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چکیده
یکی از مهمترین مولفههای مهم در سیاستگذاریهای رسانه ای و ارتباطی که در نیم قرن اخیر توسط کشورهای
مختلف جهت تحقیق ،تحلیل ،آموزش و آگاهی از تأثیرات رسانهها بر روی اقشار مختلف جامعه به کار رفته ،سواد
رسانهای است .سواد رسانهای مفهومی است که مهارتها و قابلیتهای مورد نیاز برای پیشرفت را همراه با استقالل و
آگاهی ،در فضای ارتباطی دیجیتال و رسانههای نوین چند منظوره جامعه اطالعاتی تشریح میکنند .این پژوهش به
بررسی و کشف شاخصهای موثر در ارتقای سواد رسانهای دیپلماتیک میپردازد .در این راستا با به کارگیری روش-
شناسی کیو به دنبال استخراج الگوهای مهم ذهنی که برگرفته از شاخصها و گویههای انتخاب شده از صاحبنظران
و خبرگان و فعاالن در حوزه علوم ارتباطات و علوم سیاسی بود .بر این اساس بعد از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه
با چند تن از خبرگان نونه کیو انتخاب شد .نتایج دسته بندی گویهها نشان داد که در نهایت  11گویه فضای گفتمان را
پوشش میدهند که بر روی گروه نمونه  21نفری و با استفاده از نمودار توزیع اختیاری کیو مورد بررسی قرار گرفتند.
تحلیل عاملی کیو نشان داد که میتوان سه الگوی ذهنی را شناسایی کرد که در کل در حدود  48درصد از واریانس
را تبیین کردند .اهمیت و اولویت بندی این الگوها میتواند در راستای پیشبرد اهداف ارتقای سواد رسانهای مد نظر
صاحبنظران و متولیان امر سواد رسانه ای در حوزه سیاست خارجی قرا ر گیرد.
واژگان کلیدی :سواد رسانه ای ،دیپلماسی رسانه ای،روش کیو .الگوی ذهنی
* نویسنده مسئول

bitababaei84@yahoo.com
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مقدمه
امروزه در جهانی زندگی میکنیم که رسانهها ما را از هر سو احاطه کردهاند و تمامی سطوح و ابعاد حیات انسانی به
نوعی متأثر از فناوری شده است .بر همین سیاق توجه به نقش ارتباطات در کانون مطالعات بین رشتهای قرار گرفته و
شاهد طرح پرسشهایی ترکیبی میباشیم که بازخوانی مقوالت پیشین در فضای ارتباطی نوین را ضروری میسازد .از
جمله این حوزهها میتوان به سیاست خارجی و گفتمانهای دیپلماتیک ناشی از آن اشاره کرد .سیاست خارجی
امروزه از نقش و وضعیت کالسیک خود خارج شده است؛ چرا که در اقیانوسی از دانش ،اطالعات ،گفتمان ،تصاویر
و پیامهای رسانهای جریانساز اصلی جهانی ،خبرگزاریهای ماهوارهای و آن الین و به ویژه شبکههای اجتماعی
متصل به میلیاردها تلفن همراه قرار دارد .منابع اطالعاتی دپیلماتیک هم اکنون تحت تأثیر عنصر دیگری نیز قرار دارد:
خانواده وب  2و وب معنایی ،وب  9که دنیای تأثیر و تأثرات گفتمانی است .این موضوع بدین معناست که رسانهها
در تمام مراحل فرآیند شکلگیری سیاست خارجی نقش دارند و رهبران سیاسی و دیپلماتها ،رسانهها را از جنبه
بینالمللی و ملی مورد توجه قرار میدهند .بهطور ویژه ،امتداد دیپلماسی و سیاست خارجی هر کشور ،نظام رسانهای
آن است .همانطور که دیپلماسی رسانهای در حال حاضر با تأثیرات بینهایت گسترده خود این گونه تعریف شده
است:
دیپلماسی رسانهای شامل استفادهی رسانهها توسط رهبران ،بهمنظور بیان منافع خود در مذاکرات ،اعتمادسازی و بسیج
