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طراحی الگوی مدیریت بحران
در رسانه
نوشتة
علی پاکباز خسروشاهی

چکیده

هدف تحقیق حاضر ،ارائة مدل راهبردی بحران در سواد رسانهای و بررسی رابطه میان سواد رسانهای مخاطبان و مصونیت
و اقتصادی است  .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ نوع عملی ،با روش توصیفی پیمایشی است .در این
پژوهش با توجه به مدل تحقیق ،شانزده فرضیه تدوین شده  .جامعة آماری پژوهش حاضر شامل  120نفر از نخبگان آشنا با
رسانه در شهر اصفهان است؛ لذا به دلیل محدویت جامعة مورد مطالعه ( 120نفر) ،کل جامعة آماری مورد بررسی قرارگرفته

است  .این پژوهش در شهر اصفهان ،با محوریت بررسی تأثیر سواد رسانهای بر انسان و نقش آن در مدیریت بحران ،در سال
 1395انجام شده است .برای جمع آوري اطالعات ،پرسشنامهای محققساخته با  55سوال استفاده شد؛ كه روايي آن را استادان
راهنما ،مشاور و متخصصان و صاحبنظران مديريت تأیید کردند ،همچنین پايايي این پژوهش از طريق شاخص آلفاي
كرونباخ معادل 84درصد به دست آمد كه شامل ویژگیهای فردي و سوالهاي اصلي و تخصصي ،ويژه بررسي فرضيههاي
تحقيق است .اطالعات جمعآوري شده به وسيلة نرم افزار  SPSSو  LISRELاز طريق آزمونهاي آماري در دو سطح توصيفي
(فراواني ،درصد ،درصد انباشته ،ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي(مدل بندي رگرسيوني وآناليز واريانس ،آزمون ناپارامتري
كلموگروف اسميرونف و نيز آزمون غيرپارامتريك فريدمن و معادالت ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل) مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت .بر اساس نتايج به دست آمده ،همة فرضیه های پژوهش تأیید شد .نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه فرعی تأثیر
سکوالریسم بر مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای با ضریب  0/83دارای بیشترین تأثیر است .

کلیدواژه :شناخت سکوالریسم ،قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی ،تأثیرپذیری از تغییرات
اجتماعی منفی  ،مصونیت و آگاهی هوشمندانه  ،شناخت اومانیسم  ،شناخت امپریالیسم ،مدیریت بحران.
* دکتری مدیریت گرایش آینده پژوهشی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان nakhost@yahoo.com
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و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای ،تأثیر پذیری از تغییرات اجتماعی منفی و قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی
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مقدمه
در سپهر رسانهای امروز ،که رسانهها با تحولهای شگرف روبهرو هستند و کاربرد چند الیه و
پیچیدة آنها در تغییرات جهانی شگفتانگیزاست ،جنگ رسانهای یا جنگ نرم ( )Soft Warfareدر
مقابل جنگ سخت ( )Hard Warfareمفهوم تازهای پیداکرده و استفاده دولتها از آن بسیار متفاوت
است .اما در قرن بیست و یکم ،که صاحبنظران آن را قرن بحران مینامند ،فجایع زیست محیطی،
آشوبهای سیاسی اجتماعی و همچنین جنگها وارد حیات جمعی بشر شده است .به تناسب
بحرانها ،راهکارها ،فناوریها و سیستمهای متنوعی برای کنترل اوضاع ابداع شده است .در زمینة
جنگ رسانهای میتوان با استفاده از آموزش سواد رسانهای ،به عنوان مهمترین عامل در مدیریت
بحران ،در جلوگیری از اضمحالل فرهنگ ،سبک زندگی ،آداب ،رسوم ،سنّتها ،اعتقادات دینی و
مذهبی و سرانجام بحرانها و کودتاهای رنگی تالش کرد ،دراین بخش از مقاله به ارایة اهمیت ،
سؤاالت و همچنین اهداف پژوهش پرداخته می شود.

شرح و بیان مسئله
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بحران ،یک رویداد غیرمنتظره و نامطلوب است ،که بر اثر بالیای طبیعی ،عدم توجه به تمهیدات
ایمنی ،مسائل اجتماعی و  ...به وقوع میپیوندد و منجر به سانحه شدید ،فاجعه و بحران ملی
میشود .به جهت مهار حوادث غیرمترقبه ،وجود سیستمی به نام “سیستم مدیریت بحران” ضروری
است .این سیستم مدیریتی میبایست ،با برنامهریزی دقیق و تشکیل کمیتههایی برای جمعآوری
اطالعات و تجزیه و تحلیل دادهها ،به پیشبینی احتمال وقوع بحران و پیشگیری از آن ،همچنین
تحلیل بحران به وجود آمده و چگونگی مقابله با آن ،برآورد خسارات مادی و معنوی ،در نهایت
ایجاد تعادل و بازگرداندن شرایط پیشین ،بپردازد.
چگونگی استفاده از رسانهها در مواقع بحرانی میتواند بحران به وجو د آمده را در سطوح
داخلی ،ملی و بینالمللی مهار کرده و موجب تسلط مردم و مسئوالن بر اوضاع نابسامان شود.
ش آن میتوانند تأثیری بسزا و نقش قابل توجهی داشته
رسانهها در مهار بحران و یا ایجاد و افزای 
باشند .در واقع مدیریت بحران میتواند از رسان ه به بهترین شیوه و با منطقی مدون بهره بگیرد و
این تنها زمانی میسر است که در برنامهریزیها از تمام امکانات و تجهیزات موجود استفاده شود.
(تاجیک)16 :1384 ،
گاهی ممکن است طرفین درگیر بحران ،با سکوت و یا استفاده از ابزارهای دیپلماسی به دنبال
راه حل و یا وخیمتر کرد ن اوضاع باشند ،که با توسل به وسایل ارتباط جمعی ،میتوان مواضع
بسیاری از طرفهای بحران را روشن و یا با استفاده از چهرههای مطرح ملی یا جهانی و افکار
ب مدیریت بحران برای
ن ترتی 
عمومی این مواضع را به سمت و سوی دیگری هدایت کرد .بدی 
رسیدن به اهداف خود ،علیالقاعده میبایست از طریق وسایل ارتباط جمعی ،آگاهیهای الزم و

