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 *سنجش سواد اطالعاتی کارکنان مشاغل خبری صداوسیما در عصر دیجیتال

 
 3جعفر صادقی، 2پرور ضیایی حمید، 1یانارک ینعمتداود 

 
 12/05/1399تاریخ پذیرش:            13/07/1398تاریخ دریافت:  

 چکیده

آمده است. انفجار اطالعات  وجود بهبا ظهور جامعۀ اطالعاتی تغییرات چشمگیری در مفاهیم و ساختارهای جامعه 
های جدیدی را در عرصۀ  دیگر چالش های نوین از طرف و پیدایش رسانه ICT فناوریهای  و پیشرفت طرف کیاز

ریزان خبر یک رسانه  لذا برنامه روی فعاالن عرصۀ خبر قرار داده است.دستیابی، درک و استفاده اطالعات، پیش
در جامعۀ  ءای و بقا ای دانش خبر برای رقابت رسانه ای فراتر از سواد پایه برای دستیابی به اطالعات به توانایی ویژه

های ارتقای سطح سواد  یکی از راه شود. نام برده می« سواد اطالعاتی» عنوان اطالعاتی نیازمندند که از آن به
ریزان خبر، آگاهی از وضعیت سواد اطالعاتی ایشان است. این پژوهش به ترسیم وضعیت سواد  اطالعاتی برنامه

دهنده آن بر  صداوسیما با تأکید بر هفت مؤلفه تشکیل اطالعاتی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی خبر
به روش  اساس مدل پاساداس پرداخته و عوامل مؤثر در ارتقای این مهارت را واکاوی کرده است. این تحقیق

حجم  شده و جامعۀ آماری آن دبیران خبر و خبرنگاران شاغل در معاونت سیاسی در تهران هستند و پیمایش انجام
سواد اطالعاتی دبیران خبر و ی تحقیق نشان داد که: ها افتهنفر تعیین شد. ی 101 س فرمول کوکراننمونه بر اسا

مسائل  پیرامونآگاهی اطالعات،  )تحلیل و ارزیابیی ها مؤلفهخبرنگاران معاونت سیاسی صداوسیما فقط در 
، ادغام و تعریف نیاز اطالعاتیهای ) فهاما در مؤل؛ استفاده اطالعات( در سطح قابل قبولی قرار داردحقوقی، اخالقی و 

های مدیریت  های )مهارت اطالعات و جستجوی اطالعات( در سطحی متوسط و همچنین در مؤلفه سازی یکپارچه
اطالعات و استفادۀ مؤثر و تولید اطالعات( در سطح پایینی قرار دارد و درمجموع، میانگین نمره  دهی سازمانو 

مطالعات همچنین نشان داد قرار دارد.  100-0است که در میانه دامنه  6/51طالعه سواد اطالعاتی جامعۀ موردم
 رابطۀ مثبت معناداری با سطح سواد اطالعاتی دارد. (ICDL)های زبان انگلیسی و کاربری کامپیوتر  آموزش دوره

 های کلیدی واژه

داده، اطالعات، جامعه اطالعاتی، سواد اطالعاتی، دبیر خبر، خبرنگار 
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 مقدمه
ابعاد زندگی  که همهاست موجی ، اطالعاتی که انسان امروزی وارد آن شده ۀظهور جامع

محیط خاصی های نوین، تولید و اشاعۀ اطالعات به مدد فنّاوری است. در برگرفتهشهروندان را 
به اطالعات و  ای های رسانه خصوص سازمان بهاجزای جامعه  تبع آن تمام که به را به وجود آورده

 اند. وابسته شدهفنّاوری اطالعات 
ای و تنها سازمان  ترین سازمان رسانه عنوان بزرگ صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران نیز به

ای در سراسر جهان، شاهد تغییرات  های رسانهکشور مانند سایر مؤسسه 1پخش گسترده
قدری دچار  دنیای اطالعات و اخبار به .ای در نظام عرضه و دریافت اطالعات است فزاینده

 اند. ای دیگر قدم نهاده است که گویا خبرنگاران بر سیاره شدههای شگرف  تغییرات و پیشرفت
لیل  دبهاست، کنونی که عصر تغییرات شتابناک فناورانه و تکثر منابع اطالعاتی  دهکدۀ جهانیر  د

های  پژوهشر  ی د های اطالعاتی متعدد با گزینه خبرنگاران پیچیدگی روبه افزایش این شرایط، 
 های طور فزاینده در محیط ، محل کار و زندگی شخصی یا سازمانی روبرو هستند. اطالعات بهخبری
های مختلف دیداری، شنیداری و  رسانه و در قالبروزمره طور  ها به آنیلی و زندگی ، تحصشغلی

 شود. که از آن باعنوان انفجار اطالعاتی یاد می متنی موجود است
های جدید همچون اینترنت،  ای که منجر به پیدایش رسانه ای و انقالب رسانه دو انقالب رایانه

، گردیده است 5پهن باند و 4سیم چون بی هایی فنّاوریو  3ویتیپی، آی2موبایل، وب کستینگ
را در معرض انبوهی از ابزار و مجاری ارتباطی قرار داده که  ای های رسانه خبرنگاران و سازمان

و وجود کمیت فزاینده ها را به دنبال داشته است. همچنین  های استفاده از آن وابستگی و مهارت
و استفاده از درک ، بییاارز دستیابی، های نوینی را ازنظر لشچا، کیفیت نامطمئن اطالعاتگاه 
مقابله برای  گویند. پس داده است که به آن آلودگی اطالعات میقرار   روی خبرنگارانپیش، ها آن

نیاز است تا بتوان  فراتر از سواد پایه و دانش کالسیک خبر ایهای ویژه به توانایی با این تهدیدها
 .یافت  نتیجۀ مناسب دستبا تکیه بر آن به 

 

1. Broadcast 

2. Web Casting 

3. IP TV 

4. Wire Less 

5. Broad Band 
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رسانی خود عمل کنند،  درستی به کارکرد اطالع ها بتوانند به اعتقاد بر این است که اگر رسانه
فرهنگی، نعمتی انارکی، ) عنوان ابزاری قدرتمند برای نفوذ در افکار عمومی عمل کنند توانند به می

آوری، تحلیل و استفاده از  جمعهای جدید برای در چنین شرایطی دانستن روش(. 11: 1394
 برای پیشبرد دانش؛ تا افراد بسیار ضروری خواهد بود «سواد اطالعاتی» اطالعات و در یک کالم

و مخاطبان خود را جذب تفسیر و یافتن ساختارهای اطالعاتی داشته  خود توانایی الزم را برای
 کنند.

 بتوانند اطالعات بیشتری تولید کنند،خبرنگارانی موفق هستند که  ،ای امروز رسانه ۀدر جامع

به اطالعات  مناسب ها را با پردازش های تولیدشده بیشتری تسلط داشته باشند، داده بر داده
استفاده تبدیل و اطالعات تولیدشده را به سهولت  های اطالعاتی مفید و قابل تخصصی و فرآورده

تواند  می صداوسیماران خبر و خبرنگاران دبیبنابراین آگاهی از سطح سواد اطالعاتی منتقل کنند؛ 
بهبود عملکرد ما را در ترسیم وضعیت فعلی و نقاط ضعف آن یاری نموده تا با ارتقای آن به 

 رسانهوری  بهره افزایشکمک شود که خود به در انجام وظایف محوله  دبیران خبر و خبرنگاران
مؤثر در جامعه  رسانی صحیح و کیفیت اخبار و فضای اطالعی ارتقا و همچنین در بلندمدت

 انجامد. می
این پژوهش در نظر دارد تا با پاسخ به دو سؤال کلیدی زیر سطح سواد اطالعاتی دبیران خبر 

 و خبرنگاران معاونت سیاسی صداوسیما را مورد سنجش قرار دهد.
های  ؤلفهسواد اطالعاتی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی صداوسیما در کدام یک از م. 1

گانه سواد اطالعاتی در سطحی مناسب قرار دارد؟ و فرض بر این است که سواد  هفت
 گانه برابر نیست. های هفت اطالعاتی افراد مورد سنجش در مؤلفه

با افزایش سطح  ICDLکامپیوتر های کاربری فراگیری آموزش زبان انگلیسی و دوره بین. آیا 2
دارد؟ این سؤال به این فرض اشاره دارد که بین این دو سواد اطالعاتی همبستگی وجود 

 متغیر همبستگی وجود دارد.

