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    21/10/93تاريخ دريافت: 
  27/11/93تاريخ پذيرش: 

 اي دبيران و  رسانهسواد نقش 
  خبرنگاران در ارتقاي سطح توليدات خبري

  نوشتة
  *  فر محمد سلطاني

  **شيرين پورآزادي
  چكيده

كه منتشركننده آن در بعد وسيع و شايد در اقصي نقاط جهان هستند. خبرنگاراني  خبرنگاران توليدكننده خبر و
در كنند.  مخابره ميتوليد و خواهند،  گونه كه مي هركدام با در نظر گرفتن منافع صاحبان خود چندين هزار خبر را آن

ارتقاي . ها را خلق كند تواند ضمن جذب مخاطبان بيشتر، واقعيت چنين فضاي رقابتي ميزان و كيفيت تهية خبر مي
 آنان كردن تدافعي عمل يا بودن، منفعل تنها از ة اصلي توليد خبر نهعنوان بدن اي دبيران و خبرنگاران به سواد رسانه
  شود جريان خبري را هدايت كنند.  كند بلكه باعث مي مي جلوگيري

پردازد.  اي دبيران و خبرنگاران و نقش آن در ارتقاي كيفي توليد خبر مي پژوهش حاضر به بررسي سواد رسانه
شمار بررسي شدند.  صورت تمام استاني بهصداوسيماي رنگار يكي از مراكز دبير و خب 50دست آمده از  اطالعات به

 و در حد كم درصد30 در حد متوسط، درصد34اي خبرنگاران و دبيران  دهد ميزان سواد رسانه نتايج نشان مي
 عبارتي به .دارد وجود اي و توليد خبري رسانه سواد بين معناداري است. رابطة ارزيابي شده در حد زياد درصد16

  .يابد مي نيز افزايش خبرنگاران توليد خبري رود، كيفيت مي باال اي رسانه سواد هرچه

  اي، خبرنگار، دبير خبر، خبر. سواد رسانه:  كليدواژه
   مقدمه
 واقعيت ها با رسانه محتواي گرچه است. اجتماعي جهان دربارة معنا قدرتمند ها منبع رسانه محتواي
 ها چگونه رسانه محتواي شود كه پرداخته نكته اين به تا دارد ضرورت اما نيست، يكسان اجتماعي
  .كنند مي بازنمايي را اجتماعي و اقتصادي سياسي، روابط در درگير واقعيات
 هاي تاكتيك را آينده در قدرت مانورهاي محور است معتقد ،آمريكايي سرشناس نويسنده تافلر،
 كه اطالعات در دستكاري قدرت جز نيست چيزي ها تاكتيك اين و داد خواهند شكل اطالعاتي

____________________________ 
  msoltanifar@yahoo.com دانشيار و مديرگروه علوم ارتباطات اجتماعي واحد علوم و تحقيقات تهران *

  shirin_ pourazadi@yahoo.comكارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي **
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 ديدگاه از. شد خواهد انجام برسد، ها رسانه به اطالعات اين آنكه از پيش حتي نيز عمدة آن بخش
 حال عين در. دهند مي شكل سازان پيام و گيران پيام ها، رسانه ها، فرستنده ةگستر را فردا نبرد عرصة او،

 تاكتيك جمله از است، كرده سپري را خود جنيني دوران امروزه كه ار نبرد اين هاي تاكتيك از برخي
 ي،ـباف كلي حذف، ام،ـپي اژـماس هاي تاكتيك ونده،ـش هدايت نشت ي،رّـس اطالعات ي،ـنويس سابقه
   .كنند مي عنوان...  و تحريف نمايي، درشت بزرگ، دروغ بازگشتي، موجي، چكاني، قطره بندي، زمان

 تأثيرگذاري و هنري فني، يها قابليت در را اساسي نقش امروزه اطالعاتي و خبري هاي تاكتيك
 از قدرت سلب يا و قدرتمندكردن راستاي در توانند مي همچنين و كنند مي ايفا جمعي هاي رسانه

 كه است معتقد مريكاييآ دانشمند و فيلسوف تافلر الوين. كنند ايفا را  مهمي و اساسي نقش حاكمان
 ماهيت كه كند مي بيان وي. كنند مي ايفا اطالعاتي هاي تاكتيك را اول نقش ياسيس هاي بحران در

 و اخبار در دستكاري همانا شود، مي اعمال خبري هاي رسانه توسط امروزه كه هايي تاكتيك حقيقي
  )14ـ15: 1382 هاشمي، و فر سلطاني( است. اطالعات

 رقيب هاي رسانه صاحبان ةگسترد كارگيري به و كشور فرامرزي در هاي رسانه از استفاده فراگيري
 خود كه طوري همان واقعيت دادن جلوه و مخاطب به پيام يمنظور القا به مختلف، هاي تاكتيك از
 مهندسي لزوم و ملي هويت و فرهنگ تخريب هدف با هست، كه طوري همان نه خواهند مي

 ارتقاي .شود برداشته راستا ينا در ثريؤم اجرايي و عملياتي هايي گام كه است ضروري فرهنگي،
 از يكي خبرنگاران و دبيران از اعم خبري كاركنان انتقادي ديدگاه بهبود خصوصاً و اي رسانه سواد

