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مقدمه :سواد رسانهاي ،توانایی دسترسی و استفاده ،تحلیل ،تولید و ارتباط با پیامهاي رسانهاي در اشکال متنوع و همچنین برخورداري از تفکر انتقادي
در قبال محتواي ر سانهها ست .سواد ر سانهاي در برنامه در سی ر سمی ب سیاري از ک شورها گنجانده شده ا ست؛ در حالیکه در نظام آموز شی ک شور ،جزء
برنامههاي درسی مغفول محسوب میشود .تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد رسانهاي دانشجویان در دانشگاه بجنورد به انجام رسیده است.
روش :این پژوهش به روش پیمای شی و با ا ستفاده از ابزار پر س شنامه محقق ساخته و انتخاب یك نمونه  363نفري از بین حدود  3000دان شجو ،انجام
شد  .اعتبار این پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ ،برابر با  0/70مورد تأیید قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که سطح سواد رسانهاي  99/4درصد از دانشجویان در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد و تنها  2نفر یعنی  0/6درصد از سطح
سواد رسانهاي باال برخوردارند .سطح سواد رسانهاي پسران بهطور معنیداري باالتر از دختران است .بین پایگاه اقتصادي -اجتماعی و سطح سواد رسانهاي،
میزان استفاده از اینترنت و همچنین میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی رابطه مثبت معنیداري برقرار است .با توجه به افزایش نرخ نفوذ رسانههاي
جدید و اهمیت رسانهها در شکلدهی به جریان هاي فرهنگی ،ارزشی ،دینی و سیاسی و همچنین پایین بودن سطح سواد رسانهاي دانشجویان ،انتظار
می رود که نظام آموزشی ،این مهم را از ذیل برنامه درسی مغفول خارج کرده و در ذیل صریح و یا حداقل ضمنی بگنجاند.
واژههای كلیدی :سواد رسانهای ،آموزش عالی ،برنامه درسی مغفول.
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همکاران ( ،)2015حاجیانی و محمد زاده (،)2015

مقدمه
موضوع «انسان و فناوري» و تعامل آدمی و ابزاري که
خودساخته است ،از صدها و بلکه هزاران سال پیش در
رشتههاي مختلفی چون فلسفه و الهیات مطرح بوده است.
از قدیمیترین آنها میتوان به دیدگاه ارسطو در باب ابزار
و فناوري اشاره کرد .او فعالیت آدمی را به سه صورت نظري،
عملی و ابداعی و شعرگونه تقسیم میکند .از نظر او

تخنه1

یا فن 2ناظر به فعالیت ابداعی و شعرگونه آدمی است .تخنه
به دو صورت نمایان میشود :بهصورت تولید ابزار و بهصورت
هنرهاي زیبا (مثل نقاشی) (.)Zarghamai, 2009
داستان توجه به فناوري و نقش آن در زندگی آدمی تا به
امروز ادامه یافته است .براي نمونه )1954( Heidegger
در کتاب «پرسش در باب فناوري »3در ادامه دیدگاه ارسطو،
معتقد است که نسبت آدمی و فناوري بهگونهاي تغییر کرده
است که آدمی دیگر نمیتواند در برابر گسترش فناوري
مقاومت کند.
رسااانههاي جدید یکی از مصااادیق فناوري اساات که
همه ابعاد زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار داده اسااات .به
جرأت میتوان گفت که هیچ عصااري تا این زمان و به این
میزان ،به ر سانهها واب سته نبوده ا ست؛ بهگونهاي که امروزه
آدمی در یك جهان ر سانهاي شده زندگی میکند .در چند
دهه اخیر ر سانهها و بهطور ویژه ر سانههاي تعاملی ،جایگاه
مهمی را به خود اختصااااا دادهاند .این رساااانهها در بین
جوانان ،جذابیت خاصاای داشااته و از ضااری نفوذ باالیی
برخوردارند .در کنار دساااترسااای و اساااتفاده روزافزون از
ر سانهها ،جوانان و در اینجا دان شجویان به سواد و مهارت
جد یدي ن یازم ند ند که در این طرح پژوهشااای با عنوان
«سواد رسانهاي» مورد اشاره قرار گرفته است.
در سالهاي اخیر تحقیقات مختلفی در زمینه
آسی شناسی رسانهها بهویژه رسانههاي اجتماعی ،از ابعاد
مختلف به انجام رسیده است .براي نمونه گلهمندي ()2007
در حوزه فرهنگ؛ نجاتی حسینی ( ،)2010عاملی و حاجی
جعفري ( ،)2012شرفالدین و همکاران ( )2014در حوزه
دین؛ معمار و همکاران ( ،)2012عدلی پور و همکاران
( ،)2013عدلی پور و همکاران ( ،)2014نجف زاده و
techne
technique
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 )2012( Tylorدر حوزه هویت؛ گودرزي (،)2010
اسکندري و کاظمی ( )2014در حوزه ارزشها؛ محسنی و
همکاران ( ،)2006ربیعی و شاقاسمی ( ،)2009رسولزاده
اقدم و همکاران ( ،)2014عبداللهیان و شیخ انصاري
( )2014در رابطه با انزواي اجتماعی؛ Baym et al
(،)2007

Whitty

Sharalevska

&

Quigley

(،)2008

(،)2012

Rujoiu

(،)2012

Clayton et ،)2013( ،Bellou ،)2013( ،Farrugia
Valenzuela ،)2014( Lanhart et al ،)2013( al
 ،)2015( Tulane & Dew ،)2014( et alصالح،
مختار ( ،)2015صداقت و عبداللهی ( )2015و سفیري و
ذاکري هامانه ( )2014در رابطه با حوزه خانواده ،به
آسی شناسی پرداختهاند.
فصاال مشااتره همه تحقیقات فوو ،سااواد رسااانهاي
اساات .نتیجه لال آنها حاکی از ضااعف یا فقدان توانایی
جامعه بهویژه نسل جوان در استفاده بهینه از رسانههاست.
در یك نمونه اخیر و در قال یك طرح پژوهشاای اسااتانی،
پژوهشاااگران دانشاااگاه بجنورد ارتباط بین اساااتفاده از
رساااانه هاي مجازي و افزایش طالو را در بین جوانان قوی ًا
مورد تااأکیااد و تااأییااد قرار دادنااد ( & Eskandari
 .)Darodi, 2016پیش از ظهور رساااانه هاي جدید نیز
بارها تأثیرات ر سانههاي سنتیتر مانند تلویزیون و ماهواره
مورد بررسااای قرار گرفته اسااات ( ;Rafiepor, 1996
 .)Malekpor & Shahraki, 2013یاف ته هاي ه مه
آن ها نیز حاکی از ناآگاهی و ناتوانی جامعه در قبال تعامل
صااحیح با رسااانهها بهطور کل و رسااانههاي تعاملی جدید
بهطور ویژه اساااات .با فراگیرتر شاااادن و افزایش نفوذ
رسااانههاي جدید ،این امر میتواند میزان آساای رسااانی
رسانهها را تشدید کند.
سواد رسانهاي ابزار قدرتمندي است که مخاطبان را
قادر میسازد فعاالنه دست به گزینشگري و پاالیش بزنند
و مصرف رسانهاي خود را تنظیم و کنترل کنند .سواد
رسانهاي ازجمله مهارتهاي الزم براي زیستن در عصر
کنونی است که توانایی دسترسی و دستیابی ،تجزیه و