 چارچوب نظری تحقیق
 ای تحوالت فناوری و جبر همگرایی رسانه

( بیان می کند 1377) ها مارک پاستر از نظریه پردازان پست مدرنیسم در کتاب عصر دوم رسانه
. هستیم« ها عصر دوم رسانه»و شاهد ظهور ایم  گذاشته پشت سر ها را اکنون عصر اول رسانهکه، 

و  کردند جانبه برقرار می و یک« برتر»ها با انتشار دست اول اخبار، یک ارتباط  رسانه ،در عصر اول
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اما ها بود؛  شمار پیام کنندگان بی مصرف محدود و کنندگان خصوص آنکه، نشر در انحصار تولید به
ها از بین  امـکنندگانِ پی تولیدکنندگان و مصرف میان تضاد انحصاریها  انهـعصر دوم رسبا ظهور 
 .دـود آمـدگان به وجـکنن رفـدگان و مصـکنن وزیعـدکنندگان، تـرک از تولیـنظامی مشترفت و 

زدایی، هایی چون تعاملی بودن، جمع های آن با ویژگی عصری که به اعتقاد شکرخواه رسانه
پذیری، کاستن از زمان و همچنین گسترش دامنه  ظرفیت باند، انعطافزمانی، تمرکززدایی،  ناهم

 . (12: 1379 شکرخواه،) کنندگان پا به عرصه وجود گذاشتند کاستن از توزیع پذیرش و
زمان زیادی  های متفاوتی را به ارمغان آورده است. هنوز مدت اینترنت با پهنه وسیع آن قابلیت

 1رایانامه ایم عالوه بر روبرو شده 3اینک با پدیده وبنگذشته که  2و وباز پیدایش وب 
آن را از  توان یشده که معموالً م ضبط یویدیو ایصدا ) 3پادکست، 2اس.اس.رآ ؛هایی چون فنّاوری

( گستره جدیدی را فراروی )پروتکل انتقال پرونده 4اف.تی.پی نمود( و افتیدر نترنتیا قیطر
های اجتماعی  ها و شبکه ها، چت روم امروزه وبالگ. استشار اخبار گذاشته تعرصه دریافت و ان

های اطالعاتی و منابع مرجع به مدد  . پایگاهاند شدهکسب اطالعات  برایفردی  منبع منحصربه
طور  به ... و های خبری های اینترنتی، سایت ها، روزنامه اینترنت قابل دستیابی هستند. خبرگزاری

سرعت تولید و انتشار اطالعات در فضای وب بر سرعت موتورهای . مستمر در حال اشاعه اخبارند
مفاهیمی چون جستجوی  در فضای سایبر، دستیابی اطالعات ای که گونه به گرفته جستجو پیشی

تلویزیون تعاملی دیجیتال  داشته است.در پی های تخصصی را  پرتال و عمیق، راهنماهای موضوعی
را فراهم  تسهیالتشود، این  اری از کشورها استفاده میهای اینترنتی که در بسی با تلویزیون

های تلویزیونی  در نظرسنجی اخواهید سفارش دهید ی ای را که می که شما هر برنامه آورند می
های  که تماشاگران به راه ییها برنامه، 5تلویزیون بر بستر شبکه کاربردهایی نظیر: ؛شرکت کنید

 

1. Email 

2. Really Simple Syndication 

3. Pod cast 

4. FTP (File Transfer Protocol) 

5. IPTV (Internet Protocol Television) 
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، بازی 4، ارتباط شخص به شخص3، تماس تصویری2یزیونی، خرید تلو1مختلف در آن شرکت دارند
 .اند رؤیاهایی هستند که امروز به واقعیت پیوسته ...و  5آنالین

دریافت و توزیع این امکان را به وجود آورده  و سازی ذخیره یها یهای شگرف در فنّاور پیشرفت
یک ساختار یکسان تولید، ... در قالب  که محتواهای مختلفی چون صدا، تصویر، داده، گرافیک و

وتر ـزیون و کامپیـها مانند موبایل، تلوی اوریـای از فن پخش و ذخیره شود و با طیف گسترده
، یاورـهمگرایی در پنج عرصه: فنّ. نام دارد 6ییباشد. این پدیده که همگرا یترسـدس قابل

م زده ـرا رقان( ـوهجهانی مک ل ۀدـانی )دهکـگی و جهـفرهنـ  انیـازمـس، صادی، اجتماعیـاقت
 (Jenkin, henry, 2001: 9) است.

( یادآور 1384)و آزادی بیان  جامعه اطالعاتی، ایبرـروزنامه نگاری سدر کتاب شکرخواه 
در جهان امروز امکان همگرا شدن وسایل گوناگون ارتباطی فراهم شده است.  که شود می

طورکلی  نگاران و به سادگی امروزی برای روزنامه گاه به انتخاب، ویرایش و توزیع اطالعات هیچ
 .برای همه متصور نبوده است

های امروز به رویکردی فرا سازگارانه، مبتنی بر استفاده از انواع  خبر و رسانه ۀعرصدر واقع 
روز شدن و نشان  ناچار و برای به بنابراین به»است. شدهها در تولید و ترکیب محتوا متمایل  فرمت

و نگاری رسانه نگار، اصطالح نگاری و روزنامه جای اصطالح روزنامه دادن ابعاد گسترده کار، باید به
 .(31 : 1385 ابطحی،) «را بکار ببریم نگاررسانه

نگاری که درواقع محصول  در این نوع از روزنامهدر همان منبع می آورد که  هشکرخوا
شنیداری در  ـ ، صدا و تولیدات دیداریرکتصاویر ثابت و متح ای است. متون، همگرایی رسانه

ه افکار و تجسم بخشیدن به خالقیت های جدیدی از بیان و تجسم بخشیدن ب مسیر ایجاد جنبه
 .شود می کاربرده ها به انسان
با آن ای امروز  است که خبرنگاران در دنیای رسانه یترین چالش چند مهارتی شدن مهم 

های مختلف  رسانه د برای انواعنراحتی بتوان باید بهها  آنمعنا است که بدان این  اند و مواجهه شده

 

1. Interactive TV 

2. TV Shopping 

3. Video Call 

4. Person to Person (P2P) 

5. Online Game 
6. Convergence 
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های تلویزیونی تلفن  مثالً برای مطبوعات، رادیو، تلویزیون، اینترنت، وبالگ، پادکست، شبکه
 . (32 :1385 ابطحی،) دننگاری را انجام دهرسانههمراه، انواع وظائف 

که در  نشست تخصصی ژورنالیسم همگراجان آستین استاد دانشگاه کوئینزلند استرالیا در 
در خبرنگاری سنتی به یک گروه خبری ازجمله  ( عنوان کرد:1387صداوسیما برگزار شده بود )

های سنگین  نیز صرف هزینهو خبر  پس از تهیه کهتصویربردار، صدابردار، دستیار و... نیاز است 
شد، اما اکنون یک  مشکالتی برای عوامل خبری فراهم می ،برای تدوین خبر در استودیوها

تواند بخشی از کار تدوین را انجام  افزارها می افزار پریمیر و دیگر نرم برنگار با استفاده از نرمخ
 . دهد

راحتی  نگار در کمترین زمان ممکن و بهرسانه»کند  الزامات دنیای امروزی خبر طلب می
های  بکهبتواند یک خبر واحد را برای مطبوعات، رادیو، تلویزیون، اینترنت، وبالگ، پادکست، ش

: 1385، ابطحی)« مدیا( تنظیم و ارسال کند صورت مولتی ... )حتی به تلویزیونی تلفن همراه و
34.) 

