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مقدمه

در عصر حاضر ،زنيفي با انواع رسانهها و شکلهـاي مختلـف آنهـا احاطـهشـيه و
درواقع رسانهها ،حبييل به بخشي از زنيفي مردم دنیـا شـيهانـي .بـهطـور معمـول ادعـا
ميشود که هرفونه حقول و انيالر در رسانههاي جمعي و ارحباطات ،به بـروز و ظهـور
عصر جيييي مي انجامي (ميصودي و واحي .)01 :0937 ،دنیاي امروز خـواهنـاخواه ،در
شرايط اشباع رسانهاي قرار دارد (مکلین 0و همکاران .)09 :2101 ،در دهـههـاي اخیـر،
مردم دنیا با پيييه فرافیر شين رسانههاي جمعي و پیشرفت فناوريهاي جييي ارحبـاطي
در جامعه روبهرو شيهاني؛ پيييهاي که حوانسته است بخش زيادي از زنيفي روزمـره را
در بربگیرد و بهعنوان مهمحرين راه ارحباطي افراد با جهان پیرامون بـه همـه حـوزههـاي
خصوصي و عمومي زنيفي اعم از دين ،اخالق ،سیاست ،اجتماع و فرهنگ رخنه کنـي.
پژوهشها نشان ميدهي که بهطور میانگین ،نزديک به  71درصي از زمان روزانـه افـراد،
صرف استفاده از رسانهها ميشود (يزديان .)0930 ،فناوريهاي اطالعاحي و ارحبـاطي در
حقول و دفرفوني حمينهاي بشري نيش مهمي ايفـا کـردهانـي .يافتـههـا ،اختراعـات و
اکتشافات ،بيحرديي زنيفي بیشتر انسانها را در سراسر جهـان ،مسـتيیم يـا غیرمسـتيیم
حغییر و يا دستکم حقت حأثیر قرار داده است .بهفونهاي که در هر دوره ،شـیوه زنـيفي
جيييي ايجاد شيه و به حيريج ،برخوردها و ارحباطات اجتماعي و رفتارهاي مربـوط بـه
آن ،سنتها ،آدارورسوم و بهطور کلي ،حیات و حمين بشري ،شکل نـويني را پذيرفتـه
است (بهمني و بوستاني .)017 :0934 ،امروزه رسانهها در برههاي از زمان کـه بـهحـق،
عصر ارحباطات و انيالر اطالعات نامیيه شيه ،حمام ابعاد زنـيفي انسـان و حمـام نيـاط
جهان را به حسخیر خود درآوردهاني .ديگر کسي يا جايي را نميحوان يافت که از هجـوم
شگفتانگیز رسانهها درامان مانيه و آثارشان را به طرييي حجربه نکرده باشـي بـه همـین
دلیل اغراق نیست افر آنها را بخش اجتنارناپذير و جزء الزم و ضروري زنيفي فـردي
و اجتماعي بيانیم .فستردفي کاربرد و نيش رسانهها حصور دنیاي امروز را بيون حضور
1. McLean
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آنها بسیار مشکل و حتي غیرممکن ساخته است ،بهفونهاي که ديگر نميحوان حضـور و
نفوذشان را نادييه فرفت ،البتـه نیـاز روزافـزون آدمیـان بـه اطالعـات ،در دورهاي کـه
جمعیت روزبهروز ،بیشتر و پراکنيهحر و وابستگي حنگحر ميشود ،اين رشـي سرسـامآور
را حا حي زيادي حوجیه مـيکنـي .فنـاوريهـاي نـوين اطالعـاحي و ارحبـاطي کـه زمـاني
فعالیتشان مقيود به چارچور مرزها بود ،اکنون قيم را از مرزهاي ملي فراحر ميفذارني
و بهسادفي ،حجم عریمـي از اطالعـات را در اختیـار همگـان قـرار مـيدهنـي .رايانـه،
ماهواره ،حلويزيون ،حلفنهاي معمولي و سیار ،راديو و ...مرزهايي را که زمـاني ،افـراد و
فرهنگهاي متفاوت جهاني را از نرر جغرافیايي ،اقتصادي و سیاسي جيا ميکردنـي ،در
عمل از بین بردهاني .بهعبارت بهتر ،ما اکنون در عصري بههمپیوسـته زنـيفي مـيکنـیم،
عصري که مردم سراسر جهان در نرم اطالعاحي واحيي مشارکت دارني و اين وضـع حـا
حي زيادي ،ناشي از برد بین المللي ارحباطات مـيرن اسـت (فیـينز ،حرجمـه چاوشـیان،
 .)023 :0913امروزه انسانها انواع مختلفي از رسانهها را در اطراف خود مـيبیننـي کـه
ارائهدهنيه حجم فزاينـيه اي از اطالعـات ـ بـازي و سـرفرمي حـا اخبـار و رويـيادهاي
مهماني .بعیي نیست که انسان امروزي را انسان رسـانهاي و فرهنـگ جييـي را مقصـول
حبلیغات وسايل ارحباط جمعي بيانیم .انسانهـاي امـروز در معـرض نهادهـاي رسـانهاي
متولي ميشوني و ميانييشني ،دنیا را از اين رهگذر ميشناسني و رفتارهـاي خـود را بـر
اساس الگوهـاي برفرفتـه از کتـار ،مجلـه ،مـاهواره ،اينترنـت و  ...سـامان مـيدهنـي.
فستردفي حضور رسانهها در دنیاي امروز بیش از هر زمـان ديگـر ،موضـوع چگـونگي
استفاده از آنها را مورد حوجه قرار ميدهي .رسانهها اين قابلیت را دارني که از يکسو ،بـا
در اختیار فذاشتن انبوهي از اطالعات و دادههاي مفیي ،نيشـي مـؤثر در هـيايت انسـان
به سوي زنيفي دلخواه او داشته باشني و از سوي ديگر ،در صورت اسـتفاده نادرسـت و
ناآفاهانه ،سیري قهيرايي را رقم بزنني .بنابراين ،استفاده از آنهـا مسـتلزم برخـورداري از
اطالعات ،آفاهي و دانش کافي در زمینه بهرهوري از پیامهاي رسانهاي است حا مخاط ،
حقت حأثیر ارزشها ،اييئولوژيها و اليائات خاص رسانهاي قرار نگیـرد ،امـري کـه بـه
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معني مجهز شين به سواد رسانهاي بهعنوان مهارحي حیاحي است .داشتن موضع انتيـادي
در مواجهه با پیامهايي که رسانهها منتشر ميکنني ،مخاطبان را از حالت منفعـل و پـذيرا
به افرادي فعال ،پويا و انتخارفر حبييل ميکني و حوانايي فزينش هوشمنيانه پیـامهـا را
به آنان ميدهي .سواد رسانهاي ميکوشي خوانين سطرهاي نانوشته رسانههاي نوشـتاري،
حماشاي پالنهاي به نمايش درنیاميه يا شـنیين صـياهاي پخـش نشـيه از رسـانههـاي
الکترونیک را به مخاطبان بیاموزد .سواد رسانهاي ،قـيرت درک نقـوه کـار رسـانههـا و
معنيسازي در آنهاست .اينکه چگونه سازمانيهي مـيشـوني و چگونـه از آنهـا اسـتفاده
ميشود .در اين بمباران اطالعاحي ،براي آنکه انسان بتواني در يک جامعه رسانهاي شـيه،
حعامل و ارحباط اجتماعي سالم ،سازنيه و مناسبي با رسانههـا داشـته باشـي ،بايـي بتوانـي
اشکال مختلف آنها را از يکييگر حشخی

دهي و بياني در ارحباط با هر يـک ،سـؤاالت

اساسي و مفاهیم اصولي را چگونـه مطـر کنـي حـا بـه مخـاطبي حـکسـاحت ،نـاحوان،
مصرف کننيه صرف و فاقي جسارت حبييل نشود (بهمنـي و بوسـتاني .)039 :0934 ،در
سال  2119وزارت آموزشوپرورش فنالني بهمنرور حمايت از کودکان بـه دنبـال حغییـر
مقیط رسانهها و برنامههاي رسانهاي بوده و اقياماحي را آغاز کرده است (کـوحیالينن 0و
کوپیانن .)99 :2104 ،2سازمان جهاني يونسکو نیز اقيامات مؤثري را براي افزايش سـواد
رسانهاي و اطالعاحي صـورت داده اسـت کـه شـامل روشهـاي آموزشـي و کارفـاهي
مي شود .امروزه آموزش سواد رسانهاي و اطالعاحي بهعنوان يادفیري مادامالعمـر مطـر
است؛ به همین دلیل نیـز در کشـورهاي مختلـف و در حمـامي ميـاطع حقصـیلي بـه آن
پرداخته ميشود (کرمـي نامیونـيي .)0933 ،حـامن ،9در حعريـف سـواد رسـانهاي ،آن را
عبارت از حوانايي حعبیر و ايجاد مفاهیم شخصي از صيها و شايي هزاران نمـاد آوايـي و
ديياري مي داني که همه روزه از طريق حلويزيون ،راديو ،رايانـه ،روزنامـه ،مجلـه و البتـه
پیامهاي بازرفاني دريافت ميشود (شـجاعي و امیرپـور .)43 :0930 ،از نرـر پـاحر 4نیـز
3. Thoman