The question concerning technology
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اسکندری و تقی زاده ،سواد رسانهای :برنامه درسی مغفول در آموزش عالی3 ...
تحلیل ،ایجاد ارتباط با گونههاي مختلف رسانهاي و ارزیابی

سازمان یونسکو ( )1982بیانیهاي در مورد آموزش

انتقادي محتواي رسانهها را شامل میشود .فرد داراي این

سواد رسانهاي آماده کرد .این بیانیه توسط  19کشور به امضا

مهارت از توانایی رمزگشایی پیامهاي رسانهاي برخوردار

رسید .نتیجه اجالس بینالمللی یونسکو در مورد آموزش
گرانولد1

میگردد .آنگونه که  )2006( Marginsonمعتقد است

سواد رسانهاي در حال حاضر به بیانیه

همزمان با ورود به قرن بیست و یکم ،نظامهاي اطالعاتی و

میشود .در این بیانیه گفته میشود رسانهها یکی از نیروهاي

ارتباطی بهطور فزایندهاي دچار پیچیدگی و همه

قابل توجه و قدرتمند در جامعه هستند و این نیازمناد

شده تا

آماوزش ساواد رساناهاي در اشکاال مانسجم و نظاممند

پیامهاي تولیدشده رسانهها ،مخاطبان خود را در گوشه و

در بین شهروندان است .بعد از این بیانیه ،یونسکو همایش

کنار جهان دچار نوعی سردرگمی و تردید در انتخاب پیامها

هاي بینالمللی بیشتري در زمینه آموزش سواد رسانهاي

کنند .همچنین به اعتقاد دیوید باکینگهام ( Translated

برگزار کرد (.)Taghizadeh, 2014

جانبهگرایی شدهاند .این پیچیدگیها موج

شناخته

 )by Sarafraz, 2010در دنیاي مدرن ،این سواد براي

اندیشمندان و سازمانها و مؤسساتی که در زمینهي

جوانان به اندازه سواد خواندن و نوشتن سنتی با ارزش است.

سواد رسانهاي فعالیت میکنند مانند سازمان آموزشی،

به عبارتی سواد رسانهاي جزئی از سواد همگانی به شمار

علمی ،فرهنگی ملل متحد (،)UNESSCO, 2011

میرود .عصر جدید نیازمند مخاطبان فعال و انتخابگر

اتحادیه ملی سواد رسانهاي آمریکا ،انجمن سواد رسانهاي

است؛ شهروندان کنونی باید بتوانند در یك جامعه رسانهاي

کانادا و منشور اروپایی سواد رسانهاي درباره چهار زمینه در

شده ،عملکرد مطلوب و مناسبی داشته و اشکال مختلف

خصوا مهارتهاي رسانهاي توافق دارند؛ که عبارتند از:

رسانهها را از هم تشخیص دهند و براي ارتباط با رسانهها،

توانایی دسترسی و استفاده از رسانهها ،تحلیل و ارزیابی،

بتوانند سؤاالت اساسی و مفاهیم اصولی را به شکل صحیحی

تولید و ارتباط با پیامهاي رسانهاي و تفکر انتقادي

مطرح کنند تا به مخاطبان بیسواد ،بیهویت ،تك ساحت،

( .)Oxstrand, 2009یونسکو ( )2011هدف آموزش

ناتوان و مصرفکننده صرف اطالعات و تبلیغات تبدیل

سواد رسانهاي را دسترسی به رسانهها بهعنوان ابزارهاي

نگردند.

دره جامعه براي مشارکت مردمساالر ،تحلیل و خلق

سواد رسانهاي به زبان ساده از نظر برخی کارشناسان

پیامهاي رسانهاي و تعامل در حوزههاي مختلف ارتباطات

مانند  )2003( Hobbsبه معناي یادگیري چگونگی تولید

رسانهاي و ارتقاي مهارتهااي تاحلیل انتقادي پیامهااي

پیام با استفاده از رسانههاي چاپی ،سمعی و بصري و دیگر

رساناهاي مایداند.

رسانههاست .طی نیمقرن گذشته ،سواد رسانهاي شمول

با این و صف ،برخی پژوهشها حاکی از عدم مطلوبیت

بیشتري یافته است و توانایی تحلیل محصوالت انواع رسانهها

سطح سواد رساناااهاي داناااشجویان است .باااراي نموناااه

ازجمله روزنامه ،سینما ،رادیو ،تلویزیون و رایانه و اینترنت را

 )1999( Hoffmannدر تحقیقی با عنوان مطالعه سااواد

نیز شامل میشود ( .)Brown, 2006یونسکو از دهه

ر سانهاي ن شان داد دان شجویان درباره عوامل شکلدهنده

1960بهطور فعال به پشتیبانی از آموزش سواد رسانهاي

برنامههایی که تماشاا میکنند آگاه نیساتند و دانشاجویان

همت گماشت .فراگیري سواد رسانهاي در بریتانیا ،استرالیا،

اندکی در خصاااوا عوامل و شااااخصهاي شاااکلدهنده

جنوب آفریقا و آمریکا همزمان با استقبال از سواد رسانهاي

گزارشهاي خبري ،آگاهی دارند .از دیگر سو ،تحلیل و نقد

در هلند ،ایتالیا ،یونان ،اتریش ،سوئد ،هند و روسیه توسعه

پیامهاي ر سانهاي مانند تبلیغات ،ن شانه مراحل باالتر سواد

یافت (طلوعی )2012 ،و همچنان ارائه برنامههاي آموزش

رسااانهاي اساات .همچنین در کشااور ساانگاپور ،آناپانگ 2از

سواد رسانهاي در مدارس ،رسانهها و دانشگاهها ادامه دارد.

مدرساااه رساااانه و فناوري ارتباطات ،در ساااال ،2005
مطالعهاي را با روش پیمایشاای روي  262جوان بین  17تا
1
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 23ساله ،انجام داد .نتایج تحقیق ن شان داد افرادي که در

اطالعات فزاینده ،فیلتر کردن اطالعات معتبر و اولویتبندي

دورههاي آموزش سواد رسانهاي شرکت کرده بودند ،میزان

اطالعات مختلف ،از چالشهاي پردازش پیامها در رسانههاي

آگاهی بیشتر و تفکر انتقادي باالتري نسبت به افراد شرکت

اجتماعی است .نتایج تحقیق شاهرخ اسکویی ( )2006نشان

نکرده در دورهها داشتند.

داد که دانشجویان رشتههاي علوم پایه و فنی ،سواد رسانهاي

به اعتقاد  ،)2013( Potterدانشاااجویان معموالً فکر

باالتري نسبت به دانشجویان رشتههاي علوم انسانی دارند.