نگاران را آموزش دهید تا از  روزنامه که کند وصیه میت 2ایددانشگاه زاستادیار  1استفان کوئین
های  موبایل و آموزش بدهید که چگونه از قابلیت ها آنبه  ؛وری خبر استفاده کنندآاینترنت برای گرد

ها پول بدهید تا بتوانند از خانه  اینترنت به آن به آن برای بهبود کار خبری استفاده کنند. برای اتصال
که  معتقد است وارد اونزها (.(Quinn, 2002: 114کنند نیز از اینترنت برای کار خبری استفاده 

باید  ها . آنندبه زبان وب مسلط شوو  اید بیشتر به وب گرایش پیدا کنندنگاران ب سردبیران و روزنامه
زبان کدگذاری که هم انسان و هم ماشین بتواند بخواند(، ) 4ایکس. ام. ال چیست و 3که آژاکس ندبدان

پروتکل انتقال داده در شبکه )  6پی)زبان استاندارد طراحی صفحات وب(، اچ.تی.تی.  5اچ.تی.ام.ال
 .(Owens, 2007: 22)معناست  چه به...  ( وآوری اطالعات )امکان جمع 7، آر.اس.اسجهانی وب(

 

1. Stephen Queen 

2. Zayed University 

3. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 

4. XML (Extensible Markup Language) 

5. HTML (Hyper Text Markup Language) 

6. HTTP 

7. RSS (Really Simple Syndication) 
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 های اطالعاتی یك ضرورت برای خبرنگاران مهارت

خبری نتیجه  موضوعهر  .(Herbert,J,1998: 265)« اخبار وجود دارند تا حقایق را توزیع کنند»
. ها و ارتباط با عموم هست جلسه صورتاطالعات، آوری  شده درباره منابع، جمع تصمیمات گرفته

که قادرند حقایق  هستند های خبری اناین داستو  خود هیچ معنا و مفهومی ندارند خودی حقایق به
کنند که  هایی ارائه می خبرنگاران روایت  (Bradley, 2003:13).را به اطالعات تبدیل کنند

را ها منابع  ها نداشته باشند. آن سادگی دسترسی به آن ممکن است شهروندان عمومی و مردم به
ها و  با سبکرا کاوند و این اطالعات  و موضوع را می کنند، پیشینه و دامنه اطالعات پیدا می

آمیزند و به مخاطبان ارائه  های چاپی می رسانه تلویزیونی، اینترنتی و ـ های خبرنگاری رادیو شیوه
 دهند. می

اگرچه ماهیت غیرمتمرکز و مشارکتی ارتباطات دیجیتال در تنوع انتشار اطالعات نقش دارد، 
های  هایی برای ارزیابی صحت اطالعات را موجب شده است که از سوی رژیم اما نیاز به روش

 & Egelhofer) ویژه قرار گرفته است توجهموردای به دلیل افزایش اخبار جعلی  رسانه

Lecheler, 2019: 99) .ای کنونی، اهمیت سواد  گسترش اخبار جعلی در فضای رسانه درواقع
 کرده است. دوچنداناطالعاتی را بین خبرنگاران و کارکنان خبری یک رسانه 

های مشاهده،  ها از روش برند. آن برای کشف حقیقت به کار می ی راهای گوناگون خبرنگاران روش
خود از  های آوری داده جمعبرای  و در کنار آن کنند مستندسازی استفاده می یها مصاحبه و فن

ها و  ، اطالعیهی دادههارسمی، پایگاه های گزارشآمار و های مطبوعاتی،  ها، اجالس سخنرانی
بهره  ها خبرگزاریمطالب ای و  های رسانه ها، گزارش ط عمومیروابمطالب های دولتی،  بخشنامه

غلب اطالعات زیادی در دسترس است که برای استفاده از ا .(Bradley, 2003:14)جویند  می
بایست  که می ستا این خبرنگار هایی روبرو هستیم و ها در یک داستان خبری با محدودیت آن

تر است و  اطالعاتی مهماست، چه  ازیمقدار اطالعات موردنچه اینکه کدام گزارش اشتباه است  ۀدربار
داشتن اطالعات وسیع و مطالعه . کند گیری چگونه این خبر را ارائه دهد )سبک و قالب رسانه( تصمیم

تر و قدرت مانور او  خبر آسانپشتوانه علمی غنی، فهم خبرنگار را از  باهای مختلف  مستمر در زمینه
خصوص های خبری )به و زوایای دید او را در تهیه گزارش کند بر بیشتر میرا در نگارش و تنظیم خ

دهد.  برانگیز افزایش می های چالش تر کرده و توانایی او را در طرح سؤال های انتقادی( وسیع گزارش
اطالعات ناقص یا غیرصحیح همواره یکی از مشکالت خبرنگاران بوده است. خبرنگاران در حال 

تواند نسبت به بعضی از منابع  یه زیادی به اطالعات آنالین دارند که میحاضر تأکید و تک
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یافته  نیاز به استانداردهای توسعه در این صورتاطالعاتی قابلیت اعتماد کمتری داشته باشند. 
خبره  ی. کارشناسیاری دهدارزیابی و تائید دقت اطالعات آنالین ها را در  آنتا ضروری است 

های  سایتو که ما از منابع اینترنتی  خصوص هنگامیبه اولین روش تائید اطالعات است
فرایندی پیچیده است.  ها جریان اطالعات در نیوزروم کنیم. برانگیز )غوغاساالر( استفاده می جنجال

د چه گیرن تصمیم می بانانکند. دروازه شود و یا تغییر می می وزیاد در هر مرحله اطالعات کم
 .(Watson,J,1998:111)بایست فیلتر شوند  عبور کند و چه اطالعاتی میباید اطالعاتی 

پذیرد و مسئولیت ایشان  بانی توسط دبیران خبر و خبرنگاران انجام می های دروازه بسیاری از نقش
تقادی های تحلیلی و ان ها به مهارت شود. آن در جستجو و ارزیابی و استفاده از اطالعات بیشتر می

 دارند مشاغلو استفاده مؤثر از اطالعات نیاز بیشتری نسبت به سایر  پاالیش برای
(Garrison,B, 2000: 507) . )بایست مطمئن باشند که  میهمواره خبرنگاران )رسانه نگاران

دارند تا بتوانند به  بهترین روش جستجو، دستیابی، تائید و استفاده از اطالعات را در اختیار
 کنند.موقع اقدام  رسانی صحیح و به اطالع

 

 برخی تحقیقات پیشین . 1جدول 

 اهداف و نتایج عنوان پژوهش محقق

Loo, A. (2006) 

یک مدل برای توسعه درس سواد 
اندازی به دانشگاه  اطالعاتی: چشم

 هنرهای آزاد

 موردنیاز درشناسایی و معرفی عوامل 
 .طراحی درس سواد اطالعاتی

Tanner, A. Pierce, S 

Pravikoff, D. (2004) 

آمادگی برای ثبت مشاهدات بالینی: 
نیازهای سواد اطالعاتی برای 

 متحده پرستاران در ایاالت

پرستاران و  بررسی میزان سواد اطالعاتی
 .سرپرستان و فاصله آنان با شرایط ایدئال

های  سواد اطالعاتی در ارتقاء مهارتنقش 
 ، ارزیابی مشاهدات بالینیتشخیصتعیین، 
 .بهبود خدمات پرستاری و همچنینبیماران 

Otike Japheth, 

(1999) 

نیازهای اطالعاتی و رفتارهای 
دانان انگلستان: یک  حقوق یابی اطالع

 مطالعه موردی

حقوقدانان لندن و  منابع اطالعاتی موردنیاز
 میدلنز

شده در خصوص سواد اطالعاتی اشاره شد  به سه نمونه از تحقیقات انجام 1شماره  در جدول     
 ها و مشاغل دیگر نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است. دهد این موضوع در رشته که نشان می
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 های مختلف آن مفهوم سواد و جنبه

هایی  ها با مهارت ها و آشنایی آن انسانمحور اصلی در پیشرفت و توسعه هر کشور رشد و تعالی 
است که بتوانند به بهترین شکل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. خود را برای ایفای نقشی سازنده و 
اصیل در جامعه آماده سازند. توسعه هر کشور مستلزم پرورش شهروندانی است که از سواد مفید و 

ها و نظر متخصصان  دیدگاه که ت با وجوه بسیارمفهومی اس ،کافی برخوردار باشند. واژه سواد
 .متفاوت است ،رود درباره آن و انتظاراتی که از شخص باسواد می

فرد باسواد کسی  مفهوم باسواد کارکردی را ارائه کرد، مطابق این تعریف 1978یونسکو در سال 
های اجتماعی که  فعالیت وسیله آن در ها و معلومات اساسی بتواند به است که پس از کسب مهارت

های  ها است، به نحو مؤثری شرکت جوید و با استفاده از توانایی مستلزم داشتن آن مهارت
 .  گام بردارد خواندن، نوشتن و حساب کردن برای رشد خود و جامعه