2. Kupiainen

1. Kotilainen
4. Potter
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سواد رسانهاي مجموعهاي از مهارتها و دانشي است که ما فعاالنه براي قرار فرفتن در
معرض رسانهها از آن استفاده ميکنیم حا معناي پیامهايي را که رسانهها ارائـه مـيدهنـي،
بهتر حقلیل و حفسیر کنیم (حرجمه کاوسي .)04 :0913 ،از نرر پاحر ،ابعاد سواد رسـانهاي
نيش مهمي در درک اهياف رسانه از سوي مخاطبان ايفا ميکني .سواد رسانهاي الگـويي
چنيعاملي است و سـاختارهاي دانـش ،منبـع شخصـي و وظـايف پـردازش اطالعـات،
مهارتها و حواناييها از عوامل سواد رسانهاي هستني کـه پیوسـته يکـييگر را پشـتیباني
ميکنني 4 .بعي مينرر پاحر عبارتاني از:
الف) بعي ادراکي :اين بعي از سواد رسانهاي مربوط به دانش و اطالعات قبلي مخاطبان
نسبت به مقتواي پیامي است که از يک رسانه خاص انتيال داده ميشـود .ايـن اطالعـات
در مغز مستير هستني .بعي ادراکي حیطهاي است که به فراينيهاي ذهني و فکـري مربـوط
ميشود .شايستگيهاي ادراکي مجموعهاي از شناخت ساده نشانهها حا درک پیچیـيهحـرين
پیامها و کشف داليل نقوه ارائه خاص آنها بهوسیله يک رسانه را در برميفیرد.
ر) بعي احساسي :به میزان پیاميهاي احساسي مثبت يـا منفـي ففتـه مـيشـود کـه
مخاطبان نسبت به مقتواي پیام رسانهاي خاصي قائل هستني .احساساحي همچون عشـق،
نفرت ،خشم ،شادي و ناامیيي ،سردرفمي ،حرديي و دودلي.
ج) بعي زيباييشناسي :اين بعي از سواد رسانهاي ،حـاوي اطالعـاحي دربـاره روش و
چگونگي حولیي پیام است .اين اطالعات بنیاني ،زمینه الزم را براي قضاوت مخاطبـان در
مورد نويسنيفان ،بازيگران ،طراحان ،نوازنيفان ،نورپردازان و  ...بسته بـه اينکـه پیـام از
چه رسانهاي انتيال داده ميشود ،فراهم ميکنني و بهطور کلي اين بعي از سواد رسـانهاي
در داشتن ديي نيادانه بسیار حايز اهمیت است.
د) بعي اخالقي :اين بعي از سواد رسانهاي که با ارزشهاي مخاطبان سروکار دارد ،به
حيويت آن ميپردازد و شامل اطالعاحي درباره ارزشهاست که در ضمیر و رو انسـاني
مستير است .اطالعات اخالقي ،مالک و معیاري براي قضـاوت دربـاره درسـت و غلـط
فراهم ميکنني .ما درباره خوبي يا بيي شخصیتهاي يک داستان قضاوت ميکنـیم .هـر
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چه اطالعات اخالقيمان دقیقحر باشي ،ارزشهاي نهفته در پیامهاي رسانهاي را با عمـق
بیشتري درک ميکنیم و قضاوتهايمان درباره آن ارزشها ،دقیقحر و منطييحـر خواهـي
شي (سلیمان و همکاران.)37 :0932 ،
از طرف ديگر ،يکي از مسائلي که با ظهور شـبکههـاي اجتمـاعي و رشـي فضـاهاي
ريزومي ظهور پیيا کرده و در حال فسترش است ،اضطرار اطالعاحي اسـت (بـراون 0و
دافوئیي .)31 :2107 ،2حرس و دلهره ناشي از فراواني اطالعات و فييان نرم منطيـي آن
را اضطرار اطالعاحي مي نامني .مسئله اضطرار اطالعاحي و اثرات مخرر آن بر افـراد و
سازمان ها از سال  0313مطر بوده است .به احتمال ،سرفرانسیس بیکن 9براي اولین بـار
در سال  0303اين واژه را در کتار پیشرفت يادفیري به کاربرد .بعيها عبارت اضطرار
اطالعاحي در کتار پرفروش ريچارد وورمن که با همین عنوان به چـاپ رسـیي ،مطـر
شي (فیرارد 4و آلیسون .)23 :2111 ،3اضطرار اطالعاحي مي حواني افراد را در هر سطقي
پريشان کني (وورمن .)13 :0313 ،1زمینه به وجود آمـين مسـائل ،انتيـال اطالعـات بـه
شکل ديجیتال است .وضعیتي که در آن اطالعات نه بـه شـکل چـاپي ،بلکـه بـه شـکل
ديجیتال در دسترس هستني .از دهه  0371با افزايش اينترنـت ،از دهـه  0331بـا ظهـور
ور جهان فستر و در ادامه ،به حيريج با ظهور ابزارهاي شبکه هاي اجتماعي اين وضعیت
حشييي شيه است .در نتیجه ،مييار زيادي اطالعات و انـواع منـابع اطالعـاحي از طريـق
رسانهها و کانالهـاي مختلـف ارحبـاطي در دسـترس قـرار فرفتـهانـي .حنـوع ارحباطـات
اطالعــاحي و حجــم بــاالي اطالعــات در دســترس ريشــه مشــکالت اســت (بــاودن 7و
رابینسون .)013 ،2113 ،1اضطرار اطالعاحي را از اثرات سـرريزي اطالعـات مـي داننـي
(هرحاج .)42 ،2107 ،3در اضطرار اطالعاحي نوع اطالعات اهمیتي نيارد و صرفاً ميـيار
اطالعات مهم است (سچیک 01و همکاران .)033 :0331 ،اضطرار اطالعاحي مربوط بـه
3. Sir Feransis Beken

2. Duguid

1. Brown

6. Wurman

5. Allison

4. Girard

9. Hartog

8. Robinson

7. Bawden
10. Schick
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نگرش در مورد يافتن ،انتخار ،پردازش ،حفسیر ،مييريت و استفاده از اطالعـات اسـت
(کنهیم.)00 ،2110 ،0
هيف از آموزش سواد رسانهاي کمک به دانشجويان است براي آنکه بتواننـي عـادت
پرسشگري ،حقيیق و پژوهش ،حوانـايي و مهـارتهـاي بیـاني خـود را حيويـت کننـي و
مهارتهاي الزم را براي برقراري ارحباطي متفکرانه و آفاهانه بـا رسـانه ،در عـین نگـاه
دقیق ،نيادانه و حقلیلي به پیامهاي رسانهاي فراهم آورني .از اين منرـر ،سـواد رسـانهاي
مــيحوانــي بــا برخــورد هيفمنــي و نيــي ســازنيه ،ضــمن ايجــاد ارحبــاط دوســويه و
مشارکت جويانه ،حوزه آموزش را با حقولي جيي و جييي مواجه سازد ،زيـرا مخاطـ
ديگر منفعل نیست و ارحباط ،جنبه دوسويه و حعاملي دارد .بهاينحرحی  ،همسو با اهياف
ياد شيه ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين پرسـش اصـلي پژوهشـي اسـت کـه آيـا
آموزش سواد رسانهاي ميحواني در کاهش اضطرار اطالعاحي دانشجويان دانشگاه حبريـز
اثربخش باشي يا خیر؟.
پيشينه پژوهش

شريفي و کرمي نامیونيي ( )0937در پژوهشي خود نشان دادهاني که ابعـاد آمـوزش
سواد رسانهاي و اطالعاحي شامل روشهاي آموزش ،سطو آموزش ،حفکیک رسـانههـا،
حعیین جامعه هيف و مقتواي آموزش است .جامعه هيف را معلمان و مربیـان سـازمان
آموزشوپرورش حشکیل مي دهني و حعیین اين ابعاد نيش مهمي در ارحياي سـط سـواد
رسانهاي و اطالعاحي جامعه هيف دارد .عبـيلي سـلطان احمـي و همکـاران ( )0937در
پژوهش خود به اين نتیجه رسیيهاني که آموزش سواد رسانهاي بر هـر  3مهـارت حفکـر
انتيادي (حقلیل ،استنباط ،ارزشيابي ،استيرا و قیـاس) در میـان دانـشآمـوزان مـؤثر بـوده
است .قرباني و همکاران ( )0933در پژوهش خود نشان دادهاني کـه آزمـون ()MLT-35
ساخته شيه از روايي و اعتبار الزم براي سنجش سواد رسانهاي جوانان برخـوردار اسـت.
1. Conhaim
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همتپور و نوروزي ( )0931در پژوهش خود به اين نتیجه رسیيهاني که بین ابعاد سـواد
رسانهاي (استفاده هيفمني و فزييهحر از رسـانههـا ،ارزشيـابي پیـام ،حرکیـ

پیـامهـاي

مختلف ،خالصهسازي پیامهاي مختلـف ،مهـارتهـاي اسـتفاده و آشـنايي بـا رايانـه و
اينترنت) دانشجويان ارحباطات و روابط عمومي دانشگاه آزاد دماوني و دانشجويان علمي
ـ کاربردي واحي  33حفاوت معناداري وجود دارد و بهطور کلي ،سـط سـواد رسـانهاي
دانشجويان دانشـگاه دماونـي از دانشـگاه علمـي ـ کـاربردي بیشـتر اسـت .فيیـهآرام و
ابراهیمي ( )0931در پژوهش خود رابطه بین سواد رسانهاي و سواد اطالعاحي با مهارت
فراشناختي را مثبت و معنادار ارزيابي کردهاني .همچنـین کـه نشـان دادهانـي بـین سـواد
رسانهاي و سواد اطالعاحي با مؤلفههاي خالقیت يعني سیالي ،ابتکـار ،انعطـافپـذيري و
بسط رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .اسمعیل پونکي و همکاران ( )0933بر اسـاس
يافتههاي پژوهش خود ،دريافتني که سط سواد رسانهاي و سواد اطالعـاحي دانشـجويان
در حي مطلور قرار دارد .بین پايگاه اقتصادي دانشجويان با متغیر سواد رسانهاي و ابعاد
آن نیز رابطه معنادار و مستيیم دييه مي شود .ولي پايگاه اجتماعي دانشجويان فيط با بعي
حوانايي برقراري ارحباط در متغیر سواد رسانهاي رابطه مستيیم دارد .نتايج پژوهش بلبلـي
و حربتي ( )0939بیان ميکني ابزارهاي فناوري ارحباطي مـورد مطالعـه در ايـن پـژوهش
ماهواره و اينترنت بودهاني و به واسطه امکاناحي که براي مخاطبان خود فـراهم کـردهانـي،
ازجمله امکان دستیابي و سرعت دسترسي به اطالعات ،باعث رشي سواد رسانهاي آنـان
شيهاني .به اين حرحی  ،مخاط

بهواسطه بهرهمنيي از اين فناوريها ،سريعحر از فذشـته

مي حواني به حجم عریمي از اطالعات دسترسي پیيا کني و به همان نسبت هم راحتحـر
ميحواني بهفزينش اطالعات بپردازد و به صقتوسيم موضوعي پـي ببـرد يـا از اعمـال
سانسور در يک موضوع اطالع يابـي و بـه لقـاا در دسـترس قـرار فـرفتن پیـامهـا و
اطالعات متنوع از طريق مـاهواره و اينترنـت ،سـواد رسـانهاي و حوانمنـيي خـود را در
حقلیل و حفسیر پیامهاي ارحبـاطي افـزايش دهـي .اشـرفيريـزي و همکـاران ( )0932در
پژوهش خود اين نتیجه رسیيهاني که میانگین سـواد رسـانهاي و اطالعـاحي دانشـجويان
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باالحر از حي متوسط و به نسبت مطلور اسـت .ميايسـه بـین جنسـیت و میـزان سـواد
رسانهاي و اطالعاحي ،حفاوت معناداري را نشـان نـياده ،امـا برحسـ