 مباني داشتن اختيار در با لذا .است اي رسانه جنگ مخرب تأثيرات از جلوگيري ثرؤم راهكارهاي
 اعم كاركنان، اي رسانه سواد ارتقاي يتوان برا مي كنوني شرايط ضعف و قوت نقاط شناخت و الزم
 موضوعاتي به نسبت كرد تا با آمادگي اتخاذ تأثيرگذارتري و بهتر تصميمات و خبرنگاران دبيران از

 روابط تأثيرگذاري و پيام هر در خاص عقايدي و ها ارزش بودن نهفته ها، پيام بودن ساختگي چون
   شوند. خبري مواجه منابع با پيام، ارسال و فرايند توليد در قدرت

 به كه است است، مهارتي ارتباطات ةحوز پيچيده و مهم در مباحث از اي كه رسانه سواد
 و ارزيابي تحليل، دسترسي، قدرت و توانايي به دهد. مي پاسخ جامعه در اطالعات متغير ماهيت
 يرچاپيغ و چاپي مختلف هاي چارچوب در توان مي كه اي رسانه هاي پيام و اطالعات انتقال
  )3: 1995 كانسيداين،( .گويند اي مي رسانه سواد كرد، عرضه

 در و جامعه افراد ةهم بايد و ندارد خاص قشر يك به اي اختصاص رسانه اگرچه سواد
الزم براي خبرنگاران و  هاي توانمندي آوردن دست به را بياموزند اما ضرورت آن سطوح  تمامي

 اي جامعه در شود. مي احساس پيش از بيش بيگانگان، هاي تالش با منظور مقابله به دبيران خبر
 و توليد براي ها رسانه  از چگونه كه دانند مي دارند، بااليي اي رسانه سواد خبرنگاران و دبيران كه

  سردرگمي از اي رسانه سواد .كنند برطرف را خود اطالعاتي نيازهاي و كنند استفاده خبر تكميل
 را اي رسانه محتواي خبرنگاران و دبيران. كند مي جلوگيري آنان كردن عمل تدافعي يا هدفي بي و
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كنند،  مي تحليل انتقادي طور به را اي رسانه هاي قالب. كنند مي گذاري ارزش و داده تشخيص
  .بياورند وجود به جايگزين هايي رسانه و بررسي را اي رسانه آثار و كاربردها توانند مي

 كـاربرد  توانايي آنكه حال. كنند خالصه رسانه كاربرد توانايي در را اي رسانه سواد بسياري شايد
 توانايي از است عبارت خود اي رسانه سواد. دهد مي تشكيل را اي رسانه سواد از بخشي رسانه، صرفاً
 .شـوند  مـي  تعريـف  مختلـف،  شـرايط  و هـا  زمينه در كه هايي پيام خلق و ارزيابي تحليل، دسترسي،

  )1: 2004، استون ليوينگ(
 اي مجهـز  رسـانه  سـواد  هـاي  مهـارت  بـه  اسـت  شايسته كه آنچنان خبر و دبيران خبرنگاران

اي برونـد و بـه    رسـانه  هـاي  هجمـه  مصـاف  بـه  منتقدانـه  ديـدگاهي  بـا  و هوشيارانه تا اند شده
داعيه مقابلـه بـا آن    نامند و براي آنچه امروز جنگ نرم مي توليدكنندگان موفق پيام تبديل شوند؟

   اي مجهز هستند؟ ارند چقدر به مهارت سواد رسانهرا د
گيرنـد،   هاي گوناگون در جريان اخبار قـرار مـي   طور روزانه از رسانه خبرنگاران و دبيران خبر به

هـاي   ند و به توليد برنامـه ا هاي خبري نيز آگاه ها و تكنيك شناسند، از تاكتيك هاي خبري را مي ارزش
اگرچـه ايـن مـوارد را     ؛هاسـت  اي موضوعي فراتر از اين مقوله نهند اما سواد رساهستخبري مشغول 

شوند و يا بر اطالعات نادرست  گاهي خبرنگاران از اطالعات مفيد در خبرها غافل ميشود.  شامل مي
  شوند.  و نامطلوب متمركز مي

اي خبرنگاران و دبيـران خبـر، و توليـد خبـري آنـان بـه        بنابراين ضمن سنجش سواد رسانه
  پردازيم. رابطه بين اين دو متغير ميبررسي 

  اي چيست؟ رسانه سواد
 سـواد  پـژوهش  و نظامند تفكر منطق، عقل، رشد در انسان توانمندسازي براي اساسي به مهارتي

 بـدون . اسـت  پژوهش انجام توانايي و فكري رشد براي اصلي نياز پيش سواد واقع در. گويند مي
 بهـره  نـو  دانـش  توليـد  بـراي  آنهـا  از و يافت دست ريبش دانش منابع توان به نمي سواد داشتن
  )28: 2004پاتر، . (گرفت

 به را )پيام( خود نظر مورد مفهوم و معنا آن كمك به فرستنده كه است اي وسيله هم رسانه
 .است رندهـگي به فرستنده از امـپي حامل ةوسيل انهـرس ديگر ارتـعب به .دـكن مي منتقل رندهـگي
  )16: 1377اميرتيموري، (

 از ها رسانه مخاطبان درك .بود خاصي سواد به مجهز بايد هم رسانه از استفاده براي اما
 به و اذعان ها، رسانه محتواي ضمني معاني درك در مخاطبان ها، توان رسانه نبودن شفاف