ای  ای و سواد شبکه ایی، سواد بصری، سواد رایانهتوان به سواد رسانه از وجوه کارکردی سواد می
 ره کرد که در کنار مفهوم سواد اطالعاتی در جامعه امروزی ما مطرح است.اشا

های مهم انسان است. این توانایی  توانایی فهمیدن معنای تصویر، یکی از مهارت: سواد بصری
که پیوند میان تجربیات بینایی با تجربیات سایر  یابد در ضمن این با عمل دیدن پرورش می

سواد »سازد.  تر می های ذهنی فرد را در خوانش اثر و درک معنای تصویر غنی حواس، ذخیره
از  درک عموماً شود. البته این سانی در فهم و ترجمه تصویر اطالق میبه این مهارت ان« بصری

های مختلف بازنمایی تصویری و قواعد بصری برای درک عملکرد و  نوع آگاهانه است و گونه
 .(Rock man, I. F, 2002) گیرد دانش سواد بصری قرار می در حیطه ،ها معنی آن

کنیم ما متکی به  ای نگاه می یر یا نمودارهای رایانه، تصاوها عکس به  بصری اسوادزمانی که ما ب
عنوان توانایی درک و  بصری به سوادادراک قبلی خود از جهان برای درک تصاویر بصری هستیم. 

 .شود استفاده از تصاویر شامل توانایی فکر، یادگیری و توصیف برحسب تصاویر تعریف می
(Barden, R.A, Hortin, 1982) 

 : بصری ممکن است به سه بخش تقسیم شود سواد

 یادگیری بصری، تفکر بصری و ارتباط بصری

های بصری اطالق  یادگیری بصری به کسب تجربیات و بازسازی دانش فرد در تعامل با پدیده 
ها،  ها، رنگ ها، خط دهی تصاویر ذهنی درباره شکل شود و تفکر بصری شامل توانایی سازمان می
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عنوان استفاده از  ارتباط بصری نیز به. (Wileman, R.E 1980)رها استترکیبات و ساختا
 .های بصری برای بیان عقاید و ارائه معنی تعریف شده است نشانه

و  ای توانایی یک شهروند برای دسترسی، تحلیل و تولید اطالعات سواد رسانهای:  سواد رسانه
ای تأثیر تلویزیون، سینما، رادیو، فیلم  رسانه . طرفداران سواداستبا نتایج خاص  ای های رسانه پیام

های  . رسانهاند پذیرفتهبر زندگی روزانه ما  را ها و مجالت و تصاویر متحرک، موسیقی، روزنامه
دهی نظرات و  کنند که به سازمان اطالعاتی را فراهم می هموارهدیداری و شنیداری و متنی 

ها، تشکیل توقعات و فراهم کردن الگوی  گرشها و ن صالح ارزشااطالعات، ایجاد، تقویت و 
 .(Aufdrheide, 1993: 6)کند عمل کمک می

ها تأکید دارد. توانایی  درباره رسانه افرادای بر باورهای درک شده  ادبیات مربوط به سواد رسانه
بینی کرد که صالحیت  توان پیش بنابراین، می؛ وتحلیل اطالعات مصرف انتقادی، سؤال و تجزیه

 S. Mo) شود ها از اخبار جعلی می آن ای منجر به شناسایی بیشتر شده افراد از سواد رسانهدرک 

Jones, 2019: 1). 

 .ای، بر توانایی افراد در شناخت اخبار جعلی متمرکز است درواقع بخش از رویکرد سواد رسانه 

 ,Flynn, Nyhan)دارد ها از اخبار جعلی تأکید  این رویکرد بر توانمندی افراد در تشخیص واقعیت

& Reifler, 2017: 131). 

، طورکلی دانستن یا همان آشنایی با رایانه شخصی و توانایی ایجاد ای به سواد رایانه :ای سواد رایانه
پرداز(، برنامه صفحه  ها از طریق پردازش لغت )واژه اسناد و داده درکاری  و دست تولید محتوا

کامپیوتر  .((Spitzer& other, 1998افزاری است  ها و دیگر ابزارهای نرم گسترده، پایگاه داده
توانایی ما برای یادگیری و پردازش  جداناپذیر از زندگی و محیط شغلی ما شده است وابزاری 

 .کند ر میاطالعات را تسریع و بیشت

 توصیفشهروندان برای ضروری  یای را دانش و مهارت مک کلور سواد شبکه: ای سواد شبکه
 فردی است که: ،آموخته شبکه دانشکند و معتقد است  می

بتواند و  به میزان و استفاده از منابع و خدمات اطالعات شبکه جهانی آگاهی داشته باشد -
 شبکه بازیابی کند. درانواع خاص اطالعات را از طریق ابزارهای یافتن اطالعات 

کاری کند، آن را گسترش  بتواند اطالعات شبکه را با ترکیب کردن آن با دیگر منابع دست -
 دهد یا از طرف دیگر ارزش اطالعات برای موقعیت خاص را افزایش دهد.

 .اتخاذ تصمیمات شخصی و کاری استفاده کندبتواند از سواد شبکه برای تحلیل و  -
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ها در جهت حل مسئله  از آن بتواندو داشته باشد ای  نقش اطالعات شبکهصحیحی از درک  -
 (.(McClure, 1993: 81کند استفاده  های فردی و ارتقاء توانمندی

 رئیس انجمن 1ژورکوفسکیتوسط  1974در سال برای اولین بار  این اصطالحسواد اطالعاتی: 
بکار ارائه داد   «2ها علوم اطالعات و کتابخانه کمیسیون ملی»صنفی اطالعات در طرحی که به 

این طرح از ضرورت نیاز جامعه به افراد باسواد اطالعاتی سخن به میان آورد. بر وی در . برده شد
و های استفاده از منابع اطالعاتی برای نیازهای شغلی  افرادی که روش اساس طرح ژورکوفسکی

شوند. این افراد فنون و  آموخته اطالعات نامیده می دانش، اند دیده  آموزشخود را ای  حرفه
ل ح و همچنین ابزارهای گسترده اطالعاتی را برای منابع اولیه اطالعات کارگیری های به مهارت

 .(Forest, 2008) اند گرفته مشکالت خود فرا
تگزاس ارائه  A&Mای که در همایش دانشگاه  طی مقاله 1976در سال دو سال بعد بورچینال    
های جدید است.  یک سری مهارت شدن به باسواد اطالعاتی نیاز به ، پیشنهاد کرد: برای تبدیلداد

حل مشکل و  کارگیری و استفاده از اطالعات موردنیاز برای به ها شامل دستیابی، این مهارت
برای سواد اطالعاتی تعاریف مختلفی  .(Burchinal, 1976) گیری کارآمد و مؤثر است تصمیم

جستجو، بازیابی و است که هایی  مجموعه مهارت شده است اما هسته تمام این تعاریف  ارائه
پذیر  برای افراد امکان را تحلیل اطالعات و همچنین تشخیص اطالعات معتبر و غیر معتبر

 سازد. می
تواند به  را دارد و می ی خودنیاز اطالعات باسواد اطالعاتی فردی است که توانایی تشخیص

نحوه یادگیری را فراگیرد. چنین  و جایابی، ارزیابی و استفاده مؤثر از اطالعات موردنیاز بپردازد
. رندیتوانند از وی فراگ دیگران نیز می که یطور دهی اطالعات آگاهی دارد، به فردی از سازمان
دسترسی به  تواناییاز ه گستره آن را می توان را می توان هنری دانست کسواد اطالعاتی 

جزء الینفک مفهوم سواد اطالعاتی  .دانستاطالعات تا انعکاس انتقادی ماهیت اطالعات، 
صفحه یا تصویر تلویزیون، پوسترها،  یتوانایی تحلیل و فهم هر چیزی است که شما بر رو

است سواد  شنوید، است. اگر ما قرار بینید و توانایی فهم چیزی که می ها می تصاویر و دیگر عکس
بندی کردن، تشخیص، انتخاب و تحلیل  اطالعاتی را آموزش دهیم باید به فراگیران نحوه دسته

آخر پیوندهای مفهوم سواد  توضیح دودر  (.(Katz,2007شود، بیاموزیم  هایی را که ارائه می پیام

 

1. Zhurkovsky 

2. NCLIS 
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رویکرد »با این وجود، ؛ ای کامالً مشهود است ای و رایانه اطالعاتی باسواد بصری و رسانه
عملگرایی به سواد اطالعاتی نسبت به مبناگرایی و جنبه های زیربنایی مانند تفکر انتقادی و 

ای است که در اکثر منابع انتشار یافته تحلیلی و اهمیت وافر مهارت های فناوری اطالعات، نکته 
  (.183 :1390 )یاری، «در این حوزه مشهود است

های اطالعاتی باالیی  که نسل جوان دارای مهارت اند کردهنظران مطرح  برخی از صاحب
نسل گذشته  برخالفهستند، اما این فرض صحیح نیست. برویک معتقد است که نسل امروزی 

 در اختیار داشتن ابزارهای قدرتمند اطالعاتی درک کمتری از اطالعات دارد باوجودخود 
(Breivik, 2005). 

