هايارتباطي/سالبيستوششم/شماره(2پياپي/)33پاييز330/3232ـ 23


فصلنامهپژوهش
 Quarterly Journal of Communication Research, 2019, Vol. 26, No. 3 (99), 81-112

1

بررسی سواد خبری در میان دانشآموزان دبیرستانی شهر تهران
دکتر ناصر اسدی ،سیما میربخش

*

چکيده
يکيازموضوعاتمهمدرزمينهسوادرسانهاي،تهيهشاخصهايمعتبربرايسـنجشميـزان
سوادمخاطباناست.هدفازپژوهشحاضرنيزبررسيوآزمونشـاخصهـايسـوادرسـانهاي
نيازشناختي،منبعشخصيمخاطبوساختارهايدانشي)مبتنيبرالگويشـناختيجيمـز
خبري( 
بودهاست.بههمينمنظور،ابتدابهسنجشسوادرسانهايخبريدانشآموزانورابطـهميـان
پاتر 
شدهاست.جامعهآماريازدانشآموزانپايهيازدهمشـهرتهـران
متغيرهايموردبررسيپرداخته 
(سالتحصيلي)30-32تشـکيلشـدهاسـتکـهتعـداد266نفـرازآنـانبـهروشخوشـهاي

وپس
چندمرحلهايانتخابشدهاند.پرسشنامهپژوهشازمطالعهمکسل،اشليوکرافت،اقتباس

تحليلخوشهاينشاندادکهالگـوي

تعديلوبوميسازي،اجراشدهاست.

جامپيشآزمونو

از ان
پاتربرايارزيابيسوادرسانهايخبريدانشآموزانشهرتهران،ازاعتبارالزمبرخـورداراسـت.
.تحليلمؤلفههايسـواد

همچنينسوادرسانهايخبرياغلبپاسخگوياندرحدمتوسطقراردارد
نيازشناختي»بيشتريننقشرادرتعيـينسـطحسـوادرسـانهاي
رسانهايخبرينيزنشاندادکه« 
خبريمخاطبانايفاميکند.ازميانمؤلفههايفرعيموردبررسي(شکنسبتبهرسانهها،انگيـزه
درونيمص رفخبر،اطالعازجهانواقعيت)،دومؤلفهاخير،باسوادرسانهايخبريرابطهدارند.
همچنينميانانگيزهدرونيمصرفخبرونيازشناختيرابطهبرقراراست،اماميانجنسيتوسواد
ديدهنميشود.

ايخبريرابطهاي


رسانه

عشخصي،ساختارهايدانشي،دانشآموزان 

ايخبري،نيازشناختي،منب


سوادرسانه
واژهها:
کليد 

 نویسنيه مسئول :دکتراي علوم ارحباطات ،ميرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه
Email: naserasady@yahoo.com
* دانشجوي دکتراي علوم ارحباطات ،دانشگاه آزاد اسالمي واحي علوم و حقيیيات ،حهران
پذیرش نهایي91/7/83 :
حاریخ دریافت91/3/3 :
DOI: 10.22082/CR.2019.111938.1895

  11پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 3پياپي  / )99پایيز 0391

مقدمه

بيحردیي ،امروزه کسي را نمي حوان یافـت کـه سـاعاحي از زنـيفي روزمـره خـود را
دستکم با یکي از رسانهها ،بهویژه رسانههاي نوین (براي مثال ،رسـانههـاي اجتمـاعي)
سپري نکني .افر به میانگین جهاني ضری
و  19درصي ضری

نفوذ اینترنت معادل  37درصـي (استاحیسـتا)

8

نفوذ اینترنت در ایران (دیجیتال  ،)2789حوجه کنـیم ،خـواهیم دیـي

که دسترسي به رسانهها بسیار راحتحر و بیشتر از فذشته شيه اسـت .بـهطـور طبیعـي،
بخش زیادي از این فضاي ارحباطي را رسانهها و مقتواي خبري حشکیل ميدهي .افرچه
اخبار به واسطه جيي و خشک بودن ،ممکن است در میان افراد جوان مخاطـ

کمتـري

داشته باشي ،بههرحال «رسانههاي خبري پنجـرهاي بـراي شـهرونيان مـيفشـایني حـا از
دریچه آن مسائل جامعه را مشاهيه کنني» (کرافت 2و همکـاران .)811 :2781 ،جـوانحرهـا
بهطور خا

 ،براي حبيیل شين به شهرونياني آفاه ،نیازمني دستیابي به رسانههـاي خبـري

معتبر و اخبار موثق هستني حا نیازهاي شناختي و اطالعاحي خود را به نقو مطلـور حـأمین
کنني؛ چراکه هر رسانه خبري و هر خبري که منتشر ميشود ،قابل اعتماد نیست.
در نرام دموکراحیکي که مردم در آن حاکم هستني ،اعتبار رسانهها بسیار مهـم اسـت،
زیرا آنها نيطه کانوني فرایني حکمراني هستني .به همین دلیل نیـز فـاهي از رسـانههـاي
خبري بهعنوان رکن چهارم حکومـت در کنـار سـه قـوه مجریـه ،قضـاییه و ميننـه یـاد
ميشود .البته این به معناي آن نیست که بایي همه آنچه را فزارش ميدهني ،بـاور کنـیم.
دست یافتن به حعادل الزم میان آنچه مي خواهیم باور کنیم و آنچه از دیيهها و شنیيههـا
ميپذیریم ،در اغل

موارد دشوار است بهویژه هنگاميکه مایلیم ناباوري خـود را معلـق

سازیم و دوست داریم رسانهها ما را به این باور حرغی

کنني کـه مقتـواي آنهـا مطـابق

واقعیت و معتبر است (باران.)2783 ،3
فزارش دیجیتال  2789اعالم کرده است که جوانان  81حا  21سال ،حيود  13درصي
از اخبار مورد نیاز خود را از طریق فوشيهاي هوشمني دریافت ميکننـي .در ایـران نیـز
3. Baran

2. Craft

1. Statista
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 77درصي کاربران اینترنت از طریق موبایل متصل ميشوني و در مجمـوع  13درصـي از
کل کاربران ،بهواسطه فوشيهاي هوشمني کاربر اینترنت هستني .8این آمار بـا حوجـه بـه
ضری

نفوذ باالي فوشيهاي هوشمني در میان افراد جوانحر ،اهمیت باالي موضـوع را

نشان ميدهي .دانشآموزان جوان به واسطه حجربه کمتر ،ممکن است با مخاطرات ناشـي
از اطالعات نادرست و فمراهکننيه بیشتري مواجه شوني .بهحـازفي در دبیرسـتان ،درس
حفکر انتيادي و سواد رسانهاي براي حيویت دانشآمـوزان در دورههـاي آموزشـي جـاي
فرفته است ،اما هنوز فعالیتي نوپا است و مهمحر از آن ،به معرفي شاخ

هایي است که

بتوان بر اساس آنها آموزش و ارزیابي درستي از آنها ارائه کرد.
«خبر یکي از جييحرین پیامهاي رسانهاي و بازسازي واقعیـت بـر اسـاس خواسـت
آفریننيه آن است .خبر نه یک پيیيه طبیعي بلکه موضوع ایـيئولوژي و ففتمـاني اسـت
که نهحنها واقعیت اجتماعي را بيطرفانه منعکس نميسـازد بلکـه در سـاخت اجتمـاعي
واقعیت هم مياخله ميکني .حصویري که رسانه از جهان واقعیت به مـا نشـان مـيدهـي،
اغل

فزینشي و دسـتکاري شـيه اسـت و نماینـيه واقعیـت اصـلي نیسـت .حشـخی

واقعیت از انعکاس آن در رسانه در مفهـوم سـواد رسـانهاي نهفتـه اسـت» (مهـييزاده،
 .)71 :8317سواد رسانهاي حوانایي حشخی

پیامهاست حا مخاط

بياني که رسانه مورد

نرر ،پیام را با هيف خبررساني منتشر مي کني یا قصي پروپافانيا (حبلیرات سیاسي) دارد.
اما این کافي نیست ،سواد رسانهاي خبري ،حوانایي و مهارحي است که مخاطبان را بهطور
خا

 ،در برابر رسانههاي خبري حجهیز ميکني.
سواد رسانهاي خبري یعني «حوانایي بهکـارفیري مهـارتهـاي حفکـر انتيـادي بـراي

قضاوت درباره اعتبار اخبار و فزارشهـاي خبـري و منـابع اطالعـاحي .سـواد رسـانهاي
خبري شهرونيان را قادر ميسـازد حـا مصـرفکننـيفان و نیـز حولیيکننـيفان هوشـمني
اطالعات مبتني بر حيیيت باشني» (مککورمیـک .)2782 ،2بـهعبـارت دیگـر ،مخاطـ
باسواد رسانهاي خبري ميحواني با اسـتفاده از مهـارت انتيـادي ،بـه ارزیـابي و قضـاوت
2. McCormick

1. ISPA
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درباره اعتبار اخبار منتشر شيه از رسانهها بپردازد و حشخی

دهـي کـه بـه چـه خبـري

اعتماد کني ،چگونه اخبار دریافتي را مـيیریت کنـي و بـر اسـاس آن حصـمیمي آفاهانـه
بگیرد (مککورمیک.)2782 ،
دانشآموزان بهعنوان نسل آینيهساز بایي بتواننـي در مواجهـه بـا رسـانههـاي خبـري
آفاهانه و فعال باشني حا در فرایني فزینش و پاالیش پیامهاي رسـانهاي ،بـهویـژه اخبـار،
نیازهاي شناختي خود را حأمین کنني .آنها بایي نرام رسانهاي را بشناسني حا بتوانني کنتـرل
مصرف رسانهاي را در دست فیرني .آنچه در این میان اهمیت چشـمگیري دارد ،وجـود
انگیزه اي دروني و قوي در مخاطبان است حا خود با اختیار ،در موقعیت کنترل ،دریافـت
و پردازش اطالعات قرار فیرني.
الگوي سواد رسانهاي پاحر 8شامل مؤلفههایي شناختي است که ميحوانني پایهاي بـراي
طراحي شاخ