ميطـع حقصـیلي،

دانشکيه و سط درآمي خانواده ،اين حفاوت معنادار اسـت .همچنـین نتـايج نشـان داده
است که دانشجويان در زمینه شروع بهکار پژوهش ،حعريف موضوع و نیز حعیـین اعتبـار
يک ورسايت ،وضعیت مطلوبي نيارني .يافتههاي پـژوهش چشـمه سـهرابي و شـاهین
( )0930حاکي از اين است که سط سواد رسانهاي در میان دانشجويان دو دانشـگاه ،در
يک سط و باالحر از حي متوسط قرار دارد و مطلور حليي ميشود.
در پژوهشهاي خارجي نیز سواد رسانهاي و اضطرار اطالعاحي دغيغه پژوهشگران
بوده است و پژوهشهايي با موضـوعات نزديـک ،انجـام فرفتـهانـي کـه مـيحواننـي در
جهت دهي به پژوهش حاضر کمک کننـي .بلگـر 0و دويسـون )2101( 2پژوهشـي را بـا
عنوان «وعيه ،چالش و آينيه سواد رسـانهاي» انجـام دادهانـي کـه بـر اسـاس آن ،سـواد
رسانهاي امروزي حمايل به سازمانيهي حيود  3موضوع دارد :مشارکت جوانان ،آموزش
معلمان و منابع آموزشي ،حمايت از واليين ،طر هاي سیاستگذاري و سـاختار مـيارک
پايه .در مورد واکنش سريع به شکستن وقايع خبري ،احصال حفکر انتيادي با حغییر رفتـار
و ارزيابي مقتواي حزبي نتايج مثبت بوده است .با اين حال ،برنامههاي سـواد رسـانهاي
هم چالشهاي خود را دارني .بهطور کلي فييان از ارزيابي جامع اطالعات از حالشهاي
سواد رسانهاي احساس ميشود و برخي پـژوهشهـا نشـان مـيدهنـي کـه حـالشهـاي
رسانهاي مي حوانني در موارد خاص ،حأثیر انـيکي داشـته باشـني يـا حتـي شـرايط مضـر
اعتمادبهنفس بیش ازحي را حولیي کنني .ماهیـت طـولي هـر دو ارزيـابي و بـهروزرسـاني
برنامههاي سواد رسانهاي ،يک مبارزه چنيسـاله اسـت .پژوهشـي را نیـز دايرفـارحن 9و
همکاران ( )2107با عنوان «اثر سواد رسـانهاي بـر يـادفیري کودکـان از فـیلمهـا و فـرا
رسانهها» انجام دادهاني که بر اساس نتايج آن ،کودکاني که سواد رسانهاي آنها بـاال بـوده
است ،در ميايسه با کودکاني که سواد رسانهاي کمتري داشتهاني ،میزان يادفیري بیشـتري
3. Diergarten

2. Davison

1. Bulger
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را در يادفیري از فیلمها و فرا رسانههـا نشـان دادهانـي .پـژوهش مـکلـین و همکـاران
( )2101با عنوان «نيش سواد رسانهاي در نارضايتي بيني و اختالالت خوردن» نیز نشان
داده است که رابطه معکوسي بین سواد رسانهاي و نارضايتي بيني و اختالالت خـوردن
وجود دارد .کک 0و باروت )2101( 2در پژوهشي با عنوان «اعتبارسـنجي ميیـاس سـواد
رســانهاي ( )NMLSبــراي دانشــجويان» از حقلیــل عامــل اکتشــافي و حأيیــيي در
حجزيه وحقلیل ضراي

همساني دروني و همبستگي آيتمها استفاده کردهاني و در نهايت،
9

روايي و پايايي ميیاس را مورد حأيیي قرار دادهاني .سیلير و همکاران ( )2101پژوهشـي
را با عنوان «چالشهاي ارزيابي آموزش سواد رسانهاي» انجام دادهاني .بـه نرـر آنـان ،در
ادبیات سواد رسانهاي ،چالشهاي مرحبط با ارزيابي بهشيت ناديـيه فرفتـه شـيه اسـت.
هيف از اين مطالعـه روشـي حرکیبـي بـوده کـه بـهمنرـور ارزيـابي نرـر کارشناسـان و
متخصصان سواد رسانهاي درباره اين موضوع مورد بررسي قرار فرفته است .چالشهاي
ارزيابي با مصاحبههاي کیفي ( )n=10با هيف استفاده از ايـن اطالعـات بـراي حوسـعه
يک بررسي کمي و حأيیي و فسترش يافتههاي کیفي با يک نمونه بزرگحر از متخصصـان
سواد رسانهاي و پژوهشگران از سراسر جهان ( )n=133صورت فرفته است .يافتـههـا
نشان داده است که شرکتکننيفان با مروري کلي بر چالشهاي ارزيابي اظهار داشتهانـي
زمینه سـواد رسـانهاي ،نیـاز بـه روشـي بـراي نشـان دادن آثـار  MLEدارد .همچنـین
باکینگهام )2109( 4اظهار کرده اني :شکي نیست که رويههاي ارزيابي ساختار يافتهاي بـه
فييان وضعیت آموزشي رسانهاي کمک کرده است .هرچنـي شـرکتکننـيفان ،نیـاز بـه
اعتبار ،روشها و ابزار حقيیق قابلاطمینان را به رسمیت شناختني ،بسیاري از آنان به اين
نتیجه رسیيني که ارزيابي واحي يا ميیاس بزرگ اقيامات ارزيـابي ممکـن اسـت وجـود
نياشته باشي .اين به نتايج سواد رسانهاي معیارها و ارزيابي مربوط ميشود؛ ابزارهايي که
با حوجه به شرايط جغرافیايي ،حاريخي و فرهنگي کـه ارزيـابي در آنهـا احفـاق مـيافتـي
مقيود ميشوني؛ همچنین در مورد فروههايي که ارزيابي ميشـوني (ماننـي سـن ،طبيـه
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اجتماعي و اقتصادي) ،شرکتکننيفان فراحر از ارزيابيهاي کمي ،در ارزيـابي يـادفیري
سواد رسانهاي به حفکر انتيـادي ،حجزيـه وحقلیـل ،ارزيـابي و حولیـي خالقانـه پیـامهـاي
رسانهاي حمايل داشتني .بسیاري از شرکتکننيفان ميفويني که با کمبود آمادفي معلمان
و آموزش مواجهاني .لي 0و همکـاران ( )2103در پژوهشـي بـا عنـوان «درک و حوسـعه
سواد رسانهاي» اظهار کردهاني که با حوجه به حوسعه و فسترش سريع فناوريهاي جييي
در بسیاري از جنبههاي زنيفي روزمـره ،اسـتفاده از آنهـا نیازمنـي بهـرهفیـري از سـواد
رسانهاي مناس

و همسوست .يافتهها نشان ميدهـي کـه حـي سـواد رسـانهاي آنـان در

وضعیت مطلوبي قرار دارد.
آلیسون ( )2111در پژوهشي با عنوان «اضطرار اطالعاحي» که بر روي افسران سط
متوسط نیروي هوايي امريکا انجام داد ،به ايـن نتیجـه رسـیي کـه اضـطرار اطالعـاحي،
نمادي مجزا و متفاوت از سرريزي اطالعات است .وي ( )2111پژوهش ديگـر خـود را
با عنوان «حأثیر ارحياي کیفیت بر کنترل اضطرار اطالعاحي» بر روي حیم هايي بـا کـارآيي
باال در نیروي هـوايي امريکـا انجـام داد و بـه ايـن نتیجـه دسـت يافـت کـه اضـطرار
اطالعاحي ،مترادف با سرريزي اطالعات است .يافته وي در حناقض بـا يافتـه فیـرارد در
سال  2113بود .فیرارد و آلیسون ( )2111در مطالعـه اي خـود بـا عنـوان «حنگـي نفـس
سازماني 2در سازمان هاي دولتي» مسئله مييريت دانش را در دولت کانادا مـورد بررسـي
قرار داد .بر اساس يافته ها اظهار کرد که اضطرار اطالعاحي ،يک مفهـوم مجـزا و کـامالً
متفاوت از سرريزي اطالعات است .وي ( )2113در مطالعهاي ديگر با عنوان «ميابلـه بـا
اضطرار اطالعاحي :مسئولیت مييريت و سازمانيهي مييريت» بـه ايـن يافتـه هـا دسـت
يافت که بین نوع وظیفه مييريتي و سط اضطرار اطالعاحي ارحبـاطي ديـيه نمـي شـود
ولي حکرار کار مشخ

با سط اضطرار اطالعاحي رابطه منفي معنادار دارد .به عبـارحي،

با افزايش فراواني حکرار کار ،سط اضطرار اطالعاحي کاهش مي يابي و حکرار کردن کار
و نه نوع آن ،عاملي مؤثر و مهم در سط اضطرار اطالعاحي است .فـراف 9و همکـاران
( )0319پژوهشــي را بــا عنــوان «حــواسپرحــي ،حوجــه و بیــزاري» بــراي آنــالیز حــأثیر
3. Groff

2. taming enterprise dementia

1. Lee
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حواسپرحي بر اضطرار اطالعـاحي انجـام دادهانـي .نتـايج پـژوهش آنـان نشـان داد کـه
اضطرار اطالعاحي رابطهاي مثبت و معنادار با پیچیيفي کار دارد .زيرا هرچـه قـير کـار
پیچیيهحر شود ،حواسپرحي بیشتر ميشود.
بررسي پژوهشهاي صورت فرفتـه نشـان مـيدهـي ،هـر دو حیطـه سـواد رسـانهاي و
اضطرار اطالعاحي دغيغه انييشمنيان و پژوهشگران بودهاني و هرکيام از منررهاي مختلـف
به اين پيييهها پرداختهاني .بررسي پژوهشهاي ياد شيه نشان ميدهي که يـادفیري دانـش و
سواد رسانهاي از ضروريات اصلي عصر حاضر است و اين نوع دانش ميحواني با سـازههـاي
مختلفي از قبیل حفکر انتيادي ،خالقیت و مهـارت فراشـناختي در ارحبـاطي مثبـت و معنـادار
باشي .افرچه بررسي پژوهشهاي باال نشان ميدهي که سط سواد رسـانهاي در دانشـجويان
ايراني باالحر از میـانگین اسـت ،ظهـور روزافـزون وسـايل ارحبـاطي ،فسـترش ريزوماحیـک
شبکههاي اجتماعي و به دنبال آن ،اضطرار اطالعاحي حاصل از سرريز اطالعـاحي ،همچنـین
نــاحواني افــراد در بازيــابي و ســازمانيهي اطالعــات موجــود در شــبکههــا و فيــيان آثــار
روانشناختي اين پيييه ،حاکنون مورد غفلت واقع شيه است.
يکي از معضلهاي جهاني و همهفیر که در سايه نفوذ وسـايل ارحبـاطي ظهـور پیـيا
کرده است ،اضـطرار اطالعـاحي اسـت ،اضـطرابي کـه در سـايه فسـترش شـبکههـاي
اجتماعي همـهفیـر و عمـومي ،روزبـهروز در حـال افـزايش اسـت .ايـن امـر در قشـر
دانشجويي که دسترسي بیشتري به اينترنت و شبکه هاي اجتماعي دارني و استفاده از اين
ابزار برايشان آسانحر و سهلحر است ،مي حوانـي نمـود بیشـتري داشـته باشـي .ايـن نـوع
اضطرار افر به خوبي شناسايي ،پیشگیري و درمـان نشـود ،مـيحوانـي کیفیـت زنـيفي
دانشجويي و کیفیت آموزشي و حقصیلي دانشجويان را حقت حأثیر قرار بيهي .از طـرف
ديگر ،فييان پژوهشهاي نرري و عملي در زمینه اضـطرار اطالعـاحي و ارحبـاط آن بـا
نبود آموزش و دريافت سواد رسانهاي احساس ميشـود .آشـنايي دانشـجويان بـا سـواد
رسانهاي و ابعاد آن ميحواني بسیاري از چالشهاي نوظهور ،ازجمله اضطرار اطالعـاحي
را حقت حأثیر قرار دهي .بررسي پژوهش ها و جستجوي آنها نیز نشان مي دهي که حاکنون
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پژوهشي با عنوان اثربخشي آموزش سواد رسـانهاي در کـاهش اضـطرار اطالعـاحي در
داخل کشور و خارج از کشور صورت نگرفته است و اين فيـيان مـيحوانـي پیامـيهاي
نامطلور زيادي براي دانشجويان و کیفیـت آموزشـي داشـته باشـي .ازايـنرو ،پـژوهش
حاضر ،ضمن در نرر داشتن حوسعه دانش نرري در بار دو متغیر نامبرده ،بـه دنبـال آن
است که بررسي کني آيا آموزش سواد رسانه اي بر کاهش اضطرار اطالعاحي دانشجويان
دانشگاه حبريز اثربخش است يا خیر؟ بهمنرور دستیابي به پاسخ اين مسئله ،فرضـیه زيـر
مطر شيهاني:
آموزش سواد رسانه اي حأثیر معناداري بر کاهش اضـطرار اطالعـاحي و ابعـاد آن در
میان دانشجويان دانشگاه حبريز دارد.
چارچوب نظري پژوهش