کند که سواد اطالعاتی در قله  میارائه هرمی وارونه  ،های مختلف سواد در تبیین جنبه 1پاساداس
 .(Catts, Lau, 2008:47)این هرم قرار دارد 

ای، بصری و کامپیوتری  ای، شبکه از مفاهیم سواد رسانه هرکداممعتقدند  اسپیتزر، کالین و لو
های مورد تأکید سواد اطالعاتی  های انسان امروزی اشاره دارند و مؤلفه ی از مهارتا جنبهبر 

سواد اطالعاتی، مفهومی عام  گرید عبارت بههای مفاهیم دیگر سواد است. مشتمل بر سایر مؤلفه
 (Spitzer & other, 1998).    ردیگ یبرمر سواد را نیز در های دیگ است که سایر جنبه از سواد

 

 

1. Pasadas 
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 . هرم وارونه پاساداس1نمودار 
 

 های عملکردی مؤلفه

ای است که از طریق آن  به اطالعات می رسیم. امروزه این باور وجود داردکه  ی دروازهفنّاور
انتقادی از دانش افراد به های حل مسئله و تفکر  های اطالعاتی افراد اعم از مهارت مهارت
گیرد. از طرف دیگر این فناوری ها، رسانه نگاران را با  می نشاءت افزار و شبکه افزار، نرم سخت

است روبرو کرده است. به همین  دیموردتردها  چالش کمیت فزاینده اطالعات که اغلب اعتبار آن
ی به برآورده شدن نّاورف فقط پیشرفت نظران توسعه بر این نکته متذکرند که دلیل صاحب

وسیله  های مختلفی نیازمند هستند که به شود بلکه افراد به مهارت نیازهای اطالعاتی منجر نمی
آن توانایی جایابی، دستیابی، ارزیابی و استفاده مؤثر از اطالعات را داشته باشند و بتوانند این 

توان همان سواد  ها را می ین مهارتکارگیرند. ا ی بهفنّاور بستر درها را  ها و توانمندی مهارت
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فناوری اطالعات و ارتباطات دانست که شکل نوین سواد در قرن حاضر است و حائز اهمیت 
 است. 

طرحی ی اقدام به اجرا  1، مؤسسه خدماتی سنجش آموزش(2003)به همین منظور در آگوست 
فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی با مشارکت هفت دانشگاه و  ملی جهت ارزیابی سواد

محقق ارشد بخش تحقیقات و توسعه  2مریکا تحت سرپرستی اروین کتزامتحده  دانشکده ایاالت
که  های مشاهدات محور متمرکز گردید ، نمود. طراحی و توسعه مدل بر مبنای روشETSمؤسسه 

آمده از طریق  دست ها است. مشاهدات به شواهد مؤلفه یک رویکرد سامانمند جهت استخراج
علوم کارشناسان ) موضوعیسنجی و کارشناسان  شناسان شناختی، متخصصان روان روان

( برای طراحی و تدوین مدل نهایی مورد ...و آموزش و  کامپیوتر رسانی، ارتباطات، اطالع
فناوری اطالعات و ارتباطات ورای اعضای کنسرسیوم بر تعریف سواد وتحلیل قرار گرفت.  تجزیه

  خصوص جوانان و نوجوانان که با اینترنت پرورشسواد فناوری تأکید داشتند؛ زیرا امروزه افراد، به
بوده، حتی از اساتید، معلمان و والدین خود آشنا  صورت بالقوه باسواد فناوری ممکن است به اند یافته

های صورت پذیرفته، شواهد  مطالعات و بررسیولی مطابق  .(Oblinger, 2005)برتر باشند 
 متعددی وجود دارد که عدم توانایی ایشان را در استفاده مؤثر فنّاوری جهت پژوهش و ارتباط تائید

 .کند می

 5باسواد اطالعاتی  4وریابایست بین اهداف سواد فن یم 3سواد فناوری اطالعات و ارتباطات

سواد فناوری اطالعات  =های دیجیتالی+ سواد اطالعاتی  محیط دیگر:  عبارت پیوند برقرار سازد. به
سوادی گردید. زیرا افراد  این تالقی اطالعات و فناوری منجر به پیدایش نوعی از بی و ارتباطات.

های  توانند به مهارت سرعت خود را با فناوری سازگاری دهند اما با همان سرعت نمی توانند به می
 .(Rock man, 2002)اطالعاتی و تولید اطالعات دست پیدا کنند 

فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه دادند  سواد برای ETSتعریفی که اعضای کنسرسیوم 
کننده این نظر که سواد فناوری اطالعات و ارتباطات همان سواد اطالعاتی موردنیاز برای  منعکس

 .است 6ساالر فنجامعه  عملکرد بهتر در یک

 

1. ETS (Educational Testing Service) 

2. Irvin R. Katz 

3. ICT Literacy 

4. Technological literacy 

5. Information Literacy 
6. Technological Society 
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 and/orسواد فناوری اطالعات و ارتباطات توانایی استفاده مناسب فنّاوری، ابزار ارتباطی 
 برداشتنعملکرد در یک جامعه اطالعاتی است. این مشتمل  منظور بهبرای حل مسائل اطالعاتی 

دهی و ارتباط با اطالعات و داشتن درک  عنوان یک ابزار سازمان توانایی استفاده از فنّاوری به
 ندارداستادر  بنیادی از مسائل حقوقی و اخالقی پیرامون دستیابی و استفاده از اطالعات نیز هست.

ETS دهی، استفاده و ارتباط اطالعات در  تمرکز بر این بود که چگونه افراد به جایابی، سازمان
 (.(Katz, 2007 پردازند های دیجیتالی می محیط

با توجه به تعریف فوق، اعضای کنسرسیوم بر روی هفت مؤلفه عملکردی توافق کردند. 
که  داشتند 2ای.سی.آر.ال و 1؛ آنزیلتانداردها مانندهایی نیز با سایر اس هایی که بعضاً قرابت مؤلفه

 مانند:  اند از: عبارت

 یکیدر جستجوی الکترون لیمنظور تسه یک مسئله اطالعاتی به ۀمحدود انی: فهم و بفیعرت

 .اطالعات

 ای  از یک مسئله پژوهشی کلیشه یتمایز دادن بین یک مسئله پژوهشی روشن، موجز و موضوع
هایی که پاسخگوی نیازهای  ازحد جامع و گسترده هستند یا آن مانند مواردی که یا بیش فیضع

 ؛اطالعاتی نیستند

 که در خصوص یک تکلیف پژوهشی مبهم کمک نموده و  و کارشناس از یک استاد دنیپرس
 ؛زدایی نماید ابهام

 که به چهارچوب وضعیت تحقیق کمک نماید. هیمؤثر اطالعات اول یانجام جستجوها 
 

 ممکن ی . منابع اطالعاتتالیجیهای د اطالعات در محیط یابیباز ایآوری و  جمع :یدسترس
و  ها خبرگزاری، RSS ،یکیهای بحث، پست الکترون داده، گروه گاهیاست صفحات وب، پا

 باشند. یهای چاپ ( از رسانهنیشرح )آنال
 شامل: فیوظااین 

  ؛کار تحقیقاتی خاص یازهایرفع ن برای( یدیعبارات جستجو )کلمات کل بیترکایجاد و 

 ؛چند منبع جهت تعیین اطالعات مربوط و مرتبط ایمفید یک  مرور کارآمد و 

 