هاي ارزیابي میزان سواد رسانهاي/خبري مخاطبان قرار فیرنـي .پـژوهش

حاضر ،در پي اجرا و بررسي مؤلفههاي سواد رسانهاي جیمز پاحر در میان دانـشآمـوزان
دبیرستاني شهر حهران بوده است؛ مؤلفههایي که پـیشحـر از سـوي کرافـت و همکـاران
( )2781براي ارزیابي سواد رسانهاي خبري فروه همسال دانشآموزان بررسي ،حنرـیم و
اجرا شيه است .بر این اساس ،هيف از پژوهش ،آزمون مؤلفههاي اصلي سواد رسانهاي
الگوي پاحر (نیازشناختي ،منبـع شخصـي ،سـاختارهاي دانشـي) بـر روي دانـشآمـوزان
دبیرستاني پایه یازدهم و نیز سنجش سواد رسانهاي خبـري آنـان بـوده اسـت .همچنـین
آزمون رابطه میان متریرهاي فرعي (انگیزه دروني مخاطـ

بـراي مصـرف خبـر ،شـک

نسبت به رسانه ها ،اطالع از جهان واقعیت) با سواد رسانهاي خبري دانشآمـوزان و نیـز
ویژفي هاي جمعیت شناختي آنان مينرر بوده است .حال در این زمینه ،پرسشهاي زیـر
قابل طر است:
 .8آیا ميیاسهاي مبتني بر الگوي شناختي پاحر ،حفاوت میان سـطو مختلـف سـواد
رسانهاي خبري را شناسایي ميکنني؟
1. Potter
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 .2کــيامیــک از مؤلفــههــاي ســهفانــه در ســنجش ســواد رســانهاي خبــري نيــش
حعیینکننيهحري در سط سواد رسانهاي خبري مخاطبان دارد؟
همچنین فرضیههاي زیر مطر ميشود:
 .8میان متریرهاي فرعي و میزان سواد رسانهاي خبري رابطه وجود دارد.
 .2میان متریر نیازشناختي و انگیزه دروني مصرف خبر رابطه وجود دارد.
 .3میان جنسیت و متریرهاي فرعي رابطه وجود دارد.
 .1میان جنسیت و سواد رسانهاي خبري دانشآموزان رابطه وجود دارد.
پيشينه پژوهش

عبيلي و همکاران ( )8397در پژوهش خود به این نتیجه رسیيهانـي کـه آمـوزش سـواد
رسانهاي بر هر  3مهارت حفکر انتيادي (حقلیل ،استنباط ،ارزشیابي ،استيرا و قیـاس) در میـان
دانشآموزان مؤثر است .ميیاسهاي بهکار رفته در این پژوهش ،برفرفتـه از پرسشـنامه حفکـر
انتيادي کالیفرنیا فرم ر  CCTSTبوده است .موضوعات آموزشي و پرسشهاي اصلي نیـز
به  3پرسش کلیيي مطر شيه از سوي بنیاد سواد رسانهاي امریکا پرداختهاني.
نیازي و همکـاران ( )8393در پـژوهش خـود آمـوزش سـواد رسـانهاي را در دوره
ابتيایي مؤثر ارزیابي کردني .ميیاس بهکاررفته در این پژوهش مقيقساخته و مبتني بر 3
سال کلیيي بنیاد سواد رسانهاي امریکا بود .شـریفي و شـریفي ( )8393نیـز در مطالعـه
خود با عنوان «سواد خبري :فامي مؤثر براي حوانمنيسازي مخاطبان خبر» به راهکارهاي
عملي براي حوانمنيسازي مخاطبان خبر پرداختهاني.
در پژوهش حييزاده ( )8391بر  1مؤلفه دسترسي و اسـتفاده ،حولیـي و ارسـال پیـام،
حجزیه وحقلیل و حفکر انتيادي که از سوي یونسکو ( )2783طراحي و حيوین شيه است،
حمرکز دارد .نتایج نشان ميدهي که آموزش ایـن مؤلفـههـا مـيحوانـي بـه ارحيـاي سـواد
رسانهاي بینجامي.
سلیمان و همکاران ( )8392در پژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیيهانـي کـه درک
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دانشآموزان از هيف سواد رسانهاي بیشتر معطوف بـه درک موقعیـتهـاي موجـود در
رسانههاست ،ضمن اینکه آنان قادر به انتخار آفاهانه از میان فرستنيههاي متعيد ،عمـل
مستيل و کنترل در مرحله مصرف نیستني .بهعبارحي ،افراد مورد بررسي از نیـازشـناختي
منبع حصمیمفیري ضعیفي در حعامل با رسانهها برخوردار بودهاني.
قرباني و همکاران ( )8393در پژوهش خود با عنوان «ساخت و هنجاریـابي آزمـون
سواد رسانهاي جوانان شهر حهران» به آزمون مؤلفههاي سنجش سواد رسانهاي در قالـ
 3شاخ

کلي نگرش ،نگاه انتيادي و مهارت استفاده از رسانههـا پرداختـهانـي و آن را

براي ارزیابي سواد رسانهاي جوانان معتبر معرفي کردهاني.
در کتار حفکر و سواد رسانهاي پایه دهم نیز به شاخ
اشاره شيه است؛ شاخ

هاي ارزیابي سواد رسـانهاي

هایي که در جاي خود ارزشمني ،مفیي و به هـر حـال آغـازفر

مسیر علمي مطالعه در این زمینه بودهاني ،هرچني که حنها حوانستهانـي بـه برخـي از ابعـاد
موضوع بپردازني.
کرافت و همکاران ( )2781در پژوهش خود ،به بررسي شاخ

هاي شناختي سـواد

رسانهاي خبـري (نیـازشـناختي ،منبـع شخصـي و سـاختار دانشـي) پرداختـهانـي .آنـان
شاخ

هاي مورد نرر را که در قال

پرسشنامههایي حهیه و حـيوین شـيه اسـت ،بـراي

ارزیابي سواد رسانهاي خبري مخاطبان در قال

الگوي پاحر معتبـر ارزشـیابي کـردهانـي.

همچنین  3مؤلفه انگیزه دروني مصرف خبر ،حردیي نسبت به رسانهها و اطالع از جهـان
واقعیت ،بهعنوان متریرهاي فرعي پژوهش که در پژوهش حاضر نیز مورد بررسـي قـرار
فرفتهاني .در پژوهش یادشيه ،مؤلفـه هـاي دیگـر شـناختي الگـوي پـاحر مـورد بررسـي
نشيهاني .ميیاسهاي بهکار رفته در پژوهش حاضر نیز از مطالعه اخیر ،با عنوان «سنجش
سواد رسانهاي خبري» 8اقتباس شيه است .بـا حرییراحـي کـه بـهمنرـور بـوميسـازي ،در
فویههاي هر پرسشنامه اعمال شيه است ،به بررسي نيش هر یک از مؤلفههاي سـهفانـه
حعیینکننيه سط سواد رسانهاي خبري خواهیم پرداخت.
1. Measuring News Media Literacy
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ادبيات نظري پژوهش

سواد رسانهاي عبارت است از مجموعهاي از قابلیتها که ما را قادر ميسازد مقتـوا
و نهادهاي رسانه اي را حفسیر کنیم ،مفاهیم خـود را بسـازیم و نفـوذ سیاسـي اجتمـاعي
رسانهها را در زنيفي روزمره بشناسیم و با آن حعامل داشته باشیم (هاکسمن 8و پـوینتز،2
 .)xii :2782قابلیت ها شامل دانش و اطالعاحي است که مخاطبان درباره صنایع رسانهاي
دارني .هرچيير مخاطبان اطالعات بیشتري در خصـو
ميحوانني از میان مقتواي آنها ،مطال

رسـانههـا کسـ

کننـي ،بهتـر

مفیي را دریافت و براي خود معناسازي کنني .ایـن

شناخت و آفاهي در زمینه رسانه هاي خبري نیز از اهمیت چشمگیري برخوردار اسـت،
چراکه رسانههاي خبري یکي از عوامل مهم در اطـالعرسـاني و جهـتدهـي بـه افکـار
عمومي جامعه هستني .این مهم حقت عنوان سواد رسانهاي خبري بررسي ميشود.
سواد رسانهاي خبري بر این ایيه متمرکز اسـت کـه انعکـاس واقعیـت در رسـانههـا
کامل یا دقیق نیست (هابز 3و فراسـت2773 ،1؛ کلنـر 3و شـر 2773 ،1و حـامن 7و

اغل

حسا .)2771 ،1بهعبارت دیگر ،عینـيفرایـي در رسـانههـاي خبـري رعایـت نمـيشـود.
«مهمحرین نکته در اخبار عیني این است که اطالعات موثق ،کامل و بيون سـوفیري بـه
مخاط

برسي و او خود بر اساس حصمیمات صقی دریافتي ،بهترین حصـمیم را احخـاذ

کني .حال افر خبر از عینیت الزم برخوردار نباشي ،یعني همراه با عيایي رسانه بوده و یـا
دچار حقریف ،فزینش و سانسور شيه باشي ،احتمال دارد مخاط

حصمیمات غلطـي در

زنيفي خود بگیرد که با واقعیت سازفار نباشي و باعـث انقـراف او و در کـل ،سـيوط
جامعه شود» (سبیالن اردستاني.)221 :8371 ،
الگوي شناختي سواد رسانه اي جیمز پاحر چارچوبي نرري براي ایـن پـژوهش ارائـه
ميکني .الگوي پاحر به این دلیل مفیي است که به عوامـل فونـافوني کـه بـر سـواد کلـي
حأثیرفذار هستني ،حوجه مي کني .این عوامل شامل دانش الزم براي آمادفي در مواجهه بـا
3. Hobbs
6. Share

2. Poyntz
5. Kellner
8. Tessa

1. Hoechsmann
4. Frost
7. Thoman
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رسانهها و روشهایي است که طي آن ،مخاطبان اطالعات ناشي از مواجهه با رسـانههـا
را پردازش ميکنني .پاحر استيالل ميکني که این الگو در ميایسه بـا حصـورات فذشـته از
سواد رسـانه اي ،نیازمنـي پـردازش آفاهانـه حـر اطالعـات و آمـادفي بـراي مواجهـه بـا
رسانههاست (.)11 :2781
در الگوي پـاحر  3سـاختار دانشـي اساسـي (آفـاهي از مقتـواي رسـانههـا ،صـنایع
رسانهاي ،حأثیرات رسانهها ،جهان واقعیت و خویشتن) با حرکیبي از انگیـزههـا ،نیازهـاي
شناختي و منبع شخصي 8که فرایني پردازش اطالعات و معناسازي را کنترل ميکننـي ،در
حعامل هستني .بر اساس نرریه پاحر ،مخاطبان با برخورداري از آفاهي و دانش در ایـن 3
حوزه ،در طول فرایني پردازش اطالعات ،هشیارحر و حوانمنـيحر عمـل مـيکننـي و بهتـر
ميحوانني در شناسایي اطالعات ،استفاده و معناسازي از آنها که در رسیين بـه اهيافشـان
مفیي است ،حصمیمفیري کنني ( .)19 :2781هرچه سـاختارهاي دانـش غنـيحـر و منبـع
شخصي مخاط

قويحر باشي ،سط سواد رسانهاي او باالحر خواهي بود.