میکن ند که چیز هاي ز یادي میدان ند و آن هم به دل یل

همچنین ،بر اساس نتایج پایاننامه ایران پور ()2010

صارف وقت در کانالهاي رساانهاي و تأثیرات ویژه تصااویر

دانشجویان تحصیالت تکمیلی از لحاظ سطح سواد رسانهاي

اسااات .حتی از دره اولیه صااانعت رساااانهاي و اثرات آن

در حد متوسط هستند .بر اساس نتایج دیگر این تحقیق

بیخبرند .تعداد کمی از آن ها قادرند م نافع و یا طبیعت

میان پایگاه اقتصادي -اجتماعی دانشجویان و وضعیت سواد

اقت صادي ر سانه را معنا کنند .تعداد کمی از آنها میدانند

رسانهاي آنها رابطه معنیداري وجود دارد .بدین ترتی که

که ر سانه در بینش آنها مؤثر ا ست و بدان شکل میدهد

دانشجویان با پایگاه باالتر ،سواد رسانهاي بهتري نسبت به

( .)Potter, 2013همچنین  Bakerدر نتااایج تحقیق

دانشجویان با پایگاه پایینتر دارند .سلیمان و همکاران

خود ،گزارش داد بیشااتر رسااانههایی که جوانان اسااتفاده

( )2013نیز در پژوهش خود با عنوان ارزیابی سواد رسانهاي

میکنند باالتر از سطح تح صیلی آنها ست .او معتقد ا ست

دانشجویان و دانشآموزان شهر تهران نشان دادند؛ با ضعف

امروزه جوانان شیفته ر سانههای شان (که از آنها ا ستفاده

بعد ادراکی سواد رسانهاي دانشجویان و دانشآموزان تهرانی،

میکنند) هساااتند ،به این معنا که دائماً با آن ها (رایانه،

آنها قادر به انتخاب آگاهانه از میان فرستندههاي متعدد،

تلفن همراه و  ) ...به ساار میبرند ( .)Baker, 2010نتایج

عمل مستقل و کنترل در مرحله مصرف نبوده و نیازمند

پژوهش  )2012( Singhنشان داد که دانشجویان در حال

آموزش هستند تا به ابزار تحلیل و ارزیابی تولیدات رسانهاي

دور شدن از کتابخانهها و استفاده از گوگل بهعنوان مرجعی

مجهز شوند .همچنین پژوهش شریفی و همکاران ()2016

براي یادگیري و آموزش هستندCulver & Jacobson .

نشان میدهد معلمان و والدین قادر به آموزش دانشآموزان

( )2012در پژوهش خود با عنوان سواد رسانهاي و استفاده

باراي استفااده از مناباع اطالعااتای و رساناههاا نیستند.

از آن بهعنوان یك روش ت شویق انتخاب شهروندي ،ن شان

از معدود تحقیقات -یا تنها تحقیق -داخلی که سااطح

دادند که ف ناوري ها ،هدف ن هایی نیسااات ند .با این وجود

سواد رسانهاي دانشجویان را باالتر از سطح متوسط ارزیابی

اساااتفاده از فناوري هاي جدید ،در بین همه افراد جامعه

کردند میتوان به تحقیق اشرفی ریزي و همکاران ()2013

آموزش داده شااود و اسااتفاده مؤثر از این رسااانهها نیازمند

ا شاره کرد .آنها در پژوه شی با عنوان برر سی میزان سواد

داشتن سواد رسانهاي و اطالعاتی است.

رسااانهاي و اطالعاتی دانشااجویان دانشااگاه علوم پزشااکی

 )2012( Finquelievic et alبا بررسی

اصفهان ،نشان دادند که میانگین سواد رسانهاي و اطالعاتی

سیاستهاي اطالعاتی و آموزش در آمریکاي التین ،مشخص

دانشاااجویان مورد مطالعه باالتر از حد متوساااط و مطلوب

ساختند ،برنامههاي سواد رسانهاي در مکزیك و پرو بر اساس

است .آنها نشان دادنااااد بین جنس و سواد رسانااااهاي

این نیاز شکل گرفتهاند تا سطوح باالیی از نابرابري و شکاف

دانشجوی اان ،رابط اه معنیداري وجود ندارد .اما بین مقطع

دیجیتالی عظیم ،همراه با نفوذ اینترنت را حل کنند.

تحصاایلی ،دانشااکده و پایگاه اقتصااادي -اجتماعی باسااواد

استفاده فاراوان دانشجویاان از شبکههااي اجتماعی

رسانهاي رابطه معنیداري وجود دارد .شاید دلیل مطلوبیت

مجازي نیاز به آموزش سواد رسانهاي را یادآور میکند.

نساابی سااطح سااواد دانشااجویان این دانشااگاه ،به پایگاه

عمران ( )2012در تحقیقی ،به بررسی پردازش پیامهاي

اجتماعی -اقت صادي خانوادههاي دان شجویان مربوط با شد؛

رسانههاي اجتماعی در مواقع اضطراري پرداخته است .بر

چرا که بر اسااااس یاف ته هاي تحقیق مذکور و همچنین

اساس نتایج وي ،در مواقع بحرانی و خطرناه ،رسانههاي

نظریه شاااکاف آگاهی (شاااکل  )1بین پایگاه اجتماعی-

اجتماعی مبادرت به انتقال اطالعات میکنند؛ اما مدیریت

اقتصادي و سطح سواد رسانهاي رابطه مستقیم برقرار است.

اسکندری و تقی زاده ،سواد رسانهای :برنامه درسی مغفول در آموزش عالی5 ...
ارزش ها و دانش هایی اسااات که مدارس به آموزش آن ها
اقدام نمیکنند؛ هر چند که ممکن اسااات ارزش و اهمیت
آنها بیشتر از مواردي باشد که توسط مدرسه آموزش داده
میشود (. )Eisner, 1994
برنامه در سی ناگفته یا مغفول ا صوالً اتفاو نمیافتد و
حذف شده ا ست و جاي آن در برنامه در سی ر سمی خالی
ا ست .این مو ضوع ممکن ا ست آگاهانه و یا بدون آگاهی از
د ستور کار کنار گذا شته شود .پس ناگفته یا مغفول یعنی
شکل  .1شکاف آگاهی ( Severin, Tankard,