سواد رسانهای
سواد رسانهای در دنیا ،پدیدة جدیدی است به طوری که مرکز سواد رسانهای (،)Center For Media Literacy
آن را چشمانداز جدیدی از سواد برای قرن  21میداند .زیرا رسانه های جمعی و فناوریهای جدید
ارتباطی ،فرصتهای جدیدی را برای مشارکت گسترده نسل جوان ،در پیشبرد مداوم میراث فرهنگی
و سنّتهای مدنی و اجتماعی فراهم آوردهاند .در عین حال ،این رسانهها ،روزانه با پیامهای خود،
مخاطبان بسیاری را از طبقههای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی و از گروههای سنی متفاوت هدف قرار
میدهند .پژوهشها نشان میدهد به طور میانگین ،روزانه نزدیک به 70درصد از زمان افراد ،نوعی
استفادة رسانهای را شامل میشود که این استفاده میتواند هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی
باشد( .پاتر)16 :1391 ،
در کشورهای پیشرفته دنیا ،سواد رسانهای به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به یکی از
مؤلفههای مهم سیاستگذاری در عرصههای رسانهای و ارتباطی است.
هابز در نوآوری جدید خود از مفهوم سواد رسانهای در مقالهای با عنوان “بسط مفهوم سواد”
( )Expanding The Concept of Literacyبیان میکند که سواد رسانهای بر پایه این پنج مفهوم
کلیدی قرار دارد:
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همچنین هشدارهایی را که به رفع بحران کمک میکنند ،به مقامات و افکار عمومی انتقال بدهد.
(قندی)18 :1385 ،
در همین خصوص ابتدا باید بحرانهای موجود در جامعه و رسانه را شناخت و سپس با
شناسایی رسانه و سواد رسانه به کنترل این بحرانها اقدام کرد ،اما در خصوص سواد رسانهای
میتوان گفت در ذهن بعضی از مردم ،اصطالح سواد رسانهای با رسانههای چاپی و نوشتاری عجین
شده است .برخی این اصطالح را به سواد بصری تعمیم میدهند که با رسانههایی چون تلویزیون
و فیلم ،مرتبط است و عدهای دیگر این مفهوم را تا حد سواد رایانهای نیز گسترش میدهند؛ ولی از
دیدگاه دانشمندان علوم ارتباطات در عصر نوین ،سواد رسانهای به همة رسانهها اختصاص دارد .از
دیدگاه سواد رسانهای ،افراد به عنوان مخاطب ،همواره در معرض رسانهها قرار میگیرند و با مفاهیم
و پیامهایی که از طریق رسانهها دریافت میشود ،روبهرو میشوند و تفسیرهایی از آنها ارائه میکنند.
بر همین اساس ،سواد خواندن ،سواد بصری و سواد رایانهای ،مترادف سواد رسانهای نیستند .در
واقع ،هریک از آنها را میتوان از اجزای تشکیل دهنده سواد رسانهای دانست .سواد رسانهای ،همه
این تواناییهای تخصصی را در بر میگیرد .اگر شخص خواندن نمیداند ،پس نمیتواند چیزی را از
رسانههای چاپی برداشت کند؛ اگر درک بدی از تصویر ،قواعد و دستورهای روایی دارد ،نمیتواند
چیزی از تلویزیون و فیلم درک کند و اگر استفاده از رایانه را نمیداند ارتباطشان با رسانههای مهمی
که در رایانه در حال توسعه و رشد هستند ،قطع میشود( .پاتر)16 :1391 ،
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yyهمه پیامهای رسانهای ،ساختگی هستند.
yyپیام ها بازنماییهایی از واقعیتهای اجتماعی هستند.
yyافراد از راه تعامل با پیامها به تبادل نظر با پیامها میپردازند.
yyپیامها اهداف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و زیبایی شناختی را دنبال میکنند.
yyهر یک از شکلهای ارتباطات مشخصهای منحصر به فرد دارد( .هابز)17 :2003 ،
نوآوری مدل راهبردی سواد رسانهای ،بنا به اظهار صاحبان کرسیهای نواندیشی و فناوریهای
نوین ،نهتنها در ایران بلکه در دنیا ،علم جدید و شگرفی است که پیچیدگیهای چند الیه تبلیغات
سپهر رسانهای را در ابعاد مختلف بررسی میکند.
در ضمن ارائه الگویی جدید در این پژوهش ،برای میهن عزیز است ،که تا کنون به این شکل
ارائه نشده و همچنین پژوهش جامعی به بررسی این موضوع نپرداخته .با توجه به این موارد سایر
نوآوریهای این پژوهش را میتوان به شرح ذیل بر شمرد:
yyنوآوری اصلی این پژوهش توجه توام به تأثیر سواد رسانه ای در جامعه است .به طوری که این
پژوهش نخستین مطالعه جامعی است که به این موضوع اختصاص یافته است.
yyاین پژوهش نخستین پژوهشی است که درصدد طراحی الگوی راهبردی ،جهت ترویج و
استفاده بهینه از سواد رسانهای در برون رفت از بحرانها است.
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فرضیههای پژوهش
به نظر میرسد میان سواد رسانهای مخاطبان و مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ
رسانهای ،تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی و قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی ،به
جهت ارائه مدل راهبردی مدیریت بحران ،رابطه وجود دارد.

فرضیهها فرعی
فرضیة نخست .به نظر میرسد شناخت سکوالریسم ،بر قدرت تحلیل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی تأثیر دارد.
فرضية دوم .به نظر میرسد شناخت سکوالریسم ،بر عدم تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی تأثیر دارد.
فرضية سوم .به نظر می رسد شناخت سکوالریسم ،بر مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ
رسانهای تاثیر دارد.
فرضية چهارم .به نظر می رسد شناخت اومانیسم ،بر قدرت تحلیل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی تأثیر دارد.
فرضيه پنجم :به نظر می رسد شناخت اومانیسم ،بر عدم تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی ،تأثیر
دارد.

قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی ،پیرامون تحلیل تأثیرگذاری سواد رسانهای ،کاربردهای رسانه،
بهخصوص تلویزیون و رادیو در آگاه سازی مردم ،به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مدیریت بحران است.