ساختارهاي دانشي نيشههایي معتبر براي ارائه زمینـهاي مقکـم هسـتني حـا مـا را در
حعیین سودمنيحرین معنا در شرایط دقیق ،یاري دهني (پاحر ،حرجمـه اسـيي و همکـاران،
 .)17 :8391ساختارهاي دانشـي در سـواد رسـانهاي خبـري بـهطـور مشـخ

 ،شـامل

اطالعاحي مانني ارزشهاي خبري و چگـونگي سـاخت خبـر؛ حـأثیر اقتصـاد و مالکیـت،
کنترل رسانه هاي خبـري بـر مقتـواي اخبـار و در پـي آن ،مواجهـه مثبـت و منفـي بـا
رسانه هاي خبري را شامل ميشوني .آفاهي از «جهان واقعیت» اشاره به دانش و آفـاهي
مخاط
اغل

از واقعیت ،همچنین ميایسه آن با حصاویر رسانههاي خبري از واقعیت دارد ،که
ناق

 ،نادرست یا حقریف شيه است .چنانکه پـاحر اشـاره مـيکنـي« ،اعتمـاد بـه

چنین حصاویر حقریفشيهاي ممکن است خطر حأثیرات منفـي را بـر مخاطـ
دهي» ( .)92 :2781آفاهي از خویشتن نیز به دانش مخاط

افـزایش

از انگیزههاي شخصي بـراي

جستجوي مقتواي خبري اشاره دارد و بیانگر سطقي اسـت کـه پیـامهـاي رسـانههـاي
1. motivations, need for cognition, personal locus
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خبري از سوي مخاطـ

درونـي مـيشـوني .ایـن خودآفـاهي ،مسـتلزم آفـاه بـودن از

حقولشناختي ،احساسي و اخالقي فرد از خودش و نیـز آفـاهي از اهـياف هشـیارانه و
ناهشیارانه مخاط

در کس

اطالعات است.

هرچه ساختارهاي دانشي مخاطبان در این زمینهها دقیقحر و فستردهحر باشي ،ظرفیت
باالحري براي باسواد شين خواهني داشت  ...این ظرفیت بهواسطه منبع شخصي مخاط
حقيق ميیابي ،به این معنا که مخاط
کني .افر منبع شخصي مخاط

بایي در عمل از این سـاختارهاي دانشـي اسـتفاده

بهطور کامـل فعـال باشـي ،اطالعـات را از سـاختارهاي

دانشي استخراج ميکني و او را نسبت به فزینههاي موجود هشیار نگه ميدارد ،همچنین
مخاط

را واميدارد که بر اساس این اطالعـات ،انتخـار درسـتي داشـته باشـي (پـاحر،

حرجمه اسـيي و همکـاران .)828 :8391 ،اسـتفاده هشـیارانه از اطالعـات سـاختارهاي
دانشي ،نیازمني وجود انگیزهاي قوي در مخاط

است.

انسان فعالیتهاي خود را بهواسطه انگیزههاي متفاوحي انجام مـيدهـي ،کـه هرکـيام
ازنرر عوامل حأثیرفذار و نتایج حاصل ،با دیگري متفاوت است .این انگیزهها بـر اسـاس
نرریه خود حعیینفري  8در قال

 1نوع انگیزه معرفي ميشوني (کاسپرسن 2و همکاران،

 :)8913بيانگیزفي ،3انگیزه بیروني غیرارادي یا کنتـرلشـيه ،1انگیـزه بیرونـي ارادي 3و
انگیزه دروني« .1نرریه خود حعیین فري یک نرریه ارفانیک مبتني بر حجربه و مربوط بـه
رفتار انسان و رشي شخصیت است  ...این نرریه به بررسي شرایط بیولوژیکي ،اجتماعي
و فرهنگي ميپردازد کـه چگونـه ظرفیـتهـاي درونـي انسـان را بـراي رشـي روانـي،
حعهيپذیري و سالمت ،هم بهطورکلي و هم در شرایط خا

 ،ارحيا ميبخشني یـا اینکـه

آن را حضعیف ميکنني» (رایان 7و دسي .)81 :2787 ،1حالت بيانگیزفي زماني است کـه
فرد براي انجام کار خود هی انگیزهاي نيارد .براي مثال ،برخي مخاطبـان بـههـی وجـه
3. amotivation

2. Caspersen

1. self – Determination theory

 self – determined extrinsic motivationـ 4. non
 determined extrinsic motivationـ 5. self

6. intrinsic motivation
8. Deci

7. Ryan
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حمایلي به استفاده از اخبار حلویزیون نيارني .انگیزه بیروني غیرارادي بر اساس رفتارهـاي
کنترلشيهاي صورت مي فیرد که حقت حأثیر نرر دیگران است ،مانني زماني که رسانههـا
بهواسطه جذابیتهاي بصري یا غیره ،مخاطبان خود را شرطي ميکنني .در انگیزه بیروني
ارادي ،فرد براي منافع شخصي خود رفتاري را انجام ميدهي .براي مثـال ،پیگیـري یـک
سریال نمایشي یا مسابيات فوحبال از سوي مخاط

براي اینکـه هویـتیـابي کنـي و یـا

زمینهاي براي حضور در جمع دوستان و همکاران داشته باشي .اما انگیزه دروني مربـوط
به زماني است که فرد به دلیل عالقه ذاحي و لذت بردن فعالیتي را انجام مـيدهـي .بـراي
مثال ،هنگاميکه مخاط

به لقاظ ذاحي حمایل به شنیين اخبار دارد و از دریافت مطالـ

جيیي لذت ميبرد .در الگوي پاحر ،مفاهیمي چون هشـیاري و خودکارآمـيي بخشـي از
منبع شخصي مخاط

براي کنترل رسانهها هستني که در نهایـت بـر شـناخت مخاطبـان

نسبت بهنرام رسانهها حأثیرفذارني .براي مثال ،نیاز به شـناخت ـ حمایـل بـه لـذت فکـر
کردن ـ حأثیر قابلحوجهي بر انگیزه استفاده از رسانهها دارد (داویـي .)2779 ،8همچنـین،
حفاوت در انگیزههاي فردي با حفاوت در یـادفیري از اخبـار ،مـرحبط اسـت .ایـن نتـایج
بیشتر نشاندهنيه اهمیت انگیزه در الگوي سواد رسانهاي خبري است.
مخاط

در فرایني پاالیش پیام حصمیم ميفیرد که آیا پیام را دریافـت کنـي یـا آن را

نپذیرد .این امر ممکن است در حالت هشیارانه یا ناهشیارانه و بهصورت خودکار انجـام
شود .در حالت نخست ،مخاط

با آفاهي و انگیزه ارادي به دریافت پیام متمایل اسـت،

به همین دلیل ،میـزان یـادفیري وي نیـز افـزایش مـيیابـي .حـال افـر نیـازشـناختي و
خودکارآميي در شخ

بیشتر باشي ،انگیزه وي از دریافت خبر بهسوي انگیـزه درونـي

میل ميکني که خود به یادفیري و استفاده بهتر از مقتوا ميانجامي؛ بـهعبـارحي ،دریافـت
پیام از رسانه ،در کنترل مخاط
اصطال منبع شخصي مخاط

خواهي بود.
2

به همـان چیـزي اشـاره دارد کـه فراینـي پـردازش

اطالعات را ميیریت ميکني .منبع حصمیمفیري از دو مؤلفه اهياف و سائيههـا 3حشـکیل
3. drives

2. Iocus

1. David
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شيه است .اهياف با مشخ

کردن اینکه چه پیامهایي بایي دریافت و چه پیامهایي بایي

رد شوني ،فعالیتهاي پردازش اطالعات را هيایت ميکنني  ...هرچيير مخاطبان از منبـع
حصمیمفیريِ خود ،آفاهي بیشـتري داشـته باشـني و بـراي شـکل فیـري آن حصـمیمات
آفاهانهحري بگیرني ،بهتر ميحوانني فرایني پردازش را کنترل کنني .به همان میزان که افـراد
به منبع حصمیم فیري خود حوجه آفاهانهحري دارني ،پـردازش و اسـتفاده از اطالعـات را
بهتر ميحوانني کنترل کنني (پاحر ،حرجمه اسيي و همکاران.)888 :8391 ،
منبع شخصي مخاط

مهمحرین مفهومي است که سط سـواد رسـانهاي او را نشـان

مي دهي .این اصطال بهجایي در ذهن اشاره دارد که حصمیمهـاي مربـوط بـه پـردازش
اطالعات در آن فرفته ميشـود .منبـع حصـمیمفیـري مخاطـ

در مرکـز الگـوي سـواد

رسانهاي قرار دارد که اطالعات آن ،برفرفته از  3ساختار دانشي پایه اسـت و اسـتفاده از
قابلیتها و مهارت هـا را در فراینـي پـردازش اطالعـات مـيیریت مـيکنـي .یـک منبـع
حصمیمفیري قوي ،همواره مخاط