آنچه که نیست ولی در واقع ،باید (یا میتوانسته) باشد .این

)translated by Dehghan, 2007, 364

مفهوم تأثیر سلبی و محرومیتی دارد .لذا در بحث از اصالح

شکاف آگاهی که یکی از نظریههاي شناخته شده در

برنامه درسی موضوعی بسیار جدي است .بدین جهت نظام

خصوا تأثیر رسانههاي جمعی است ،معتقد است که

آموزشااای نیاز دارد به دور از سااانت و عادت و با توجه به

ارتباط جمعی نابرابريهاي اطالعاتی موجود را تقویت

ساایالیت و پویایی برنامه درساای ،همواره بنا به اقتضااائات

میکند یا افزایش میدهد؛ بنابراین ،این نظریه قائل نیست

زمانی ،مکانی ،اجتماعی ،ساایاساای ،اقتصااادي و  ...برنامه

که جمعیت داراي طبقه پایین ،کامالً بیخبر باقی میمانند،

درسی را پایش نماید (.)Mosapour, 2008

بلکه مدعی است که رشد دانایی بهطور نسبی در میان

بدیهی اساات که اولین قدم براي تبدیل برنامه درساای

گروههاي داراي منزلت باال بیشتر است ( Mcquail,

مغفول به برنامه درسی آشکار شناخت ابعاد آن است .بدون

.)translated by Ejlali, 2006

تشاااخیص ن یاز ،برنامهریزي درسااای امکان پذیر نیسااات

با عنایت به آنچه درباره اهمیت ساااواد رساااانهاي از

( .)Maleki, 2012یکی از م سائل مهم ،تبیین ضرورت و

یكسو و نتایج برخی پژوهشها درباره سطح سواد رسانهاي

اهمیت نیاز سنجی در برنامه در سی است .سنجش نیازها و

دان شجویان از سوي دیگر مورد ا شاره قرار گرفت ،پژوهش

استفاده از آنها در برنامهریزي درسی ،پرسشهاي بنیادي

حا ضر باهدف برر سی و ضعیت سواد ر سانهاي دان شجویان

درباره محتوا و ضااارورت ها از یكساااو و انف جار دانش و

دانشااگاه بجنورد به انجام رساایده اساات .بررساای اجمالی

پیشااار فت هاي ساااریع علمی و لزوم گزینش بهترین و

ساارفصاالهاي وزارت علوم بهویژه در درسهاي عمومی و

مؤثرترین م فاهیم و محتوا با تو جه به م حدود یت هاي

معارف ،حاکی از مغفول ماندن ساااواد رساااانهاي در بین

یادگیري انسااان از سااوي دیگر ،ضاارورت توجه به فرآیند

دروس عمومی اساات .اگر برنامه درساای را ناظر به محتواي

برنامهریزي در سی را آ شکار نمود .نیاز سنجی براي تدوین

رساامی و لیررساامی ،فرآیند ،محتوا ،آموزشهاي آشااکار و

برنامه در سی جدید در شرایطی صورت میگیرد که برنامه

پنهان بدانیم ( ،)Maleki, 2012انتظار میرود که آموزش

در سی ،هنوز تدوین ن شده ا ست و انگیزه ا صلی ا ستفاده و

سااواد رسااانهاي در ذیل یکی از انواع برنامه درساای آشااکار

اجراي نیازسااانجی ،مشاااخص کردن جهتگیريهاي کلی

گنجانده شود.

برنامه ا ست .در این موقعیت ،چگونگی و نحوه تدوین سایر

برنااامااه درسااای پوچ ،محااذوف ،عق یم و مغفول

عناصاار برنامه درساای تا حد زیادي به نیازساانجی بسااتگی

ترجمههایی هستند که بهصورت هممعنی در مقابل Null

دارد .برنامه درسی در این حالت فاقد هرگونه سابقه است و

 Crriculumبکار گرفته شااادهاند .متفکران حوزه برنامه

ماله و معیار خا صی نیز براي شنا سایی هدفهاي برنامه

درسی از انواع برنامههاي درسی یاد کردهاند و در این میان

در سی وجود ندارد و اگر وجود دارد ،ب سیار انده و ناکافی

 )1985; 1994( Eisnerانواع برنامه درسااای را شاااامل

اساات و به این دلیل گروه برنامهریزي درساای با طراحی و

برنامه درسی آشکار ،پنهان و ناگفته یا مغفول دانسته است.

اجراي برنامه سنجش نیازها ،محورهاي برنامه درسی جدید

از دیدگاه آیزنر ،برنامه درسااای ناگفته یا مغفول شاااامل

را مشخص مینماید ( .)Fathivajargah, 2009از اینرو،

 6فناوری برنامه درسی ،جلد  ،1بهار و تابستان 1395
بدیهی اسااات که هرگونه اقدامی در این زمینه مساااتلزم

و برنامهریزي درسی براي جامعه دانشجویی مناس سازي و

نیازسنجی و سنجش وضعیت اولیه است .یافتههاي پژوهش

روزآمد شد.

حاضاار ضاامن روشاانسااازي وضااعیت سااواد رسااانهاي

این پرسشنامه ،سواد رسانهاي را با ابعاد توانایی

دانشجویان ،میتواند دادههاي اولیه را در اختیار برنامهریزان

دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی و برقراري ارتباط با پیامهاي

درسااای ،فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آموزش عالی قرار

رسانهاي در اشکال مختلف و همچنین تفکر انتقادي مورد

دهد.

سنجش قرار میدهد .براي هر مؤلفه سازنده سواد رسانهاي

روش
همانطور که در مقدمه اشاااره شااد هدف اصاالی پژوهش
حا ضر برر سی و ضعیت سواد ر سانهاي و اجزاي سازنده آن
در دانشااجویان دختر و پساار دانشااگاه بجنورد بود .بهطور
جزئیتر این پژوهش به دنبال پا سخ به سؤاالت زیر ا ست:
آیا بین وضااعیت سااواد رسااانهاي دانشااجویان از یكسااو و
جنسیت ،پایگاه اقتصادي -اجتماعی و رشته تحصیلی آنها
از سااوي دیگر رابطه معنیداري برقرار اسااته همچنین آیا
بین پایگاه اقتصااادي -اجتماعی دانشااجویان و اسااتفاده از
رسااااا نه هاي مکتوب و لیر مکتوب ( مان ند اینتر نت و
رسانههاي اجتماعی) رابطه معنیداري وجود دارده
براي یافتن پاسااخ سااؤاالت فوو ،پژوهشااگران در ذیل
روشهاي توصاایفی-پیمایشاای ،از یك پرسااشاانامه محقق
سااااخته براي جمعآوري داده ها اساااتفاده کردند .در این
زمینه تاکنون دو پر س شنامه در ایران ساخته شده ا ست.
نمونه نخ ست در سال  2010تو سط تقی زاده ،دان شجوي
دکتري علوم ارتباطات دانشااگاه عالمه طباطبایی و در طی
انجام رساااله دکتري ،ساااخته شااده اساات .محتواي این
پرسااشاانامه  40سااؤالی ،بیشااتر ناظر به ساانجش سااواد
رساااانهاي در بین دانشآموزان اسااات .نمونه دوم توساااط
اشاارفی ریزي عضااو هیأت علمی دانشااگاه علوم پزشااکی
اصاافهان در سااال  2012ساااخته شااده اساات .نمونه دوم
اگرچه جامعه دان شجویی را مخاط قرار داده ا ست ،اما به
نظر میرسااید که با عنایت به پررنگتر شاادن اسااتفاده از
رساااانههاي تعاملی جدید ،چون فیسبوه ،تویتر ،تلگرام و
مانند آن ،نیازمند بازنگري و ا صالح ا ست .به هر روي ،بعد
از بررسیها و مشاورهها ،پرسشنامه نخست با ضری پایایی
 0/70و با همکاري سااازنده آن مورد بازبینی و اصااالح قرار
گرفت و روایی آن با نظر تعدادي از ا ستادان علوم ارتباطات