1. ANZILL )Australian and New Zealand Institute for Information Literacy( 

2. ACRL (Association of College and Research Libraries) 
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 گیری در اینکه چه نوع منابعی ممکن است منجر به حصول مفیدترین اطالعات  تصمیم
 خاص باشد. ازییک ن یبرا

 قیاز طر ،کند مشکل اطالعاتی را مرتفع می ،اطالعات ایاینکه آ: قضاوت در مورد یابیارز 
 ها. جنبه ریروز بودن، تناسب و سا اعتبار منبع، تعصب و جانبداری، به نییتع
 

 اقداماتی از قبیل:

 ؛نیشده و مقاالت مجالت آنال صفحات وب تهیه ینسب یدر سودمند قضاوت 

 روز  اطالعات مرتبط و به یطور مناسبی حاو به یاطالعات گاهیآیا یک پا نکهیا یابیارز
 ؛هست

 ای از منابع که بتواند  آوری کافی مجموعه گیری در خصوص اندازه و دامنه جمع تصمیم
 منطقه پژوهشی و تحقیقاتی را تحت پوشش قرار دهد. یکافاندازه  به

 دیکن دایکمک کند تا بعداً آن را پ گرانید ایدهی اطالعات تا به شما  سازمان :تیریمد. 
 مواردی مانند: 

 های مناسب بر اساس نقطه نظرات مهم محتوای ها در داخل پوشه بندی ایمیل دسته 
 ها؛ ایمیل

 ی؛و مرتب نمودن اطالعات پرسنلی داخل یک چارت سازمان میتنظ 

 های داده جهت روشن نمودن خوشه گاهیهای پا ، برگشتیلیمیها، ا سازی فایل مرتب 
 طالعاتی مرتبط.ا
  یبرا تالیجیاطالعات، ازجمله استفاده از ابزارهای د ئهو اراِ ریتفس: و یکپارچه نمودنادغام 

 .و هم سنجی )مقابله( اطالعات از منابع مختلف سهیمقاترکیب نمودن، خالصه کردن، 
 :مانند

 از  بیهای فروشندگان رق سایت وب ایو  یکی، پست الکترونیهای تجار آگهی سهیمقا
 جدول؛ کیطریق تلخیص اطالعات در قالب 

  هم سنجی و خالصه کردن اطالعات از انواع منابع مختلف با توجه به معیارهای ویژه
 گیری؛ منظور مقایسه اطالعات و تصمیم آن به

 صفحه گسترده )اکسل(  کیدر  یعلم ایو  یمسابقات ورزش جیارائه و نمایش دوباره نتا
 به مسابقات تک حذفی. ازیگیری ن و تصمیم تیروشن کردن موقع یبرا
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  تالیجیهای د ساخت اطالعات در محیط ایو  یتطبیق، کاربرد، طراح :جادیاخلق و. 
 مانند: 

 فرآورده اطالعاتی ای از مشخصات  مدرک مطابق با مجموعه کی بندی و قالب شیرایو
 (...خبرمقاله؛ )

 ؛برانگیز موضوع بحث کیدر  تیپشتیبانی از یک وضع ینمایشی برا دیاسال کی جادیا 

 نیروشن کردن ارتباط ب یها( برا داده یساز ی)بصر ها داده شیصفحه نما کی ایجاد 
 .یو اقتصاد یعلم متغیرهای

 مؤثر تالیجیشده برای مخاطبین خاص در یک قالب د انتشار اطالعات طراحی :ارتباط. 
 مانند: 

 گروه خاص؛ کیمفیدتر نمودن آن برای  برایبندی و فرمت مدارک  قالب 

 مخاطبان را برطرف نماید؛ یازهایبه یک نمایش موجز که بتواند ن لیمییک ا لیتبد 

 ای ممتاز به مخاطبان مختلف؛ ارائه یبرا دهایدهی اسال انتخاب و سازمان 

 گروه خاص و متمایز از کاربران. کی یبرا غیبروشور تبل یطراح 

ETS پذیر است که برای هر جامعه نیازمند بازتعریف و تبیین  استانداردی باز و انعطاف
 های متناسب آن جامعه است. شاخص
برای سواد اطالعاتی که به درک مالحظات اخالقی و حقوقی  ETSشده  رغم تعریف ارائه به

ها  سایر مؤلفه کنار درد کرده است، فقدان این مؤلفه پیرامون مسائل استفاده از اطالعات تأکی
 های گیری از مؤلفه ضمن بهرهرو  پیشمنظور رفع این خأل، پژوهش  شود. لذا به احساس می

که ناظر بر درک  ACRLکارگیری استاندارد پنجم  عنوان چارچوب تحقیق، بر به به ETSاستاندارد 
 نماید. اخالقی استفاده از اطالعات است، تأکید میصحیح از مباحث حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و 

 روش تحقیق

صورت پیمایش از نوع همبستگی است که به لحاظ معیار کاربرد، یک  روش این پژوهش به
سواد  ریمتغ 7بررسی کاربردی است که به بررسی میزان سطح سواد اطالعاتی با تأکید بر 

گیری  ها چنین بود که برای اندازه گیری پرسشنامه شده و ابزار اندازه اطالعاتی پاساداس انجام
 طیف لیکرت استفاده شده است.  فنها از  گیری سازه متغیرها از سؤال و برای اندازه
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آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دبیران خبر و خبرنگاران شاغل در صداوسیما ـ فقط  ۀجامع
= 05/0گیری کوکران با دقت برآورد  ها از فرمول اندازه برای محاسبه تعداد نمونهـ هستند. تهران 

d  برای انجام نفر نمونه نیاز است. همچنین  101استفاده که مشخص شد  95و سطح اطمینان
گیری با  گیری ابتدا برای رعایت تناسب حجم نمونه با حجم جامعه با استفاده از روش نمونه نمونه

حجم نمونه دبیران خبر و خبرنگاران متناسب با حجم جامعه تعیین و  ((PPSمتناسب مال احت
 گیری تصادفی ساده واحدهای نمونه انتخاب شدند. نمونه فنکارگیری  سپس با به

است که  هشداستفاده  Minitabافزار آماری  و نرم Spssافزار  ها از نرم وتحلیل داده تجزیه یبرا
 شوند. می ارائه 2یآمار استنباط و 1آمار توصیفیها در دو سطح  تحلیل

 فنو  3ها نفر ابتدا با استفاده از روش تقلیل داده 30آزمون با حجم  از انجام پیش پس برای سنجش روایی   
های  گروه  فنهای مناسب انتخاب شدند و سپس با استفاده از  های ناهمساز، گونه با حذف گونه 4تحلیل عاملی

اطالعاتی  نفر نیز که دارای سواد 15نفر از پاسخگویان که سواد اطالعاتی بیشتری داشتند و  15شده  شناخته
 5دار معنی مانـ  و یتنی u تفاوت نمرات سواد اطالعاتی آنان بر اساس آزمون شدند. بودند، انتخاب تری پایین

  .قرار گرفت )اعتبار سنجی محتوایی(نظران  ازآن پرسشنامه مورد تائید صاحب پس است.

 

1. Descriptive Statistics 

2. Inference Statistics 

3. Data Reduction 

4. Factor Analysis 
5. Mann –Whitney U 
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 . قابلیت اعتبار2جدول 

دار سطح معنی  z w ویکالکسون-  u من وتینی-  

02/0  33/2-  3 000/0  

برای سنجش پایایی سؤاالت نیز از آزمون آلفای کرونباخ برای هفت متغیر سواد اطالعاتی 
به دست آمد که  89/0اطالعاتی نمره آمده برای سواد  دست مقدار آلفای بهاستفاده شد که درمجموع 

 های پرسشنامه است.دهنده پایایی باالی گویه نشان

 های تحقیق یافته
استفاده کردیم.  1ای یک نمونه tمنظور بررسی سؤاالت پژوهش با توجه به ماهیت سؤال از آزمون  به

ای به  ها را از رتبه بتدا سطح سنجش شاخصا  2دو نمونه مستقل tهمچنین برای آزمون فرضیه از آزمون 
 ایم. ( کرده0 – 100ها در دامنه ) ای ارتقاء داده و سپس اقدام به استانداردسازی شاخص فاصله

 های سواد اطالعاتی مدل پاساداس ای جهت بررسی مؤلفه یک نمونه tآزمون  .3جدول 

ف
ردی

 