را بهفونهاي هيایت ميکني که نیروي ذهني بیشتري

در فعالیت هاي پردازش اطالعات صـرف کنـي .هـرچـه سـاختارهاي دانشـي مخاطبـان
فستردهحر باشي ،فزینههاي بیشتري در اختیار منبع حصمیمفیري خواهي بود و مخاطبـان،
زمینه فسترده حري براي انتخار از میان فزینههـاي موجـود خواهنـي داشـت ،همچنـین
نیروي احساسي بیشتري خواهني یافـت کـه خـود ،سـائيههـا را مـيآفرینـي .افـر منبـع
حصمیمفیري فعال نباشي ،مخاط

در حالت الگوي پیشفرض خودکـار (یـا غیـرارادي)

باقي خواهي ماني (پاحر ،حرجمـه اسـيي و همکـاران .)839 :8391 ،در حالـت خودکـار،
مخاط

پیامهاي رسانهاي را بيون حوجه و حقلیل پس ميزني حا زمـاني کـه نکتـهاي از

میان پیام هاي مورد نرر حوجه وي را جل

کني .در این حالت ،پردازش هشـیارانهاي بـر

روي پیامهاي رسانهاي صورت نميفیرد.
حردیي نسبت به رسانهها ،پیش از هر چیز ،ناشي از اعتبار و عملکرد خود رسانههاسـت
اما پژوهشهاي (حسفاحي 8و کاپال )2773 ،2نشان ميدهني که مواجهه بیشتر با رسـانههـاي
2. Cappella

1. Tsfati
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خبري جریان اصلي با سطو باالحر اعتماد رابطه دارد .از آنجا که نیاز بـه شـناخت ،عامـل
حعيیلکننيه مهمي در ارحباط میان شکفرایي و مواجهه با رسانههاي خبري جریـان اصـلي
است ،شکفرایي در اشخاصي که نیاز بسیار کمي به شناخت دارني ،منجر بهمواجهه کمتـر
ميشود .بنابراین ،ممکن است سواد رسانهاي/خبري بهحنهایي ،حردیي نسبت به رسـانههـا و
در نهایت ،مواجهه و استفاده از آنها را حبیین نکني.
الزم است ساختارهاي دانشي مخاطبان ،غنـي و دربرفیرنـيه اطالعـاحي دربـاره جهـان
واقعیت (در برابر جهان رسانهاي) باشي .در بسیاري از موارد رسانهها اطالعات بـه نسـبت
دقیيي ارائه ميدهني اما بههرحال ،نشاندهنيه حصاویر حقریـفشـيهاي از جهـان واقعیـت
هستني .در صورحي که مخاطبان از ایـن اطالعـات حقریـفشـيه ،بـهعنـوان مبنـایي بـراي
حصمیم فیري و عمل در جهان واقعیت استفاده کنني ،ممکن است با حأثیرات منفـي مواجـه
شوني (پاحر ،حرجمه اسيي و همکاران .)819 :8391 ،افر ساختارهاي دانشي یـک شـخ
فيط حاوي اطالعات به دست آميه از رسانهها باشي ،ممکن است ایـن منرومـه دانشـي از
حعمیم و درونيسازي جهان رسانهاي پیـروي کنـي .زمـاني کـه بـا موضـوعات فسـترده و
فراواني روبهرو هستیم ،چارهاي نياریم جز اینکه به اطالعات حاصل از رسانهها احکا کنـیم
و این ،چیزي است که نفوذ اجتماعي رسانهها را بسیار قـويحـر مـيکنـي .مـا نمـيحـوانیم
اطالعات دریافتي از رسانهها را با سایر منابع اطالعاحي ازجمله جهـان واقعیـت ميایسـه و
بررسي کنیم ...هرچيير مخاطبان بیشتر حلویزیون حماشا کنني ،برداشت آنان از واقعي بودن
برنامههاي سرفرمکننيه بیشتر خواهي شي .این ،بهویـژه در میـان کودکـان و کسـاني کـه از
کمترین حنوع و حجربه در جهان واقعیت برخوردارني ،مصياق دارد.
بنابراین مخاطبان بایي از منابع اطالعاحي بیشتري استفاده کنني .حنها استناد و اعتماد به
اطالعات دریافتي از رسانه ممکن است باعث برداشـت نادرسـت مخاطـ

از واقعیـات

شود و بر نگرش و رفتار وي اثرات منفي بر جاي بگذارد .هرچيير اطالعـات مخاطـ
از جهان واقعیت بیشتر باشي ،در فرایني ارزشـیابي مقتـوا و حصـمیم بـه درونـي سـازي
اطالعات بهتر ميحواني عمل کني.
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تعريف مفاهيم

سواد رسانهاي مجموعه دیيفاههایي است که فعاالنه از آنها استفاده ميکنیم حـا خـود
را در معرض رسانههاي جمعي قرار دهیم و معنـاي پیـامهـایي را کـه بـا آنهـا روبـهرو
ميشویم ،پردازش و حفسیر کنـیم .مـا چشـمانـيازهاي خـود را از سـاختارهاي دانشـي
ميسازیم (پاحر.)78 :2781 ،
ساختارهاي دانشي 8مجموعه اطالعات سازمانيهي شيه در حافرهمـان اسـت (پـاحر،
 .)13 :2781در اینجا ،عبارت از اطالعاحي شامل :مقتواي رسـانههـا (قواعـي حـاکم بـر
مقتوا) ،صنعت رسانهاي (اقتصاد ،مالکیت و ميیریت) ،حأثیرات رسانهها (شناخت فرایني
و انواع حأثیرات) ،جهان واقعیت (پيیيهها و رویيادهاي جاري) و خویشتن (ویژفيها و
حاالت شخصي) .هرچـه سـاختارهاي دانشـي مخاطبـان در ایـن زمینـههـا دقیـقحـر و
فستردهحر باشي ،ظرفیت باالحري براي باسواد شين خواهني داشت.
نیازشناختي یک ویژفي شخصیتي پایيار است که فرایش افراد به مشارکت و لـذت
بردن از فعالیتهاي شناختي پرحالش را حوصیف ميکنـي .افـرادي کـه از نیـاز شـناختي
فراواني برخوردارني ،میل به جستجوي اطالعات و کامل کردن آن دارني حا از مقرکهـا
و رویيادها مفهومسازي کنني ،اما افرادي که از نیازشناختي کمتري برخوردارني ،مایلانـي
از سایر منابع ،براي مثال ،روشهاي اکتشافي اسـتفاده کننـي حـا جهـان پیرامـون را درک
کنني .به این حرحی  ،از کساني که نیازشناختي باالیي دارني ،بهطـور کلـي انترـار مـيرود
نسبت به موقعیتهایي که نیازمني استيالل و حل مسئله هستني ،نگـرش مثبـت بیشـتري
داشته باشني و در برابر چنین موقعیت هایي واکـنش پایـيارحري نشـان دهنـي (کلهـو 2و
همکاران.)2 :2781 ،
منبع شخصي کنترل 3نشان ميدهي که چطور یاد فرفتـهایـم آنچـه را برایمـان احفـاق
ميافتي ،درک کنیم .هرچيير فعالیتهاي خود و نتایج آن را مرحبطحر بـيانیم ،درونـيحـر
هستیم و هر چه انترار کمتري از چنین ارحباطي داشته باشیم ،بیرونيحر حليي مـيشـویم.
3. locus of control

2. Coelho

1. knowledge structure

  91پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 3پياپي  / )99پایيز 0391

افر درونيحر باشیم ،میل داریم به این که خودمان را در مسیر زنيفي اثرفذار ببینیم .افـر
بیرونيحر باشیم ،میل داریم زنيفيمان را بهفونهاي ببینیم که از بیرون و خارج از کنتـرل
ما هيایت ميشود (نویکي.)22 :2781 ،8
روششناسی پژوهش

براي سنجش نیازشناختي مخاطبان از یـک ميیـاس  7فویـهاي بـر اسـاس پـژوهش
کرافت ،مکسل و اشلي استفاده شيه که با کمي دستکاري بهمنرور بوميسازي ،به آزمون
مييماحي فذاشته شـي و در نهایـت ،بـا ضـری

آلفـاي  7/11از قابلیـت اعتمـاد بـاالیي

برخوردار فردیي .از دانشآموزان مورد بررسي خواسته شي حا بـه هـر یـک از فویـههـا
پاسخ دهني ،به این حرحی

که با حوجه به ميیاس  7درجهاي بگوینـي حـا چـه حـي بـا آن

موافق هستني؛ ( =8بسیار مخالف و  =3بسیار موافق) .برخي از فویهها عبارت بودنـي از:
«مسائل پیچیيه را نسبت به مسائل ساده حرجی ميدهم»« ،دوست دارم به کاري مشرول
شوم که به حفکر زیاد نیاز دارد» و «بهجاي برنامههـاي سـرفرمکننـيه ،حـرجی مـيدهـم
برنامههاي آموزشي ببینم» .مجموع امتیازات فویههاي مـورد نرـر ،درجـه نیـازشـناختي
مخاطبان را حعیین ميکني.
براي سنجش منبع شخصي مخاط
یک شاخ

در کنترل رسانهها و استفاده بهینه از آنهـا نیـز از

 7فویهاي مبتني بر پژوهش کرافـت ،مکسـل و اشـلي اسـتفاده شـي .ایـن

ميیاس درجهاي را انيازهفیري ميکني که شخ

ميحوانـي بـر رسـانههـا کنتـرل داشـته

باشي .در اینجا نیز براي بومي کردن فویههاي مورد نرر ،حرییراحـي در جملـهبنـيي آنهـا
صورت فرفت .همچنین یکي از فویهها ،برفرفته از شاخ

هاي معرفي شـيه از سـوي

والستون 2و همکاران ( )8971است که براي سنجش میزان احساس اشخا
سالمت خود از آن استفاده کردهاني .ميیاس مورد نرر ،بـا ضـری
اعتماد باالیي کس

در کنتـرل

آلفـاي  7/73قابلیـت

کرد و از پاسخگویان خواسته شي حا بر اساس یک ميیاس  7امتیازي
2. Wallston

1. Nowicki
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به هر یک از فویهها پاسخ دهني و حعیین کنني که چيير با آن موافق هسـتني ( =8بسـیار
مخالف و  =3بسیار موافق) .بعضـي از فویـههـا عبـارت بودنـي از« :افـر هشـیار باشـم
ميحوانم از اطالعات نادرست پرهیز کنم» و «افر درست انتخار کنم ،ميحـوانم همیشـه
مطلع باشم» .امتیاز باال ،نشاندهنيه مرکز حصمیمفیري قويحر مخاط
و امتیاز کلي منبع حصمیمفیري مخاط

در کنترل رسانهها

حاصل از مجموع امتیازات فویههاست.