قلمرو زمانی و مکانی
قلمرو مکانی پژوهش شهر اصفهان است که به دلیل جایگاه این شهر در فعالیتها و تأثیرگذاریهای
مختلف اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی آن در کشور انتخاب شده است.
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فرضية ششم .به نظر می رسد شناخت اومانیسم ،بر مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ
رسانهای تأثیر دارد.
فرضية هفتم .به نظر میرسد شناخت نسبیت اخالق ،بر قدرت تحلیل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی تأثیر دارد.
فرضية هشتم .به نظر میرسد شناخت نسبیت اخالق ،بر عدم تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی ،منفی
تأثیر دارد.
فرضية نهم .به نظر میرسد شناخت نسبیت اخالق ،بر مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ
رسانهای تأثیر دارد .
فرضية دهم .به نظر میرسد شناخت امپریالیسم بهمثابة قدرت ،بر قدرت تحلیل فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی تأثیر دارد.
فرضية یازدهم .به نظر میرسد شناخت امپریالیسم بهمثابة قدرت ،برعدم تأثیرپذیری از تغییرات
اجتماعی منفی تأثیر دارد.
فرضية دوازدهم .به نظر میرسد شناخت امپریالیسم بهمثابة قدرت ،بر مصونیت و آگاهی هوشمندانه در
مقابله با جنگ رسانهای تأثیر دارد.
فرضية سیزدهم .به نظر میرسد شناسایی و به دست گرفتن مدیریت افکار عمومی ،بر قدرت تحلیل
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی تأثیر دارد.
فرضية چهاردهم .به نظر میرسد شناخت مدیریت افکار عمومی ،بر عدم تأثیرپذیری از تغییرات
اجتماعی منفی تأثیر دارد.
فرضية پانزدهم .به نظر می رسد شناخت مدیریت افکار عمومی ،برمصونیت و آگاهی هوشمندانه در
مقابله با جنگ رسانهای تأثیر دارد.
فرضية شانزدهم .به نظر میرسد شناخت انسان در سه بُعد (مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با
جنگ رسانهای ،تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی و قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی)،
بر مدیریت و کاهش بحران موثر است.

تعریف مفاهیم
جنگ نرم

استفاده طراحیشده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن برای نفوذ در مختصات فکری دشمن ،با
توسل به شیوههایی که موجب پیشرفت مقاصد مجری جنگ نرم می شود( .شریفی)27 :1390 ،

بحران ()Crisis

بحران عبارتاند از« :به وجود آمدن شرایط غیرمعمول یا غیر متعارف در روند حرکت» است ،و به
بیان دیگر بحران وضعیتی ناپایدار است ،که در آن تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عناصر
متغیر نظم موجود ایجاد میشود( .حسینی)25 :1388 ،
مدیریت بحران ()Crisis Management

پیدایش شرایط بحرانی در تقابل جامعه و دولت ،نیازمند ساز و کار خاصی از اعمال مدیریت است
که آن را مدیریت بحران مینامند( .حسینی)31 :1388 ،
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شول و دنسکی در تعریف سواد رسانهای ،بر سه مهارت بازخوانی رسانهها ،واکنشهای مؤثر،
بازنویسی و راهبرد ضروری نویسندگی تأکید میکنند( .پاتر)16 :1391 ،
رنه هابز در تعریف سواد رسانهای میگوید:
این سواد توانایی دسترسی ،تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و برقراری ارتباط با پیامها در شکلهای مختلف است و برای
تکمیل آن بایستی آموزش تحقیقمحور ،آموزش دانشآموزمحور ،حل مسائل در گروههای مشارکتی ،تعیین
آزمونهای استاندارد شده و برنامه درسی یکپارچه و کامل را برنامهریزی کرد( .هابز)170:1997 ،

براساس نظریه الیزابت تامن و همکارانش ،سواد رسانهای مانند فیلتری داوری کننده است؛ به این
معنا که جهان متراکم از پیام است ،باید این پیامها از الیههای سواد رسانهای عبور کنند تا شکلی
موجه و معنادار به خود گیرد؛ بنابراین پیام رسانههای جمعی براساس سواد رسانهای در سه الیه
عمل میکند« :الیه اول :اهمیت برنامهریزی شخصی در شیوه استفاده از رسانهها؛ به این معنا که
مخاطب به انتخاب و تماشای انواع گوناگون برنامهها توجه بیشتری دارد و به صورت مشخصی از
تلویزیون ،ویدئو ،بازیهای الکترونیکی ،فیلمها و دیگر رسانهها استفاده میکند و میزان مصرف را
کاهش میدهد .الیه دوم :در این سطح ،مخاطب به جنبههای نامحسوستر رسانه توجه دارد و به
پرسشها و موضوعهای عمیقی مانند چه کسی از ارسال پیام سود میبرد و چه کسی ضرر میکند،
میپردازد .الیه سوم :این الیه مهارتهای الزم برای تماشای انتقادی رسانهها را ارائه میدهد.

مخاطب با این مهارتها به تجزیه و تحلیل وپرسش درباره چارچوب ساخت پیام و جنبههای
جاافتاده در آن میپردازد»( .تاجیک ،رمضانلو)71 :1395 ،
اومانیسم یا اصالت انسان
طبق این اصل ،انسان معیار و محک تشخیص “حق” از “باطل” است و آنچه مستند به امور ماورای طبیعی
و خداوند است ،مورد تشکیک و نقد قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،آنچه هست اصالت دارد در قبال آنچه
باید باشد .اصوالً یکی از تفاوتهای بنیادین دیدگاه اسالم با غرب در نگرش به انسان است.
مدیریت افکار عمومی
افکار عمومی فرایند پیچیدهای است که از ترکیب دیدگاههای فردی و جمعی ،در بافت فرهنگ یک
جامعه به دست میآید و هرگاه یک ج ّو فکری مسلط درباره یک مسئله یا یک حادثه وجود داشته باشد،
میتوان گفت افکار عمومی شکل گرفته و اگر رهبران این ج ّو فکری را ساختند ،مدیریت افکار عمومی
اتفاق افتاده است.
نسبیت اخالق