تعدادي گویه و سؤال طراحی شد .پاسخها بر اساس طیف
پنجتایی لیکرت طراحی و از  1تا  5کدگذاري شدند .در این
پرسشنامه حداقل سواد رسانهاي  50و حداکثر  250خواهد
بود .با توجه به دامنه این تغییرات ،دانشجویان در  3سطح
سواد رسانهاي دستهبندي میشوند :پایین ( 50تا ،)116/66
متوسط ( 116/67تا  )183/32و باال ( 183/33تا .)250
توضااایح بیشاااتر ابعاد ساااواد رساااانهاي که از طریق
پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفت در ادامه آمده است:
توانایی د ستر سی و ا ستفاده از ر سانهها :این توانایی با
میزان دسااترساای و اسااتفاده از رسااانههاي مختلف بهویژه
استفاده از رسانههاي تعاملی سنجیده میشود.
توانایی تحلیل و ارزیابی پیامهاي رسانهاي :این توانایی
معادل میزان آگاهی دانشاااجویان از تولیدکنندگان پیامها،
دامنه سایتها ،مالکیت ر سانهها ،ت شخیص محتوا و تحلیل
پیامها است.
توانایی تولید و برقراري ارتباط با پیامهاي رساااانهاي:
منظور از این توانایی ،آن دسته از توانمنديهاي افراد است
که به کمك آن افراد میتوانند پیامی را در رسانهها ایجاد و
با رسانهها ارتباط برقرار کنند.
تفکر انتقادي نسااابت به محتواي رساااانهها :منظور از
تفکر انتقادي داشااتن نگرش انتقادي نساابت به رسااانهها و
بهویژه کیفیت و صااحت محتواي آنهاساات .تفکر انتقادي
مرت ب ه باالتر تحل یل و ارز یابی اسااات و با تفکر ،داوري و
قضاوت همراه است.
پایگاه اقتصااادي -اجتماعی :متغیر پایگاه اقتصااادي-
اجتماعی خانواده ،از ترکی معرفهاي درآمد ،تحصاایالت،
شااغل پدر و مادر حاصاال میشااود که در سااطح ساانجش
ترتیبی واقع میگردد.
جامعه آماري پژوهش حا ضر کلیه دان شجویان م شغول
به تح صیل در دان شگاه بجنورد در سال تح صیلی 94-95
بودند که نزدیك به  3000دانشااجو اساات .براي بهدساات

اسکندری و تقی زاده ،سواد رسانهای :برنامه درسی مغفول در آموزش عالی7 ...
آوردن حجم نمونه از جدول کرجساای و مورگان اسااتفاده

جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی شركتكنندگان در

شااد .بر اساااس این جدول ،براي جامعه آماري  3500نفر،

پژوهش

حجم نمونه  346کافی اسااات .باوجود کمتر بودن جامعه
آماري ،جهت اطمینان حدود  400پرسشنامه با استفاده از

ویژگیهای
جمعیت

جنس

پایگاه
اقتصادی-
اجتماعی

یافتههاي پژوهش به ترتی

در دو بخش توصیفی و

نمونه را تشکیل میدهند .همچنین از نظر رشتههاي
تحصیلی ،بیشترین درصد  39/1درصد (142نفر) ،در
دانشکده علوم انسانی و کمترین درصد 39/1 ،درصد (50
نفر) در دانشکده هنر مشغول به تحصیل هستند .همچنین
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نمونه در جدول  1آمده است .با توجه به اطالعات ارائه شده
(198نفر) ،و دانشجویان پسر با  45/2درصد (164نفر) حجم

دختر

198

54/5

عاالااوم

استنباطی ارائه شده است .ویژگی جمعیت شناختی حجم
در جدول  ،1از نظر جنس ،دانشجویان دختر با  54/5درصد

كل)

پاسخ

مخدوش ،دادههاي تعداد  363پرسااشاانامه مورد اسااتفاده

یافتهها

تعداد

بااادون

هنر و علوم پایه توزیع شد .با کنار گذاشتن پرسشنامههاي
قرار گرفت.

(=363تعداد

شناختی

روش نمونااهگیري خوشااااهاي چناادمرحلااهاي ،1در بین
دان شجویان چهار دان شکده علوم ان سانی ،فنی و مهند سی،

درصد

رشته
تحصیلی

بااادون
پاسخ
کل

جدول  2وضعیت سواد رسانهاي دانشجویان دختر و
پسر و موقعیت آنها را در قبال مؤلفههاي سازنده سواد

از مجموع  363دانشجوي شرکت کننده ،بیشترین درصد،

رسانهاي نشان میدهد .با توجه به دادههاي جدول ،2

 52/9درصد (192نفر) در پایگاه اقتصادي -اجتماعی

میانگین سواد رسانهاي دانشجویان پسر 2/60 ،و دانشجویان

متوسط و کمترین درصد 31/1 ،درصد ( 113نفر) در پایگاه

دختر  2/43است .به عبارتی میانگین سواد رسانهاي

باال قرار دارند.

دانشجویان پسر از دختر باالتر است؛ هرچند که از لحاظ
سطح سواد رسانهاي ،هر دو گروه ،در سطح متوسط رو به
پایین قرار دارند .همچنین در خصوا مؤلفههاي سازنده
سواد رسانهاي نیز ،در هر  4مؤلفه دانشجویان پسر از
میانگین باالتري برخوردارند .البته در همه مؤلفهها ،سطح
سواد رسانهاي دانشجویان ،در حد متوسط قرار دارد بهجز
مؤلفه دسترسی و استفاده از رسانهها ،که هم دختران و هم
پسران در سطح پایین قرار دارند.

multi-phase cluster sampling

1.
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جدول  .2مقایسه سواد رسانهای و اجزای سازنده سواد رسانهای در بین دانشجویان دختر و پسر بر اساس اختالف میانگینها
گروههای

میانگین از

انحراف

دانشجویی

5

استاندارد

توانایی دسترسی و استفاده از

 198دختر

2/01

0/44

پایین

رسانهها

 164پسر

2/18

0/51

پایین

 198دختر

2/48

0/50

متوسط

 164پسر

2/62

0/51

متوسط

توانایی تولید و ارتباط با پیامهای

 198دختر

2/44

0/56

متوسط

رسانهای

 164پسر

2/68

0/62

متوسط

 198دختر

2/61

0/49

متوسط

 164پسر

2/80

0/51

متوسط

 198دختر

2/43

0/40

متوسط

 164پسر

2/60

0/43

متوسط

عناصر سازنده سواد رسانهای

توانایی تحلیل و ارزیابی

تفکر انتقادی
سواد رسانهای (كل)

جدول  ،3سطح سواد رسانهاي دانشجویان را نشان

اختالف

سطح

معنیداری

میانگین
-0/17

0/01

-0/14

0/009

-0/24

0/0001

-0/21

0/001

-0/17

0/0001

جدول  .4سطح سواد رسانهای دانشجویان

میدهد .یافتههاي این جدول ن شان داد که میانگین سواد

معیار

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

رسااانهاي دانشااجویان برابر با  2/50از  5اساات .همچنین

كم

120

33/1

33/1

پایینترین نمره ساواد رساانهاي کسا شاده  1و باالترین

متوسط

241

66/4

99/4

نمره  3/82ا ست .میانگین سواد ر سانهاي دان شجویان در

باال

2

0/6

100

طیف متوساااط قرار دارد اما به ساااطح پایین و ضاااعیف

كل

363

100

نزدیكتر اسااات تا ساااطح باال .طیف پایین از  1تا  2/33و
طیف متوسط از  2/34تا  3/64را شامل میشود.