ميیاس سوم براي سنجش ساختارهاي دانشي است ،یعني میـزان حوانمنـيي مخاطبـان در
شناخت نهادهاي حولیي خبر ،روش حولیي مقتواي خبري و آفاهي از حأثیرات احتمالي آن بـر
مردم .حعياد  83سؤال  3فزینهاي با یک فزینـه درسـت و بيیـه نادرسـت حهیـه شـي کـه در
نهایت ،با جمع امتیازات این فویهها میزان ساختار دانشي مخاطبان سنجیيه ميشود.
با استفاده از امتیازات این  3ميیاس ،حقلیل خوشهاي انجام فرفـت .حقلیـل خوشـهاي
حکنیکي آماري است که بر اساس امتیازات نمونهها مشخ

ميکني نمونههاي موجـود در
8

یک خوشه از نرر متریرهاي انتخار شيه ،چيير با خوشههاي دیگر متفاوتاني (مـویي و
سازستي 2789 ،2و لئونارد 3و روسیو)2773 ،1؛ بهعبارت دیگر ،این حکنیـک «خوشـههـایي
در اختیار پژوهشگر قرار ميدهي که حا حي امکان با یکيیگر متفاوت باشني و در درون هـر
خوشه ،اعضایي که حا حي امکان با یکيیگر مشابه باشـني .ایـن حکنیـک در مطالعـه حاضـر
کمک کرد که مشخ

شود؛ نیازشناختي ،منبع حصمیمفیري در کنترل رسانههـا و سـاختار

دانشي هر پاسخگو چيير با سایر پاسخگویان متفاوت است .بـا انجـام ایـن خوشـهبنـيي
پاسخگویان به سه فروه طبيهبنـيي شـيني :دانـشآمـوزان باسـواد رسـانهاي خبـري بـاال،
دانشآموزان باسواد رسانهاي خبري متوسط و دانشآموزان با سواد رسانهاي خبري پایین.
ميیاس چهارم شامل  1پرسش اسـت کـه میـزان حردیـي نسـبت بـه رسـانههـا را در
مخاط

انيازهفیري ميکني .این ميیاس ،بر اساس پژوهش انجام فرفته از سوي کرافت،

مکسـل ،اشـلي و نیـز حسـفاحي ( ،)2773حنرـیم و پـس از اصـال و حعـيیل بـهمنرـور
بومي سازي با ضری

آلفاي  7/13شاخ

مناسبي براي بررسي میزان اعتمـاد مخاطبـان

3. Leonard

2. Sarstedt

1. Mooi
4. Rouseeuw
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به رسانهها ارزیابي شيه است .برخي از پرسشهاي این ميیاس عبارتانـي از« :بـه نرـر
من رسانه هاي خبري انصـاف را رعایـت مـيکننـي»« ،بـه نرـر مـن رسـانههـا همـواره
قابلاعتمادني» .کيفذاري در این ميیاس بهصورت برعکس بوده است ،به این حرحی

کـه

«خیلي موافق» با  8و «خیلي مخالف» با  3امتیاز درجهبنـيي شـيه اسـت .در نهایـت بـا
جمع امتیازات فویهها ،میزان حشکیک مخاط
حشکیک یا بهعبارحي ،بياعتمادي مخاط

نسبت به رسانهها مشخ

ميشود .ایـن

مهمحرین عامل و خاستگاه براي حفکر انتيـادي

است که در بقث سواد رسانهاي و بهویـژه سـواد رسـانهاي خبـري ،از اهمیـت بـاالیي
برخوردار است.
ميیاس پنجم براي سنجش انگیزههاي مخاطبان در دریافت خبر از رسانهها ،بـر اسـاس
نرریه خود حعیینفري (رایان و دسي )2787 ،حهیه شي .این ميیاس مشـخ
شخ

مـيکنـي کـه

یک فعالیت را حا چه انيازه بر اساس میل درونـي انجـام مـيدهـي .آنچـه در ایـن

پژوهش مينرر بوده ،این است که مخاط

حا چه انيازه اخبـار را بـر اسـاس میـل درونـي

خود پیگیري ميکني .بر این اساس ،فویه «اخبار را پیگیري ميکنم چون دوسـت دارم» ،در
اختیار نمونههاي مورد بررسي قرار فرفت حا میزان موافيت خود را اعالم کننـي؛  =8بسـیار
مخالف و  =3بسیار موافق .براي سنجش آفاهي از رویيادهاي جاري از  9پرسش اسـتفاده
شي که با موضوعات روز کشور مرحبط بودهاني .سؤاالت از عنـاوین و موضـوعات خبـري
رسانهها بودهاني و احتمال اینکه دچار حقریف شوني ،وجود داشته است.
روایي پرسشنامه با کمک استادان و خبرفان رسانه و سواد رسانهاي ،به شیوه صوري
حأییي شي و اعتبار آن نیز با آزمون آلفاي کرونباخ و با ضری

باال (چنانکـه اشـاره شـي)

مورد حأییي قرار فرفت.
این پژوهش با جامعه دانش آموزان دوره دوم دبیرستان در سط حهـران انجـام شـيه
است .با حعياد بیش از  82هزار نفر ،بر اساس فرمول کوکران ،یک نمونه  311حایي براي
پژوهش مناسـ

حشـخی

داده شـي .بـهمنرـور دقـت بیشـتر ،پیمـایش بـر روي 111

دانشآموز انجام فرفت .نمونـههـاي مـورد بررسـي بـه روش خوشـهاي چنيمرحلـهاي
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انتخار شيني؛ بهفونهاي که حوزیع مناسبي را در سراسـر منـاطق 22فانـه شـامل شـوني.
نمونههاي مورد بررسي از دانشآموزان پایه یازدهم سال حقصیلي  97-91انتخار شيني
چراکه پایه دهم حا زمان اجراي پژوهش (ديمـاه  )8397هنـوز مطالـ

درسـي را حمـام

نکرده بودني و پایه دوازدهم نیز چنین درسي نياشتني .ایـن فـروه بـراي نخسـتین بـار،
درس سواد رسانهاي را در پایه دهم (یعني سال حقصیلي فذشته) فذرانيه بودني.
در این پژوهش ،ابتيا با روش خوشهبنيي ،قابلیت شناسایي سـطو مختلـف سـواد
رسانهاي خبري را در میان دانش آموزان بر اساس الگوي شناختي جیمز پـاحر بـه آزمـون
ميفذاریم و سپس ،به بررسي نيش هر یک از مؤلفههاي سـواد رسـانهاي ،نیازشـناختي،
منبع حصمیمفیري و ساختار دانشي مخاطبان در حعیین سط سواد رسانهاي خبـري آنـان
ميپردازیم .همبستگي میان سط سواد رسانهاي خبري با حشکیک نسبت بـه رسـانههـا،
اطالع از جهان واقعیت و انگیزه مصرف خبر با آزمون همبستگي پیرسون مورد بررسـي
قرار خواهي فرفت و در صورت وجود همبستگي ،با استفاده از رفرسیون خطي ،میـزان
حأثیرفذاري متریر مستيل (سواد رسانهاي خبري) بر متریرهاي وابسته (حشکیک نسبت به
رسانهها ،اطالع از جهان واقعیت و انگیزه مصرف خبر) به آزمون فذاشته خواهي شي.
يافتههاي پژوهش

از میان کل دانشآموزان پیمایش شيه  297نفر ( )%1222زن و  871نفر ( )%3721مرد
بودني .همچنین حوزیع رشتههاي درسي عبارت بود از  831نفـر ( )%2921ریاضـي837 ،
نفر ( )%3327حجربي 873 ،نفر ( )%2223انساني و  13نفر ( )%8122فني حرفـهاي .حعـياد
 231نفر ( )%3721از ميارس دولتي و  237نفر ( )%1921از ميارس غیردولتي بودني.
از آنجا که ميیاسهاي مورد استفاده و نمـرههـاي بـه دسـت آمـيه از وزن یکسـاني
برخوردار نبودهاني ،در این پژوهش از نمرههاي اسـتانيارد  Zبـا حـياقل ميـيار نرـري
 -3/83211و حياکثر  1/71317استفاده شيه است.
ابتيا براي پاسخ به پرسش اصلي پژوهش که در پي قابلیت حمایزفذاري میان سطو
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سواد رسانهاي خبري دانشآموزان از طریق الگوي شناختي جیمز پاحر اسـت ،از حقلیـل
خوشهاي دادهها استفاده شي .همچنین براي مشـخ

شـين اینکـه ميیـاسهـاي سـواد

رسانه اي خبري حوانایي متمایز کردن افراد مورد بررسي را دارد ،آزمون حقلیل خوشـهاي
مورد استفاده قرار فرفت .از آنجا که اعضاي هـر خوشـه را مـيحـوان نمونـهاي از یـک
جمعیت در نرر فرفت ،با استفاده از آزمون آنالیز واریانس بـهسـادفي مـيحـوان وجـود
اختالف معنادار بین خوشهها را بررسي کرد .مييار  Sigسط معناداري آزمون را نشـان
ميدهي .با حوجه به مييار به دست آميه ( ) P-value>72777ميحوان نتیجه فرفـت کـه
فرض همانني بودن خوشهها رد ميشود .بـهعبـارت دیگـر ،در ایـن پـژوهش  3خوشـه
متفاوت از هم خواهیم داشت .ازاینرو ،الگوي شناختي پاحر مـيحوانـي حفـاوت سـطو
سواد رسانهاي خبري میان دانش آموزان را نشان دهـي .بـر ایـن اسـاس ،حعـياد  18نفـر
( )%87در خوشه ( 8باسواد رسانهاي خبري پایین) حعـياد  233نفـر ( )%37در خوشـه 2
(باسواد رسانهاي خبري متوسط) و حعياد 832نفر ( )%33در خوشه ( 3با سواد رسـانهاي
خبري باال) قرار فرفتهاني.
جدول  .1نتایج آزمون خوشهبندی پاسخگویان بر اساس نمره سواد رسانهای خبری