 و عقايد دخالت از مخاطبان ها، آگاهي رسانه از مختلف و تفاسير ادراكات شناختن رسميت
ة انگيز اولويت از مخاطبان آگاهي خرهو باأل ها رسانه نبودن شفاف در ها رسانه دانندگانگر نظرات
 كنندگان استفاده براي الزم اي رسانه سواد ها، رسانه گردانندگان نظرات و عقايد دهي شكل در قدرت
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 در را انسان و دانش اطالعاتي ساخت محدوديت اي رسانه سواد). 9: 1390يزديان،( هاست رسانه از
  )2009پور،  كمالي( .است بخشيده معنا ها رسانه با برخورد
  كه مهارت بر متكي درك نوع يك از است عبارت كلي بسيار تعريف يك در اي رسانه سواد
 و تفكيك يكديگر از و شناخت را هاآن توليدات انواع و ها رسانه انواع توان مي آن براساس
  .كرد شناسايي

  ستا عديب دچن ينديااي فر رسانه سواد
 هر. گرفت نظر بايد در اخالقي و شناسي زيبايي شناختي، عاطفي، ابعاد از را اي هاي رسانه پيام
 كنند.  مي تمركز درك از مختلفي هاي حوزه بر بعد چهار اين از كدام
 از اي مجموعه ادراكي هاي توانايي دارد؛ اشاره حقيقت بر مبتني اطالعات به شناختي حوزة •

 آنها خاص ةارائ ةنحوو  علل و كشف ها پيام ترين پيچيده درك تا ها نشانه ساده شناخت
 ايجاد به كه است عقالني يا فكري بعد همان اين. گيرد دربرمي را خاص رسانه يك توسط
 )11: 1382 ببران،( .شود مي منجر معنا ساختن فرايند در غني مفهومي

 اي رسانه سواد اهداف تعميم “اي رسانه دسوا ضرورت” ةمقال در) 1387( رجبي و اميري صالحي •
 هاي گزينه صحيح انتخاب درجهت منتقدانه تفكري و عميق دقيق، نگاهي داشتن گرو در

  .است اي رسانه
 و شادي خشم، نفرت، عشق، مانند احساسات ةدر زمين را عاطفي يا احساسي اطالعات •

به مهارت زياد ، اي احساسيه گره درهاي زيركانه  . خلق پيامكرد وجو جست بايد سرخوردگي
درك اين احساسات  كارگردانان و بازيگران بستگي دارد و از سوي ديگر،، نويسندگان 

  )2004 (پاتر، .اي باالي مخاطبان وابسته است نامحسوس به سواد رسانه
 مخاطبان برخي. است افراد عاطفه و احساس به وابسته كامالً كه است عديب حسي، هاي توانايي •

 احساسات اين از برخي. هستند قوي بسيار اي هاي رسانه پيام حسي تأثيرات دريافت ةينزم در
 تماشاي به كه كودكاني مثال براي. ندهست منفي تأثيرات داراي برخي و مثبت تأثيرات داراي
 ها ساعت كه شوند مي ترس حس مغلوب آنچنان نشينند، مي بار خشونت و ترسناك هاي فيلم

 پيچيدگي و پيام آن در نهفته حس نوع لحاظ به ها پيام حسي ابعاد كشف رايب. مانند مي منفعل
 )11: 1382، ببران( است. تغيير قابل نسبي طور اي به رسانه سواد سطوح آن

 و اساس اطالعات، اين. است پيام توليد چگونگي مورد در اطالعاتي شامل شناسي زيبايي حوزة •
 بينندگان كه از چيزي. است ... و هنرپيشگان عكاسان، ن،نويسندگا آثار درباة قضاوت براي بنياني
 چنين. باشند داشته آگاهي مفسر مقام در خود نقش به نسبت كه است اين رود، مي انتظار ماهر

 حضور هاي مؤلفه شناسايي و) تدوين و صحنه روي رفتار در(نيرنگ  تشخيص توانايي دركي،
اين اطالعات مبناي پرسش ما در برابر اين  .شود مي شامل را) كارگردان/كننده تهيه سبك(مؤلف 

...  دان، كارگردان، تدوينگر و پرسش است كه چه كسي بهترين عكاس، بازيگر، خواننده، موسيقي
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شناسي،  زيبايي هاي توانايي ي و مهم است.رمتخصصين ضرو ها براي برخي از اين مهارت است.
 درك توانايي به و دارد بستگي هاي مختلف رسانه در پيام توليد مهارت و هنر ميزان به مقوله اين
 يك فرد منحصربه هنري سبك. كند مي اشاره هنري ديدگاه اي از رسانه مفاهيم شناخت و

 سواد از بعد اين مسلم شاهد تلويزيوني يا راديويي ةبرنام يك كارگردان و نويسنده، توليدكننده
 )هماناست. ( اي رسانه

 در چيزي را اخالقي اطالعات. گيرد ميبر در را ها ارزش به وطمرب اطالعات اخالقي، حوزة •
به اطالعات اخالقي كه در سرشت شما  .دارد قرار شما روح يا وجدان در كه بگيريد نظر

ها  درستي و نادرستي ةدهد دربار جاي دارد توجه كنيد اين نوع اطالعات به ما امكان مي
 شوند، مي داده نشان ها پيام در كه اييه  ارزش كمدي، مثال درسبك ايبر قضاوت كنيم.