قدرت نرم ()Smart Power

محصول انتزاعی جنگ نرم است ،که به تعبیر جوزف نای ،برای رسیدن به نتایج مطلوب بدون تهدید
نظامی به کار گرفته شود .قدرت نرم ،کنترل قوای احساسی ،توان فکری و سرمایة اجتماعی به وسیلة اغوا
و بازیگریهای حب و بغض در حوزة احساسات (قلب) و شک و یقین در حوزة تفکر (مغز) است.
(فرهادی و مرادیان)133 :1387 ،
طبق نظر جوزف نای ،قدرت نرم یعنی «وادار ساختن افراد به انجام خواستههای خود از طریق ایجاد
جذابیت»؛ کام ً
ال برعکس قدرت سخت که بر پایه تهدید و یا تشویق استوار است ،اقتصاد و نظامیگری،
منابع قدرت سخت به شمار میروند در حالیکه ،منابع قدرت نرم به سه بخش تقسیم میشود:
 .1فرهنگ؛
 .2ارزشهای سیاسی؛
 .3سیاستهای خارجی( .خاشعی ،مراد امامزاده)21 :1390 ،

طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه

در قلمرو اخالق مطبوعاتی و رسانهای ،سیستم امپریالیسم خبری مبتنی بر نسبیت اخالق است .هیچ
ارزش اخالقی مطلق در این سیستم فکری یافت نمیشود و مفاهیم اخالقی تابع قدرت ،منافع و ...
است .بنابراین یکی دیگر از کانونهای تعارض میان فرهنگ در نظام خبررسانی و فرهنگهای دیگر در
جایگزینی کمال نسبی و رشد نسبیت به جای کمال مطلق است.
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روش تحقيق این پژوهش ،از نظر ماهیت ،توصیفی تحلیلی (همبستگی) و از لحاظ روش اسنادی
پیمایشی و از نظر هدف ،کاربردی عملی است .هدف محقق از انجام پژوهش توصیفی پیمایشی،
شناخت صفات ،ویژگیها ،عقاید ،نگرشها ،رفتار و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه
به آنهاست( .حافظنیا)72 :1389 ،
در اين نوع پژوهش ،رابطه ميان متغيرها بر اساس اهداف پژوهش تحليل ميشود و وجود يا
عدم وجود رابطه و همبستگي ،ميزان و نوع رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته بررسی میشود.
اين پژوهش از آنجايي كه به بررسی تأثیر سواد رسانهای بر انسان ميپردازد ،در قلمرو تحقيقات
توصيفي قرار دارد و چون رابطه بين متغيرها را بررسي ميکند از نوع همبستگي است؛ زيرا مطالعة
رابطة متغيرها به وسيله تجزيه و تحليل همبستگي انجام ميشود .مطالعة توصیفی برای تعیین و
توصیف ویژگی متغیرهای یک وضعیت صورت میگیرد.اطالعات حاصل از مطالعات توصیفی
برای هرگونه اقدامی در زمینة تغییر رویههای کاری در سازمانها جنبه حیاتی دارد .پژوهش حاضر
پیمایشی است.
پژوهشگر در مطالعة میدانی ابتدا موقعیت اجتماع یا مؤسسه ای را در نظر میگیرد و سپس
روابط بین نگرشها ،ارزشها ،ادراکات و رفتارهای افراد و گروههای موجود را مطالعه میکند و
به طور معمول هیچ متغیر مستقلی را دستکاری نمیکند (خاکی .)212 :1384 ،در این پژوهش در
جمعآوری برخی اطالعات از روشهای میدانی نظیر پرسشنامه استفاده میشود ،از این رو این
پژوهش میدانی است.

جامعة آماري و روش نمونهگيري و تعيين حجم نمونه
جامعة آماری پژوهش حاضر محدود و شامل  120نفر از نخبگان آشنا با رسانه در شهر اصفهان
است.
در این پژوهش ،گردآوری اطالعات به صورت میدانی بوده و از ابزار پرسشنامه استفاده شده
است .اطالعات الزم در زمینة مبانی نظری موضوع پژوهش ،از طریق مطالعه کتب ،مقاالت و
مراجعه به سایتهای تخصصی ،جمعآوری شده است.
یکی از روشهای جمع آوری اطالعاتی که مستقیم قابل مشاهده نیستند ،پرسشنامه است.
پرسشنامه ،بیشتر در تحقیق کیفی استفاده میشود ،زیرا استاندارد بودن و ساختار منسجم پرسشنامه
با روش کیفی سازگارتر است  .پرسشنامهای که ابزار این تحقیق است ،تلفیقی از پرسشنامههاي
شناخت سکوالریسم ،نسبیت اخالق ،قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی ،تأثیرپذیری از
تغییرات اجتماعی منفی ،مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای ،شناخت
اومانیسم  ،شناخت امپریالیسم به مثابه ابزار قدرت ،شناسایی و به دست گرفتن مدیریت افکار

عمومی بوده که محقق آن را طراحي کرده است .این پرسشنامه براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت
تنظیم شد( .جدول )2
طیف لیکرت یک مقیاس فاصلهای است که از تعدادی عبارت و گزینههای جوابیه تشکیل شده،
لذا یک مقیاس مرکب است .گزینههای جواب در این مقیاس ،معموالً نشانگر میزان موافقت یا مخالفت
پاسخگو نسبت به یک موضوع معین ،اعم از مثبت یا منفی است (جدول ( .)1خاکی)245 46 :1384 ،
جدول  .1طیف  5گزینهای لیکرت
طیف

مقیاس

بسیار زیاد

5

زیاد

4

متوسط

3

کم

2

بسیار کم

1

میانگین مقیاس

3

جدول  .2سواالت پشتیبانیکننده مربوط به هر یک از متغیرها
شناخت سکوالریسم

1-5

نسبیت اخالق

6-10

قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی

11-18

تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی

19-24

مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای

25-35

شناخت اومانیسم

36-40

شناخت امپریالیسم به مثابه ابزار قدرت

41-46

شناسایی و به دست گرفتن مدیریت افکار عمومی

47-50

مدیریت بحران

51-55

روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
الف .روایی ()Validity

برای روایی پرسشنامه در این پژوهش از روایی صوری استفاده و کوشش شد تا حتی المقدور در
پرسشنامه از نظرات سازنده استادان راهنما ،متخصصان و صاحبنظران مدیریت بهرهمند شویم.
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است.
یکی 0تا
آن از
های مورد اطمینان جهت پایایی و جهت سنجش پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامههای نگرش سنج
از 1شیوه