حمایت از توافقات است .پس دیپلماسی رسانه ای نیازمند همکاری تنگاتنگ بین مقامات رسمی و رسانهها است
(گیلبوا .)11 :4944 ،در عصر پسامدرن که همزاد با تکنولوژی نوین ارتباطی است ،ظرفیت رسانهها در جهت تولید و
باز تولید معنا در فرا مکان و فرا زمان باال رفته است و زیست جهان سیاست را نیز آوردگاه قدرت نمایی خود ساخته
است .امکان حضور همه جایی و پوشش رویداد در زمان واقعی ،ضمن شکستن انحصار دسترسی به اطالعات و توزیع
آن ،فرآیند دروازهبانی خبر را نیز به حداقل رسانده است و در محیط سیاست ،امور سیاسی را به اموری در دسترس و
همگانی بدل ساخته است .تغییر در قطبیت کالن جغرافیایی – سیاسی ،هم چنین بر مناسبات روابط بین الملل نیز عمیقاً
اثرگذار بوده است به گونهای که در محیط نوین بینالمللی افزون بر کشورها ،قدرت سخت و دیپلماسی سنتی،
مضامین قدرت نرم و دیپلماسی رسانهای نیز صاحب کرسی شدهاند؛ یعنی برخالف گذشته که برتری نظامی ،قدرت
جهانی یک کشور را تعیین می کرد ،امروزه توانایی یک کشور در استفاده از رسانههاست که تصویر برتر بینالمللی را
شکل میدهد؛ بنابراین جهت موفقیت یک سیاست خارجی ،توانایی ایجاد و حفظ یک تصویر مطلوب بینالمللی در
جامعه سیاسی ضروری است.
از نظر بودریا )4111( 2رسانه ها از طریق تصویرسازی ،زمینه را برای فروپاشی معنا و حذف مرز میان امر واقعی و امر
ساختگی فراهم میآورد و جهان پسامدرن را جهانی واقعی می داند که در آن مردم ،با تعبیرها و تصاویر سر و کار
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دارند و نقش رسانهها در این میان تعیین کننده است .از طرفی رویکرد گفتمانی به امور ،از دیگر شاخصهای عصر
پسامدرنیسم است .در این رویکرد ،گفتمان یک نوع زبان و نظام بازنمایی است که از لحاظ سیاسی و اجتماعی بسط
مییابد تا مجموعه ای از معانی را درباره یک حیطه موضوعی ،به وجود آورده و توزیع کند .در این راستا رسانهها از
طریق گفتمانسازی ،جهانی از نشانهها را ارائه میدهند که در تفکر پست مدرن این نشانهها ،رونوشت و الگویی از
رویدادهای واقعی هستند (بودریا .)42-41 :4111 ،از اینرو با توجه به قابلیت رسانهها ،بررسی نقش آنها و اثراتی که
از طریق گفتمانسازی و تولید و بازتولید معنا در اتخاذ تصمیم و بروز واکنش دارند ،اهمیت مییابد .چنین اهمیتی به-
ویژه در عرصه سیاست خارجی که روابط بین دولتها و توازن قدرت را نشانه میرود ،فزونی مییابد و نیازمند تأمل
و توجه عمیق میشود .چرا که رفتارها و کنشهای دیپلماتیک در کنار توان رقابتی دول به منفعلسازی گروههای
متعارض خارجی ،حفظ منافع ملی و کمک به استقرار آرامش ،تضمین ثبات و امنیت ملی در مواقع بحران کمک
میکنند و از این رو بررسی نقش گفتمانهای رسانهای در فرآیند ارتباطات بینالمللی و بررسی اثرات آن بر بروز
موضعگیریها و رفتارهای دیپلماتیک به ویژه در عصر دیپلماسی در زمان واقعی ،میتواند در تدوین سیاستهای
دیپلماتیک مؤثر باشد (خرازی.)482 :4941 ،
با توجه به مولفههایی که در خصوص رسانهها ذکر شد باید گفت رسانههای جهانی ،بهویژه رسانههای گفتمانساز و
جریانساز جهانی ،عملکرد بسیار متنوعی را تا امروز به صحنه سیاست و سیاست خارجی کشاندهاند .آنها بیش از هر
چیز ،امکان بازیهای متنوعی را در این حوزهها برای رهبران ،سیاستگذاران ،مقامات و دیپلماتها فراهم آوردهاند.
