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تولید 
محتوای رسانه ای

پیش تر گفتیم که پس از آشنایی با سواد رسانه ای و الزامات 
آن، گام بعدی کسب توان برای تولید محتوای رسانه ای و 
جریان سازی در این حوزه است. ولی آیا شناخت کافی از انواع 
محتواها داریم؟ آیا می دانیم هر محتوای رسانه ای چطور تهیه 
و تولید می شود؟ آیا با چارچوب ها و قوانین تولید محتوا در هر 
رسانه ای آشنا هستیم؟ با گام های تولید محتوا در هر رسانه ای 
چطور؟ آیا می دانیم در تولید این محتواها، از چه راهبردها 
)تاکتیک ها( و فن هایی )تکنیک ها( استفاده می شود تا بیشترین 
تأثیر را از ابعاد متفاوت بر مخاطب و ابعاد زندگی او داشته 

باشد؟

تولید محتوا در رسانه ها الزامات بسیاری دارد. کسی که بناست 
تولید محتوایی داشته باشد، باید مسائل فنی و قوانین مربوطه، ابزارها 
و مسائل نرم افزاری تولید محتوا، و ... را بشناسد، و بر سوادها و 
مهارت های الزم در آن حوزه مسلط باشد. همچنین باید با عوامل 
درون و برون سازمانی رسانه ای که در آن فعالیت دارد و نیز با 

قوانین، دستورالعمل ها  و خط مشی های الزم در بحث تولید محتوا 
آشنایی داشته باشد. مخاطب و نیازهای او را بشناسد و در همین 
چارچوب با اطالع از اینکه چه تأثیری بر مخاطب باید گذاشته شود، 
به تولید محتوا در این خصوص بپردازد. همچنین الزم است راهبردها 

و فن های تولید محتوای رسانه ای را آموخته باشد.
آیا می دانید یک آگهی تلویزیونی یا اینترنتی چطور تهیه و تولید 
می شود؟ اگر بنا باشد شما یک آگهی در خصوص تبلیغات خودتان در 
انتخابات  دانش آموزی داخل مدرسه تهیه کنید، چه کارهایی انجام 
می دهید؟ از کجا شروع می کنید؟ چطور برنامه ریزی می کنید؟ چه 

گام هایی برمی دارید؟ به چه مهارت هایی نیاز دارید؟
از  یکی  در  مدرسه تان  صفحة  مدیریت  که  کنید  تصور  حاال 
رسانه های اجتماعی به شما سپرده شده است. برای تولید محتوا در 
این خصوص چه می کنید؟ چه گام هایی برمی دارید؟ از کجا شروع 
می کنید؟  از چه قالب های محتوایی بهره می گیرید؟ آن را چطور تولید 
می کنید؟ هدفتان از تولید این محتوا چه بوده است؟ این قالب محتوایی 
را کی و چگونه منتشر می کنید؟ به دنبال چه تأثیری بر مخاطب  
هستید؟ چطور متوجه می شوید که آیا آن محتوا بر او تأثیر گذاشته 
است یا خیر؟ در ارتباط با هدف مورد نظر یک محتوا تولید می کنید 
یا به تولید در قالب های متفاوت محتوایی دست می زنید؟ مثاًل وقتی 

الزمة تولید محتوا در رسانه ها
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سواد بصری و الزامات آن
و  خوانش  توان  کسی  اگر  گذشته  در 
تفسیر تصویر را داشت، فردی دارای سواد 
بصری به شمار می رفت، ولی اکنون دامنة 
تعریف سواد بصری وسعت یافته است: سواد 
بصری فرایند درک معنای محتوای بصری و 
همچنین طراحی، تولید و توزیع تصویرها را 

شامل می شود.
سـواد بصری الزامـاتی دارد کـه از جملة 

آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آشنایی با سازوکار حس بینایی در انسان؛

آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی؛
مهارت تشخیص تصویرهای واقعی از جعلی؛  
آشنایی با انواع محتوای بصری و تولید آن ها؛
آشنایی با راهبردها  و فن های ارائة تصویر؛ 

و  چارچوب ها  و  هنری  مکاتب  با  آشنایی 
اصول آن ها،  به ویژه در آثار بصری؛  

رعایت اخالق در تولید آثار بصری؛
کسب توانایی تجزیه وتحلیل آثار بصری؛

کسب توان تولید محتوای بصری.