دامنهنگرش سنج
کههای
پرسشنامه
اعتماد
پایایی و
جهت
پایایی و
گویهاطمینان
های بهمورد
پذیر نیست،یکی از
به نام آلفا
قابلیتاست
آماره ای
سنجشمقیاس،
پایایی کل
شاخص
جهتشود .
سنجیده می
شیوهگویه
همبستگی
سنج
نگرش
های
پرسشنامه
اعتماد
قابلیت
و
پایایی
سنجش
جهت
و
پایایی
جهت
اطمینان
مورد
های
شیوه
از
یکی
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می باشد .به طوری که در صورتی که این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می باشد .به طوری که در صورتی که این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان
آن از  0تا  1است.
همان
توسط
یا
گری
دی
فرد
توسط
تحقیق
این
که
صورتی
در
که
طوری
به
باشد.
می
کرونباخ
آلفای
ضریب
از
استفاده
محقق در زمان و مکان های دیگری دوباره انجام شود به نتایجی مشابه با نتایج فعلی دست یابد .معموال برای سنجش

پایایی
ب.
سنجبرای سنجش
معموال
هاییابد.
دست
نتایج فعلی
شود به
جهتانجام
دیگری ودوباره
()Reliabilityهای
مکان
زمان و
های در
محقق
نگرش
پرسشنامه
مشابه بااعتماد
نتایجیقابلیت
پایایی و
سنجش
جهت پایایی
اطمینان
مورد
شیوه
یکی از
نتایجی مشابه با نتایج فعلی دست یابد .معموال برای سنجش
کرونباخانجام
آلفای دوباره
ضریبدیگری
مکان های
پایاییدر زمان و
محقق
به گردد.
شودمی
استفاده
پرسشنامه از

مقیاس پایایی مقیاسی است که بیشتر پاسخگویان در دو مقطع زمانی ،نمره یکسانی در آن مقیاس
می
استفاده
پرسشنامه از
بگیرند.از پایایی
هایتوسط
گری یا
فرد دی
اغلب،توسط
که تحقیق
گردد .این
صورتی که
کرونباخ که در
هایطوری
آلفایبه
باشد.
حاصلمی
کرونباخ
مقیاسآلفای
ضریب
استفاده
هماناز
یکسان
سؤال
طرح
آنجا
ناپایاست .از
ضریبگویه
ناپایا
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می گردد.
همان پاسخگویان در دو مقطع زمانی امکانپذیر نیست ،همبستگی گویه به گویه سنجیده ميشود.
برای سنجش
محقق در زمان و مکان های دیگری دوباره انجام شود به نتایجی مشابه با نتایج فعلی دست یابد .معموال
شاخص پایایی کل مقیاس ،آمارهای است به نام آلفا که دامنه آن از  0تا  1است∑ji=1 Si2 .
𝑗𝑗
(1 −
)
=α
2
پرسشنامههاي𝑗𝑗j − 1
∑Sji=1
یکی از شیوههای مورد اطمینان جهت سنجش پایایی و قابلیت اعتماد i2به
t S
) (1 − j 2 2
=α
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می گردد.
پرسشنامه tرا∑ S
Si
j −𝑗𝑗 1
نگرشسنج استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ است .به طوریکه اگر این
i=1فرد(1 −
)
دیگر یا = α
که در آن:
2
j−1
t
دست Sیابد .معموالً
محقق دردرآن:زمان و مکانهاي دیگری بسنجد به نتایجي مشابه با نتایج فعلي
همان
که
پرسشنامه =از αضریب آلفای کرونباخ استفاده میشود.
پایایي
براي
آن:
سنجشدر
که
آلفای کرونباخ
ضریب
j

∑ Si2
𝑗𝑗
) (1 − i=12
j−1
St

ضریب آلفای کرونباخ =α
کرونباخ =α
تعدادآلفای
ضریب
سوالها (تعدادسواالت) پرسشنامه=j
زیرمجموعه

که درکهآن:در آن:
تعداد زیرمجموعه سوالها (تعدادسواالت) پرسشنامه=j
=αها (تعدادسواالت) پرسشنامه=j
زیرمجموعه سوال
ضریبتعداد
آلفای
کرونباخمجموعه یا هر سوال =
واریانس هر زیر
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مجموعههایا هر سوال =
زیر
آلفایواریانس
(تعدادسواها) پرسشنامه=j
زیرمجموعه سوال
ضریبتعداد
کرونباخهر=α
سوال==
هر سوال
یا
مجموعه
زیر
هر
واریانس
j
2
واریانس هر
مجموع واریانسهای
زیرمجموعه یازیرهرمجموعه یا سواالت= i 1Si 
j
2
پرسشنامه=j
(تعدادسواالت)
واریانسها
مجموع سوال
زیرمجموعه
سواالت=
مجموعه
های زیر
واریانس
زیرمجموعه یایا
هاي
تعدادمجموع
سواالت=ij1Si 
2
S

سواالت=
یا
مجموعه
زیر
های
واریانس
مجموع
سواالت=i 1 i st2
کل زیر
مجموعه یاها یاسوالها=
مجموعهها
واریانسزیر
واریانس کل
2
سوال
مقادیرهر
مجموعه یا
واریانس هر زیر
آلفایها= یا
مجموعه
زیر
زیرکل
واریانس
سواالت= t
برای sهر کدام از ابعاد آورده شده است.
کرونباخ
جدول
در
سواالت=st2
مجموعهها یا
جدول زیر
واریانس کل
برای هر کدام از ابعاد آورده شده است.
آلفای کرونباخ
زیر مقادیر
در

برای jهرکدام از ابعاد آورده شده است.
آلفای
زیر مقادیر
مجموع در
کرونباخS2 
سواالت=
مجموعه یا
جدولزیر
واریانسهای
i 1 i
های پرسشنامه
شاخص
پایایي
محاسبه
براي
کرونباﺥ
آلفاي
ﺿریب
.3
جدول
در جدول زیر مقادیر آلفای کرونباخ برای هر کدام از ابعاد آورده شده است.
ردیف