سوادرسانهاي

در عصر کنوني رسانهها بخش مهمي از زنيفي بشر را بـه خـود اختصـاص دادهانـي
چنانکه ميحوان جهاني حاضر را جهان رسانهاي شيه حليي کرد اما با حوجه به جـذابیتي
که رسانه ها براي جوانان دارني ،حأثیرفذاري آنها بر اين قشر برجستهحـر اسـت .حعـاريف
متعيدي از سواد رسانهاي ارائه شيه است .حعريف کمیسیون اروپا از سواد رسـانهاي بـه
اين شر است :سواد رسانهاي ،حوانايي دسترسي به رسانههـا ،درک و ارزيـابي انتيـادي
جنبههاي مختلف و مقتواي رسانهها بهمنرور خلق ارحباطـات در زمینـههـاي فونـافون
است .سواد رسانهاي مرحبط با حمامي رسانههاسـت و شـامل حلويزيـون ،فـیلم ،راديـو و
ضبط صيا ،رسانههاي چاپي ،اينترنت و حمامي ديگر فناوريهـاي ارحبـاطي ديجیتـالي جييـي
ميشود (صلواحیان و همکاران .)31 :0931 ،با فسترش اينترنت در اواسط دهه  0331بقثـي
ملي درباره نقوه استفاده هرچه بهتر از فناوريهاي ديجیتال بـراي آمـوزش و يـادفیري
آغاز شي که به حجييي نرر بسـیاري از کارشناسـان حـوزه يـادفیري در پرحـو امکانـات
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فناوريهاي جييي انجامیي (اهلر 2101 ،0به نيل از فاربر و منيوزا ،حرجمه حيـويپـور و
اونجي .)0933 ،فناوري اطالعات بهعنوان يک رويکرد نوين ،به حکمیل نرـام آموزشـي،
بهبود کیفیت حيريس ،حنوع بخشیين به شیوههاي حيريس ،فراهم ساختن آموزش مستمر
و خودکــار ،کوحــاه ســاختن زمــان آمــوزش ،کوحــاه ســاختن دوره حقصــیل ،حوجــه بــه
استعيادهاي فردي ،انفرادي کردن آموزش و ميابله با مشکالت آمـوزش جمعـي کمـک
مي کني (نیازي و همکاران .)0933 ،اعضاي خـانواده فنـاوري اطالعـات عبـارتانـي از:
رايانههاي بزرگ ،ريزرايانهها ،لو هاي فشرده ،حلفنهـاي بـيسـیم ،مـودم ،چاپگرهـاي
لیزري و رنگي ،حلفنهاي همراه ،حصاوير متقرک و رايانهاي (انیمیشـن) ،شـبیهسـازها و
منابع کمکآموزشي رايانهاي ،نشر الکترونیکي ،دوربـین ديجیتـالي ،آمـوزش از راه دور،
دي.وي.دي ،نمابر ،فیبـر نـوري ،راديـو ضـبط و حلويزيـون ديجیتـالي ،ديسـکت ،نرـام
اطالعات جغرافیايي ،بزرفراههاي اطالعاحي ،شبکههاي رايانهاي (مقلي و جهـاني) ،فـرا
رسانهايها ،فرامتن ها ،اينترنت ،لو فشرده لیزري ،چني رسانهايها ،نرمافزارهـا ،شـبکه،
ابررايانه ها ،حلفن وييئويي ،واقعیتهاي مجازي ،شبکههاي فسترده جهاني ور و ماننـي
آنها (نیازي و همکاران.)021 :0933 ،
از دييفاه الیزابت حامن ،سواد رسـانهاي ،سـه مرحلـه متـوالي اهمیـت برنامـهريـزي
شخصي براي نقوه استفاده از رسانهها (رژيـم مصـرف رسـانهاي) ،مهـارتهـاي ويـژه
حماشاي انتيادي (ويژفيهـاي پیـام) و نيـي پیـام را شـامل مـيشـود کـه در نتیجـه آن،
حوانمنيي سواد رسانه براي فرد به دست ميآيي (جئو 2و همکاران.)093 :2101 ،
از دييفاه کمسیون اروپـا ،سـواد رسـانهاي  4دوره حـاريخي کالسـیک ،رنسـانس و
انيالر اول صنعتي ،انيالر دوم صنعتي و جامعه اطالعاحي را شـامل مـيشـود کـه هـر
کيام ،به دنبال آموزش مهارتهايي در زمینه سواد رسانهاي بودني .هيف اصلي در دوره
کالسیک ،ايجاد مهارتهاي الفبايي ،در دوره انيـالر اول صـنعتي ،حيويـت و فسـترش
سواد ،در دوره دوم صنعتي ،حبیین و فسـترش سـواد ديـياري ـ شـنیياري و در جامعـه
اطالعاحي ،فسترش سواد ديجیتالي و سواد رسانهاي بود (باکینگهام.)31 :2109 ،
2. Jeno

1. Ohler
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از منرر ديگر ،آموزش سواد رسانهاي بهعنوان يکي از انواع سـوادهاي نوظهـور ،مـورد
حأکیي اکثر متخصصان آموزشي و برنامهريزان درسـي بـوده اسـت .از چنـي دهـه فذشـته،
کشورهاي زيادي با درک ضرورت آموزش سواد رسانهاي در عصر جييي ،به آموزش ايـن
نوع سواد پرداخته و سعي کرده اني حا در اين زمینه ،اقتضائات و شرايط بومي کشورشـان را
در نرر بگیرني .آموزش سواد رسانه اي ،حعلیم و فرافیري در بار رسانه هاسـت و نبايـي بـا
آموزش و فرافیري از طريق رسانهها يا با رسانهها خلط شود .همچنـانکـه نبايـي آن را بـا
فناوري آموزش يا رسانه هاي آموزشي اشتباه فرفت .آموزش سواد رسانه اي درصيد اسـت
حا حوانايي هاي فسترده را نهحنها در زمینه متون چاپي ،بلکه در ارحبـاط بـا سـاير نرـامهـاي
نمادين متشکل از حصاوير و اصوات ،رشي دهي (صلواحیان و همکاران.)0933 ،
هابز )2101( 0با نگاهي انتيادي و پساميرنیته به بقث سوادآموزي را ابزاري براي رهـايي
از سلطه عنوان ميکني .از دييفاه وي ،با حوجه به اينکه سـلطه در جوامـع ،بـهطـور عمـيه از
طريق ابزارهاي ارحباطي و رسانهاي صورت ميفیرد و رسانههاي جييي در عصرحاضر ،هـم
از حنوع برخوردارني و هـم در حـال حخصصـي شـين هسـتني ،آمـوزش و يـادفیري سـواد
رسانهاي ميحواني به سلطهپذيري از نـوع جييـي کمـک کنـي .سـمالي 2نیـز در حبیـین سـواد
رسانهاي و آموزش آن به اين امر اشاره ميکني کـه مـيارس بايـي آمـوزش سـواد رسـانهاي،
بهخصوص از نوع انتيادي آن را در کانون برنامههاي درسي خود قرار دهنـي .از ديـيفاه وي
آموزش سواد رسانهاي انتيادي يکي از راههاي ميابله با هژموني و سلطه رسانهاي است.
اضطراب اطالعاتی

افرچه مفهوم اضطرار اطالعاحي ريشه در دهه هاي پیشین دارد ،از دييفاه وارنیـک

9

( )019 :2101پيييهاي پستميرنیسمي و پساسـاختارفرايانه اسـت کـه ريشـه آن را در
رشي روزافزون نرريههاي حسهیلکننيه فسترش شبکههاي اجتماعي بايي جسـتجو کـرد.
نرريه فضاي هموار و نرريههاي پیونيفرايي در دانش و معرفـتشـناختي ،راه را بـراي
3. Warnick

2. Semally

1. Hobbs
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رشي و فسترش و حسهیم دانش و اطالعات باز کردني و اين امر منجر به ظهـور انفجـار
اطالعات و سرريز اطالعاحي در افـراد شـي .از ديـيفاه فلـيمن )39 :2101( 0اضـطرار
اطالعاحي بیش از آنکه به دلیـل سـرريز اطالعـاحي باشـي ،حاصـل فيـيان مهـارتهـاي
کس شيه در انسان براي زنيفي در عصر حاضر است .در اين عصر ،افراد براي ميابلـه
با چالشها بايي به مهارتهاي متفاوحي از قبیل حفکر منطيي و فلسـفي ،حوانـايي حفکـر و
استيالل خالق و ...مسلط باشني .وي سرريز اطالعاحي و نبود حوانايي الزم براي جستجو
و بازيابياطالعات را حاصل فييان مهارتهاي بنیادين سواد مورد نیاز در عصـر حاضـر
مي داني .لیتلجان 2و همکاران ( )339 :2102نیز مهارت سواد ديجیتال و کفايـت  ICTرا
ضرورت عصر ديجیتال ميشمارني و اظهار ميکنني که فرد با دستیابي به اين مهـارتهـا
مي حواني در سازمانيهي به دانش و اطالعات و در دستیابي به مهارتهاي فراشـناختي و
فرادانشي که راهکاري براي غلبه بر اضطرار اطالعاحي است ،موفق عمل کنـي 3 .عامـل
به وجود آورنيه اضطرار اطالعاحي از اين قرارني :درک نکردن اطالعات ،حعص