متغیرهای مورد سنجش سواد 

 اطالعاتی
 میانگین فراوانی

انحراف 

 معیار

کران پایین 

 درصد 95
ی  آماره
t 

سطح 

 داری معنی

 177/0 93/0 7/48 6/17 6/51 101 تعریف نیاز اطالعاتی 1

 268/0 62/0 1/48 1/18 1/51 101 جستجو و دستیابی 2

 000/0 5/13 1/72 8/18 2/75 101 تحلیل و ارزیابی 3
 992/0 -47/2 4/41 9/20 8/44 101 دهی مدیریت و سازمان 4

 264/0 63/0 8/47 1/21 3/51 101 سازی ادغام و یکپارچه 5

 973/0 -94/1 2/42 2/2 8/45 101 استفاده مؤثر و تولید اطالعات 6
 000/0 02/8 2/61 7/17 2/64 101 ...رعایت مسائل حقوقی، اخالقی و 7

دهد سواد اطالعاتی  میدر جدول فوق نشان و سطوح معناداری  T یها آماره مقادیر میانگین،      
 )تحلیل و ارزیابی 7و  3های دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی صداوسیما فقط در مؤلفه

استفاده اطالعات( در سطح قابل قبولی قرار  ،...اخالقی مسائل حقوقی، پیرامونآگاهی اطالعات و 
اطالعات، دستیابی و  سازی یکپارچه ، ادغام وتعریف نیاز اطالعاتی) 5و  2و  1های  اما در مؤلفه؛ دارد

های  که همان مهارت 6و  4های  جستجو اطالعات( در سطحی متوسط و همچنین در مؤلفه

 

1. One sample t test 

2. Independent Sample t test 
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و تولید اطالعات در سطح پایینی قرار  مؤثردهی اطالعات و همچنین استفاده  مدیریت و سازمان
 دارد.

 قرار دارد. 100-0است که در میانه دامنه  6/51میانگین نمره سواد اطالعاتی جامعه موردمطالعه 
 

 های آموزش زبان انگلیسی و یا سواد اطالعاتی بین کسانی که دوره برای مقایسه میانگین دو نمونه مستقل t. آزمون 4جدول
ICDL اند با سایرین گذرانده را 

 
 

لون  آماره

 آزمون جهت

برابری فرض 

 ها واریانس

 ها برای آزمون برابری میانگین tآماره 

F
 S

ig
 

ی
دار

عنا
ح م

سط
 

T
 

ی
اد

 آز
جه

در
 

S
ig

 

ی
دار

عنا
ح م

سط
 

ف
ال

خت
ا

 
ن

گی
یان

م
 

 95اطمینان  فاصله

درصد برای اختالف 

 میانگین دو جامعه

ن 
کرا

ن
ایی

پ
ن  

کرا اال
ب

 

سواد اطالعاتی 
های  و دوره

آموزش زبان 
 انگلیسی

با فرض برابری 
 ها واریانس

1 4/0 

4/2 99 018/0 7/8 5/1 9/15 

با فرض نابرابری 
 ها واریانس

2 97.4 019/0 7/8 5/1 9/15 

سواد 
اطالعاتی 

های  دوره
 کامپیوتر

(ICDL) 

با فرض برابری 
 ها واریانس

3. 

 

1/0 

 

2/2 96 031/0 8/9 9/0 7/18 

با فرض نابرابری 
 6/17 0/2 8/9 015/0 1/44 5/2 ها واریانس

 
شده است که مقادیر مربوط به سطر اول با فرض  نتایج مربوط به هر متغیر در دو سطر ارائه     

ها هست که با توجه به مقدار آماره  ها و سطر دوم نیز با فرض نابرابری واریانس برابری واریانس
ی، موردبررسهای دو جامعه در هر متغیر  لون و سطح معناداری و همچنین برابری واریانس

و   df آزادی، درجه T آمارهمقدار  گیریم. نابراین نتایج مربوط به سطر اول جدول را در نظر میب
های سواد  بیانگر آن است که تفاوت معناداری به لحاظ آماری بین میانگین sigسطح معناداری 

ند ا گذرانده را  (ICDL)های آموزش زبان انگلیسی و کاربری کامپیوتر  اطالعاتی کسانی که دوره
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اند دارای سواد  ها را طی نموده توان گفت کسانی که این دوره پس می، با سایرین وجود دارد
 شود. اطالعاتی بیشتری نسبت به سایرین هستند. بنابراین فرض صفر رد و فرضیه تائید می

 گیری بحث و نتیجه

های  دورهنتایج این پژوهش نشان داد که؛ عدم مشارکت فعال خبرنگاران و دبیران خبر در 
های  ها به ساختار دانش و ارتباط موضوعات و رشته تخصصی، عدم آشنایی کافی و مطلوب آن
ها را در شناخت و تعریف  های متداول اطالعات، آن مختلف علوم با یکدیگر و همچنین قالب

ها و تحوالت  اند با پیشرفت نیازهای اطالعاتی خود دچار مشکل کرده است. این افراد نتوانسته
های فناورانه ایشان را در جستجو و  وب خود را هماهنگ کنند. این کندی در سازگاری با قابلیت

ای  اما نکته درخور توجه، سطح باالی سواد رسانه ؛دستیابی اطالعات با چالش روبرو ساخته است
های  ها در تحلیل و قضاوت اطالعات و پیام این افراد است که ناظر بر توانایی مطلوب آن

موردمطالعه  کارکنان خبریپذیرترین مهارت  ای است. ذخیره و بازیابی اطالعات آسیب نهرسا
ها را در  تواند آن های اطالعاتی می است. مباحث حفاظت و امنیت اطالعات و همچنین بانک

معتقد است تبلیغات و مهندسی افکار  دهی اطالعات یاری دهد. ادوارد برنیز مدیریت و سازمان
طور مستمر حضورداشته  افراد، به اثربخش خواهد بود که در تمام شئون زندگیعمومی زمانی 
بشناسند و  های موجود را های رسانه طلبد دبیران و خبرنگاران تمام ظرفیت باشد. پس می

های الزم برای تولید و توزیع پیام در  مخاطبان بالقوه آن را درک کنند و از ابزارها و فناوری
 ند.ها استفاده کن رسانه
های سازمانی، دریافت و انتشار اطالعات و رعایت مسائل حقوقی و اخالقی  آگاهی از سیاست     

شده در معاونت سیاسی صداوسیما است. بررسی هفت  های تقویت پیرامون اطالعات از مهارت
منظور ترسیم وضعیت کلی این مهارت، نشان  مؤلفه سواد اطالعاتی دبیران خبر و خبرنگاران به

دهد: سواد اطالعاتی جامعه موردمطالعه در سطح متوسطی قرار دارد که فاصله زیادی با  می
ها در نظام  تواند داللت بر مغفول ماندن آموزش این مهارت دارد که خود می( 100) های باال دامنه

خبر چیزی جز اطالعات نیست و این خبرنگار است که . باشد های شغلی آموزش عالی و محیط
کند و آن را در قالب یک فرآورده اطالعاتی به نام خبر  آوری و پردازش می ا جمعاطالعات ر
رسانی در  از آنجائی که دبیران خبر و خبرنگاران، بازیگران اصلی عرصه اطالع. کند منتشر می

 ها ضرورتی برای تحقق اهداف رسانه ملی است. جامعه هستند، ارتقاء سطح سواد اطالعاتی آن
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های شغلی کارکنان، گنجاندن  های ضمن خدمت در ارتقاء مهارت مهم دورهبا توجه به نقش 
ها گامی مهم در افزایش سطح این مهارت  های مرتبط باسواد اطالعاتی در این دوره آموزش

ای از اطالعات به زبان انگلیسی است. زبانی که مورداستفاده  امروزه بخش عمده خواهد بود.
افزون بر آن، زبان انگلیسی، زبان فناوری اطالعات است و  های دسترسی است. بسترها و محمل

های الکترونیکی، چگونگی کار با  های اطالعاتی و صفحه برای نشان دادن اجزاء اینترنت، پایگاه
های زبان انگلیسی به  گیرد. پس گذراندن دوره ها مورداستفاده قرار می ها و استفاده از آن آن

 راد منجر خواهد شد.های اطالعاتی اف افزایش مهارت
بر ارتباط محکم  پاساداس، اسپیتزر، آیزنبرگ و لو در تبین روابط سواد اطالعاتی با سایر مفاهیم سواد،     

 (Spitzer & other, 1998) .ای باسواد اطالعاتی تأکیددارند و متقابل سواد کامپیوتری و سواد شبکه

در ارتقاء سطح سواد اطالعاتی مؤثر  ICDL یها در این پژوهش نیز مشخص شد که آموزش دوره
 خواهد بود.

