی،�
است.� نموده� پیدا� سازمان� در� ویــژه�ای� جایگاه�
اجرا� تــدویــن،� علم� و� هنر� استراتژیك،� مدیریت�
چندگانه�ای� وظــیــفــه�ای� تصمیمات� ــابــی� ارزی و�
اهداف� به� تا� می�سازد� قادر� را� که�سازمان� است�
ــابــد.�در�حـــال�حاضر� ی بــلــنــدمــدت�خـــود�دســـت�
پروژه�های�مدیریتی�در�سطح�دنیا�ماهیت� کثر� ا
ادبیات� استراتژیك�در� واژه� و� برنامه�ریزی�داشته�
اما� اســت� مشهود� ــاران� ــدرک دســت�ان از� بسیاری�

نگرش� و� توجه� ما� کشور� در�سازمان�های�داخل�
می�گردد.� استراتژیك� زیرساخت�های� به� کمتری�
مدیران،� مشارکت� و� عدم�حمایت� علت� به� لــذا�
عملیاتی،� واحــدهــای� و� کارکنان� نشدن� درگــیــر�
عدم�تخصیص�منابع�با�استراتژی�ها،�عدم�پایش�
درك� و� پــروژه�هــا� نــمــودن� عملیاتی� پیشرفت،� و�
انجام� فعالیت�های� پــروژه�هــا،� انجام� در� درســت�
پذیرفته�چندان�مؤثر�نبوده�و�مباحث�مدیریتی�
سازمان�ها� در� کتابخانه� بــه�صــورت� استراتژیك�
درآمده�و�از�رویکرد�مناسب�در�سازمان�ها�خبری�

نیست.�]جبرائیل�اوغلی،�1393[
الگوی جامع مدیریت استراتژیک

که�رسیدن�به�هدف�را� �استراتژی،�راهی�است�
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برای� را� سازمانی� جهت�گیری� و� نموده� تضمین�
از� بهره�گیری� و� سازمانی� توانمندی� به�کارگیری�
الگویی� استراتژی،� مــی�ســازد.� فراهم� فرصت�ها�
بــرنــامــه�ریــزی�شــده،� و� فعلی� اهـــداف� از� بنیادی�
یک� تعامالت� و� منابع� تخصیص� و� بهره�برداری�
محیطی� عوامل� دیگر� و� رقبا� بازارها،� با� سازمان�
است.�ازنظر�منطقی�و�بر�اساس�چرخه�مدل�جامع�
مدیریت�استراتژیك،�تعیین�مأموریت،�نقطه�آغاز�
بحث�درباره�مدیریت�استراتژیك�)تبیین،�اجرا�و�
کنترل�استراتژی(�است.�بررسی�تفصیلی�عوامل�
خارجی�و�داخلی�اثرگذار�بر�فعالیت�های�شرکت،�
ارزیابی� �/ تدوین� بلندمدت،� تعیین�هدف�های�
هدف�های� تعیین� اســتــراتــژی�هــای،� انتخاب� و�
آینده�سازمان،� و� و�سیاست�های�جاری� ساالنه�
اجــرای� راســتــای� در� سازمانی� منابع� تخصیص�
گام�های� برنامه�های�ساالنه�سازمان�و�بازنگری،�
اســتــراتــژیــك�هستند.� مــدیــریــت� فــرایــنــد� بــعــدی�

]جبرائیل�اوغلی،�1393[

لزوم تفکر استراتژیک در یک سازمان رسانه ای
اســتــراتــژیــك� تفکر� ــانـــه�ای،� رسـ ــان� ســازم یــک� در�
بوده� سازمان� مدیران� اصلی� دغدغه� مهم�ترین�
ابزار� یك� استراتژیك� برنامه�ریزی� بخواهیم� گر� ا و�
عملیاتی�برای�تحقق�اهداف�و�مأموریت�سازمان�
و�دقیق� گاهانه� آ اســت� ضـــروری� پــذیــرد� صــورت�
فرآیندی� استراتژیك� برنامه�ریزی� نماید.� عمل�
و� هدایت� ازآن�جــهــت� شرکت�ها� عموم� که� اســت�
افق� با� خود� فعالیت�های� و� برنامه�ها� برد� پیش�
ــه�اهـــداف� بــلــنــدمــدت�و�در�جــهــت�دســتــیــابــی�ب
بهره� خـــود� ســازمــانــی� مــأمــوریــت�هــای� تحقق� و�
برنامه�ریزی�ها� این� که� می�گیرند.�در�حال�حاضر�
قرارگرفته� رسانه�ای� سازمان�های� استقبال� مورد�
گردد� است،�چنانچه�استراتژی�به�درستی�تدوین�
گردد،�مسیر� اجرا� به�موقع� و� به�صورت�صحیح� و�
تعالی�و�تحقق�رؤیاهای�سازمان�تحقق�می�یابد.�
برنامه�ریزی�استراتژیك،�با�بررسی�محیط�خارجی�
ــی�ســـازمـــان،�فــرصــت�هــا�و�تــهــدیــدهــای� و�داخــل
را� ــی� ــلـ ــوت�و�ضــعــف�داخـ ــ ق نـــقـــاط� و� مــحــیــطــی�
مأموریت� داشتن� نظر� در� با� و� شناسایی�می�کند�
دستیابی� بــرای� و� سازمان� بلندمدت� اهــداف� و�
استراتژیك� گزینه�های� بین� از� اهـــداف،� ایــن� به�

می�نماید.� روز� استراتژی�های� انتخاب� به� اقدام�
]جبرائیل�اوغلی،�1393[

هنری�مینتزبرگ�»متفکران«�را�از�»برنامه�ریزان«�
برنامه�ریزان� استراتژیک�جدا�می�داند.�وی�برای�

ــژیـــک،�نـــقـــش�هـــای�مـــؤثـــری�هــمــچــون� ــراتـ ــتـ اسـ
اســتــراتــژیــک� متفکر� هــمــراهــی� داده،� ــردآوری� ــ گـ
پیاده�سازی� در� مشارکت� و� استراتژی� خلق� در�
چــشــم�انـــدازهـــای�اســتــراتــژی�ذکـــر�مــی�کــنــد�ولــی�
را�حاصل� استراتژی� و�معماری� خلق�چشم�انداز�
اســتــراتــژیــک� تفکر� مـــی�دانـــد.� اســتــراتــژیــک� تفکر�
مشخص� را� ــازمــــان� ســ مــنــاســب� ــیــری� جــهــت�گ
می�سازد�و�برنامه�ریزی�استراتژیک�سازمان�را�در�
]سایت� مــی�بــرد.� به�پیش� مشخص�شده� جهت�

مدیران�ایران[
سواد رسانه ای

ــه�هــا�و�بــخــصــوص�رســانــه�هــای� کــه�رســان ازآنــجــا
ــه�قـــابـــلـــیـــت�هـــا�و� ــ ــا�تـــوجـــه�ب ــ الـــکـــتـــرونـــیـــکـــی،�ب
حفظ� جهت� در� هم� می�توانند� کارکردهایشان،�
سالمت�و�بهداشت�روان�و�به�عنوان�یکی�از�عوامل�
کاربرد�داشته�باشند�و� تسهیل�کننده�هویت�یابی�
هم�می�توانند�زمینه�ساز�بحران�هویت�و�بیگانگی�
افراد�از�فرهنگ،�ارزش�ها�و�باورهای�خودگردند.�
به�همین�دلیل�وسیله�و�واسطه�بودن�رسانه�ها�
گاه� و� ــه� ــان ــاربــردهــای�دوگ ک مــعــرض� را�در� ــا� آن�هـ
متضاد�قرار�داده�است.�لذا�بهره�مندی�از�دانشی�
کمک�آن� به� که� تحت�عنوان�»سواد�رسانه�ای«�
از� انبوهی� با� که� شرایطی� در� می�آموزد� مخاطب�
گروهی�در�جهان�ارتباطات� پیام�های�رسانه�های�
موردنیاز� پیام�های� به�آسانی� چگونه� دارد� قــرار�
کند،�حائز�اهمیت�است.� خود�را�پیدا�و�انتخاب�

]علی�زاده�و�همکاران،�1393[
ــی�دســـتـــیـــابـــی،� ــ ــای ــ ــوان ــ ســـــــواد�رســــــانــــــه�ای،�ت