رسانهها در عین حال گاهی محدودیتهایی را به رهبران ،مقامات و دیپلماتها در گفتمانهای دیپلماتیک تحمیل
کردهاند .این محدودیتها ،فرصتها و امکاناتی را که رسانههای جریانساز جهانی در عرصه بازیهای سیاسی به
دیپلماتها و سیاستگذاران اعطا میکنند ،هم در مراحل سیاستگذاری و هم در مراحل دیپلماسی و تعامل سیاست
خارجی ظاهر شده ،ظرفیتهای باالیی ایجاد کرده ،کاربردهای زیادی دارند و تحوالت چشمگیری بر رفتار ،اقدامات
و عملکرد و حتی تعیین چشم انداز و رسالت رهبران سیاسی ،مقامات رسمی ،سفیران و مأموران داشتهاند؛ بنابراین
دستگاههای دیپلماتیک و سیاست خارجی کشورها به نقطهای نزدیک میشوند که برنامهها و مقامات سیاسی –
دیپلماتیک آنها بدون حضور فعال در رسانهها ،دیگر امکانی برای کسب حمایتهای وسیع و گسترده چه از جانب
رهبران ،دیپلمات ها ،مقامات سیاست خارجی و نخبگان فکری کشور خود و کشورهای دیگر و چه از سوی افکار
عمومی داخلی و خارجی نداشته باشند (خرازی آذر .)49 :4919 ،پس در فضایی که رسانهها ،مهمترین بستر ارتباطی
به شمار میآیند و بهویژه اینکه بیمکانی و بیزمانی رسانههای نوین آنها را به عوامل بیبدیل در عرصه روابط
بینالملل تبدیل کرده است و نقشی که در تولید انگارهها و ساخت فرهنگ سیاسی جهانی از طریق گفتمانسازی
دارند ،از این رو ضروری به نظر میرسد با توجه به جایگاه رسانهها در جهان معاصر از یک سو و نقش مواضع و
رفتارهای دیپلماتیک در شرایط بحران ،مواجهه با نیروهای متعارض ،حفظ منافع ملی،د حفظ امنیت ملی و ثبات از
دیگر سو ،افزایش سواد رسانهای دیپلماتها و سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس یکی از اهداف
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پژوهش حاضر تعیین شاخصها و مؤلفههای سواد رسانهای در عرصه سیاست خارجی و هدف دیگر شناسایی
الگوهای ذهنی متخصصان و صاحب نظران و فعاالن حوزه علوم ارتباطات و علوم سیاسی در خصوص سواد رسانه ای
دیپلماتیک میباشد .پژوهشهایی که در این عرصه به انجام رسیدهاند بخشی از مبانی نظری این پژوهش را تشکیل
دادهاند که قسمتی از آنها در این مجمل ذکر گردیدهاند.
پیشینه پژوهش
بهاره نصیری در پژوهشی ( )4949سعی کرده تا نگرش و میزان آگاهی استادان دانشکدههای مختلف ارتباطات
(دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد ،عالمه طباطبایی و دانشکده صدا و سیما) را نسبت به مقولهی سواد رسانهای مورد
سنجش و ارزیابی قرار دهد و همچنین تعاریف و مفاهیم مختلف سواد رسانهای را از دیدگاههای مختلف صاحبنظران
داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داده است .ژاله سحابی ( )4941در پژوهشی میزان برآورد سواد رسانهای مردم
تهران از سوی دبیران خبر سنجیده و نتیجه گرفته است که برآورد دبیران سازمان صدا و سیما از میزان سواد رسانهای
مردم شهر تهران با میزان واقعی سواد رسانهای مردم این شهر هم خوانی ندارد .زهرا شاهرخ ( )4941در پژوهشی نشان
داده است که سطح سواد رسانهای دانشجویان در دانشکدهی فنی و دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت
معناداری با یکدیگر نداشته است .پایهی این بررسی مقایسهی دو گروه از دانشجویان از لحاظ سواد رسانهای بوده
است که بر اساس یافتههای تحقیق تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده نشده است (سطح سواد رسانهای دو
گروه متوسط بوده است) .در سال ( )4941نیز پژوهشی با عنوان "عوامل مؤثر در پیشرفت سواد رسانهای دانشجویان
سال  41-41واحد علوم تحقیقات تهران" انجام گرفت .پژوهش محمد سلطانی ( )4941نشان داد که در توانایی