عد اين ب است، مشكالت وفصل حل در مهم ابزاري شوخي و مزاح كه است اين از حاكي
باالي سواد برخوردار شده و مضامين اخالقي را  ةشود كه افراد از درج سبب مي (اخالقي)

به اين  است باطارت ها در ارزش اي با رسانه اينكه سواد بهتر از سايرين دريافت كنند.
 .است ايدئولوژي و ارزش اي متضمن رسانه هاي معناست كه پيام

 زماني كه ساختارهاي شما قوي  عد اطالعات را فراگيرد.ساختار دانشي قوي بايد هر چهار ب
و نارسايي بر نقايص  دتواني عد باشد ميو محكم و شامل اطالعات حاصل از همه اين چهار ب

اي، در  افراد باسواد رسانه). 33: 2004(پاتر،  ركز داشته و آنها را دريابيداي تم هاي رسانه پيام
منظور تأثيرگذاري بر  هايي را كه به پذيري كمتري دارند. زيرا پيام اي، آسيب برابر اطالعات رسانه

در ضمن افراد  .دهند مورد شناسايي قرار مي در سطوح مختلف ،شود آنها طراحي و ارسال مي
  )5: 2005(آنگل،  .دهندگان اطالعاتي تأثيرگذارتري تبديل شوند به اشاعه خود ندتوان مينيز 

  اي رسانه سواد در كليدي هاي مؤلفه
  . ها مهارت و شخصي جايگاه دانش، ساختارهاي: از اند اي عبارت رسانه سواد در بنيادين مؤلفة سه
  دانش . ساختارهاي1

 ساختارهاي. هستند فرد حافظه در شده دهي نسازما اطالعات از اي مجموعه دانش، ساختارهاي
 صرفاً ساختارها اين. ساخت دقت و مراقبت با بايد را آنها گيرند، نمي شكل خود خودي به دانش
 طرح در هاي اطالعاتي تكه دقيق چينش واسطة به دانش ساختارهاي نيستند، حقايق از اي دسته
. كنيم مي اتكا ها مهارت از اي مجموعه به ما كاري، چنين دادن انجام براي. گيرند مي شكل كلي

 حقايق عظيم گسترة به تا گيريم مي كار به را ابزارها اين. هستند ابزار نوعي ها مهارت اين درواقع،
 كنار را باقي و كنيم كشف را نظر مورد خاص حقايق توانست خواهيم رو، ازاين. كنيم نفوذ
هاي  تكه و كنيم مي تبديل اطالعات به را آنها كرديم، انتخاب را نظر مورد حقايق وقتي بزنيم

 كمك ما به ساختار. دهيم مي قرار ساختار در خود مناسب هاي مكان در دقت با را اطالعاتي
 اطالعات كسب براي ما به كمك براي شوند مي اي نقشه الگوها اين. ببينيم را الگوها تا كند مي
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 كارآمد و مفيد اطالعات. اند گرفته جاي ما انشد ساختار در پيشتر كه يتاطالعا يافتن و بيشتر
 مفاهيم روزمره، گفتار در .آيند مي دست به “چرا” و “چگونه” هاي پرسش به پاسخ قالب در

 از متفاوتي بسيار معناي آنها ولي روند، مي كار به مترادف هايي واژه عنوان به دانش و اطالعات
 و ساختارمند دانش، كه حالي در ند،هست تدريجي و زودگذر اطالعات،. دارند يكديگر
 در دانش كه حالي در دارند، جاي ها پيام در اطالعات. دارد بيشتري اهميت و است يافته سازمان
 دانش آنكه حال دهند، مي شخص به تفسيركردن براي چيزي اطالعات. دارد جاي فرد ذهن

 ساختار به اطالعات بديلت توانايي. كند مي منعكس است، كرده تفسير گذشته در فرد را نچهآ
: اند شده تشكيل اطالعات نوع دو ها از پيام .اي باالست رسانه هاي سواد ويژگي از يكي دانش

 از مستقل و نشده پردازش خام، چيزي حقيقت. اجتماعي اطالعات و حقيقت بر مبتني اطالعات
 شنويد، مي تروريسم ارةدرب هايي را پيام و كنيد مي تماشا اخبار شما وقتي مثال، براي. است متن
 اي شده پذيرفته باورهاي و اعتقادات اجتماعي، اطالعات ؛اند شده تشكيل حقايقي ها از پيام آن

. كرد تأييد مسئوالن سوي از را توان آنها نمي حقيقت بر مبتني اطالعات همانند كه هستند
 اطالعات. ارندد مردم براي كمتري واقعيت يا ارزش اجتماعي، اطالعات كه توان گفت نمي

 متقابل هاي كُنش و تعامالت مشاهده از را آنها مردم كه اند شده تشكيل هايي تكنيك از اجتماعي
 به مربوط ضوابط و قاعده: از ندا عبارت اجتماعي اطالعات از هاي نمونه. گيرند مي ياد اجتماعي

 و ورزشكار باهوش، جذاب، آنها، نددا انجام با كه رفتاري و كردن صحبت وشيدن،پ لباس شيوة
  . رسيم مي نظر به آن مانند