نسبت

به مييار اطالعاحي که بايي فهمیيه شود ،نيانستن اينکه اطالعات خاصي (اطالعات مورد
نیاز) وجود دارد ،نيانستن اينکه اطالعات را دقیياً از کجا مـي حـوان پیـيا کـرد ،دانسـتن
اينکه اطالعات را دقیياً از کجا مي حوان پیيا کرد ولي کلیـي دسترسـي بـه آن را نياشـت.
قابلیت هاي فناوري ميرن موج

فسترش اطالعات و دسترسي بـي سـابيه بـه آن شـيه

است .وضعیت کنوني ما همانني فرد حشنه اي است که مقکـوم بـه نوشـیين آر بـا نـي
باريک از شیر بزرگ و پرفشار آر است (وورمـن .)23 :0313 ،در حيیيـت در شـکاف
بین سرريزي اطالعات و اينکه با اين حجـم از اطالعـات چـه کنـیم ،فرفتـار شـيه ايـم
(فوکس .)0331 ،9اين مفهوم را که در ميابل فير اطالعـاحي پييـي آمـيه ،نخسـتین بـار،
آلوين حافلر 4مطر کرد .سريز اطالعاحي زماني به وجود ميآيي که فرد بـه دلیـل کثـرت
اطالعــات و فراوانــي آن ،قــادر بــه درک اطالعــات و پــردازش صــقی آن ،همچنــین
حصمیمفیري دراينباره نباشي (کیس .)2117 ،3افرچه برخي به اين امر اعتياد دارنـي کـه
3. Fox

2. Littlejohn

1. Goldman

5. Case

4. Alvin Toffler
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انسان در ميابل اين سط از اطالعـات نـاحوان اسـت و حوانـايي ميابلـه بـا آن را نـيارد
(رپل ،)2100،0نرريه هاي نوين علم اطالعات بر اين امر حأکیي دارني که ذهـن انسـان در
ميابل اين حجم از اطالعات منفعل نیست و دست بـه فزينشـگري و انتخـار مـيزنـي
(هوک .)2104 ،2با ظهور فناوري هاي جييي در زمینه اطالعـات ،بسـیاري از مشـکالت
اطالعاحي هموار و راههاي رسیين به جيييحرين اخبار و اطالعات در کوحاهحـرين زمـان
آسان شـيه اسـت (حسـیکناکیس 9و کورابـالي .)39 :2113 ،4ريـم 3در مـيلي اضـطرار
اطالعاحي را حاصل سه مؤلفـه سـرريز اطالعـاحي ،نـاحواني در دسترسـي و پیـيا کـردن
اطالعات موجود و ناحواني و سردرفمي فرد در فهم و پردازش اطالعات عنوان ميکني:
الگوی مفهومی ريم ( )2116از ابعاد اضطراب اطالعاتی

3. Tsiknakis

2. Hoq

1. Rapple

5. Rhem

4. Kouroubali

  031پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 4پياپي  / )011زمستان 0931

تعريف مفهومی و عملياتی متغيرها

سوادرسانهاي:بـراي نخسـتین بـار ،مارشـال مـکلوهـان در کتـار «درک رسـانه:
فسترش ابعاد وجود انسان» اصطال سواد رسانهاي را به کاربرد و آن را الزمـه زنـيفي
در دهکيه جهاني بیان کـرد (بصـیريان و بصـیريان .)99 :0913 ،از ديـيفاه کانسـیياين،
سواد رسانهاي ،حوانايي و قيرت دسترسي ،حقلیل ،ارزيابي و انتيال اطالعات و پیامهـاي
رسانهاي در چارچور هاي مختلف چاپي و غیرچاپي است (به نيـل از اشـرفيريـزي و
همکاران.)0932 ،
در پژوهش حاضر ،منرور از سواد رسانهاي ،بسته آموزشـي طراحـي شـيه از سـوي
پژوهشگران است که در  3جلسه  2ساعته به آموزش آن پرداخته ميشود.
اضطراباطالعاتي :اضطرار اطالعاحي يکي از مفاهیمي است که نخستین بـار در سـال
 0303از سوي سرفرانسیس بیکن بهکاربرده شي و بعيها ريچارد وورمن آن را بهطور رسـمي
مطر کرد (فیـرارد و آلیسـون .)001 :2111 ،حـرس و دلهـره ناشـي از فراوانـي اطالعـات،
ناحواني انسان از دسترسي به همه اطالعات ،بياطالع مانين از اطالعات منتشر شيه و فيـيان
نرم منطيي آن را اضطرار اطالعاحي مينامني (هرحاج.)43 :2107 ،
در پژوهش حاضر ،منرـور از اضـطرار اطالعـاحي نمـرهاي اسـت کـه دانشـجويان
دانشگاه حبريز از پرسشنامه مقيق ساخته اضطرار اطالعـاحي کسـ

مـيکننـي .در ايـن

پرسشنامه اضـطرار اطالعـاحي حاصـل سـه مؤلفـه سـرريز اطالعـاحي ،نـاحواني فـرد از
دسترسي و پیيا کردن اطالعات موجود و ناحواني و سردرفمي فـرد در فهـم و پـردازش
اطالعات است.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر ،پژوهشي نیمهحجربي با طر پیشآزمون و پسآزمون با فـروه فـواه
است .جامعه پژوهش را ،کلیه دانشجويان دانشگاه حبريز حشکیل ميدهني کـه  91نفـر از
آنها با روش نمونه فیري چنيمرحلـه اي ،انتخـار و بـه صـورت حصـادفي ،در دو فـروه
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آزمايشي ( 03نفر) و کنترل ( 03نفر) جايگزين شيهاني .از ابزار پرسشنامه مقيـقسـاخته
اضطرار اطالعاحي بهعنوان پیشآزمون -پـسآزمـون اسـتفاده شـيه و از هـر دو فـروه
پیش آزمون اضطرار اطالعاحي فرفته شيه است .پرسشنامه اضطرار اطالعـاحي بـا بهـره
فرفتن از مؤلفههـاي اضـطرار اطالعـاحي ريـم ( )2101بـا  91فويـه و در سـه مؤلفـه
ســردرفمي و نــاحواني در فهــم و پــردازش اطالعــات ( 02فويــه) ،ســرريز اطالعــاحي
( 02فويه) و ناحواني در پیيا کردن و دسترسي به اطالعـات موجـود ( 02فويـه) حنرـیم
شيه است .در پژوهش حاضر منرور از اضطرار اطالعاحي نمرهاي است که دانشـجويان
از پرسشنامه اطالعاحي مقيقساخته به دست مي آورني .روايي پرسشـنامه را متخصصـان
حوزه علم اطـالع رسـاني و دانـششناسـي ،متخصصـان فنـاوري آموزشـي و مـييريت
آموزشي حأيیي کرده اني و آلفاي کرونباخ براي پايايي اين پرسشنامه  1/133بـراي فهـم و
پردازش اطالعات ( ،)1/170براي سـرريز اطالعـاحي ( )1/730و بـراي نـاحواني در پیـيا
کردن و دسترسي به اطالعات موجود ( )1/129مقاسبه شـيه اسـت کـه پايـايي خـوبي
براي يک پرسشنامه است.
برنامه آموزشي طراحي شيه به عنوان متغیر مستيل در  3جلسه يک ساعته ،هفته اي دو
بار براي آنها به اجرا درآمي و در نهايت ،داده ها با اسـتفاده از حقلیـل کواريـانس ،بـا در
نرم افزار  SPSSنسخه  09مورد حقلیل قرار فرفت .در حقلیل داده هـا از آزمـون حقلیـل
کواريانس حک متغیره و چني متغیره استفاده شي .براي مقتواي آمـوزش سـواد رسـانهاي
نیز از کتارهاي مرحبط ،مياالت و منابع مرحبط استفاده شيه است .کتـار حفکـر و سـواد
رسانهاي ،حألیف وزارت آموزشوپرورش و کتار  031هشتک نهضت سـواد رسـانهاي،
اثر سیي بشیر حسیني و حسین حق پناه از اين منابع بودهاني .در پژوهش حاضـر نیـز بـا
وجود حعاريف نرـري متفـاوت در بـار سـواد رسـانهاي و ابعـاد آن ،منرـور از سـواد
رسانهاي آموزشهايي است که طي  3جلسه به دانشجويان ارائه ميشود.
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جدول  .1سرفصل محتوای جلسات سواد رسانهای

جلسه
1

2

2
4

5

6
2
8
3

محتواي جلسات آموزشی
آشنایی با ایضای گ وه ،معارفه خود به ینووان مودرس،
مع فی ایضا ،بیان يوانین و اهداف گ وه و ایجاد حوس
تعهد ب ای ادامه جلسا و اج ای پیشآزمون
مقدمه ،اهمیت و ض ور افزایش سواد رسانهای ،لزوم
پ داختن به نهضت سواد رسانه ای ،تع یف ویژگیهوا و
ابعوواد سووواد رسووانهای ،شووناخت انوووا رسووانههووا و
ویژگیهای آنها ،ه م آموزش سواد رسانهای ،پنج گانوه
سواد رسانهای
مخاط شناسی ،فنون خلق پیوام رسوانهای (بازنموایی،
کلیشهسازی) ،فنون اينا
رسانه و سر زندگی ،ترلیغا در رسانه ،تیثی رسانه در
الگوووی مصوو ف ،رژیووم مصوو ف رسووانهای ،اسووتفاده
هوشمندانه از رسانه
مهار ف اشناختی و خاليیت ،اینت نوت ،ایتروار منواب
اینت نتی ،تلفن هم اه و سواد رسانهای ،تهاجم ف هنگی
در شرکههای اجتمایی ،اخالق رسانهای ،دین رسانهای
فنوواوریهووای ارتروواطی ،آینووده تحوووال رسووانههووا،
روشهای مطالعه و یادگی ی و تدریس نوین ،مودی یت
زمان و رسانههای اجتمایی مجازی
تحلیل فیلم ،ب رسی پیام رسانه
ب رسی اهداف ف ستادگان پیام
جم بندی جلسا و اج ای پسآزمون

مدتزمان آموزش
 2سایت

 2سایت آموزشی

 2سایت آموزشی
 2سایت آموزشی

 2سایت آموزشی

 2سایت آموزشی
 2سایت آموزشی
 2سایت آموزشی
 2سایت آموزشی

يافتههاي پژوهش

در بررسي فرضیه اصلي پژوهش (آموزش سواد رسانه اي حأثیر معناداري بـر کـاهش
اضــطرار اطالعــاحي و ابعــاد آن در میــان دانشــجويان دانشــگاه حبريــز دارد) از حقلیــل
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کواريانس چنيمتغیري استفاده شي .به منرور بررسي اين فرضیه در زمینه نمره کل نیـز از
حقلیل کواريانس و براي ابعاد آن ،از آزمون حقلیل کواريانس چني متغیره اسـتفاده شـي.
جيول  2میانگین و انقـراف اسـتانيارد اضـطرار اطالعـاحي دانشـجويان و ابعـاد آن را
برحس