قرار گرفته ،سطح سواد رسانهاي در بین دانشجویان دختر و
پسر است .جدول  ،5اطالعات مربوط به این سؤال را نشان

جدول  .3میانگین سواد رسانهای دانشجویان

شاخص

تعداد

كمترین

باالترین

میانگین

استاندارد

انحراف
0/41

0/17

میدهد.
جدول  .5مقایسه میانگین سواد رسانهای در دختران و پسران
دانشجو و نتایج آزمون t
متغیر

جنس

تعداد

میانگین

استاندارد

سطح سواد رسانهاي متوسط و کمترین درصد ،یعنی 0/6

رسانهای

پسر

164

2/60

انحراف

مورد بررسی ،بیشترین درصد 66/4 ،درصد ( 241نفر) در

سواد

t

اطالعات جدول  4نشان میدهد ،از  363دانشجوي

میانگین

دختر

198

2/42

معنیداری

رسانهای

واریانس

سوووواد

363

1/00

3/82

2/50

نخستین سؤالی که در بخش استنباطی مورد بررسی

0/39
0/42

-4/02

0/0001

درصد ( 2نفر) در سطح سواد رسانهاي باال قرار دارند .در
مجموع سطح سواد رسانهاي  99/4درصد دانشجویان

با توجه به نتایج آزمون آماري ،فرض عدم تفاوت

دانشگاه بجنورد در حد متوسط و پایین ارزیابی میشود.

واریانسها تأیید میشود .بنابراین ،با مقدار  tبرابر با 4/02
و سطح معنیداري  ،0/0001میتوان گفت بین پسران و
دختران دانشجو از نظر سواد رسانهاي ،در سطح خطاي 1
درصد و با اطمینان  99درصد تفاوت معنیداري وجود دارد.
بنابراین میتوان گفت که سطح سواد رسانهاي دانشجویان

اسکندری و تقی زاده ،سواد رسانهای :برنامه درسی مغفول در آموزش عالی9 ...
پسر با میاناگین  2/60از دختران باا میاناگین 2/42

جدول  .8میانگین سواد رسانهای و رشته تحصیلی دانشجویان
(دانشکده)

باهطاور معنیداري بیشتر است.
رشته

جدول  ،6نتایج آزمون میزان سواد ر سانهاي بر ا ساس
پایگاه اقتصادي ،اجتماعی را نشان میدهد.

تحصیلی

استفاده

هنر

50

2/52

0/34

0/04

علوم پایه

63

2/46

0/42

0/05

انووحووراف

خطای

استاندارد

استاندارد

پایین

113

2/37

0/37

0/03

متوسط

192

2/55

0/38

0/02

باال

58

2/58

علوم

0/54

0/07

کل

363

2/50

0/41

0/02

انسانی

پایگاه

فراوانی

سوووواد
رسانهای

استاندارد

استاندارد

اجتماعی
سطح

میانگین
تعداد

جدول  .6میزان سواد رسانهای بر اساس پایگاه اقتصادی-
م یانگین

انحراف

خووطووای

فنی و
مهندسی

كل

142

0/40

2/54

0/03

105

2/47

0/47

0/04

360

2/50

2/42

0/02

در توصیف جدول  6باید گفت :از بین دانشجویان
شرکتکننده 192 ،113 ،و  58دانشجو به ترتی متعلق به

جدول  .9تحلیل واریانس میانگین سواد رسانهای

سه پایگاه اقتصادي -اجتماعی پایین ،متوسط و باال هستند.

م ج موع

در جه

میانگین

میانگین سواد رسانهاي دانشجویان پایگاه اقتصادي-

مقدار

مجذورات

آزادی

مربعات

F

اجتماعی باال  2/58و دانشجویان پایگاه اقتصادي -اجتماعی
متوسط  2/55و دانشجویان پایگاه اقتصادي -اجتماعی

بین
گروهی

پایین  2/37است.

0/42

3

جدول  .7تحلیل واریانس میانگین سواد رسانهای
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مربعات

بینگروهی

2/77

2

1/38

درونگروهی

60/89

360

0/16

كل

63/67

362

مقدارF

8/20

سطح
معنیداری

0/0001

درون
گروهی

كل

62/99
63/41

معنیداری

0/14
0/79

356

سطح

0/49

0/17

359

با توجه به دادههاي جدول  ،9نتایج آزمون آماري
تحلیل واریانس ،در  Fبرابر با  0/79و سطح معنیداري
 0/49میتوان نتیجه گرفت رابطه بین رشته تحصیلی
(دانشکده) و سواد رسانهاي آنها ،معنادار نیست .اما در

با توجه به دادههاي جدول  ،7نتایج آزمون آماري

توصیف بر اساس جدول  8باید گفت :سطح سواد رسانهاي

تحلیل واریانس ،با  Fبرابر با  8/20و سطح معنیداري

دانشجویان دانشکده فنی با میانگین  2/54از سایر

 0/0001میتوان نتیجه گرفت به احتمال  99درصد

دانشجویان باالتر است و در ردههاي بعدي دانشجویان

( ،P≤0/01سطاح معنیداري= )0/0001تفاوت بین سواد

دانشکدههاي هنر با میانگین  2/52و سپس دانشجویان

رساناهاي داناشجاویاان در پاایگااههااي اقتصاادي-

رشته علوم انسانی با میانگین  2/47و در نهایت دانشجویان

اجاتماعای مختلف معنیدار بود.

دانشکده علوم پایه با میانگین رتبه  2/46قرار دارند .البته
این اختالف معنیدار و قابل تعمیم به جامعه آماري نیست.
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جدول  .10میزان استفاده از رسانههای مکتوب بر اساس پایگاه

جدول  .12میزان استفاده از اینترنت بر اساس پایگاه اقتصادی-

اقتصادی -اجتماعی

اجتماعی

سطح
پایگاه

انحراف

میانگین
تعداد

خوووطوووای

سطح

استاندارد

پایگاه

میانگین
تعداد

استفاده

استاندارد

پایین

113

1/30

0/61

0/05

متوسط

192

1/33

0/59

0/04

متوسط

باال

58

1/38

0/61

0/08

باال

58

كل

363

1/33

0/60

0/03

كل

363

م ج موع

در جه

میانگین

مقدار

سوووطووح

مجذورات

آزادی

مربعات

F

معنیداری

گروهی

پایین

113

3/56

1/38

0/12

192

4/15

1/14

0/08

4/29

0/99

0/13

3/99

1/23

0/06

0/25

2

0/12

131/30

360

0/36

131/55

362

پایین ( 113نفر) ،متوسط ( 192نفر) و باال ( 58نفر) قرار
دارند .میانگین استفاده از اینترنت در دانشجویان پایگاه
اقتصادي -اجتماعی باال  4/29و در دانشجویان با پایگاه

0/34
درون

استفاده

استاندارد

دانشجو مورد مطالعه ،در سه پایگاه اقتصادي -اجتماعی

مکتوب

بین

استاندارد

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول 363 ،12

جدول  .11تحلیل واریانس میانگین استفاده از رسانههای

گروهی

انحراف

خطای

اقتصادي -اجتماعی متوسط  4/156و در دانشجویان با

0/70

پایگاه اقتصادي -اجتماعی پایین  3/56است.
جدول  .13تحلیل واریانس میانگین استفاده از اینترنت

كل

مجموع

درجه

میانگین

مقدار

سطح

مجذورات

آزادی

مربعات

F

معنیداری

با توجه به دادههاي جدول  ،11نتایج آزمون آماري
تحلیل واریانس ،در  Fبرابر با  0/79و سطح معنیداري

بین

 0/70میتوان نتیجه گرفت تفاوت میزان استفاده از

گروهی

رساناههااي ماکتاوب بین رشتاههاي تحصیلی (دانشکده)،

درون

معنیدار نیست .اما در توصیف بر اساس جدول  11باید

گروهی

گفت :میزان استفاده از رسانههاي مکتوب دانشجویان با

30/91

2

15/45

519/07

360

1/44

549/98

362

10/71

كل

0/0001

پایگاه اقتصادي ،اجتماعی باال با میانگین  1/38از سایر
دانشجویان باالتر است؛ و در ردههاي بعدي ،دانشجویان
پایگاه اقتصادي ،اجتماعی متوسط و پایین به ترتی

با

میانگین  1/33و  1/30قرار دارند .البته این اختالف معنیدار
و قابل تعمیم به جامعه آماري نیست.