 راتيثتأ كنيم، تقويت حوزه پنج در را خود دانش ساختارهاي بايد اي، رسانه سواد كسب براي
 اين در خود دانش بسط با. خويشتن و واقعي جهان اي، رسانه صنايع اي، رسانه محتواي اي، رسانه
 خواهيم بهتري هاي تصميم اطالعات، نآ معناي درك و اطالعات ــ پردازشي هاي فعاليت زمينه، پنج

 ها را پيام متنوع گستردة معناي بيشتري، اعتماد با باشد، تر وسيع ما دانش ساختارهاي هرچه .گرفت
 توانست خواهيد پيشرفته، و گسترده دانش ساختارهاي اختيارداشتن در با. كنيم مي وجو جست
 نشان كه ببينيد را “بزرگي تصوير ” نتيجه، در و كنيد درك ها را رسانه به مربوط مسائل وسيع گستردة

  )32ـ 5 :2004اند. (پاتر،  گرفته پيش در را كنوني ها مسير رسانه دهد چرا مي
  شخصي . جايگاه2

 پـردازش  هـاي  مسـئوليت  اهـداف، . است شده تشكيل ها انگيزه و اهداف از شما شخصي جايگاه
 چـه  هـر . دهند مي شكل شود، حذف چيزي چه و يرفتهپذ چيزي چه اينكه تعيين با را اطالعات
 هـدايت  را اطالعـات  جـوي  و توانيد فرايند جسـت  مي بيشتر باشد، بيشتر اهدافتان از شما آگاهي
 از ناآگـاهي  دليـل  بـه  مثـال،  براي( باشد، تر قوي اطالعات، كسب براي شما انگيزة هرقدر. كنيد

 شـما  آگـاهي  چـه  هـر  .پذيريـد  مي اي را سانهر كنترل ،)انگيزه بودن پايين و خود خاص اهداف
 اطالعـات  از اسـتفاده  و فراينـد فراگيـري   بـر  بيشـتري  كنتـرل  باشد، بيشتر جايگاهتان به نسبت
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 را اي خـود  رسانه توانيد سواد مي بيشتر گيريد، كار به را جايگاهتان بيشتر چه هر. داشت خواهيد
 سـواد  از برخـورداري  بنـابراين،  محصول يك نه فرايند است، اي يك رسانه سواد .ببخشيد ارتقا
 زمـان  نتيجه، در(گيرد  كار به بيشتر چه هر را شخصي جايگاه فرد كه است معني اي بدين رسانه
  )همان( كند. استفاده فعاالنه آن از و) پردازد ها مي رسانه تماشاي به فكري بي به كمتري

   ها مهارت و ها . قابليت3
هـايي هسـتند كـه     توانـايي  هـا  قابليتها وجود دارد.  و مهارت ها يتقابلبين   تفاوت بسيار مهمي

هـا دسـت    كند تا به اطالعـات درون پيـام   داده و كمك مي ها ياري را در تعامل با رسانه خاطبانم
شـوند.   زندگي آموخته شده و پس از آن خودكار اعمال مـي هاي آغازين  سالها در  يابند. قابليت

. براي نمونه، دارندكاري را دارند يا نانجام يا قابليت خاطبان ن معنا كه مند؛ به ايا قطبيها  قابليت
اي را بازشناسند و معناي آن را با معناي اختصاص يافته در حافظـه خـود    توانند واژه مردم يا مي

  توانند.  بيابند، يا نمي
ش ها ابزارهـايي هسـتند كـه مـردم بـا تجربـه و تمـرين آن را پـرور         از سوي ديگر، مهارت

بلنـد  توانـد بـر روي يـك پيوسـتار      مـي  خاطبـان هاي م نيست؛ مهارتقطبي دهند. مهارت دو مي
؛ بـدين معنـا كـه    است در اين سازوكارها بسيار گوناگون خاطبانهاي م شود. توانايي بندي درجه

ها دارند، در حالي كه ديگران بسـيار توانمندنـد.    گيري از مهارت برخي توانايي اندكي براي بهره
انـد.   هـا بـدون تمـرين ضـعيف     ه براي پيشرفت بهتر از راه تمرين، مجال هسـت. مهـارت  هميش
بنـدي،   اي دارند: تحليل، ارزشيابي، گروه هايي هستند كه بيشترين ارتباط را با سواد رسانه مهارت
كـار رونـد.    ها خودكار بـه  اين مهارتآيد كه  پيش ميندرت  ، تركيب، و تلخيص. بهقياساستقرا، 

 )همان( داشته باشد.آگاهانه  يكوششبايد كسي مهارت بسيار بااليي داشته باشد، حتي اگر 

  هاي خبري توليد برنامه
آن  ةدبيران و خبرنگاران گاهي براي انعكاس اخباري كه دربرگيري زيادي دارند و خود اولين توليدكنند

هاي تلويزيوني و  ا، شبكهه ها، خبرگزاري هاي تصويري سايت متني و گزارش ةنيستند به اخبار منتشرشد
اي  هاي اجتماعي ديگر مراجعه كنند. در اين حال خبرنگار و دبير خبر بايد مسلط به سـواد رسـانه   شبكه

انتقادي باشند كه با مقايسه چندين منبع خبري به اطالعات نزديك به واقعيت دست يابند. ممكن اسـت  
باشـند امـا   داشـته  هاي خبري  رنويسي و تكنيكخبرنگاران و دبيران خبر آشنايي كامل با فنون نوين خب

شـود   هاي خبرنويسي است اين توانمندي باعث مي تر از مهارت تر وكامل اي مهارتي پيچيده سواد رسانه
  كه آنها توليدكننده اخبار باشند و بتوانند جريان خبري را ايجاد و هدايت كنند. 