واریانس کل زیر مجموعهها یا سواالت=st2
1
2

مقیاس

ضریب آلفاي ﻛرونباﺥ

سکوالریسم

./84

نسبیت اخالق

17

در جدول زیر مقادیر آلفای کرونباخ برای هر کدام از ابعاد آورده شده است.
3
4

قدرت تحلیل فرهنگی – سیاسی و اقتصادی 17
17
تاثیر پذیری از تغییرات اجتماعی منفی

5

مصو نیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای

6

شناخت اومانیسم

./87
./80
./82
./83
./79

7

 17قدرت
شناخت امپریالیسم به مثابه ابزار

./78

8

شناسایی و بدست گرفتن مدیریت افکار عمومی

./81

9

مدیریت بحران

./80

10

کل

./84

با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،3ميتوان گفت ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و
شاخصهای آن از  0/7بیشتر بوده و لذا پایایی باالی پرسشنامه تأیید ميشود.

متغیرهای پژوهش

جدول  .4مشخصات متغیرهای پژوهش
نام

نوع

شناخت سکوالریسم

مستقل

نسبیت اخالق

مستقل

قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی

میانجی

تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی

میانجی

مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانهای

میانجی

شناخت اومانیسم

مستقل

شناخت امپریالیسم بهمثابة ابزار قدرت

مستقل

شناسایی و به دست گرفتن مدیریت افکار عمومی

مستقل

مدیریت بحران

وابسته
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متغیرهای پژوهش به عواملی اطالق میشود که بین افراد جامعه مشترک بوده ،میتواند مقادیر
کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد .متغیرها انواع گوناگونی دارند و بر اساس مبانی مختلفی
دستهبندی میشوند .متغیرها بر اساس رابطه به سه گروه متغیرهای مستقل ،متغیرهای وابسته و
متغیرهای تعدیلکننده تقسیم میشوند.
متغیر مستقل یک ویژگی است که بعد از انتخاب ،دخالت یا دستکاری آن توسط پژوهشگر،
مقادیری را میپذیرد تا تأثیرش بر متغیر وابسته مشاهده شود .این متغیرها نقش علت را به عهده
دارند و بر متغیرهای دیگر تأثیر میگذارند ،منشأ بروز پدیدهها هستند و معموالً تشخیص تأثیر متغیر
مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب میشود .متغیرهای وابسته تغییرهای متغیر
مستقل را بررسی میکنند ،یا در واقع معلول آنها به حساب میآیند و هدف پژوهشگر تشریح یا
پیشبینی تغییرپذیری در آن است .متغیرهای تعدیلگر متغیرهایی هستند که شدت رابطه بین متغیر
مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار میدهند .در جدول  4نام و نوع هر یک از متغیرهای پژوهش
آورده شده است.

توصيف آماري ويژگيهاي جمعيتشناختي جامعه
تحصيالت

همانطور که در جدول  5و نمودار  1نشان داده شده است ،بیشتر جامعة آماری را ،افراد داراي
مدرک تحصيلي ليسانس با  47/5درصد تشکيل دادهاند.
جدول  .5توزيع فراواني بر حسب تحصيالت پاسخدهندگان
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تحصيالت

فراواني

درصد

دیپلم

5

4/2

فوق دیپلم

25

20/8

ليسانس

57

47/5

فوق ليسانس

26

21/7

دکتری

7

5/8

کل

120

100

نمودار  .1توزيع فراواني بر حسب تحصيالت پاسخدهندگان

جنسیت
همان طور که در جدول  6و نمودار  2نشان داده شده است ،پاسخدهندگان مرد بيشترين افراد جامعه
آماري را تشکيل دادهاند.
جدول .6توزيع فراواني بر حسب جنسیت پاسخدهندگان
جنسیت

فراواني

درصد

مرد

112

93/3

زن

8

6/7

کل

120

100
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نمودار  .2توزيع فراواني بر حسب جنسیت پاسخدهندگان

سن
طبق جدول  7و همچنين نمودار  ، 3افرادی که داراي سن  41تا  50سال دارند ،با  40درصد بيشترين
تعداد را در جامعه آماري تشکيل دادهاند.

جدول .7توزيع فراواني بر حسب سن پاسخدهندگان
سن

فراواني

درصد

کمتر از  25سال

8

6/7

 26تا  40سال

33

27/5

 50- 41سال

48

40/0

 55 - 50سال

23

19/2

بیش از  55سال

8

6/7

کل

120

100
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نمودار  .3درصد فراواني مدرك تحصيلي پاسخ دهندگان

پیشفرضهای استفاده از رگرسیون
بر اساس جدول  8مقدار آماره دوربین واتسون این مدل برابر با  1/7است که این مقدار بین مقادیر بحرانی
 1/5تا  2/5قرار دارد .بنابراین خطاها مستقل هستند .بر اساس نمودار توزیع خطاها تقریب ًا نرمال ،مقدار میانگین
ماندهها نزدیک به صفر و انحراف معیار نیز نزدیک به یک است .از آنجایی که در نمودار پراکندگی  4الگویی
وجود ندارد و نقاط تصادفی پراکنده شدهاند ،برابری واریانس ماندهها برقرار است .بر این اساس هر سه فرض
رگرسیون در این مدل برقرار است و مشکلی در استفاده رگرسیون جهت بررسی فرضیهها وجود ندارد.
جدول  . 8مقدار آماره دوربین واتسون
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

تعدیل شده

خطا

شاخص دوربین واتسون

1

0/415

0/172

0/165

1/00508

1/785

تجزيه و تحليل توصيفي متغيرها

تجزيه و تحليل توصيفي متغيرها

میانگین متغیرهای تحقیق در جدول  9نشان داده شده است.
میانگین متغیر های تحقیق در جدول  9-1نشان داده شده است.
متغير

پژوهش
متغيرهاي
آمارتوصيفي
- .9آمار
پژوهش
متغيرهاي
توصيفي
جدول9-
جدول 1

سکوالریسم

متغير

مصو نیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانهای

ميانگين

ميانگين

3/7778
3/3670

در جدول فوق میانگین متغیر ها مقایسه شده است  .متغیر شناخت سکوالریسم بیشترین میانگین را به خود
در جدول فوق میانگین متغیرها مقایسه شده است  .متغیر شناخت سکوالریسم بیشترین میانگین را به
اختصاص داده است .در نمودار میله ای(شکل  )4-1زیر نیز میانگین متغیر ها نشان داده شده است .
خود اختصاص داده است .در نمودار  4نیز میانگین متغیرها نشان داده شده است.