با توجه به دادههاي جدول  ،13نتایج آزمون آماري
تحلیل واریانس ،در  Fبرابر با  10/71و سطح معنیداري
 0/0001مایتوان نتیجاه گارفت بهاحتمال  99درصاد
( )P≥0/01تفاوت بین میزان استفاده از اینترنت در
دانشجویان با پایگاه اقتصادي -اجتماعی مختلف معنیدار
است و دانشجویان متعلق به پایگاه باالتر از اینترنت بیشتر
استفاده میکنند.

اسکندری و تقی زاده ،سواد رسانهای :برنامه درسی مغفول در آموزش عالی11 ...
جدول  .14میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر
اساس پایگاه اقتصادی -اجتماعی
سطح
پایگاه

میانگین

انحراف

تعداد
استفاده

استاندارد

بحث و نتیجهگیری
همانطور که قبالً اشاره شد ،بحث سواد رسانهاي به نسبت

خوووطوووای

سابقه آن در دنیا ،در ک شور ایران مهجور بوده ا ست .نتایج

استاندارد

بهدسااات آمده از این تحقیق بهطور کلی مؤید این مطل

پایین

113

3/15

1/42

0/13

متوسط

192

3/56

1/29

0/09

باال

58

3/81

1/30

0/17

كل

363

3/47

1/35

1/070

ا ست .نتایج ن شان داد که سطح سواد ر سانهاي اکثر قری
بهاتفاو دان شجویان ( 99/4در صد) در سطح متو سط رو به
پایین قرار دارد و تنها  2نفر یعنی  0/6درصد از سطح سواد
رساااانهاي باال برخوردارند .از دیگر یافته ها اینکه ،در همه
ابعاد سواد ر سانهاي یعنی میزان د ستر سی ،توانایی تولید
پیام و ارتباط با رسااانهها ،تحلیل و ارزیابی و تفکر انتقادي،
نمره پ سران از دختران باالتر ا ست .همچنین م شخص شد

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول 363 ،14

که بین پایگاه اقت صادي -اجتماعی و سطح سواد ر سانهاي

دانشجو در سه پایگاه اقتصادي– اجتماعی پایین ( 113نفر)،

دانشااجویان ،میزان اسااتفاده از اینترنت و همچنین میزان

متوسط ( 192نفر) و باال ( 58نفر) قرار دارند .میانگین میزان

ا ستفاده از شبکههاي اجتماعی رابطه مثبت معنادار برقرار

استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي در دانشجویان با

است.

پایگاه اقتصادي -اجتماعی باال  ،3/81در دانشجویان با پایگاه

از حیث پایین بودن میزان سواد رسانهاي دانشجویان،

اقتصادي -اجتماعی متوسط  3/56و در دانشجویان با پایگاه

نتایج این تحقیق ،با نتایج ایران پور ( ،)2010تقی زاده

اقتصادي -اجتماعی پایین  3/15است.

( ،)2014; 2011سلیمان و همکاران ( )2013و Phang

جدول  .15تحلیل واریانس میانگین استفاده از شبکههای

( )2005مطابقت دارد .یافتهها همچنین نتایج

اجتماعی

 )2012( Finquelievic et alرا براي ارائه آموزش سواد

بین
گروهی

مجموع

درجه

میانگین

مقدار

سطح

مجذورات

آزادی

مربعات

F

معنیداری

19/60

2

9/80

642/21

360

1/78

گروهی

661/82

362

كل

0/004

با توجه به دادههاي جدول  ،15نتایج آزمون آماري
تحلیل واریانس ،در  Fبرابر با  5/495و سطح معنیداري
 0/004مایتاوان نتیجاه گارفت بهاحتمال  95درصاد
( )P≥0/05میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي
بین دانشجویان با پایگاه اقتصادي -اجتماعی مختلف
متفاوت و معنیدار است و دانشجویان متعلق به پایگاه
اقتصادي -اجتماعی باالتر ،از این شبکهها بیشتر استفاده
میکنند.

اینترنت تأیید میکند.
نتایج حاصل شده ،با نتایج تحقیق اشرفی ریزي و

5/49
درون

رسانهاي باهدف نابرابري و شکاف دیجیتالی ،همراه با نفوذ

همکاران ( )2013که جامعه دانشجویان پزشکی را مورد
بررسی قرار داده است همخوانی ندارد .البته ناهمخوانی اخیر
را میتوان به نظریه شکاف آگاهی و اختالف طبقات
اجتماعی -اقتصادي نسبت داد؛ چراکه استان خراسان
شمالی به نسبت اصفهان از محرومیت بیشتري برخوردار
است .همچنین میتوان حدس زد که دانشجویان
دانشگاههاي علوم پزشکی از وضعیت اجتماعی -اقتصادي
بهتري برخوردار باشند ،از اینرو ،اختالف مشاهده شده در
میانگین سواد رسانهاي بین دو استان و دو دانشگاه قابل
دره و تبیین است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که دانشجویان با پایگاه
اقتصادي -اجتماعی باال ،نسبت به دانشجویان با پایگاه
پایینتر ،از اینترنت و شبکههاي اجتماعی بیشتر استفاده
میکنند .این یافته نیز ،با نتایج تحقیق شاهرخ اسکویی
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( ،)2006ایران پور ( ،)2010تقی زاده ( )2012; 2011و

برنامههاي صدا و سیماي جمهوري اسالمی میبایست تا حد

 )2012( Singhبرابري میکند .البته در سطح سواد

زیادي مورد توجه و استفاده باشد؛ و این در حالی است که

رسانهاي باال ،تعدادي از افراد پایگاه اقتصادي– اجتماعی

دانشجویان چندان اهل استفاده از شبکههاي تلویزیونی

پایین نیز حضور دارند و این نشان دهنده آن است که

داخلی نیز نیستند ( 92درصد و  60درصد دانشجویان کمتر

منحصراً همه کسانی که در سطح باالیی از سواد رسانهاي

از یك ساعت به ترتی

از شبکههاي تلویزیونی خارجی و

هستند متعلق به پایگاه باال نیستند؛ موضوعی که نظریه

داخلی استفاده میکنند).