هايي  توان در دل توانايي د خبر را ميهاي ضروري براي  تولي الزم از توانايي  توانايي هفت
   دست آورد. آن را به اي سواد رسانه هتوان در ساي كه ميديد 
  ، براي پردازش و توليد اطالعات؛ توانايي استفاده از تكنولوژي روز از جمله رايانه 
  مومي؛ها و واكنش ع هاي رسانه گيري در مورد روابط علّي و معلولي، ميان گزارش نتيجه توانايي 
  هاي ديداري؛ سازي، تبليغات و خشنونت در رسانه تشخيص تأثير تحريف، كليشهتوانايي  
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  وجود آوردن تصويرهاي بصري؛ هتشخيص تفسير و ب توانايي 
  )3: 1995. (كانسيدان، ها مصرف انتقادي و نه منفعالنه از رسانهتوانايي  
اي برخـوردار اسـت    كسي كه از سواد رسانه؛ اي) (رژيم رسانه اي  اتخاذ مصرف رسانهتوانايي  

اي استفاده كـرده   رسانههاي  پيامتواند به درستي تصميم بگيرد؛ كه چه مقدار و چگونه از  مي
  ي از رسانه قرار بگيرد؛يها و در معرض چه بخش

  )65: 1385. (شُكرخواه، ها تجزيه و تحليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي رسانهتوانايي  
توليـد پيـام و قشـري كـه      ةعنوان بخشي از بدن اي دبيران و خبرنگاران به رسانه ارتقاي سواد

يكـي از راهكارهـاي مـؤثر     ها و خبرهاي توليدي آنان را دارنـد،  بيشترين مواجهه با ساير رسانه
اي كه دبيـران و   رود. در جامعه شمار مي اي به براي جلوگيري از تأثيرات مخرب جنگ نرم رسانه

هـا بـراي توليـد و تكميـل      دانند كه چگونه از  رسانه اي بااليي دارند، مي د رسانهخبرنگاران سوا
رسد بلكه از منفعـل بـودن، يـا تـدافعي      تنها به مهارت توليد پيام مي خبر استفاده كنند. اين امر نه

  كند.  كردن آنان جلوگيري مي عمل
  سؤال تحقيق

و سطح كيفي توليد خبري آنها رابطه  اي خبرنگاران و دبيران خبر آيا بين سطح سواد رسانه
  معناداري وجود دارد؟ 

 خبري آنان توليد اي خبرنگاران و دبيران خبر و ميزان رسانه سواد ميزان بين .فرضيه تحقيق
  وجود دارد. معناداري رابطه

  روش تحقيق وجامعه آماري
ـ ـهاي كشور هيكي از رسان روش تحقيق پيمايش است. جامعة آماري خبرنگاران و دبيران خبر

 50شماري است و بين تمام  گيري تمام . روش نمونهستا ـهاـ يكي از استانصداوسيماي مركز 
  خبرنگار و دبير خبر اين شبكه استاني پرسشنامه توزيع شد. 

  اعتبار و پايايي
ه است ك اعتبار تحقيق حاضر از نوع اعتبار محتوايي و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه شده

  گيري تحقيق حاضر است. كه نشانگر پايايي باالي ابزار اندازه است=آلفا 710/0 مقدار آن
  جدول مقدار پايايي متغيرها

 مقدار آلفا متغير
 704/0 ايسواد رسانه

 832/0 كيفيت توليد خبري
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  روش تجزيه و تحليل اطالعات 
ها  بندي يافته ، از تلخيص ودستهها ها، سنجش تفاوت متغيرها و پاسخ تبيين داده براي توصيف و

در قالب جداول توزيع فراواني يك بو ضريب همبستگي پيرسـون و  عدي (توافقي) عدي و دو ب
   د.شپردازش  )SPSS(افزار  از طريق نرم واستفاده كندال و خي دو ، اسپرمن
  هاي تحقيق يافته

 اي، چهار بعـد  سنجش سواد رسانه اي خبرنگاران و دبيران خبري چگونه است؟ براي ميزان سواد رسانه
گيري شد به اين ترتيب كه براي هر يـك از ابعـاد    خبري اندازه شناسي و اخالقي شناختي، حسي، زيبايي

  .نتيجه گرفتو كرد توان مشاهده  مي 1در جدول را هايي در نظر گرفته شد، كه حاصل آن  شاخص
  شناسي و اخالقي هاي اداركي، حسي، زيبايي انايياي براساس ابعاد تو توزيع فراواني سواد رسانه 1جدول 

 ايتوانايي رسانه                
  مجموع  بدون پاسخ  زياد  متوسط  كم

  شناختي
  50  4  23  18  5  فراواني 

  100  8  46  36  110  درصد

  حسي
  50  2  22  19  7  فراواني 
  100  4  44  38  14  درصد

  زيبايي شناسي
  50  3  9  27  11  فراواني 
  100  6  18  54  22  درصد

  اخالقي
  50  0  12  18  20  فراواني 

  100  0  24  36  40  درصد

  اي سواد رسانه
  50  10  8  17  15  فراواني 

  100  20  16  34  30  درصد

  درصد توانايي ادراكي كم دارند.10درصد متوسط و 36درصد زياد، 46توانايي اداركي 
  حسي كم دارند. درصد توانايي14درصد متوسط و 38درصد زياد، 44توانايي حسي 