فروه نشان ميدهي .نتايج اين جـيول نشـان مـيدهـي کـه میـانگین اضـطرار

اطالعاحي و ابعاد آن در فروه آزمايش نسبت به پـسآزمـون کـاهش پیـيا کـرده اسـت؛
همچنین حاکي از آن است که بین میانگین اضطرار اطالعاحي دانشجويان و ابعاد آن در
فروه آزمايش در مرحلـه پـیشآزمـون و پـس آزمـون حفـاوت وجـود دارد .در بررسـي
معناداري اين حفاوت ،از آزمون حقلیل کواريانس چني متغیره استفاده شـي و بـراي بررسـي
نرمال بودن نمرات اضطرار اطالعاحي و ابعاد آن ،آزمون شاپیروويلک مورد اسـتفاده قـرار
فرفت .نتايج حاکي از رعايت پیشفرض و نرمال بودن دادهها در متغیرهاي وابسته اسـت.
بهمنرور بررسي پیشفرض برابري واريانسها نیز از آزمون لوين استفاده شي.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون مؤلفههای ترس
از ازدواج در گروههای آزمايش و گواه

ابعاد اضطراب
اطالعاتی
نم ه کل
س درگمی و ناتوانی
در فهم و پ دازش
اطالیا
س ریز اطالیاتی
ناتوانی در پیدا ک دن
و دست سی به
اطالیا موجود

آزمون
شاخص

گروه آزمايش
ميانگين

انحراف

گروه گواه
ميانگين

آماري
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

125/13
35/52
23/61

پسآزمون

21/46

2/52

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

46/66
25/26
43/11

3/11
4/22
2/14

42/11
42/22
46/16

پسآزمون

28/22

4/16

42/61

انحراف
معيار
21/16
21/56
5/21

معيار
15/25
8/35
4/42

112/4
114/3
28/42
22/22

4/28
3/26
3/22
3/12
3/15
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نتايج نشان داد که واريانس دو فروه در متغیرهاي پژوهش ،در دو فروه حفاوت
معنادار نيارني و اين پیشفرض نیز رعايت شيه است .بهمنرور برابري کواريانسها در
نمرات ابعاد اضطرار اطالعاحي در دو فروه از آزمون باکس استفاده شيه است.
جيول  9نشان ميدهي که حفاوت کواريانسهاي اضطرار اطالعاحي و ابعاد آن در
دو فروه غیر معنادار است.
جدول  .3نتايج آزمون باکس بهمنظور بررسی برابری کواريانس نمرات اضطراب
اطالعاتی و ابعاد آن در گروه آزمايش و گواه

آزمون باکس

F

Df1

Df2

معناداري

88/212

2/524

1

2248/212

6/85

با حوجه به حأيیي پیشفرضها ،براي ميايسـه دو فـروه از آزمـون حقلیـل کواريـانس
چني متغیري اسـتفاده شـي .نتـايج نشـان دادنـي کـه حفـاوت دو میـانگین در اضـطرار
اطالعاحي و ابعاد آن معنادار است .همچنین ضري

احا نشان ميدهي کـه آمـوزش سـواد

رسانهاي ،حوانايي پیش بیني اضطرار اطالعاحي و مؤلفه هاي آن را دارد و در مؤلفـههـاي
اضطرار اطالعاحي حـوان پـیش بینـي  33/2درصـي از سـردرفمي و نـاحواني در فهـم و
پردازش اطالعات 13/2 ،درصي از حغییرات سرريز اطالعاحي 97/9 ،درصي از نـاحواني در
پیيا کردن و دسترسي بـه اطالعـات موجـود و  11/2درصـي از اضـطرار اطالعـاحي را
پیش بیني مي کني .حوان آماري براي سردرفمي و ناحواني در فهـم و پـردازش اطالعـات،
سرريز اطالعاحي ،ناحواني در پیيا کردن و دسترسـي بـه اطالعـات موجـود و اضـطرار
اطالعاحي معادل  0است که حکايت از حجم نمونه مناس

براي چنین نتیجهاي دارد.
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بحث و نتيجهگيري

هيف از پژوهش حاضـر ،بررسـي اثربخشـي آمـوزش سـواد رسـانهاي بـر کـاهش
اضطرار اطالعاحي و ابعاد آن در میان دانشجويان دانشگاه حبريز بوده است .نتايج آزمون
حقلیل کواريانس چني متغیره نشان داد که آموزش سواد رسانهاي بـر کـاهش اضـطرار
اطالعـاحي و ابعـاد آن در دانشـجويان دانشـگاه حبريـز حـأثیر دارد .بـا حوجـه بـه کمبـود
پژوهش هاي انجام فرفته در بار اضطرار اطالعاحي و ارحباط آن با سواد رسانهاي ،پیـيا
کردن همسويي يا ناهمسويي کامل با پژوهشهاي قبلي امکانپذير نبود .يافتـههـاي ايـن
پژوهش با يافته هاي پـژوهشهـاي فيیـه آرام و ابراهیمـي ( ، )0931اسـمعیل پـونکي و
همکاران ( )0934آلیسون ( ،)2111لي و همکاران ( )2103همسويي دارد.
همچنین همسو با يافته هاي بلبلي و حربتي ( )0939است که بـا بررسـي رابطـه بـین
میزان استفاده از فناوري هاي نوين ارحباطي و سواد رسانهاي ،نتیجه فرفتـه انـي ابزارهـاي
فناوري ارحباطي نریر ماهواره و اينترنت به واسطه فراهم آوردن امکانـاحي چـون سـرعت
دسترسي فرد به اطالعات ،باعث رشي سواد رسانهاي مخاط

شيهاني؛ به طوري کـه وي

به واسطه بهرهمنيي از اين فناوري ها ،بسیار سريعحر از فذشته ميحواني به حجم عریمـي
از اطالعات دسترسي پیيا کني و به همان نسـبت هـم راحـتحـر بـه فـزينش اطالعـات
بپردازد يا به صقتوسيم يک موضوع پي ببـرد و از اعمـال سانسـور در يـک موضـوع
اطالع يابي .ضمن اينکه به لقاا در دسترس قرار فرفتن پیـامهـا و اطالعـات متنـوع از
طريق ماهواره و اينترنت ،حوانمنيي او در حقلیل و حفسیر پیامهـاي ارحبـاطي نیـز بیشـتر
شيه و در نهايت ،سواد رسانهاياش افزايش يافته است .همسو با اين پژوهش ،دسترسي
دانشجويان به اطالعات و فـزينش و ارزيـابي آنهـا مـيحوانـي نيـش مهمـي در کـاهش
اضطرار اطالعاحي ناشي از سريز اطالعاحي و مؤلفههاي ديگر اضطرار اطالعـاحي ايفـاد
کني .با نفوذ مکت

فکري و فلسفي پساساختارفرايي و فسترش فضاهاي ريزومي که به

بستري براي رشي و حوسعه شبکه هاي اجتماعي حبييل شي ،سرريزي دادهها و اطالعـات
بیش ازپیش رخ داده است و دانشـجويان در معـرض انـواع دادههـا و اطالعـات خـام و
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پااليش نشيه اي هستني که عاملي حأثیرفذار بر اضطرار اطالعاحي آنـان اسـت .مواجهـه
صقی با سرريزي اين نوع اطالعات مستلزم اين است که افراد از حوانايي حقلیل ،نيي و
طبيهبنيي دادهها برخوردار باشني .يکي از راههـاي مـؤثر بـر کـاهش آسـی هـاي اجتمـاعي
فضاهاي مجازي و رسانهها ،بهويژه اضطرار اطالعاحي ،ارحياي سط سواد رسـانهاي اسـت.
پژوهش آلیسون ( )2111به اين يافته همسو بـا پـژوهش حاضـر اشـاره دارد کـه اضـطرار
اطالعاحي ،حاصل ناحواني مهارتهاي شناختي انسـان و سـرريز اطالعـاحي اسـت .در حبیـین
اثربخشي آموزش سواد رسانهاي بر کاهش اضطرار اطالعاحي دانشجويان ميحوان ففـت کـه
جلسات آموزش سواد رسانهاي طراحي شيه ،به دنبال فسـترش مهـارتهـاي فراشـناختي و
خالقیت ،همچنین کس

مهارتهايي هستني که بـا بـهکـارفیري آنهـا ،حوانـايي پیـيا کـردن

اطالعات صقی را داشته باشني ،با روشهاي مختلف به ايـن منـابع دسترسـي پیـيا کننـي و
ضمن پردازش صقی از اطالعات به دست آميه ،بتوانني در دنیاي در حال انفجار اطالعـات
که به صورت ريزومي در حـال فسـترش اسـت ،حوانـايي فزينشـگري دانشـجويان را بـراي
ارزيابي و بهکارفیري اطالعات صقی و عکس آن بهکارفیرني.
همسو با يافتههاي پژوهش حاضر ،پژوهش پانگ )2113( 0بر روي جوانـان سـنگاپوري
نشان ميدهي که شرکت دانشجويان در دورههاي يـادفیري سـواد رسـانهاي ،میـزان آفـاهي،
حفکر انتيادي و حوانايي آنان را براي مواجهه اصولي و شناختميارانه با آسی هاي اجتمـاعي
به طرز معناداري افزايش ميدهي .همچنین از دييفاه کولسا )2101( 2ظهور عصـر ارحباطـات
و فناوري اطالعات ،انسان و حعامالت انساني را دچار حغییر و حقول کـرده اسـت .حعـامالت
انسانها با خود و با اطالعات و دانش خود دچار حغییرات بنیادين شيه اسـت .دسترسـي بـه
سواد رسانهاي و حوانمنيي فرد در ايـن حیطـه مـيحوانـي سـردرفمي در حقلیـل درسـت و
پردازش صقی را در عصر انفجار اطالعات بهبود بخشي.
هرچني در اينجا ،اثربخشي آموزش سواد رسـانهاي بـر کـاهش اضـطرار اطالعـاحي
مورد پژوهش بوده است ،با نگاهي فذرا به حجربه کشورهايي که به ميوله آموزش سواد
2. Kuhlthau

1. Phang

اثربخشي آموزش سواد رسانهاي بر کاهش اضطراب اطالعاتي دانشجویان 031  ...