بر این اساس، هر زمان در حوزة رسانه ای 
با تصویرها تالقی ایجاد شد، حتماً به سواد 
بصری برای درک بهتر آن تصویر نیاز است.
از دیگر الزامات در این زمینه آشنایی با 

متن، زیرمتن و فرامتن است:
متن: آنچه را که مخاطب به طور صریح 
و آشکار در تصویر می تواند ببیند، »متن« 

می نامند. 
غیرمستقیم  به طور  که  پیامی  زیرمتن: 
و به یاری فنون متفاوت به مخاطب منتقل 
بیشتر  دقت  نیازمند  آن   درک  و  می شود 
می شود.  نامیده  »زیرمتن«  است،  مخاطب 
پیامی است که پشت متن  زیرمتن همان 
به صورت پنهانی و نهان ارائه شده تا مفهوم 

متن را کامل تر کند.
زیرمتن  و  متن  از  فراتر  آنچه  فرامتن: 
و  تولیدکننده  ارادة  و  خواست  از  خارج  و 
مصرف کننده درون پیام وجود دارد و شامل 
بیرونی  عوامل  و  فرهنگی  محیطی،  اوضاع 

حاکم بر درک و اثرگذاری پیام می شود.

فرامتن  و  زیرمتن  متن،  یاری  به  گاه 
را  واقعی  از  جعلی  تصویرهای  می توانیم 

تشخیص دهیم.
در بررسی یک تصویر، همیشه آن را از 
سه منظر متن، زیرمتن و فرامتن وارسی کنید 
تا دچار قضاوت نادرست نشوید یا در دام 
برخی رسانه ها که سعی در القائاتی دارند، 

نیفتید.
آنچه در این چند مجموعه مورد اشاره 
سواد  از  کوچکی  برش های  گرفت،  قرار 
و  بررسی  نیازمند  رسانه ای است که خود 
تحقیق بیشتر فردی در این خصوص است. 
باز هم یادآور می شویم که برای درک بهتر 
نیز محتواهای  و  رسانه ها و عملکرد آن ها 
تولیدی شان به انواع سوادها،  اعم از رسانه ای، 

خبری، بصری، تبلیغاتی و ... نیاز است.

قرار است موفقیت دانش آموزان مدرسه را در یک المپیاد علمی اعالم کنید، فقط خبر آن را منتشر می کنید یا به 
سراغ عکس، ویدئو، اینفوگرافیک و ... می روید؟ چطور دراین باره تصمیم می گیرید؟ 

وقتی سراغ تولید محتواهای بصری می روید، آیا آشنایی الزم برای این تولید را دارید؟ آیا می دانید میم،  اطالع 
نگاشت )اینفوگرافی(، خبرنگاشت، دیتاژورنالیسم،  داستان مصّور)کمیک استریپ(، کارتون، کاریکاتور، کمیک ژورنالیسم 
و ... چه هستند؟ )در خصوص آن ها تحقیق کنید.( واقعیت این است که ما برای تهیه و تولید محتواهای بصری نیازمند 

نوع دیگری از انواع سوادها هستیم که به آن »سواد بصری« گفته می شود. 

تعیین هدف

مخاطب شناسی

تعیین قالب های محتوایی

تعیین زمان انتشار

ارزیابی اثر بخشی

نیاز سنجی

تعیین نوع رسانه

تعیین فن  ها

تعیین نحوه توزیع

مراحل تولید محتوا
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