که رسیدن  � استراتژی راهی است 
به هدف را تضمین نموده و 
جهت گیری سازمانی را برای 

کارگیری توانمندی سازمانی  به 
و بهره گیری از فرصت ها فراهم 

می سازد.
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ارتباط� ایــجــاد� و� ارزیــابــی� نقد،� تجزیه�وتحلیل،�
گــونــه�هــای�مختلف�اســـت.�ســـواد�رســانــه�ای� بــه�
مکان� و� زمــان� بــه� مــحــدود� کــه� نیست� فرایندی�
خاصی�باشد�یا�اینکه�پدیده�ای�ثابت�فرض�شود،�
مادام�العمر�است� فرایندی� رسانه�ای� سواد� بلکه�
ــی�اســـت،� ــون ــرگ تــغــیــیــر�و�دگ ــًا�در�حـــال� کـــه�دائـــمـ
باید�اطــالعــات�و� بــه�طــوری�کــه�یــک�مدیر�رســانــه�
از� استفاده� با� و� بخشیده� وسعت� را� خود� دانش�
راه�حل�های�جدید�و�تازه�به�نقد�و�تفسیر�پیام�ها�

شود.� بهره�مند� دنیا� روز� اطــالعــات� از� و� بــپــردازد�
]علی�زاده�و�همکاران،�1393[

بــه�مخاطبان� را� امــکــان� ایـــن� رســـانـــه�ای� ــواد� سـ
آن�ها� گاهی� آ افزایش� موجب� تا� می�دهد� رسانه�
و� شــود� انتقادی� و� شناختی� چــارچــوب�هــای� به�
اطالعات� اخبار� و� رسانه�ها� به� نقادانه�ای� نگاه�
ــاشــد.� ــتـــه�ب ــوی�آن�هــــا�داشـ مــنــتــشــرشــده�از�ســ
قدرت� می�توان� را� رسانه�ای� به�عبارت�دیگر�سواد�
مخاطب�در�تجزیه�وتحلیل�پیام�های�رسانه�های�
مختلف�همراه�با�نگاه�انتقادی�به�محتوای�آن�ها�

دانست.�]سلماسی،�1393[
سواد�رسانه�ای�به�مخاطبان�رسانه�یاد�می�دهد�
هر� منحصربه�فرد� مشخصات� و� ویــژگــی�هــا� کــه�
رسانه�را�بشناسد�و�رابطه�آن�را�با�محتوای�پیام�
انتقال� برای� مناسب� رسانه� انتخاب� کند.� درک�
بیشتر� چه� هر� اعتبار� و� نفوذ� بر� خاص� پیام� یک�
رسانه� مخاطب� رسانه�ای� سواد� می�افزاید.� پیام�
بلکه� پیام� محتوای� به� نه�فقط� می�سازد� قادر� را�
نیز�توجه�داشته�باشد.� به�شکل�و�چگونگی�آن�

]سلماسی،�1393[

لزوم ارتقای سطح سواد رسانه ای
در� رســانــه�ای� ســواد� یادگیری� و� آمــوزش� اهمیت�
آن�ها�در� یادگیری� به� توجه� از� کمتر� امروز� دنیای�
مقوله�سواد�خواندن�و�نوشتن�نیست.�به�همان�
از�ضروریات� نوشتن� و� خواندن� که�سواد� انــدازه�
سواد� می�آید،� به�حساب� افــراد� اجتماعی� زندگی�
که� رســـانـــه�ای�نــیــز�در�عــصــر�پــرتــالطــم�اطــالعــات�
گون� گونا هرروز�خود�را�در�مواجهه�با�رسانه�های�
از� می�یابیم� نــوشــتــاری� و� ــداری� ــ دی شــنــیــداری،�
و� ]حسینی� است.� برخوردار� دوچندان� اهمیت�

همکاران،�1393[
رسانه�های�الکترونیکی�با�تکنیک�ها�و�شگردهای�
ظریف�بر�روی�نقاط�ضعف�و�ابعاد�منفی�طبیعت�
انسانی� غرایز� هــوس،� طمع،� )حــرص،� انسان�ها�
گاهانه�از�مخاطبان�خود� و...(�تأثیر�می�گذارند�و�آ
به�عنوان� آن�هــا� کــه� آنچه� و� می�کنند� بهره�کشی�
اطــالعــات�بــه�مــا�انــتــقــال�مــی�دهــنــد،�بــه�اشکال�
احساسات� و� اندیشه� زندگی،� نحوه� در� مختلف�
ما�و�حتی�فرزندان�ما�تأثیر�می�گذارد�ولی�این�ما�
از�بخشهای� یاد�بگیریم�چگونه� باید� که� هستیم�
مفید�رسانه�بهره�برداری�و�از�تأثیرات�بخش�های�
کنیم�و�از�این�رهگذر�خود� مضر�و�مخرب�آن�پرهیز�
را�از�زیر�نفوذ�و�تأثیرات�منفی�و�سوء�این�رسانه�ها�

خارج�سازیم.�]علی�زاده�و�همکاران،�1393[
کـــه�ســـواد� ــت� ــرف گ ــوان�نــتــیــجــه� ــی�تـ ــرایــن�مـ ــاب ــن ب
که�فهم� رسانه�ای،�بر�پایه�مفاهیمی�استوار�است�
و�بازشناسی�آن�را�اجتناب�ناپذیر�می�کند.�اصول�
است� کلیدی� مفاهیم� همان� رســانــه�ای� ســواد�
و� سیاست�گذاران� ســازان،� راهبرد� موردتوجه� که�
رسانه�ها� مدیران� و� می�گیرند� قــرار� ریــزان� برنامه�
نیز�برای�ارتقای�سطح�سواد�رسانه�ای�مخاطبان�

کند. خود�باید�این�اصول�را�رعایت�

نقش مدیر رسانه در افزایش سواد رسانه ای
کــلــیــدی�در�انــتــشــار� ــیــل�نــقــش� ــه�دل ــه�هــا�ب رســان
رفتارها� بر� تأثیر�قدرتمندی� اطالعات،�می�توانند�
در� ابزارها� این� بگذارند.� اجتماعی� و�هنجارهای�
کارایی�دارند؛� گروه�های�بزرگی�از�جمعیت� آموزش�
بنابراین�داشتن�سواد�رسانه�ای�برای�تمام�افراد�
جامعه�ضروری�به�نظر�می�رسد�و�این�مسئله�باید�

سواد رسانه ای این امکان را  �
به مخاطبان رسانه می دهد 
گاهی آن  تا موجب افزایش آ 

ها به چارچو بهای شناختی و 
انتقادی شود و نگاه نقادانه ای 

به رسانه ها و اخبار اطالعات 
منتشرشده از سوی آن ها 

داشته باشد.
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یکی�از�دغدغه�های�مدیران�رسانه�باشد.
می توان اقشار جامعه را در میزان بهره مندی 

کرد: گروه تقسیم  از سواد رسانه ای به دو 
ندارند� زمینه� ایــن� در� را� کافی� ســواد� که� گروهی�
که� هستند� مستثنا� نیز� انــتــقــاد� از� بــنــابــرایــن� و�
گــروه� ایــن� بــه�ســر�مــی�بــرنــد.� کــثــریــت�نسبی� ا در�
بــر�اســـاس�سلیقه�و� را� ــه�ای� بــازخــوردهــای�رســان
می�دهند� پــاســخ� مشخصی� ــال�هــای� ــان ک تــنــوع�
با� و� اســت� کمتر� آن�هــا� میان� در� که�درصــد�خطا�
زیرا� مواجهیم� گــروه� ایــن� در� منطقی�تر� انتخاب�
گیری� پی� کار� این� بــرای� را� نسبی� شاخص�های�

می�کنند.
و� رسانه�ها� نقد� ــاره� درب کافی� باسواد� که� گروهی�
برنامه�ها�به�نقادی�می�پردازند.�در�این�جماعت�
انتشار� اتفاق�جالب� اقلیت�به�سر�می�برند� که�در�
نقطه�نظرات�در�سطح�رسانه�ای�و�ایجاد�اثر�برای�
افراد� این� اســت.� رسانه� خروجی� ساختار� تغییر�
با� زیرا� می�کنند� کمک� رسانه�ها� کیفی� بهبود� به�
به� ملزم� رســانــه�هــا� مـــردم،� توقع� افــزایــش�سطح�
مخاطبان� نــدادن� دست� از� برای� کیفی� افزایش�

خود�هستند.
رســانــه�ای،� ســـواد� گسترش� شــیــوه�هــای� از� یکی�
ارائه�بیوگرافی�و�تشریح�برنامه�ها�برای�مخاطبان�
با� آن� نقد� و� تفسیر� به� شایانی� کمک� که� اســت�
میان� در� قبلی� ذهــنــی� تــصــویــرســازی� بــه� تــوجــه�
ایفای� آن�ها�می�کند.�یک�مدیر�رسانه�در�جهت�

وظایفی�همچون:
گاهی در میان مردم از طریق رسانه های  رشد آ

جمعی
دیدگاه� و� برنامه�ها� ارائه� با� مردم� گاهی� آ افزایش�

افراد�منتقد
ارائه�آمار�از�بهترین�رسانه�ها�در�جهان

ارزیابی�و�بازشناسی�شاخص�های�نقد�رسانه�ای
بــرای� کــارشــنــاســان� و� گـــران� تحلیل� از� اســتــفــاده�

آموزش�و�فرهنگ�سازی�این�مهم
تعامل�رسانه�ای�مناسب�با�مخاطبان�در�جذب�

سریع�بازخورد�رسانه�ای�در�میان�مردم
بر� مختلف� اقــشــار� نظریات� بــه� دهــی� ــر� اث ترتیب�

اساس�منطق
کمک�شایانی�به�ارتقاء�سطح�سواد�رسانه�ای�در� �

کرد.�]تاجریان،�1393[ جامعه�خواهد�

نتیجه گیری
و� یـــادگـــیـــری� و� آمـــــوزش� اهــمــیــت� راســـتـــای� در�
رســانــه�ای�توسط�مدیران� اصــول�ســواد� رعــایــت�
گرفت� نتیجه� می�توان� رسانه�ای،� سازمان�های�
چه�بهتر� هــر� یــادگــیــری� بـــرای� کــه� همان�گونه� کــه�
با�سن� متناسب� موردنیاز� آموزش�های� درزمینه�
گرفته� و�فرهنگ�بومی�برنامه�ریزی�هایی�صورت�
باید� نیز� رسانه�ای� سواد� ارتقاء� برای� باید� است،�
کشورمان،� اسالمی� ایرانی-� فرهنگ� به� توجه� با�
مخاطبان� تا� شود� تدوین� الگوهایی� و� برنامه�ها�
این�نوع�سواد�را�نیز�بیاموزند�و�در�زندگی�روزمره�
ــدون�ایـــن�ســواد� کــه�بـ از�آن�بــهــره�بــگــیــرنــد.�چــرا
پــیــام�هــای� از� صحیح� گــزیــنــش�هــای� نــمــی�تــوان�
پیام�های� بــرابــر� در� را� خــود� و� داشـــت� ــه�ای� رســان
یک� موفقیت� طــرفــی،� از� کـــرد.� بیمه� رســانــه�هــا�
سازمان�درگرو�منابع�و�سرمایه�انسانی�موفق�آن�
�ویژگی�های�افراد�موفق�آینده�نگری� است.�اصواًل
با� آینده�و�نه� با�خلق� افــراد� ایــن� که� آن�هــا�اســت�
جهت� در� را� خــود� فعالیت� مسیر� پیش�بینی،�
شــفــاف،�هــدفــمــنــدســازی�و�ســودمــنــد�نــمــودن�
مدیرانی� موفق� مــدیــران� می�نمایند.� مشخص�
می�گیرند.� بهره� استراتژیک� تفکر� از� که� هستند�
مدیران�رسانه�با�برنامه�ریزی�های�از�پیش�تعین�
رعایت�اصــول�ســواد�رســانــه�ای،�سازمان� و� شده�
می�کنند؛� ــاری� یـ اهــدافــش� تحقق� جهت� در� را�
باوجود� موفق� رسانه�ای� سازمان� یک� بنابراین�
امــروز� رقابتی� فــضــای� مــوفــق�خـــود،�در� مــدیــران�
به� ــد� دارن مناسب� چارچوبی� و� الگو� به� توجه� با�

اهداف�سازمانی�خود�نائل�می�گردد.

گسترش  � یکی از شیوه های 
سواد رسانه ای، ارائه بیوگرافی 

و تشریح برنامه ها برای 
کمک  که  مخاطبان است 

شایانی به تفسیر و نقد آن با 
توجه به تصویرسازی ذهنی 

قبلی در میان آن ها می کند
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