رسانهاي پرداختهاني ،درمييابیم که بسیاري از آنها آمـوزش سـواد رسـانهاي را از دوران
کودکي و نوجواني و از سط پايه آغاز کردهاني چراکه اين دوران را بهترين زمـان بـراي
آغاز آموزش مي دانني و بـا فنجانـين موضـوع سـواد رسـانهاي در عنـاوين رسـمي بـه
آموزش هاي الزم در اين زمینه پرداختهاني .درواقع آنـان بـر ايـن باورنـي کـه در دنیـاي
امروز ،نرام آموزش وپرورش همان فونه که در ميابل سواد خوانين و نوشتن کودکـان و
نوجوانان مسئول است در برابر آموزش سواد رسانهاي آنان نیز بـا کمـک متخصصـان و
نهادهاي حرفهاي ،مسئولیت خطیري بر عهيه دارد (مقمودي کوکنـيه .)0931 ،در کنـار
آموزشوپرورش ،دانشگاهها نیز با طیف وسیعي از استادان و دانشجويان سروکار دارنـي.
آموزش عالي يکي از بزرگحرين نهادهاي دانشگاهي براي حرويج و آمـوزش ايـيههـاي
جييي و نوآورانه است (کرمي نامیونيي و همکاران.)0931 ،
بررسي فعالیتهاي علمي و پژوهشي صورت فرفتـه در بقـث سـواد رسـانهاي در
ايران هم نشان ميدهي که اقشار مختلف جامعه ،اعم از مسئوالن ،متخصصان ارحباطـات،
متولیان رسانهها ،آموزفاران ،مبلغان ديني و فرهنگي ،واليين ،دانشجويان و  ...ضـرورت
حسلط بر مهارت سواد رسانهاي را براي ميابله با اثرات ناخواسته رسانهها درک کردهانـي
و بر آن حأکیي ميکنني .با اين حال ،آموزش سواد رسانهاي در کشورمان مورد بيحوجهي
قرار فرفته است .افر وزارت آموزش وپـرورش ،وزارت علـوم ،حقيیيـات و فنـاوري و
رسانه ملي را به عنوان متولیان اصلي امـر آمـوزش در کشـور در نرـر بگیـريم ،بررسـي
عملکرد آنها نشان ميدهي که حاکنون فـامي جـيي و علمـي در راه آمـوزش و ارحيـاي
سواد رسانهاي در کشور برداشته نشيه است ،مگر مواردي جزئي در قال

فعالیـتهـاي

مقيود براي آموزش سواد رسانهاي در فضاي مجازي و فاهي هم حلويزيـون (حسـیني
پاکيهي و شبیري .)0931 ،هرچني انتيال ارزشها و میراث فرهنگي ،بخشـي از کـارکرد
اصلي رسانهها به شمار ميرود ،از نرر صاحبنرران اين حنها بخشي از کارکرد آنهاست و
بیشتر مروج نوآوري هستني .رسانهها موجي حغییر در الگوهـاي سـنتي جوامـعانـي و بـا
حشويق ارزش ها و هنجارهاي جييـي ،الگوهـاي نسـل پـیش را بـه چـالش مـيکشـني.
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همانفونه که جیمز پاحر ( )0331ميفويي :در صورحي که مـردم جامعـه از سـط سـواد
رسانهاي به نسبت پايیني برخـوردار باشـني ،امکـان مقافرـت از خـود در برابـر رسـانه
برايشان مشکل آفرين خواهي شي اما در صورحي که سط سواد رسانهاي آنان باال باشـي،
بهمقض اينکه رسانه بهطور حيريجي معني زنيفي را برايشان حعريف ميکنـي ،رفتارهـا،
نگرشها و احساساحشان حغییر نميکني و قادرني بهحيريج ،حعاريفي را که رسانه از دنیاي
اطراف براي آنها ايجاد کرده از بین ببرني و برنامهها را با عيايي خود جـايگزين کننـي .از
طرفي ،رشي و پیشرفت پرشتار و خیـرهکننـيه فنـاوري اطالعـات و ارحباطـات ،شـئون
مختلف زنيفي بشر را به قيري حقت حأثیر قرار داده که نقوه استفاده از آنها بـه چـالش
اکثر جوامع حبييل شيه است .از ضرورتهاي عصر اطالعـات ،نیـاز آمـوزشوپـرورش
قرن بیست و يکم ،به نوعي از حعلیم و حربیت است که فرافیـران را بـراي رويـارويي بـا
چالشهاي زنيفي متأثر از رسانههاي نوين که قابلیت پیش بیني نيارنـي ،آمـاده سـازد و
اين همان آموزش سواد رسانهاي است .از آنجاي که در آغاز قرن بیست و يکـم ،سـواد
رسانهاي جايگاه ويژهاي در مقافل آموزشي و دانشـگاهي پیـيا کـرده اسـت ،مـيحـوان
امیيوار بود که در صورت مورد حوجه قرار فرفتن اين مبقث در میان موضـوعات نرـام
آموزشي ،آفاهي و مهارت چگونگي استفاده از اطالعـات کمـک بزرفـي بـه مشـارکت
فروهها در فعالیتهاي جامع باشي .حعالیم سـواد رسـانهاي از راه شناسـانين ارزشهـا و
هنجارها ،همچنین حعیین الگوهاي درست ،مخاطبان را براي رويـارويي بـا چـالشهـاي
زنيفي که حقت حأثیر رسانههاي نوين در حـال شـکلفیـري اسـت ،مجهـز مـيکنـي و
موج

بروز سازوکار حجزيه وحقلیل خودکار در اذهان ناخودآفاه مخاطبان ميشـود .بـر

اثر حعلیم و حربیت ،مخاطبان از حهاجم اطالعـاحي رسـانهاي مقفـوا مـيماننـي و حيريبـاً
کنترل حمام پیامهايي را بر عهيه ميفیرني که آنها را فلوله باران ميکنني .با آفاهي يـافتن
از چگونگي حولیي اطالعات به وسیله رسانهها ،حتي کودکان نیز خودمختاري بیشتري در
برابر هجوم رسانهها خواهني داشت افزون بر اين ،معلمان و اسـتاداني کـه مهـارتهـاي
سواد رسانهاي را کس

ميکنني ،ميحوانني به اشـاعهدهنـيفان اطالعـات حأثیرفـذارحري
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حبييل شوني و فاصله میان برنامههاي آموزشـي و برنامـههـاي اجتمـاعي را بردارنـي حـا
سرانجام به مصرف کننيفاني (مخاطبان) منتيي و حیزبین بـا حفکـر انتيـادي مبـيل شـوني
(آنجل .)2113 ،0يکي از نکات اساسي در آموزش اين اسـت کـه دانشـجويان بیاموزنـي
چطور ياد بگیرني ،چطور به خاطر بسـپارني و چگونـه مسـئله حـل کننـي (صـلواحیان و
همکاران.)0931 ،
از طرف ديگر ،در دنیاي معاصر ،رسانهها داراي فونهها و پیچیيفي فراواني هسـتني.
شناخت و ادراک انسان از احفاقات و روييادهاي اطراف روزبهروز اهمیت بیشـتري پیـيا
ميکني .افراد مختلف ممکن است از يک احفاق واحي ،برداشت و نگـرشهـاي مختلفـي
داشته باشني زيرا سط حجربیات و آفاهي افراد متفاوت است و رسانهها نیز اين عوامـل
را از دييفاههاي فونافون بررسي ميکنني .بنابراين ،حافره مخاطبـان پیوسـته مطلبـي را
جايگزين مطل

قبلي ميکني (طلـوعي .)0930 ،امـروزه ،زنـيفي پیچیـيه شـيه اسـت.

متغیرهــاي زيــادي در مســائل و مشــکالت دخیــل هســتني .ازايــنرو ،حــل آنهــا نیــز
پیچیيفيهاي خودش را پیيا کرده و به اين سادفيها میسـر نیسـت .همـین واقعیـت و
سروکله زدن با اين مشکالت پیچیيه ،در بسیاري از ما اضطرار و نگراني ايجاد ميکني.
در چنین شرايطي ،قانع کننيفان در پیامهاي رسانهاي سعي ميکنني با ساده کردن مسـئله
و چشمپوشي از پیچیيفيهاي آن ،راهحلهاي سادهاي براي حل مشکالت ارائه کنني که
در بسیاري از مواقع هم به راحتي مورد پذيرش مخاطبان قرار ميفیرد (سازمان پـژوهش
و برنامهريزي آموزشـي .)0931 ،اضـطرار از شـايعحـرين اخـتالالت روانـي و حالـت
ناراحتکننيهاي است که خطري نامعلوم را حياعي مـيکنـي و در حالـت شـييي حـياوم
رفتاري فرد را بر هم مي زني و از پاسخ منطيي او جلوفیري ميکني .راجرز 2اضطرار را
ناشي از حضاد بین برداشت فرد از خود و حجربههايش مـيدانسـت ،اريکسـون 9نیـز بـا
حأکیي بر آموزش و اعتماد و مقبت و احساس امنیت در کودکي معتيي بود ،کودکاني که
از ابتيا امنیت را حجربه نکردهاني در ميابل ديگران با اضطرار و ناامني روبهرو ميشوني.
مقیطهاي آموزشي نیز همواره براي دانشآموزان و دانشجويان چالشهاي خاص خـود
3. Erikson

2. Roger

1. Angell
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را به همراه دارني .حوانمنييهاي افراد در موقعیتهاي آموزشي ميحواني نيش مهمـي در
میزان اضطرابي که حجربه ميکنني ،داشته باشي (سـعیي و درحـاج .)0937 ،يکـي از انـواع
اضطرارهايي که دانشجويان در مقیطهاي آموزشي حجربه ميکنني ،اضطرار اطالعـاحي
است .اطالعيابي را ميحوان فراينيي در نرر فرفت که با نیاز اطالعاحي آغاز مـيشـود و
طي مراحل مختلف مجموعهاي از منابع اطالعاحي با استفاده از راهبردهاي معـین ،مـورد
جستجو ،بازيابي و ارزيابي قرار ميفیرني حا با هيف حأمین نیاز اطالعاحي اسـتفاده شـوني
(مارچیونیني 0333 ،به نيل از زاهي بابالن و همکاران .)0931 ،در اين فرايني پیچیيه کـه
حاصل کنش بین جستجوفر و سامانه اطالعاحي است ،عوامل فونـافون انسـاني ،فنـي و
مقیطي ميحوانني بر عواطف مثبت و منفي جستجوفر حأثیرفذار باشني .از سـوي ديگـر،
هرفونه عامل اضطرارزاي خارجي در حین فراينـي اطـالعيـابي مـيحوانـي در ايجـاد و
حشييي احساسات منفي مانني حرس ،نگراني ،احساس ناحواني ،حرديـي و اضـطرار مـؤثر
باشي .بهعبارت ديگر حـرس و اضـطرار در فراينـي جسـتجوي اطالعـات را اضـطرار
اطالعيابي ميفويني (جیائو 0و آنوفبوزي.)2114 ،2
پژوهش حاضر با مقيوديتهايي هم مواجه بوده است؛ براي مثال ،مقيود بودن
جلسات آموزشي و مقيود بودن آن به دانشجويان دانشگاه حبريز که رفع آن ميحوانست
در بهبود نتايج پژوهش حأثیرفذار باشي.
پيشنهادها

امروز در دنیايي زنيفي مي کنیم که خواه ناخواه ،در شرايط اشباع رسانه اي قرار دارد،
فضاي پیرامـون مـا سرشـار از اطالعـات خـام و پـااليش نشـيه اسـت و هـی کـس از
مخاطرات اين فضا و به ويژه اضطرار اطالعاحي آن درامـان نیسـت .ازايـنرو ،نهادهـاي
آموزشي ،ميني و رسانه اي در ايران بايي به اين امر کمک کننـي .رسـانه هـاي جمعـي از
قبیل صياوسیما به دلیل پرمخاط

بودن ،در دسترس و سهلالوصول بـودن ،مـيحواننـي

نيش مهمي را در حبیین ضـرورت سـواد رسـانهاي در عصـر حاضـر ايفـا کننـي .حولیـي
2. Onwuegbuzie

1. Jiao

اثربخشي آموزش سواد رسانهاي بر کاهش اضطراب اطالعاتي دانشجویان 110  ...