طبقه (خیشه)
تعداد اعضای هر خیشه
میانگین نمره اسصاندارد هر خیشه

1
)%17( 81
-2/91

3
2
)%33( 152 )%51( 233
2/17
-1/34

جمع
)%111( 466

جيول  2میانگین نمره سواد رسانهاي خبري دانشآمـوزان را بـه حفکیـک مؤلفـههـاي
حشکیلدهنيه آن نشان ميدهي .همچنان که مشاهيه ميشود ،نمرههاي به دست آميه از هر
سه مؤلفه ،باالحر از حي میانگین است .بیشترین حفاوت میان دانشآموزان دختر و پسـر ،در
مؤلفــه حشــکیک نســبت بــه رســانههاســت و در مرحبــه بعــيي ،نیــازشــناختي قــرار دارد.
بهعبارتدیگر ،ميحوان ففت که دختران بیشتر از پسران به رسانهها شک دارنـي .رسـانههـا
نزد دختران مورد بررسي ،در ميایسه با پسران ،از قابلیت اعتماد کمتري برخوردارني .امـا از
سوي دیگر ،پسران در ميایسه با دختران ،نیازشناختي بیشتري در حعامل با رسانهها دارني.
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جدول  .6میانگین نمره مؤلفههای سواد خبری دانشآموزان

جنسيت

نيازشناختی

1

5

1/856

1/732

3/35

1

5

1/634

1/412

8/41

1

15

3/31

1

5

1/797

1/636

3/51

1

5

1/679

1/461

7/75

1

15

2/381
2/246

3/15

حد پايين

حد باال

انحراف استاندارد

واريانس

منبع شخصی

حد پايين

حد باال

انحراف استاندارد

واريانس

ساختارهاي دانشی

حد پايين

حد باال

انحراف استاندارد

واريانس
5/663

دخصران
()291

5/145

پسران
()176

در مرحله بعي ،بهمنرور بررسي کمّي نيش هر یـک از ابعـاد سـواد رسـانهاي خبـري ،از
حقلیل مؤلفههاي اصلي ساخته شيه از این سه بعـي اسـتفاده شـي (پـیش از اجـراي حقلیـل،
نمرات ابعاد استانيارد شيني) .سه مؤلفه اصلي قابل حولیي از این سه بعـي در جـيول  3ارائـه
شيهاني .با حوجه به اینکه ضری

هر سه بعي سواد رسانهاي خبري در مؤلفه اصلي اول مثبـت

است ،این مؤلفه را مـيحـوان ،سـواد رسـانهاي خبـري نامگـذاري کـرد کـه  11/2درصـي از
واریانس کل را حبیین ميکني .همانطور که مشاهيه ميشود ،منبع شخصي با ضـری

7/133

داراي بیشترین نيش در میزان سواد رسانهاي خبري و پسازآن ،نیازشناختي با ضـری

7/71

است .کمترین نيش نیز به ساختار دانشي با ضری

 7/811حعلق دارد.

جدول  .۸نقش هر یک از مؤلفههای اصلی در تعیین میزان سواد رسانهای خبری

مؤلفه

ضرايب
منبع شخصی

درصد

نيازشناختی ساختار دانشی واريانس

اول

1/835

1/78

1/146

44/2

دوم
سیم

1/196
-1/515

1/386
1/493

1/939
1/31

36/6
21/1
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متریرهاي فرعي مورد بررسي در پژوهش و نمرههاي به دسـت آمـيه از هرکـيام در
جيول  1درج شيه است .چنانکه مشاهيه ميشود ،هر دو فـروه دانـشآمـوزان پسـر و
دختر با نمره کمتر از میانگین ،از انگیزه درونـي پـاییني بـراي مصـرف خبـر برخـوردار
هستني .همچنین حشکیک نسبت به رسانهها در دانش آموزان پسر زیر حي میانگین است،
در صورحي که دانش آموزان دختر در حي متوسط نسبت به رسانهها حشکیک دارني و بـه
همین دلیل در موقعیت بهتري از این نرر قرار فرفتهاني .در خصـو

اطـالع از جهـان

واقعیت ،هر دو فروه دانشآموزان دختـر و پسـر ،بیشـتر از میـانگین امتیـاز فرفتـهانـي.
بنابراین ميحوان آنان را براي داشتن سواد رسانهاي خبري مستعيحر دانست.
جدول  .4میانگین نمره متغیرهای فرعی در میان دانشآموزان

جنسيت

انگيزه درونی مصرف خبر

1

5

1/161

1/347

3/98

1

8

1/614

1/365

5/16

1

9

2/86

1

5

1/318

1/711

3/7

1

8

1/633

1/411

5/11

1

9

2/118
2/164

2/68

حد پايين

حد باال

انحراف استاندارد

واريانس

شك نسبت به رسانه

حد پايين

حد باال

انحراف استاندارد

واريانس

اطالع از جهان واقعيت

حد پايين

حد باال

انحراف استاندارد

واريانس
4/485

دخصران
()291

4/259

پسران
()176

آزمون فرضيهها

بر اساس فرضیه  8پژوهش ،بین متریرهاي فرعي (انگیزه دروني مصرف خبـر ،شـک
نسبت به رسانهها ،اطالع از جهان واقعیت) و سواد رسانهاي خبري رابطه وجود دارد .با
حوجه به آزمون همبستگي میان متریرهاي مورد بررسي (جيول  )3مشخ

شي که بـین
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سواد رسانهاي خبري و شک نسبت به رسانه ها رابطه معناداري وجـود نـيارد امـا میـان
سواد رسانهاي خبري و دو مؤلفه اطالع از جهان واقعیت و انگیزه دروني مصـرف خبـر،
رابطه معنادار دیيه ميشود .با حوجه به ضری

پیرسون به دست آميه ( 7/221و )7/217

ميحوان ففت که رابطه مورد نرر در حي متوسط و کمتر است .همچنین همانطوري کـه
یافتههاي جيول  3نشان ميدهي ،بین متریر نیازشناختي و انگیـزه درونـي مصـرف خبـر
رابطه معناداري وجود دارد .بنابراین فرضیه  2حأییي ميشود.
جدول  .5نتایج آزمون همبستگی میان سواد رسانهای خبری و متغیرهای فرعی

ضريب همبستگی

متغيرها
سیاد رسانهای خبری * شک نسبت به رسانهها
سیاد رسانهای خبری * اطقع از جهان واقعیت
سیاد رسانهای خبری * انگیزه درون مارف خبر
نیازشناخص * انگیزه درون مارف خبر

پيرسون
-1/116
1/228
1/287
1/291

سطح معناداري
1/915
1/111
1/111
1/111

در فام بعيي براي حعیین میزان حأثیرفـذاري دو مؤلفـه اطـالع از جهـان واقعیـت و
انگیزه مصرف خبر بر سواد خبري ،از آزمون رفرسیون خطي استفاده شي .بـا حوجـه بـه
جيول  1مشاهيه ميشود که یک واحي حرییر در میزان اطالع از جهان واقعیـت ،حـيود
 23درصي و یک واحي حرییر در انگیزه مصـرف ،حـيود  33درصـي حرییـر را در سـط
سواد خبري مخاطبان پیشبیني ميکني.
جدول  .۱نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان برای پیشبینی
میزان سواد رسانهای خبری

متغيرهاي پيشبين
اطقع از جهان واقعیت
انگیزه درون مارف خبر

ضريب بتا
T
5/775
1/247
7/614
1/325

<R
1/1
1/1

R2

f

43/247 1/157

df

<P

463

1/1

فرضیه  3پژوهش بیان ميکرد که بین متریرهاي فرعي و جنسیت ،رابطه وجود دارد.
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چنانکه در جيول  7مشاهيه ميشود ،آزمون همبستگي نشان داد؛ بین جنسیت و انگیزه
دروني مصرف خبر ،جنسیت و اطالع از جهان واقعیت ،رابطه معناداري دیيه نميشـود،
اما میان جنسیت و شک نسبت به رسانه ها رابطه وجود دارد .به این معنا کـه دختـران و
پسران نگرش متفاوحي به رسانهها دارني .بهعبارتدیگر ،پسـران در ميایسـه بـا دختـران
بیشتر به رسانهها شک ميکنني.
جدول  .7آزمون رابطه میان جنسیت و متغیرهای فرعی

متغيرها () N=644
جنسیت * انگیزه درون مارف خبر
جنسیت * اطقع از جهان واقعیت
جنسیت * شک نسبت به رسانهها

ضريب همبستگی
1/171
1/111
-1/218

سطح معناداري
1/126
1/818
1/111

براساس فرضیه  1پژوهش ،بین دانش آموزان دختـر و پسـر بـه لقـاظ سـط سـواد
رسانهاي خبري حفاوت وجود دارد .چنانکه در جـيول  1مشـاهيه مـيشـود ،در سـط
معناداري  7/821و با درجه آزادي  111حفاوت معناداري میان این دو فروه وجود نيارد
و ازاینرو ،فرضیه  1پژوهش حأییي نميشود.
جدول  .۳مقایسه میانگینهای سواد رسانهای خبری دختران و پسران

گروه
دخصران
()291
پسران
()176

ميانگين

انحراف
معيار

-1/116

1/856

1/175

2/152

حد پايين حد باال

1/1812 -1/645

مقدار

درجه سطح معناداري

نسبت  tآزادي
-1/525

464

تفاوت
1/128

بحث و نتيجهگيري

این پژوهش نشان داد که الگوي شناختي پاحر ،با ارائه شاخ

هاي سودمني ،قابلیـت
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سنجش سواد رسانهاي خبري دانشآمـوزان را دارد .همچنـین بـراي ارزیـابي دورههـاي
آموزشي به ویژه با رویکرد شناختي ،ميحواني سودمني باشي .نتایج حقلیل خوشـهاي ایـن
پژوهش ،حأییيي بر نتایج مطالعات کرافت ،اشلي و ماکسل بود.
مؤلفه هاي حقلیل و ارزشـیابي در حفکـر انتيـادي مـورد نرـر در پـژوهش عبـيلي و
همکاران ،به نوعي فراینيهایي هستني که در منبع شخصي مخاطـ
خود را اعمال ميکنني .چنانکـه در پـژوهش حاضـر مشـخ

