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در  مخاطبان ای رسانهسواد  های آموختهشناسایی و رتبه گذاری اثرات عملکردی 

 ای رسانهمواجه با امپریالیسم 
 

 احمد بحرینی 

 تهران طباطبایی عالمه دانشگاه– رسانه مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی

 

 چکیده

آمدن فرصت تبادل  به وجودپریالیستی، باعث ام های قدرت و غالبعالوه بر محافظت در برابر فرهنگ مهاجم  ای رسانهسواد 

خود بپردازند  ای رسانهتولیدات  ی ارائهمتوازن به  صورت بهکه  دهد می ها رسانهو این امکان را به  شود میفرهنگی در بین جوامع 

امپریالیسم مخاطب با سواد رسانه در مواجه با  های آموختهبه همین علت، در این مسیر دشوار شناسایی اثرات عملکردی 

در سه فاز مرتبط و متوالی با  بندی رتبهدلفی  .پذیرفت انجام بندی رتبه دلفی روش به پژوهش . اینیابد میضرورت  ای رسانه

و  کلیدی( های ویژگی)هدف: دستیابی به  ها دادهحداکثری(، کاهش  های ویژگیعناوین طوفان مغزی )هدف: دستیابی به 

 111شامل  ای رسانهحداکثری مخاطب باسواد  های ویژگی. ابتدا شود میکلیدی( انجام  های ژگیوی بندی رتبه)هدف:  بندی رتبه

 حوزهنفر از خبرگان شامل اساتید و دانشجویان دکتری  1و مصاحبۀ عمیق با  ای کتابخانهویژگی در فاز اول، از طریق مطالعه 

انتخاب  تایی پنجکلیدی در سه دستۀ  های ویژگیپرسشنامه  مدیریت رسانه و ارتباطات به دست آمد. در فاز دوم به کمک ابزار

نیز از ابزار پرسشنامه استفاده و  بندی اولویتبرای  .شد بندی اولویت در دو مرحله، کلیدی منتخب های ویژگیدر فاز سوم  شد.

 بندی رتبهسایی و به کمک ضریب کندال کلیدی شنا W های ویژگیدر پنل سنجیده شد.  کنندگان مشارکتمیزان اجماع نظر 

به ترتیب اولویت در سه ساحت، شامل این موارد است: ساحت اول؛  ای رسانهمخاطب با سواد  های آموخته های ویژگیشده برای 

توانایی  -1 ها کلیشهو  ها بازنماییتشخیص  -1شناخت ساختار تبلیغاتی  -1شناختی:  های ویژگیابعاد تحلیلی، شناختی: *

 ای رسانهشناخت فرهنگ  -5 ای رسانه چندالیگیشناخت  -0 ای رسانهتشخیص تولیدات 

تعمق آگاهی و عدم سطحی  -1فهم و تجزیه و تحلیل اقتصاد رسانه  -1 ای رسانهتحلیل تعارضات  -1تحلیلی:  های ویژگی*

 توانایی پردازش گری و گزینش گری -5 ای رسانهاعتبار سنجی اطالعات  -0زدگی 

تقلید  -1توانایی استفاده از فناوری  -1افزایش مشارکت اجتماعی  -1فعال:  اثرپذیریی: شامل *ساحت دوم؛ ابعاد عملکرد

 مصرف انتقادی -5 توانایی سنجش محتوا با عدالت اجتماعی -0گریزی 
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 جای بهتبادل فرهنگی  -1 ای رسانهابتکار در تولیدات  -1در مقابل فرهنگ غالب  ها فرهنگ خردهمبلغ  -1*اثرگذاری فعال: 

  دوسویهتعامل  -5 بیان اعتقادات شخصی -0تهاجم فرهنگی 

 -1اقناع و مهندسی افکار عمومی  های شیوهاز  گیری بهرهاطالع و  -1مدیریتی:  های ویژگیساحت سوم؛ ابعاد راهبردی: شامل *

توانایی خود رهبری  -5 ی رسانه ریزی برنامهتوانایی  -0 ای رسانهساختار سازی جدید  -1 ای رسانهمدیریت رژیم مصرف 

 استداللی

اطالع و  -1 غیردینی های ارزشدینی در مقابل مفاهیم و  های ارزشتوجه به مفاهیم و  -1: گذاری سیاست های ویژگی*

در  ها ارزششناخت  -5 بازشناسی هویت -0 ای رسانهمقابله با قدرت نرم  -1 ای رسانه گذاری سیاستاز میثاق نامه  گیری بهره

  ها ارزشضد  مقابل
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