  درصد توانايي زيباشناختي زياد دارند.18درصد كم و 22درصد متوسط، 54توانايي زيباشناسي 
  درصد توانايي زيباشناختي زياد دارند.24درصد متوسط و 36درصد كم، 40توانايي اخالقي 

درصد متوسط، 34اي زياد  درصد سواد رسانه16 ،1در ضمن نهايتاً با توجه به جدول 
  دارند.  اي كمي سواد رسانه درصد30

اي خبرنگاران در دو بعد  توان چنين نتيجه گرفت كه از چهار بعد سواد رسانه در مجموع مي
كي و حسي داراي توانايي بـاال و در دو بعـد زيباشناسـي و اخالقـي داراي توانـايي پـاييني       اادر
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درصد سـواد    16صد كم و در30درصد متوسط، 34 اي دبيران و خبرنگاران هستند. و سواد رسانه
 محتـواي  تـوان بـه   مـي  آن طريـق  از كـه  اسـت  شناخت همان نخست اي زياد دارند. بعد رسانه
 بايد يابد غلبه مي افراد در عقلي بر احساسي بعد گاهي كه آنجا از يافت. و دست اصلي هاي پيام
كـه از   ناختي و اخالقـي دو بعـد زيباشـ   كرد. اما از نظر توجه اي نيز رسانه سواد احساسي بعد به

داراي توانايي پاييني  شود اي براي خبرنگاران و دبيران خبر محسوب مي ابعاد اساسي سواد رسانه
 شناختي كه حاوي اطالعاتي دربارة روش توليد پيام است ييزيبا ةجايگاه اطالعات حوزهستند. 

هـا شـامل:    . ايـن حـداقل  هاي گوناگون است ها در كاربرد رسانه اطالعات نيازمند حداقل قابليت
خره ادراك اهميت هنر اسـت.  ادراك كيفيت حسي اثر، ادراك فرم يا صورت در اثر هنري و باأل

طور كلي داراي اين وجه مميز در مقايسه با ساير تجارب است كه شناخت  تجربه زيباشناختي به
  آورد. مي حساس توأم با شناخت براي خبرنگاران به ارمغاناتوأم با احساسات عميق، يا 

هـا اسـت، مـالك و     جايگاه اطالعات عرصة اخالقي هم كه شامل اطالعـاتي دربـارة ارزش  
كنـد. هرقـدر اطالعـات اخالقـي      را فراهم مـي  “درست و غلط”معياري براي قضاوت راجع به 

هـا   اي با عمق بيشتري درك شـده و قضـاوت   هاي رسانه هاي نهفته در پيام تر باشند، ارزش دقيق
  تر خواهد شد. تر و منطقي ها، دقيق رزشدربارة آن ا

ساختار قدرتمند دانشي، بايد حاوي اطالعاتي از هر چهار حوزة مذكور باشد و اگر يك نوع 
اي كـه از   شود؛ كه در نتيجة آن، سواد رسـانه  اطالعات موجود نباشد، ساختار دانش، ضعيف مي

هـاي پيـام    سـتي، نارسـايي  در تـوان بـه   همين ساختارها تشكيل شده، ضعيف خواهد شد و نمـي 
  )58: 1998(پاتر، اي را تشخيص داد.  رسانه

گيـري ايـن متغيـر     خبرنگاران و دبيران خبري چگونه است؟ براي انـدازه  كيفيت توليد خبر،
. گزارش توليـدي و  1شود كه چه ميزان  ماه گزارشي تهيه مي براي هر خبرنگار و دبير خبري هر

هاي بحث  . برنامه4. مصاحبه 3رگزاري واحد مركزي خبر . اخبار مكتوب بر روي خط خب2خبر 
انـد و هـر كـدام براسـاس معيارهـاي معـين،         . خبرهاي مكتوب محلي توليد كرده5گو و و گفت

كيفيت آنها به چه ميزان است و قابليت نشر دارد يـا خيـر؟ و بـه ايـن ترتيـب در جـدول زيـر        
  خبري باال، متوسط و پايين دارند. شود كه چند نفر از خبرنگاران كيفيت توليد مشخص مي

   توزيع فراواني كيفيت توليد خبري  2جدول
درصد فراوانيتوليد خبريكيفيت

612پايين
2040متوسط
2142باال

36بدون پاسخ
50100مجموع
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درصد از 12درصد از خبرنگاران كيفيت توليد خبري باال و 42با توجه به جدول باال، 
  يفيت توليد خبري پاييني دارند.خبرنگاران ك

 رابطه خبري آنان كيفي توليد اي خبرنگاران و دبيران خبر و سطح رسانه سواد سطح بين .فرضيه
  وجود دارد. معناداري