استفاده از اینترنت میان دانش آموزان ،مربیان و والدین آنها تفاوت معناداری وجود دارد .سیاوش غفاری ( )4918در
پژوهشی نشان داد در صورتی آموزش سواد رسانه ای موفق خواهد بود که هدف از آن عبور از رسانه هراسی ،مهارت
آموزش و ارتقاء مهارتهای دانشی ،تفکر انتقادی و باز اندیشانه ،خود تصحیحی ،خالقانه و ....باشد که این مهم فقط
با نیازسنجی محتوایی مخاطبان و تدوین محتوا براساس اولویتها و نیازهای مخاطبان مختلف و میزان مواجهه آنان با
رسانههای مختلف و مفاهیم و تکنیکهای مختلف رسانهای و همچنین استفاده از روشهای نوین آموزشی و تدریس
مانند گفتوگویی ،کندوکاوی ،مشارکتی ،کارگاهی ،سرگرم آموزی ،یادگیری معکوس ،آموزش شبکهای وغیره
میسر خواهد شد .نقش مربی نیز فقط باید تسهیلگری و هدایت کنندگی باشد.کینگزلی ( )2844در پژوهشی به
بررسی مهارتهای سواد رسانهای دا نشجویان ترم یک دندان پزشکی که طی دو دوره به آنها آموزش داده شده
بود ،پرداخت .سان و لئو ( ) 2844در پژوهشی با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته ،به بررسی رابطهی جنسیت و
سواد رسانهای دانشجویان رشتههای علوم پایه و مهندسی پرداختند .نتایج تأثیر تفاوت جنسیتی بر سواد رسانهای را
تأیید کرد".تعیین رابطه سواد رسانهای و مهارتهای ارتباطی " عنوان مقالهای است که در سال  2842در کنفرانس
بین المللی تکنولوژی و آموزش در نشریه علوم رفتاری و اجتماعی چاپ شده است .در این پژوهش ،تعیین رابطه بین
سواد رسانهای و سطوح مهارتهای اجتماعی در دانشآموزان دوره ابتدایی با توجه به متغیرهای مختلف مورد مطالعه
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قرار گرفت .طالب ( ) 4941در پژوهشی تالش نمود با شناسایی دیدگاه متخصصان ارتباطات در خصوص دیپلماسی
رسانهای و نقش آن در مسأله هستهای جمهوری اسالمی ایران به راهکارهایی برای تعامل میان دستگاههای رسانهای و
دیپلماسی در جهت دستیابی به اهداف ملی ،دست یابد .پژوهشگر ،در این تحقیق به این نتیجه رسید که دستگاه
دیپلماسی کشور به رسانه به عنوان ابزار دیپلماسی توجه کافی ندارد و تعامل الزم میان این دو برای پیشبرد اهداف
دستگاه دیپلماسی کشور وجود ندارد .از دیگر نتایج این تحقیق این است که مردم به پیامهای دیپلماتیک منتشر شده
از سوی رسانهها اعتماد ندارد .رها خرازی آذر ()4919در سال  4919در کتاب خود کمپین دیپلماسی رسانهای را
تکرار بیپایان بازبینی ،بازاریابی ،بازطراحی و اجرای آن بخش از دیپلماسی میداند که امکان راهیابی به فضای رسانه-
ها را مییابد .سپهری رسانهای ،دیپلماتیک ،پیچیده ،برآمده از محیطی با ارتباطات وتاثیرات شبکهای ،میان رشتهای،
چند رشته ای که بر ارتباطات استراتژیک استوار است .تصمیم به حل مناقشات و آغاز مذاکرات ،همواره یکی از
پیچیدهترین و دشوارترین بخشهای کاری دیپلماسی وسیاست خارجی کشورها بوده است .اما پیچیدهتر از آن
طراحی کمپین دیپلماسی رسانهای الزم برای مرحلهی دعوت به حل تعارضات و آغاز مذاکرات ،همراهی با روند
مذاکرات و بعد از مذارکات است ،آن هم در اقیانوسی از پیامهای رسانهای شبکههای ماهوارهای جریانساز اصلی
جهانی ،خبرگذاریهای مهم جهانی ماهوارهای و آنالین شبکههای اجتماعی متصل به میلیاردها تلفن همراه هوشمند
در سراسر جهان .گرجی ( )4919در پژوهشی به بررسی جایگاه دیپلماسی رسانهای در سیاست خارجی انگلیس در
قبال جمهوری اسالمی ایران از سال ( )2888-2841پرداخته است .همچنین گلستان ( )4912به تأثیر دیپلماسی رسانهای
ایران بر انرژی هسته ای جمهوری اسالمی ایران پرداخته که و به این نتیجه رسیده است که دیپلماسی رسانهای عمدتاً