.

شکل 4-1نمودار راداري مقايسه ميانگين متغيرها
نمودار  .4نمودار راداری مقایسه میانگین متغیرها
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3.7778
سکوالریسم
3/3000
نسبیت اخالق
3.3670
آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای
مصو نیت و
3/2417
منفی
اجتماعی
تغییرات
تأثیرپذیری از
3.3000
نسبیت اخالق
3.24173/2000
بحران پذیری از تغییرات اجتماعی منفی
مدیریت تاثیر
شناخت اومانیسم
3.20003/1560
مدیریت بحران
3.15603/1670
شناخت اومانیسم
قدرت تحلیل فرهنگی – سیاسی و اقتصادی
3.16703/1000
عمومی – سیاسی و اقتصادی
تحلیلافکارفرهنگی
قدرت
مدیریت
شناسایی و بهدست گرفتن
3.10002/8611
قدرتگرفتن مدیریت افکار عمومی
مثابه وابزاربدست
شناسایی
شناخت امپریالیسم به
2.8611
شناخت امپریالیسم به مثابه ابزار قدرت

بررسي فرضيهها و مدل مفهومي تحقيق از طریق معادالت ساختاری
از آنجايي كه در تحقيق حاضر چند متغير مستقل وجود دارد كه تأثیر آنها بر متغير وابسته باید بررسي
شود ،استفاده از مدل معادالت ساختاري ضرورت مييابد .به منظور بررسي مدل پيشنهادي از نرم
افزار ليزرل استفاده شد که مدل ارائه شده بر اساس خروجي آن به صورت زیر است و در آن روابط
ميان متغيرها و ضرايب هر يک از آنها آمده.
متغیرهای مستقل به ترتیب در جدول  10آمده است.
جدول  .10متغیرهای مستقل
متغيرها
سکوالریسم
شناخت اومانیسم
نسبیت اخالق
شناخت امپریالیسم به مثابه ابزار قدرت
140
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الف :تأثیر متغیرهای سواد رسانهای بر تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی
منظور از تغییرات در شکل  1تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی است.

شکل  .1تأثیر متغیرهای سواد رسانهای بر تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی

ب .تأثیر متغیرهای سواد رسانهای برمصونیت وآگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ
رسانهای
منظور از جنگ در شکل  2مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانهای است.

شکل .2تأثیر متغیرهای سواد رسانهای برمصو نیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای

منظور از تحلیل در شکل  3قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی است..

شکل  .3تأثیر متغیرهای سواد رسانهای بر قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی

طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه

ج .تأثیر متغیرهای سواد رسانهای بر قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی
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مدل نهایی تحقیق در شکل  4نشان داده شده است .انسان در شکل زیر داری سه بُعد است ،قدرت
تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی ،مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانهای و
تأثیرپذیری از تغییرات اجتماعی منفی است که در نهایت بر مدیریت و کاهش بحران تأثیرگذار
است .

اجتماعی منفی می باشد

که در نهایت بر مدیریت و کاهش بحران تاثیر گذار است .
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شکل .4مدل نهایی

انسان
 قدرت تحلیل فرهنگی –سیاسی و اقتصادی
مدیریت و
کاهش بحران

./54

شناخت
سکوالریسم

./33
/56

شناخت اومانیسم

 عدم تاثیر پذیری ازتغییرات اجتماعی منفی
./38

 مصونیت و آگاهیهوشمندانه در مقابله با جنگ
رسانه های

نسبیت اخالق

./28
./68

شناخت
امپریالیسم به
مثابه ابزار
قدرت

بدست گرفتن
افکار عمومی

شکل .5مدل نهایی30و ﺿرایب مدل

با توجه به خروجي ليزرل ،مقدار  dfx2برای همة اشکال حدود  2محاسبه شده که نشان دهندة
برازش مناسب مدل است .زيرا هر چه مقدار  dfx2کمتر باشد ،مدل ارائه شده (شکل )5مدل
مناسبتري است با توجه به نتايجی که از خروجي نرمافزار ليزرل بدست آمدهاند.
مقدار  p - Valueبيشتر از مقدار سطح معنيداري استاندارد ( )a = %5است ،بنابراين مدلهای
ارائه شده مناسب هستند.

شاخصهای برازندگی مدل

جدول  .11شاخصهای نیکویی برازندگی مدل
مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در مدل مورد نظر