این بدان معنی است که سواد  تواند همه را در بربگیرد. درمجموع، سواد اطالعاتی می     
 و (Bordonaro K, 2018: 429) دهد اطالعاتی به افراد یادگیرنده که درگیر آن هستند وام می

 حساب آورد که به آن مشغول هستیم. وری در کاری به توان به افزایش بهره وام دادن را می نیا
روزرسانی سواد اطالعاتی خبرنگاران، دبیران خبر و کارکنان خبری خود نیازمند  صداوسیما برای به

ها مؤثر باشد. در  هایی است که در افزایش سواد اطالعاتی آن ها و دستورالعمل اتخاذ سیاست
ها، نیاز به افزایش سواد اطالعاتی  جوامع کنونی و با توجه به صحنه رقابت خبری بین رسانه

ها بتوانند در این میدان رقابت موفق عمل کنند، برخی از  شود تا آن کارکنان خبری احساس می
پیشنهادها مبتنی بر این پژوهش در ارتباط با افزایش سواد اطالعاتی کارکنان خبری به شرح زیر 

 است؛

 تدوین استاندارد ملی سواد اطالعاتی برای مشاغل خبری؛ 

 های آموزش ضمن خدمت مشاغل خبری؛ مهندسی مجدد دوره 

 های مرتبط با خبر؛ بازتعریف شرایط احراز شغل 

 های نوین و سنتی؛ های ژورنالیسم همگرا با رویکرد به همگرایی رسانه برگزاری دوره 

  های  مرجع شناسی با رویکرد به مراجع رسانهاصول جستجوی عمیق در اینترنت و
 الکترونیکی؛

 .کارهای ارتقاء سطح سواد اطالعاتی دبیران خبر، خبرنگار و کارکنان خبری است ازجمله راه
 



  189 ❖ ... سنجش سواد اطالعاتی کارکنان مشاغل خبری

 
❖  

ال
س

 
14

ره 
ما

 ش
،

34
ن  

ستا
تاب

 ،
13

99
 

 

 منابع و مأخذ

: تهران ،پروریضیای حمید: گردآورنده ،سایبر نگاری روزنامه مقاالت مجموعه. خبر آنالین اتاق(. 1385) عطاءاهلل ابطحی،

 .تحقیقات علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه

 ،1387،بهمن 8 بازیابی، معاونت سیاسی صداوسیما، همگرا ژورنالیسم تخصصی نشست(. 1387) جان آستین،

  http://www.medianews.ir/fa/2009/01/27/john-austin.html      :از

 .سسه ایرانؤغالمحسین صالحیار، م ۀ، ترجمعصر دوم رسانه ها (. 1377) ، مارکرپاست

 .انوشه: تهران ،اطالعاتی و جامعه ارتباطیهای تکنولوژی(. 1379) یونس شکرخواه،

 .ثانیه: تهران ،بیان آزادی و اطالعاتی جامعه سایبر، نگاری روزنامه. (1384) یونس شکرخواه،

، تهران: انتشارات های غالب و انتقادی دیدگاهرسانه و خبر؛ برخی (. 1394)نعمتی انارکی  داوداکبر و فرهنگی، علی

 دانشگاه صداوسیما.

   .1شماره ، کتابداری و اطالع رسانی، «مروری برمتون سواد اطالعاتی در ایران». (1390یاری، شیوا )
Aufdrheide, p. (1993). Media literacy. A report of the national leadership 

conference on media literacy. Queenstown: Aspen Institute. 

Barden, R.A., Hortin, J. A (1982). Indentifying the theoretical foundations of visual 

literacy. Visual / Verbal languaging, 2, 37-42. 

Bradley, Fiona (2003). Information Literacy Libraries: The challenge of 

developing information literacy instruction programs in special library 

environment. Unpublished thesis master's, Curtin University of Technology, 

Sydney. 

Breivik, P. S. (2005). 21st century learning and information literacy. Change 

37(2), 20–27. 

Bordonaro K (2018). Adult education and academic libraries. Information and 

Learning Science 119(7/8): 422–431. 

Burchinal, L.G (1976). The communications revolution: America's third century 

challenge. In the future of organizing knowledge. Papers presented at the Texas 

A & M University. 

Catts, ralph,lau,jesus(2008). Towards Information Literacy Indicators. White 

paper for UNESCO Information for All Programme (IFAP). Paris: UNESCO. 

Egelhofer, J. L. & Lecheler, S. (2019). Fake news as a two-dimensional 

phenomenon: a framework and research agenda. Annals of the International 

Communication Association, 43, 97-116. 

Flynn, D. J. Nyhan, B. & Reifler, J. (2017). The nature and origins of 

misperceptions: Understanding false and unsupported beliefs about politics. 

Political Psychology, 38(Supp. 1), 127-150. 

Forest, Woody Horton Jr. (2008). Understanding Information Literacy: A Primer. 

White paper for UNESCO Information for All Programme (IFAP). Paris: 

UNESCO. 

Garrison, B. (2000). Journalist's perceptions of online information-gathering 

problems. Journalism and Mass Communication Quarterly, 77(3), 500 -514. 



 های دیداری و شنیداری رسانهعلمی فصلنامه  ❖ 190

 

❖
 
 

 
ل 

سا
14

ره 
ما

 ش
،

34
ان

ست
تاب

  ،
  

13
99

 

Herbert, J. (1998). Broadcast journalism: format and language. In M.Breen (Ed.), 

Journalism: theory and practice (pp.265-300). Paddington, NSW: McLeay 

Press. 

Jenkin, henry (2001). digital renaissance:convergence? I diverge. 

Retrieved1Jan,2012 , from www.technologyreview.com/business/12434/ 

Katz, I. R. (2007). Testing information literacy in digital environments: The ETS 

iSkills™ assessment. Information Technology and Libraries, 26(3), 3–12. 

Loo, A. (2006). A model for information literacy course development: a liberal arts 

university perspective. Library Review. 55(4), 249-258. 

McClure, Charles R. (1993). Network literacy in an electronic society: an 

educational disconnect. Queenstown, MD: Institute for Information Studies. 

Oblinger, D. G. Oblinger, J. L. (2005). Educating the Net Generation. 

Washington, D.C.: EDUCAUSE, retrieved 10 Mar, 2011, from 

http://www.educause.edu/educatingthenetgen 

Otike, Japheth (1999). The information needs and seeking habits of Lawyers in 

England: a pilot study. The International Information & Library Review. 

31(1), 19-39. 

Owens, Howard (2007).Twelve things journalists can do to savejournalism. 

Retrieved6Nov,2009,from:http://www.howardowens.com/2007/twelve-things-

journalists-can-do-to-save-journalism 

Quinn, S. (2002). Knowledge management in the digital newsroom. Oxford; 

Focal Press. 

Rock man, I. F. (2002). Strengthening connections between information literacy, 

general education, and assessment efforts. Library Trends, 51(2), 185–98. 

S. Mo Jones-Jang, Tara Mortensen, Jingjing Liu, (2019), Does Media Literacy 

Help Identification of Fake News? Information Literacy Helps, but Other 

Literacies Don’t, American Behavioral Scientist, SAGE Publications Article 

reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions, DOI: 

10.1177/0002764219869406 

Spitzer. Kathleen L. Eisenberg, Michael B. Lowe, Carrie A. (1998) Information 

Literacy Essential skills (skills for the Information Age). new York: Eric 

Tanner, A., Pierce, S Pravikoff, D. (2004). Readiness for evidence-based practice: 

information literacy needs of nurses in the United States. Studies in health 

technology formatics.107(Pt 2), 936-40. 

Watson, J. (1998). Media communication: An introduction to theory and 

process. New York: Hound mills, Basingstoke, Hampshire, Macmillan Press. 

Wileman, R. E (1980). Exercises in visual thinking. New York: Hastings House. 

 

  