بـراي کنتـرل ،نيـش
شـي (جـيول  ،)3منبـع

شخصي بیشترین اثرفذاري را در حعیین سط سواد رسانهاي خبري دانـشآمـوزان دارد.
در سایر پژوهشهاي ذکر شيه در پیشینه پژوهش نیز حفکر انتيادي متریر وابسته حعریف
شيه است و این ،به هر حال ،نشان دهنيه رابطه معنادار و قابل حوجـه میـان آن و سـط
سواد رسانه اي مخاطبان است .ازاینرو ،پژوهش حاضر نتایج پژوهشهاي ذکـر شـيه و
مرحبط را حأییي کرد .منبع شخصي مخاط

در دو حالت هشیار یا ناهشیار عمل ميکنـي؛

هنگاميکه منبع حصمیمفیري در حالت هشیار است ،مخاط

فزینههاي خود را آفاهانـه

انتخار مي کني و درواقع با آفاهي و هشیاري ،پیامهاي رسانهاي را دریافـت و پـردازش
ميکني .جيول  2نشان داد که امتیاز منبع شخصي در میان دانـشآمـوزان مـورد بررسـي
کمي بیشازحي متوسط است.
افرچه در حي متوسط بودن این مؤلفه ،به هر حال ،نشان از مطلوبیت نسبي وضعیت
پاسخگویان ازنرر سط سـواد رسـانه اي خبـري دارد ،امـا از آنجـا کـه بیشـترین نـرخ
اثرفذاري را بر سط کلي سواد آنان داشته است ،انترار ميرود که بیشـترین حوجـه ،بـه
حيویت این مؤلفه صورت فیرد .حصمیم به فیلتر یا پردازش پیام ،بر عهيه منبـع شخصـي
مخاط

است که در نهایت ،به کنترل رسانه ميانجامي و این ،مهمحرین مؤلفه در حعریف

سواد رسانه اي خبري است .همچنین عواملي که به حيویت این مؤلفـه کمـک مـيکننـي،
ازجمله ساختارهاي دانشي و انگیزه دروني ،بایي مورد حوجه جيي قرار فیرني.
در مرحله دوم اثرفذاري ،نیازشناختي است .چنانکه جيول  3نشان داد ،ایـن مؤلفـه
با فاصـله کمـي از منبـع شخصـي در رحبـه دوم اثرفـذاري قـرار دارد .بـرخالف نتـایج
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پژوهشهاي سلیمان و همکاران که در آنها نیازشناختي و منبـع حصـمیمفیـري مخاطـ
ضعیف ارزیابي شيهاني ،در اینجا افـراد مـورد بررسـي ،از نیـازشـناختي حـي متوسـطي
برخوردار بودهاني .مخاطباني که نیازشناختي بـاالیي دارنـي ،بـر اسـاس انگیـزه دریافـت
اطالعات به رسانههاي خبري رجوع ميکنني .در چنین شرایطي ،مخاط
انگیزه در پي کس

بـا هشـیاري و

خبر است .افراد مورد بررسي از نیازشناختي کمي بیشازحي متوسط

برخوردار بودني .این امر نشان ميدهي که مصرف رسانهاي خبري آنان در حي به نسـبت
مطلوبي براي رفع نیازهاي اطالعاحي قرار دارد و این خود ،به فرایني شـهروني مسـئول و
دموکراحیک بودن کمک ميکني.
امتیاز ساختار دانشي دانشآموزان مورد بررسي نیز از میزان متوسطي برخوردار است
که در کنار سه مؤلفه قبلي سط کلي سواد رسانهاي خبري متوسطي را حشکیل ميدهـي.
البته بایي حوجه داشت که ساختارهاي دانشي بهواسطه حرییر و حقول پرشـتار رسـانههـا
یک عامل باثبات کمترني .بنابراین ،براي ارزیـابي مخاطبـان در ایـن زمینـه بایـي شـرایط
زماني و مکاني ،همچنین میزان دسترسي آنان به رسانهها را مورد حوجه قرار داد.
در نهایت ،با نگاهي کلي به جيول  2متوجه حفاوت هرچني انـيک ،میـان دختـران و
پسران ميشویم .نیاز شناختي و منبع شخصي مخاط

براي کنتـرل در پسـران ،بیشـتر و

ساختارهاي دانشي در آنان ،کمتر از دختران است .بهطور طبیعـي ،ایـن حفـاوت ممکـن
است بخشي به دلیل حفاوتهاي جنسیتي باشي که در پژوهشي دیگر بایي بررسي شود.
پژوهش حاضر ،نشان داد که دانشآموزان پایه یازدهم دبیرستان در زمینـه متریرهـاي
فرعي (انگیزه دروني مصرف خبر ،شک نسبت به رسانهها و اطالع از جهان واقعیت) در
دو مؤلفه اول ،انيکي کمتر از حي متوسط و در مؤلفه سوم ،بیشتر از حي متوسط هستني.
انگیزه دروني ،قوي حرین عامل در برانگیختن حالش ذهني مخاط

بـراي حصـمیمفیـري

نسبت به دریافت و پردازش اطالعات است .این انگیزه در کنار نیـازشـناختي بیشـترین
اثرفذاري را براي حعامل با رسانههاي خبري دارد .حوجـه بـه یافتـههـاي ایـن دو مؤلفـه
(جيولهاي  2و  )1نشان مـي دهـي کـه افرچـه افـراد مـورد بررسـي ،از نیـازشـناختي
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بیش ازحي متوسط برخوردارني ،انگیزه به نسبت پاییني براي حـأمین آن دارنـي .چنـانکـه
برخي پژوهشها نشان داده است ،ایـن بـيانگیزفـي ممکـن اسـت از «نياشـتن وقـت،
بي عالقه بودن ،نیاز به حالش زیاد داشتن و حرییر سبک زنيفي» (هانگ )871 :2779 ،8یا
«مورد عالقه نبودن موضوعات و مرحبط نبـودن بـا شـرایط مخاطبـان باشـي» (کرافـت و
همکاران .)811 :2781 ،در چنین شرایطي ،مخاطبان به دنبـال رفـع نیازهـاي اطالعـاحي
خود از راه هاي دیگر (براي مثال مراجعه به واليین ،آموزفاران ،یـا دوسـتان و آشـنایان)
مي فردني .شایان ذکر است که در خصو

حأمین نیازهاي اطالعـاحي ،شـک نسـبت بـه

رسانهها ،مسئله قابل حوجهي است که در پژوهش حاضر ،پاسخگویان از حي متوسطي در
زمینه آن برخوردار بودهاني .یکي از عوامل مـؤثر در خـوانش انتيـادي رسـانههـا ،شـک
نسبت به خود رسانه و مقتواي آن است .ازاینرو ،مخاطبي که در پي کشف حيیيـت و
اطالعات درست است ،به یک رسانه اکتفا نميکني بلکه آن را با دیيه حردیي مينگرد.
این پژوهش نشان داد که سـواد رسـانهاي خبـري از میـان متریرهـاي فرعـي مـورد
بررسي ،با انگیزه دروني مصرف خبر و اطـالع از جهـان واقعیـت ارحبـاط معنـادار دارد.
درواقع ،کساني که از سواد رسانهاي خبري بیشتري برخوردارنـي ،اطالعـات بیشـتري از
جهان واقعیت و انگیزه دروني بیشتري براي مصرف خبـر دارنـي .کسـاني کـه از جهـان
واقعیت اطالعات بیشتري دارني ،حعامل با رسانههاي دیگـر را در برنامـههـاي رسـانهاي
خود دنبال ميکنني و از حجربیات شخصي خود یا منـابع میـان فـردي بـه کسـ

اخبـار

ميپردازني .این ،به هرحال عاملي است که در نهایت به ارحيـاي سـواد رسـانهاي خبـري
مخاطبان مي انجامي .امروزه جوانحرها بیش از دیگران با رسـانههـاي نـوین (اجتمـاعي)
حعامل دارني .بخش چشمگیري از مقتواي در فردش این فضـا را اطالعـات و اخبـاري
حشکیل مي دهي که کاربران دریافت و منتشر ميکنني .اینکه چه میزان از این اطالعـات و
اخبار از منابع رسانه هاي اجتماعي در فردش است ،موضوعي است که در پژوهشهـاي
دیگر ميحواني مورد مطالعه قرار فیرد.
1. Huang
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چنانکه پیشبیني ميشي ،انگیزه درونـي مصـرف خبـر بـا نیـازشـناختي ارحبـاط دارد.
نکتهاي که در اینجا قابل حوجه به نرر ميرسي این است که انگیزه دروني با انگیزه بیرونـي
حفاوت دارد .چنانکه در ادبیات نرري اشاره شي ،مخـاطبي کـه بـا انگیـزه درونـي در پـي
کس

اخبار باشي ،بهطور طبیعي ،از نیازشناختي باالحري برخوردار است و بهتـر مـيحوانـي

به منابع درست و مفیي دست یابـي .همچنـین در فیلتـر و پـردازش اطالعـات بهتـر عمـل
ميکني ،چراکه از باالحرین حالش ذهني برخوردار است .داشتن انگیزه دروني در میان افـراد
جوان اهمیت بیشتري دارد .رسانهها براي جذر آنان ميحوانني از جذابیت در برنامـههـاي
خبري استفاده کنني .بههرحال ،رشي و شکوفایي افراد ،کم یا بیش ،درفرو داشتن اطالعات
و اخبار درست و سودمني از جهان پیرامون است که رسانهها در این میان نيش مهمي ایفـا
ميکنني؛ دانشآموزان نیز براي حبيیل شين به شـهرونيان مشـارکتجـو نیازمنـي دریافـت
اطالعات درست و کشف حيیيت هستني .ازایـنرو ،در مجمـوع ،سـواد رسـانهاي خبـري
باالحر و برخورداري از انگیزه دروني ،بیشترین اثرفذاري را دارد (جيول .)1
دانشآموزان مورد بررسي در این پژوهش به لقاظ جنسیت ،از سواد رسـانهاي خبـري
متفاوحي برخوردار نیستني ،بهعبارت دیگر ،جنسیت در میزان سـواد رسـانهاي خبـري آنـان
حأثیري نيارد .این امر با نتایج به دست آميه از پژوهشهاي سـلیمان و همکـاران (،)8392
همچنین حييزاده و افخمي ( )8392مطابيت نيارد .خالصه اینکه سواد رسانهاي و بـهطـور
خا