نتيجهگيري

نام شاخص

بین  1تا 3

 127/112حدود 1

برازش مدل مناسب است

P_Value

بيشتر از 0/05

بيشتر از 0/05

برازش مدل مناسب است

GFI

بيشتر از 0/9

بيشتر از 0/9

برازش مدل مناسب است

RMSEA

كمتر از 0/1

كمتر از 0/1

برازش مدل مناسب است

AGFI

بيشتر از 0/9

بيشتر از 0/9

برازش مدل مناسب است

CFI

بيشتر از 0/9

بيشتر از 0/9

برازش مدل مناسب است

x2

df

نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش ،تحلیل چالشها و مشکالت حاصل از جنگ نرم ،کودتای مخملی و
جنگ رسانهای بود که برای تسکین این آالم به مبحث سواد رسانه ای اشاره میشود:
اصطالح “سواد رسانهای” برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد ،به طور سنّتی سواد رسانهای
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برای ارزیابی مدلها در معادالت ساختاري چندین شاخص برازندگی وجود دارد که ریشه خطای
میانگین مجذورات تقریب ،شاخص نیکویی برازش ،شاخص نیکویی برازش تعدیل شده در این
تحقیق استفاده شدهاند.
شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب برای مدلهای خوب برابر  0/05یا کمتر است.
مدلهایی که این شاخص برای آنها  0/1یا بیشتر باشد ،برازش ضعیفی دارند .برای این شاخص
میتوان فاصله اعتماد محاسبه کرد .ایدئال آن است که حد پایین فاصله اعتماد ،نزدیک به صفر باشد
و حد باالیی آن خیلی بزرگ نباشد .همانطور که مشاهده میشود  RMSEAدر این مدلها پایین
است که میتوان گفت در وضعیت مناسبی قرار دارد.
هرچه  GFIبه یک نزدیکتر باشد ،مدل با دادهها برازش بهتری دارند .در این مدلها این
شاخصها بیش از  0/9هستند که نشاندهنده برازش خوب مدل است.
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به توانایی تحلیل و ارزیابی آثار مربوطه و به طور گسترده به ایجاد ارتباط مؤثر از طریق نگارش
خوب اطالق میشود .طی نیم قرن گذشته تاکنون سواد رسانهای شامل توانایی تحلیل شایسته و
به کارگیری ماهرانة رسانههای چاپی ،محصوالت سینمایی ،برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،حتی
دانش رایانهای و تعامالت اطالعاتی از طریق شبکه جهانی اینترنت است.
در این پژوهش سواد رسانهای را با استفاده از پنج اصل بنیادی معرفی کردیم .این اصول شامل
هویت ،قالب ،مخاطب ،محتوا و در نهایت هدف است که مخاطب را در یافتن مفاهیم مختلف
از رسانههای یاری میدهد .همچنین بیان شد که الزمة کسب سواد رسانهای داشتن آگاهی کامل
در خصوص استفاده از رسانهها ،برخورد منتقدانه با محتوای رسانهها ،تحلیل زمینههای فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در محیط رسانههای مختلف و در نهایت عدم جانبداری از رسانههای
بیگانه برای ایجاد تغییرات اجتماعی در جهت منفی است.
“دیوی” ( )Daveyتفکر انعکاسی را توجه دقیق ،فعاالنه ،و مستمر به اطالعات و زمینههای
حمایتکننده از آن با در نظر گرفتن نتایج و تبعات اطالعات میداند .یادگیرندگان با استفاده از این
تفکر و مشارکت فعاالنه میتوانند نسبت به یادگیری خود آگاه باشند و آن را کنترل کنند .به طور
کلی منظور از تفکر انعکاسی آن است که اگر دانشآموز و دانشجو ،با دقت الزم برآوردی از آگاهی
و ناآگاهی خود ارائه دهد .میتوانند در مواجهه با آموزش رسانهها بفهمند رسانهها چه چیزی به
او میآموزند ،چگونه آنها را هدایت میکنند ،در این مورد چه نکاتی را یاد میگیرند ،چه چیزی
را باید بدانند و چگونه فاصله بین این وضعیتها را تشخیص داده و تنظیم و تکمیل کنند .مطابق
این دیدگاه ،یادگیری به معنی ایجاد دانش و درک محتوای پیام رسانهها از طریق تفسیر و تحلیل
اطالعات رسانهای است کویین ( )Cuinمعتقد است ،دانشآموزان هنگام یادگیری درگیر مسائل و
رویدادهایی میشوند که معموالً به شکل درگیری نزدیک در فرایند یادگیری محسوب میشود و
شاخصی از میزان یادگیری فرد به حساب میآید .به این معنی که فرد یادگیرنده در موقع اندیشیدن
به یک مطلب ،به جزئیات محرک نیز توجه میکند.
همانگونه که نصیری در پژوهشی ( )1391با عنوان “بررسی آموزش سواد رسانهای در
کشورهای کانادا و ژاپن” به بررسی آموزش سواد رسانهای در دو کشور کانادا و ژاپن ،از پیشگامان
این حوزه در دنیا پرداخته و در مطالعات خود ،به این نتیجه رسیده که ثمرة آموزش رسانهای در
این دو کشور باعث شده که دانشآموزان آنها نسبت به دیگر کشورها ،تسلط و درک بیشتری از
خروجی رسانهها پیدا کردهاند .آنها بهخوبی میدانند از رسانهها چه میخواهند و لذا فعاالنه به
تحلیل و ارزیابی نقادانه محتوای رسانهای میپردازند ،تا معنای پیامهایی را که با آنها مواجه میشوند
درک کنند .جامعهای که افراد آن سواد رسانهای دارند و از عهده تجزیه و تحلیل پیامهای رسانهای
ی بیشتری در مقابله با هجوم رسانهای برخوردار است .افراد
برمیآیند از توسعه انسانی و اجتماع 
چنین جامعهای ،دیگر مخاطب صرف ،منفعل و تحت کنترل رسانهها نیستند بلکه به طور فعا ل با

پیامها برخورد میکنند و به مخاطب انتخابگر و گزینشگر مبدل خواهند شد.
با توجه به گسترش استفاده از رسانههای اجتماعی ،عباسی ( ،)1391در پژوهشی با عنوان “نقش
مهارتهای سواد رسانهای در استفادة بهینه از فضای سایبر” ،به بررسی این موضوع میپردازد .نتایج
به دست آمده نشان داد ،بین مهارت رایانهای برای استفاده از ظرفیتهای علمی و مهارت در
زمینة خرید و پرداختهای الکترونیکی و میزان استفاده از فضای سایبر رابطة معناداری وجود
ندارد؛ ولی بین مهارتهای رایانهای در فضاهای اجتماعی و سرگرمی اینترنت و میزان استفاده
از فضای سایبر رابطة معناداری وجود دارد .نتایج به دست آمده نشان داد که میزان مهارت رایانه،
برای استفاده از ظرفیتهای علمی و میزان اعتماد و نحوة برخورد با مطالب دریافتی از فضای
مجازی ،در دانشجویان دانشگاههای تهران تفاوت معناداری دارند و دانشجویان دانشگاه تهران و
عالمه طباطبایی برای مقابله با جنگ نرم توانایی بیشتری دارند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر
میتوان گفت با مسلح بودن کاربران فضای مجازی به سواد رسانهای همچون شناخت سکوالریسم،
اومانیسم و  ....میتوان از بحرانهای احتمالی که ناشی از به کارگیری بدون آگاهی از فضای سایبری
است ،دوری جست.
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