شکاف آگاهی نیز آن را میپذیرد .بر اساس این نظریه،

بهطور کلی برنامههاي فارسی رادیویی چه داخلی و چه

ارتباط جمعی ،نابرابريهاي اطالعاتی موجود را تقویت

خارجی محبوبیتی در بین دانشجویان ندارد ( 95درصد و

میکند؛ یا افزایش میدهد؛ بنابراین قائل نیست که جمعیت

 80درصد دانشجویان به ترتی اصالً از رادیوهاي خارجی و

ال بیخبر باقی میمانند؛ بلکه مدعی
داراي طبقه پائین ،کام ً

داخلی استفاده نمیکنند) .در مقابل  90درصد دانشجویان

است که رشد دانش بهطور نسبی در میان گروههاي داراي

از کاربران شبکههاي اجتماعی و به تعبیر جدیدتر از کاربران

منزلت باال بیشتر است .یافتههاي آماري نیز این نوع رفتار

رسانههاي اجتماعی (فیسبوه ،تلگرام ،تویتر ،و  )..به شمار

ارتباطی را تأیید میکند که از هر سه پایگاه افرادي در

میروند و اخبار را از این طریق و از طریق سایتهاي خبري

سطوح مختلف سواد رسانهاي وجود دارند.

دنبال میکنند .همانطور که یافتهها نشان میدهد

نتایج پژوهش در زمینه تفاوت معنیدار بین سواد

دانشجویان از روزنامههاي مکتوب استفاده نمیکنند (72

رسانهاي دانشجویان دختر و پسر نیز با نتایج تحقیق تقیزاده

درصد دانشجویان -چه پسر و چه دختر -اصالً روزنامه

( ،)2014; 2011ایران پور ( )2010و سلیمان و همکااران

مکتوب نمیخوانند و در این رابطه بین دختران و پسران

( )2013مطابقت دارد اما باا نتایاج تاحقیق اشرفیریزي و

تفاوت معنیداري وجود ندارد) .این یافته با مطالعات

همکاران ( )2013برابري نمیکند .همچنین نتایج تحقیق

 )1999( Hoffmannدر زمینه میزان مطالعه انده

در خصوا نبود تفاوت معنیدار بین سطح سواد رسانهاي

روزنامه در میان دانشجویان آمریکایی ،همخوانی دارد .با

دانشجویان دانشکدههاي مختلف و همچنین در پایگاه

وجود این ،دسترسی آنها به فضاي مجازي (بهویژه از طریق

اقتصادي -اجتماعی مختلف با نتایج تحقیق اشرفی ریزي و

تلفنهاي هوشمند) آنها را به سمت استفاده از سایتهاي

همکاران ( ،)2013ایرانپور ( )2010و تقیزاده (2011

خبري اینترنتی سوو داده است .بهطور کلی رسانههاي

; )2014همسو نبود.

اجتماعی و سایتهاي خبري اینترنتی از باالترین نرخ نفوذ

مرور یافتههاي توصیفی نشان میدهد که بیش از 90

در بین دانشجویان برخوردارند ( 77درصد دانشجویان از

درصد دانشجویان اهل استفاده از برنامههاي رادیویی و

سایتهاي خبري اینترنتی استفاده میکنند .و همچنین 90

تلویزیونی خارجی (برونمرزي) نیستند؛ دلیل این امر

درصاد داناشجاویاان کااربر شبکاههاا یا رسانههاي

میتواند سبك خاا زندگی دانشجویی باشد .زندگی جمعی

اجتماعی هستند که بیش از  71درصد از آنها بیش از یك

در خانهها و خوابگاههاي دانشجویی ،عدم دسترسی به

ساعت در روز از این رسانهها استفاده میکنند ،جال

آنکه

تلویزیون و ماهواره و همچنین عالقهمندي و وابستگی نسبی

در میزان استفاده و میزان دسترسی به اینترنت و رسانههاي

به رسانهها یا شبکههاي اجتماعی ،و سهولت دسترسی به

اجتماعی تفاوتی بین دختران و پسران وجود ندارد).

اینترنت از طریق تلفنهاي هوشمند باعث شده است که

نتایج این تحقیق در کنار دیگر شواهد حاکی از

دانشجویان مجالی و امکانی براي استفاده از برنامههاي

نامطلوب بودن سطح سواد رسانهاي دانشجویان است .اگر

ماهوارهاي فارسی زبانِ برونمرزي و همچنین رادیوهاي

متولیان بهویژه آنها که در حوزه تربیت دینی ،فرهنگی،

خارجی پیدا نکنند .عدم توجه یا عدم استفاده از شبکههاي

اخالقی و ارزشی فعالیت میکنند ،به تأثیر رسانهها و قدرت

تلویزیونی و رادیویی برونمرزي را بهسختی بتوان به دالیل

جریان سازي آنها در عصر اطالعات و ارتباطات باور داشته

ارزشی -اعتقادي نسبت داد؛ چراکه اگر اینطور بود،

باشند ،ارتقاء سواد رسانهاي را در یکی از اولویتهاي مهم
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،کارگاهها

بهگونهاي که برنامهریزان و مدیران در قال

 موضوع سواد رسانهاي، دانشگاهها.برنامهریزي قرار میدهند

، مناظرهها، جلسات نقد، کالسهاي آموزشی،دورهها

را میتوانند در ذیل دروس اختیاري از جمله «مهارتهاي

 جلسات فرهنگی و مانند آن بهطور،کرسیهاي آزاداندیشی

کاالسهااي رسمای باه

.مستقیم و لیرمستقیم به این مهم بپردازند
سپاسگزاری
مقاله پیش رو حاصل یك طرح پژوهشی مصوب دانشگاه
 مؤلفان. به اجرا درآمده است1395 بجنورد است که در سال
سپاس خود را از کلیه

بر خود فرض میدانند که مرات

همکاران و داورانی که آنها را در این خصوا یاري
 بهویژه معاونت محترم آموزشی و پژوهشی ابراز،رساندهاند
. خداوند یاورشان باد.دارند

زنادگی» باگنجانند و در قاال

 ظرفیت برنامه درسی، باوجود این.دانشجویان آموزش دهند
صریح در نظامهاي آموزشی محدود بوده و امکان پرداختن
، کارآفرینی،به همه مسائل مهم از جمله محیط زیست
 اما انتظار، سواد رسانهاي و مانند آن فراهم نیست،بهداشت
حداقلی این است که سواد رسانهاي از ذیل برنامه درسی
 برنامهاي که باید آموخته شود اما تدریس- 1مغفو ل
 خارج شده و-)Mehrmohammadi, 2004( نمیشود
 برنامهاي که- 2در زمره برنامههاي درسی ضمنی یا پنهان
ال و بهطور
ً نظام آموزشی قصد آموزش آن را ندارد ولی عم
 قرار گیرد؛-ضمنی توسط شاگردان یاد گرفته میشود
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Abstract

Introduction: Media literacy is defined as the ability to access, use, analyze, produce and communicate with media
messages in variety of media and also critical thinking about media content. Media literacy has been included in
formal curriculums of different countries; however, it is classified as null curriculum in Iran. The aim of this
research is to examine the media literacy among students of University of Bojnord.
Method: This study presents a descriptive survey and uses a self-administered questionnaire with 0.70 reliability
score based on alpha Cronbach test. 363 people from 3000 students filled the questionnaires.
Results: the results showed that 99.4% of students’ score of media literacy is lower than average. Only the score
of 2 students (0.06%) is high. The score of male is significantly higher than female. Also there is significant
relationship between social-economic statues of student in the one hand and the score of media literacy, internet
usage rate and social media use in the other hand. Due to the increase in the penetration rate of the new media
among students and role of these media in formation of cultural, religious, political processes and low score of
students’ media literacy, it seemed higher education system should exit media literacy from null curriculum and
include it under formal or at list implicit curriculum.
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