در اینجا ،سواد رسانهاي خبري ،با حيویت چنـيین عامـل حقيـق مـيیابـي .داشـتن

قابلیتها و مهارتها ،حنها زمینهاي براي به دست آوردن سواد رسانهاي فـراهم مـيسـازد.
براي اینکه یک مخاط

با سواد ،از ظرفیت سواد رسانهاي خود استفاده کني ،الزم اسـت از

انگیزه دروني باال و هشیاري الزم براي پردازش اطالعات برخـوردار باشـي حـا در موضـع
انفعالي قرار نگیرد .کنترل و خودکارآميي مخاط

نیازمنـي حـالش ذهنـي اسـت .بنـابراین

آنچه در الگوي پاحر از اهمیت بیشتري برخوردار است ،منبع شخصي بـراي حصـمیمفیـري
است که آنهم بر ساختارهاي دانشي استوار است.
دانشآموزان بهعنوان آینيهساز جامعه نیازمني حعامل درست با رسانهها هسـتني .آنـان

بررسي سواد خبري در ميان دانشآموزان دبيرستاني شهر تهران 011 

بایي به رسانههاي پاک و اخبار و اطالعات درست و سودمني دسترسي داشته باشني و بتواننـي
مطال

درست را از اخبار فمراهکننيه حشخی

دهني .همچنین براي ایجـاد انگیـزه در آنـان،

بهتر است رسانهها از جذابیتهایي فونافون در برنامههاي خبري (براي مثـال مـرحبط بـودن،
بهموقع بودن ،استفاده از عناصر جذار دیياري و شنیياري و  )...استفاده کنني.
از آنجا که حوزه سواد رسانهاي بسیار فسترده است ،حعاریف و مفهومسازيهاي متنـوعي
نیز ارائه شيه است که بر همین اساس ،شاخ

هاي فونافوني را بـراي ارزیـابي و سـنجش

میزان سواد رسانهاي مخاطبان طراحي و ارائه کردهاني .چنانکه پـیشازایـن اشـاره شـي ،ایـن
پژوهش بر الگوي شناختي پاحر حمرکـز داشـته و از آن میـان حنهـا در خصـو

سـه مؤلفـه

شناختي مطالعه صورت فرفته است .پیشنهاد ميشود که مؤلفههاي دیگر ایـن الگـو بـهویـژه
مهارتهاي هفتگانه آن نیز در پژوهش هاي دیگـر مـورد بررسـي قـرار فیـرد حـا معیارهـاي
دقیقحر و سودمنيحري براي ارزیابيهاي آموزشي به دست آیي .همچنین ابعـاد ذکـر شـيه در
مورد سواد رسانهاي شامل سه بعي دیگر احساسي ،اخالقي و زیبایيشناسي مـيشـود کـه در
اینجا مينرر نیست و پیشنهاد ميشود در مطالعات دیگر بررسي شوني.
شایي حيویت سواد رسانهاي/خبري در اولویت رسانهها نباشي زیـرا نـوعي نيـض غـرض
نسبت به یکي از اهياف آنها ،یعني حأثیرفذاري بر مخاط  ،اسـت .امـا در خصـو

وظیفـه

اطالعرساني و ارحياي سط فرهنگ عمومي چني پیشنهاد را ميحوان مطر کرد:
ایجاد جذابیت در برنامه هاي خبري و ارائه موضوعات مرحبط بـا نوجوانـان بـهویـژه
دانشآموزان ،بهفونه اي که حوجه و مشارکت آنان جل

شود .از آنجا که ظرفیت حعاملي

رسانههاي نوین نوع مصرف رسانهاي مخاطبان/کاربران را حرییر داده است و هـر کـاربر،
خود ميحواني حولیيکننيه و نشردهنيه اطالعات و اخبار باشـي ،بهتـر اسـت رسـانههـاي
جریان اصلي ،به ویژه صياوسیما از این فرصت استفاده کنني و با سـازوکارهایي موجـ
حشویق دانشآموزان و به طورکلي جوانان بـراي حولیـي و نشـر اخبـار جـذار و مـرحبط
شوني .احخاذ رویکردهایي که بتواني انگیزه دروني مخاطبان جوان را حيویت کني بیشترین
اهمیت را دارد .با حوجه به جيي و خشک بودن عميه برنامههـاي خبـري ،جـوانحرهـا
کمتر بهمواجهه با آن رغبت نشان ميدهني.
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نیازشناختي بیشترین حأثیر را بر حعیین سط سواد رسانهاي خبري مخاطبان دارد .این
عامل ارحباطي بسیار قـوي بـا روحیـه جسـتارفري و پرسشـگري افـراد دارد .ازایـنرو،
رسانههاي مسئول و متعهـي مـيحواننـي حولیـيات خبـري (و حتـي غیرخبـري) خـود را
بهفونهاي حهیه و ارائه کنني که این روحیه در مخاطبان حيویت شود و بـه کشـف بیشـتر
حيایق اقيام کنني .این موضوع عالوه بر افزایش اعتبار منبع ،به حيویـت سـواد رسـانهاي
خبري مخاطبان نیز ميانجامي.
نيش و کارکرد رسانههـا ،چنـانکـه از آنهـا انترـار مـيرود ،انعکـاس عینـي واقعیـات و
رویيادهاست .ایفاي این نيش ،خود به حيویت سواد رسانهاي/خبـري مخاطبـان مـيانجامـي،
زیرا شناخت واقعیات یکي از ابعاد و عوامل حيویتکننيه سـواد رسـانهاي در قالـ

رویکـرد

شناختي پاحر است .فاهي همین واقعیات ممکن است به شناخت بیشتر مخاطبـان نسـبت بـه
رسانههاي فونافون داخلي یا خارجي بینجامي که در نهایت ،این اطالعـات بـر سـاختارهاي
دانشي مخاطبان خواهي افزود .ساختارهاي دانشي مهمحرین عامل در حصمیمفیـري مخاطبـان
نسبت بهفزینش رسانه ،پذیرش یا رد مقتواي آن هستني.
همچون سایر پژوهشها ایـن مطالعـه نیـز مقـيودیتهـایي داشـت ازجملـه اینکـه
راستي آزمایي و کشف صياقت پاسخگویان در پاسخ بـه پرسـشهـا امکـانپـذیر نبـود.
همچنین معلوم نبود که در شرایط حوزیع و دریافت پرسشنامه ،پاسـخگو حمـام همـت و
حالش خود را براي پاسخ دادن به پرسشها بهکار فرفته است یا خیـر .حـوزه مطالعـاحي
سواد رسانه اي بسیار فسترده است و براي انجام پژوهش و دریافت پاسـخهـاي معتبـر،
بههرحال ،با مقيودیت حعياد پرسشها مواجـه هسـتیم .یکـي از مشـکالت موجـود در
زمینه مطالعه سواد رسانهاي ،بقث فیلترینـگ اسـت کـه حناقضـي را در موضـوع سـواد
رسانهاي ایجاد ميکنـي .از سـوي دیگـر ،مخاطـ

باسـواد و منتيـي بایـي جسـتجوفر و

انتخار کننيه باشي اما دسترسي به برخي منابع ،مقـيود یـا نـاممکن اسـت و ازایـنرو،
بررسي شاخ

هاي شک و اعتماد به منابع در پژوهشهایي از این دست ،ممکن اسـت

با مقيودیت مواجه شود.
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حييزاده ،عباس .)8391( .اثربخشي آموزش سواد رسانهاي بر دانشآمـوزان در شـهر
پژوهشهايارتباطي.)92( 1 ،

کرمان.
سبیالن اردستاني ،حسن .)8371( .جعـلوتحريـ خبـردرراديوهـايبيگانـه.
حهران :پژوهش معاونت سیاسي سازمان صياوسیما.
سلیمان ،سفر؛ خسروي ،فریبـرز و حـياد ،زهـرا .)8392( .ارزیـابي سـواد رسـانهاي
دانشجویان و دانشآموزان شهر حهران .رسانه.)2( 81 ،
شریفي ،سیيمهيي و شـریفي ،امیـي .)8393( .سـوادخبـري:گـاميمـؤثربـراي
توانمندسازيمخاطبانخبر .پنجمین کنفرانس ملي حوسـعه پایـيار در علـوم حربیتـي و
روانشناسي ،مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،مرکز راهکارهاي دستیابي به حوسعه پایيار ـ
مؤسسه آموزشعالي مهر اروني ،حهران.
عبيلي ،جواد؛ علیزاده ،رقیه و حياد ،زهرا .)8397( .حأثیر آموزش سواد رسـانهاي بـر
مطالعاترسانهاي.)8( 83 ،

مهارتهاي حفکر انتيادي دانشآموزان.
قرباني ،مقميرضا؛ نیوشا ،بهشته و شاطریان ،فاطمه .)8393( .سـاخت و هنجاریـابي
شهايارتباطي.)1( 11 ،
آزمون سواد رسانهاي جوانان شهر حهران .پژوه 
پژوهشهايارتباطي.)3( 27 ،

مهييزاده ،سیيمقمي .)8317( .ایيئولوژي و اخبار.
نیازي ،لیال؛ زارعي زوارکي ،اسماعیل و عليآبادي ،خيیجه .)8393( .حأثیر آموزش سـواد
مطالعاترسانههاينوين.)8( 7 ،

رسانهاي مبتني بر فناوري بر میزان آفاهي دانشآموزان.
وپرورش،سازمانپژوهشوبرنامهريزيآموزشي .)8393( .حفکر و


آموزش
وزارت 
سواد رسانهاي ـ دوره دوم متوسطه .حهران :شرکت چاپ و نشر کتارهاي درسي ایران.
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