  اي جدول توافقي رابطه بين توليد خبري و سواد رسانه  3جدول

  كيفيت توليد خبري
  اي سواد رسانه

 مجموع باال متوسط پايين

 9215 4انيفراو  پايين
 105/2255/37درصد

 متوسط
 08917فراواني
 0205/225/42درصد

 باال
 0088فراواني
 002020درصد

 مجموع
 4171940فراواني
 105/425/47100درصد

  000/0سطح معناداري= 40حجم = 720/0مقدار پيرسون=

با اطمينـان   000/0دست آمده در سطح معناداري  با توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون به
عبـارتي   اي وجـود دارد. بـه   درصد رابطه معناداري بين توان توليد كيفي خبر و سطح سواد رسـانه 99

يابـد. پـس    رود، توان توليد كيفي خبري پاسخگويان افزايش مـي  اي باال مي هرچه سطح سواد رسانه
اي  ولي تاكنون ميـزان سـواد رسـانه    يك امر بديهي استد. اگر چه اين شو ييد ميأفرضيه مورد نظر ت

  است تا توصيفي از شرايط موجود باشد.  گيري نشده توليدكنندگان خبر اندازه
   پيشنهادات

توانند با اخباري كـه  بـا آن    هاي ضعيفي دارند نمي دهد خبرنگاراني كه مهارت نتايج تحقيق نشان مي
اي  خبرنگاران با سواد رسانهئه و اخبار متنوعي توليد كنند. سروكار دارند پوشش خبري مناسبي را ارا

كنند  خوبي شناسايي مي گيرند زيرا خبرها را به تأثير كمتري قرار مي ها، تحت باال، در برابر اخبار رسانه
  است. كنند كه به مراتب تأثيرگذارتر پردازند و اخباري را تهيه مي و به تحليل اخبار مي

تأثيرگـذارتر   دهنـدگان اطالعـاتي   اشـاعه  توانند بـه  اي مي گان سواد رسانهدارندنظر به اينكه 
  د:شو لذا پيشنهاد مي تبديل شوند

اي خبرنگاران و دبيران خبر در حوزه خبرسازي كه با مهارت بيشـتري بـه    ارتقاي سواد رسانه. 1
بدانند كه چگونه طور نمونه از تأثير هنر در توليد اخبار غافل نباشند و  توليد خبر بپردازند به

  ها براي تأثيرگذاري اخبار استفاده كنند.  از نقش صدا، موسيقي، تصوير و فيلم
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خبرنويسـي و   ةدر حـوز گيرنـد بيشـتر    هايي كه معموالً براي خبرنگاران در نظـر مـي   آموزش. 2
هـايي كـه توانـايي زيباشناسـي، ارزشـي و اخالقـي        هاي آن است امـا بايـد بـه دوره    تكنيك

توجه كرد و براي جبـران كمبـود  ايـن بخـش از      و دبيران خبري را افزايش دادخبرنگاران 
ي در ايـن  اختصاصـ ي آموزشـ ي هـا  دورهاي دبيران و خبرنگاران، الزم است كـه  سواد رسانه

 هـاى  برنامـه  براساس خبرنگاران براي اى رسانه سواد آموزش ها مورد توجه قرار گيرد. حوزه
 منظـور  ايـن  بـه . شود اجرا مقطعي نه بلندمدت برنامه يك صورت به و مستمر يافته، سازمان

 خبر اندركاران دست براي هاي آموزشي دوره برگزاري ضرورت خصوص در مديران به بايد
  .آورند عمل به را الزم اقدامات و هماهنگي تا شود داده آگاهي

سـي و اقتصـادي   تجزيـه و تحليـل اجتمـاعي، سيا   ، ممارست و تمرين، مطالعه يا تماشاي انتقادي. 3
تواند در باالبردن ميزان  هاي ارتباطات مي كرده در حوزه كارگيري خبرنگاران تحصيل و به ها رسانه

تواند منتقداني  ها با آموزش قبلي مي رسانه  ثر باشد. دسترسي به تماميؤهاي موفق، م توليد برنامه
   از موضع انتقادي باشد. تاًبايد ديدن و خواندن و شنيدن عمدرسانه تربيت كند.  ةفعال در عرص

 براي دسترس قابل شنيداريـ  ديداري هاي برنامه و مناسب كتب تنظيم و تهيه در نيز مسئوالن. 4
 اى بـه  رسـانه  سـواد  آموزش ةبرنام در. باشند داشته بيشتري اهتمام خبر و دبيران خبرنگاران
 آوردن دسـت  بـه  خـارجي،  زبـان  يك آموزش نظير اي رسانه سواد زيرمجموعه هاي آموزش
 .كرد سايبر توجه فضاي و افزارهاي مرتبط به اخبار نرم از الزم براي استفاده مهارت

 ها ماهواره مجازي، فضاي در اطالعات با دنياي اينكه چگونه براي خبر و دبيران خبرنگاران آگاهي. 5
 ةمنزل هـب دندا صورت، آگاهي اين در .است و ضروري الزم شوند، رو روبه هاي اجتماعي شبكه و

شد.  خواهيم رقيب هاي رسانه نرم جنگ مغلوب آن فقدان صورت در است، كه فرد كردن مسلح
 نتيجـه  بـه  انسوريسخود و ردنكمحدود نوين، هاي فناوري طريق از اطالعات به دستيابي براي
  . دكن تربيت رسانه ةعرص در فعال منتقداني تواند مي ها رسانه  تمامي به دسترسي .انجامد نمي
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