برنامه هاي حلويزيوني و راديويي مرحبط با سواد رسانهاي و آسی هاي نوظهور حاصل از
فسترش فضاهاي ريزوماحیکوار شبکه هاي اجتماعي به همراه پخش ايـن برنامـههـا در
ساعتهاي پربیننيه ،مي حواني در رفع اين مخاطرات ثمربخش باشي .برنامه آموزش سواد
رسانهاي براي خانوادهها چه از طريق وسايل ارحباط جمعي؛ نریـر راديـو و حلويزيـون و
چه از طريق مؤسسات آموزشي و حربیتي از قبیل ميرسه و نرام آموزشـي رسـمي بايـي
مورد حوجه مسئوالن قرار فیرد .همچنین الزم است بین دانشگاهها و مراکـز آموزشـي و
سازمانهاي رسانه اي ازجمله صياوسیما ،ارحباط مؤثر ،مفیـي و سـازنيهاي در خصـوص
برفزاري جلسات همانييشـي برفـزار شـود حـا در زمینـه اضـطرار اطالعـاحي ،داليـل
پیيايش ،راههاي غلبه و کاهش آن ،با بهرهفیري از سواد رسانهاي اقيامات الزم صـورت
فیرد .برفزاري همايشهاي ملي و بین المللـي مشـترک بـین دانشـگاه و صياوسـیما بـا
عناوين مقوري اضطرار اطالعاحي و سواد رسانهاي براي آشنايي دانشـجويان بـا سـواد
رسانهاي و پیامي اضطرار اطالعاحي آن ميحواني مفیي باشي .بهـرهفیـري از پژوهشـگران
صياوسیما و به ويژه حوانمنيي هاي علمـي و انسـاني آنـان ،همچنـین دانشـگران مراکـز
پژوهشي و دانشکيهها و دانشگاههاي وابسته به صياوسیما نیـز در طراحـي برنامـههـاي
درسي مراکز آموزشي ميحواني خأل موجود در اين زمینه را مرحفع سازد.
منابع

اســمعیل پــونکي ،الهــام؛ اســمعیلي فیــوي ،مقميرضــا و فهــیمنیــا ،فاطمــه.)0933( .
بررســي رابطــه ســواد رســانهاي و ســواد اطالعــاحي دانشــجويان علــوم ارحباطــات و علــم
اطالعات و دانششناسي .پژوهشنامه پردازشومديريتاطالعات.)2( 92 ،
اشــرفيريــزي ،حســن؛ رمضــاني ،امیــر؛ آقاجــاني ،حامــي و کــاظمپــور ،زهــرا.
( .)0932بررســي میــزان ســواد رســانهاي و اطالعــاحي دانشــجويان دانشــگاه علــوم
نظامهاوخدماتاطالعاتي.)2(2 ،
پزشکي اصفهان .
بصــیريان ،حســین و بصــیريان ،رضــا .)0913( .درآمــيي بــر ســواد رســانهاي و حفکــر
انتيادي .رسانه.)11(07 ،
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بلبلــي ،الهــامســادات و حربتــي ،ســروناز .)0939( .بررســي رابطــه میــزان اســتفاده
رسانهاي.)21(3 ،
حکنولوژيهاي نوين ارحباطي و سواد رسانهاي .مطالعات 
بهمنــي ،لــیال و بوســتاني ،داريــوش .)0934( .ســواد رســانهاي و مصــرففرايــي
(مطالعــه مــوردي :زنــان ســاکن شــهر شــیراز) .مطالعــاتتوســعهاجتمــاعي(توســعه
انسانيسابق).)0(01 ،
پاحر ،جیمز .)0913( .حعريف سواد رسانهاي (حرجمه لیيا کاوسي) .رسانه.11،
چشــمه ســهرابي ،مرفــر و شــاهین ،اکــرم .)0930( .مطالعــه ميايســهاي ســواد
رســانهاي در بــین دانشــجويان دانشــگاه حهــران و دانشــگاه علــوم پزشــکي حهــران.
الکترونيکدرحوزهارتباطاتورسانه.)2(7 ،
حســیني پاکــيهي ،علیرضــا و شــبیري ،حســنیهالســادات .)0931( .آمــوزش ســواد
رســـانهاي در فضـــاي مجـــازي (ميايســـه ورســـايت مـــييا اســـمارحس کانـــادا و
رسانههاينوين.)3(9 ،
ورسايت سواد رسانهاي ايران) .مطالعات 
زاهــي بــابالن ،عــادل؛ خــالقخــواه ،علــي و حســني ،مهــيي .)0931( .رابطــه بــین
ســواد اطالعــاحي و مــييريت زمــان بــا اضــطرار پــژوهش معلمــان پژوهنــيه اردبیــل.
تحقيقاتکتابداريواطالعرسانيدانشگاهي.)0(32 ،
ســازمانپــژوهشوبرنامــهريــزيآموزشــي .)0931( .حفکــر و ســواد رســانهاي
پايهدهم دوره دوم متوسطه .حهران :انتشارات کتارهاي درسي ايران.
ســعیي ،نســیم و درحــاج ،فريبــا .)0937( .رابطــه خودکارآمــيي حقصــیلي و هــوش هیجــاني
پژوهشدرنظامهايآموزشي.090 ،

با اضطرار در دانشجويان نرام آموزش از راه دور.
ســلیمان ،ســفر؛ خســروي ،فريبــرز و حــياد ،زهــرا .)0932( .ارزيــابي ســواد رســانهاي
دانشجويان و دانشآموزان شهر حهران .مجلهجهانيرسانهـنسخهفارسي.)2(1 ،
شـجاعي ،مهنـاز و امیرپـور ،مهنـاز .)0930( .بررسـي وضـعیت سـواد رسـانهاي دانشـجويان
جامعهشناختيجوانان.)7(9 ،
خراسان شمالي در جامعه اطالعاحي .مطالعات 
شــريفي ،ســیيمهيي و کرمــي نامیونــيي ،ســجاد .)0937( .بررســي ابعــاد آمــوزش
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ســواد رســانهاي و اطالعــاحي در نرــام حعلــیم و حربیــت رســمي و عمــومي کشــور.
دينوارتباطات.)2(23 ،
صــلواحیان ،ســیاوش؛ حســیني ،سیيبشــیر و معتضــيي ،ســینا .)0931( .طراحــي الگــوي
آموزش سواد رسانهاي به نوجوانان .مطالعاتبرنامهريزيآموزشي.)01(1 ،
طلــوعي ،علــي .)0930( .ســوادرســانهاي،درآمــديبــرشــيوهيــادگيريو
سنجش .حهران :دفتر مطالعات و برنامهريزي رسانهها.
عبــيلي ســلطان احمــي ،جــواد؛ علیــزاده ،رقیــه و حــياد ،زهــرا .)0937( .حــأثیر ســواد
رسانهاي بر مهارتهاي حفکر انتيادي دانشآموزان .مطالعاترسانهاي.)41(09 ،
فيیــهآرام ،بتــول و ابراهیمــي ،زهــرا .)0931( .رابطــه ســواد رســانهاي و ســواد
اطالعــاحي بــا مهــارت فراشــناختي و خالقیــت دانشــجويان دانشــگاه آزاد اســالمي
پژوهشهايارتباطي.)4(24 ،

واحي اسالمشهر.
قربـــاني ،مقميرضـــا؛ نیوشـــا ،بهشـــته و شـــاطريان ،فاطمـــه .)0933( .ســـاخت و
هنجاريابي آزمون سواد رسانهاي جوانان شهر حهران .پژوهشهايارتباطي.)4(29 ،
کرمــي نامیونــيي ،ســجاد .)0933( .طراحــيالگــويسياســتگذاريآمــوزش
ســوادرســانهايدرنظــامتعلــيموتربيــترســميوعمــوميکشــور .پايــاننامــه
کارشناسي ارشي ،مييريت رسانه دانشکيه مييريت ،دانشگاه حهران.
کرمــي نامیونــيي ،ســجاد؛ شــريفي ،ســیيمهــيي و جنــوي ،المیــرا.)0931( .
شناســايي راهکارهــاي افــزايش ســواد رســانهاي و اطالعــاحي اعضــاي هیئــتعلمــي و
دانشجويان دانشگاههاي کشور .پژوهشهايارتباطي.)4(24 ،
فــاربر ،ديانــا و منــيوزا ،کلــي .)0933( .آمــوزش ســواد رســانهاي در رســانههــاي
جييــي (حرجمــه مقميرضــا حيــويپــور و ســیيمقميکاظم اونجــي) .فرهنــگمــردم
ايران 43( ،و.)41
جامعهشناسي (حرجمه حسن چاوشیان) .حهران :ني.

فیينز ،آنتوني.)0913( .
مقمــودي کوکنــيه ،ســیيمقمــود .)0931( .بررســيضــرورتآمــوزشســواد

  114پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 4پياپي  / )011زمستان 0931

رســانهايکودکــانونوجوانــانازنگــاهمتخصصــانحــوزهآمــوزشوپــرورش.
پاياننامه کارشناسي ارشي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحي حهران.
ميصــودي ،مســعود و واحــي ،زهــرا .)0937( .معرفــي چــارچوبي شــناختي بــراي
طراحــي ســنجش اثربخشــي مياخلــههــاي ارحيــاء مهــارتهــاي ســواد رســانههــاي
اجتماعي .رسانه.)0(23 ،
نیــازي ،لــیال؛ زارعــي زوارکــي ،اســماعیل و علــيآبــادي ،خييجــه .)0933( .حــأثیر
آمــوزش ســواد رســانهاي مبتنــي بــر میــزان آفــاهي دانــشآمــوزان .مطالعــاترســانههــاي
نوين.)7(2 ،
همــتپــور ،بهــاره و نــوروزي ،حامــي .)0931( .بررســي ميايســهاي ســواد رســانهاي
در بــین دانشــجويان ارحباطــات دانشــگاه آزاد اســالمي واحــي دماونــي و دانشــجويان
روابط عمومي دانشگاه علمي ـ کاربردي حهران در سال  .0933رسانه.)4(21 ،
يزديــان ،امیــر .)0930( .ســوادرســانهايانتقــادي:بررســيمــورديســط،ســواد
رسانه ايدانشـجويانکارشناسـيارشـدتحقيـقدرارتباطـاتدانشـکدهصداوسـيماي
جمهورياسالميايران.پاياننامه کارشناسي ارشي ،دانشگاه صياوسیماي ،حهران.
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