در راستای سیاست خارجی و منافع ملی کشور عمل میکند و بخش قابل توجهی از مراودات دیپلماتیک از طریق
رسانهها به رهبران سیاسی انتقال مییابد .ربکا ون دو ورد ( )2848در پژوهشی نشان داد که دانش آموزان و
دانشجویان بهخصوص دانشجویان از راه دور (آموزش مجازی) بهطور فزایندهای به وب سایتها برای نیازهای
پژوهشی خود وابسته هستند پس دارا بودن مهارتهای تفکر انتقادی و همچنین توانایی ارزیابی اعتبار واقعی اطالعات
آن الین الزامی است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی ،به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای اکتشافی ،از نظر
گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی-پیمایشی و به دلیل کاربردر روش شناسی کیو از نوع پژوهشهای
آمیخته (کمی-کیفی) است .روش کیو شامل به کارگیری روشها ی کمی و کیفی است؛ بنابراین نتایج بررسی و
تحلیل اطالعات به دست آمده در این پژوهش دربرگیرنده عوامل مورد اشاره در مطالعات پیشین و همراستایی این
بررسیها به عالوه انجام مصاحبه کیو برای استخراج دیدگاهها و تفکرات صاحب نظران است .همچنین از بعد کمی از
روشهای آماری برای دستهبندی افراد مانند تحلیل عاملی کیو و تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده میشود و از آنجا که
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هدف اصلی این روش آشکار ساختن الگوهای مختلف تفکر است نه شمارش تعداد افرادی که تفکرات مختلفی
دارند به روش پژوهش کیفی نیز نزدیک است.
روش شناسی کیو تکنیکی است که به وسیله آن ذهنیت افراد مورد مطالعه قرار میگیرد .از آنجا که رویکرد حاکم بر
این پژوهش شناسایی و دستهبندی دیدگاهها ،نظرات و ذهنیتهای متخصصان و صاحب نظران نسبت به سواد رسانهای
دیپلماتیک است از روششناسی کیو برای تحقق این امر کمک گرفته شده است .در واقع روششناسی کیو فنی است
که پژوهشگر را قادر میسازد تا ادراکات و عقاید فردی را شناسایی و طبقهبندی کند و در ثانی به دستهبندی گروه-
های افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد .آشکار ساختن الگوهای مختلف تفکر هدف اصلی این فن است .به عبارت
دیگر این فن به شمارش تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دارند نمیپردازد در واقع این ویژگی است که روش-
شناسی کیو را به روشهای پژوهش کیفی نزدیک میکند .البته روششناسی کیو از ویژگیهای روشهای کمی نیز
برخوردار است و از آن بهره میگیرد .در این روش از روشهای آماری مانند تحلیل عاملی و تحلیل مؤلفههای اصلی
برای دستهبندی افراد استفاده میشود .روششناسی کیو هم دارای شیوه گردآوری دادهها (مرتب سازی) و هم دارای
شیوه تحلیل دادهها (تحلیل عاملی کیو) است .ویلیام استیفنسون در دهه  4198در پاسخ به این سؤال که چه چیزهایی
اشخاص را منحصر به فرد میکند؟ دست به ابداع روششناسی کیو زد .او بر این باور بود که روششناسی کیو به
شناخت ذهنیتها می پردازد و همبستگی بین افراد نه صفات در آن نقش اساسی دارد .هدف از به کارگیری روش
کیو به عنوان پژوهشی اکتشافی ،یافتن اندیشهها و فرضیههای جدید و مفید درباره موضوع پژوهش است .طرح و
بررسی فرضیه مدار مطالعه کیو مانند مطالعات کمی مطرح نیست؛ زیرا فرضیه برآمده از اعتقاد پژوهشگر یک نظریه
است و در واقع چیزی است که او انتظار دارد رد یا قبول شود در حالی که مطالعه کیو مبتنی بر ذهنیت و عقاید افراد و
به نوعی اکتشافی است؛ بنابراین در این پژوهش ما به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که:
 -4شاخصهای سواد رسانهای در حوزه دیپلماتیک کدام هستند؟
 -2الگوهای ذهنی در حوزهی سواد رسانهای دیپلماتیک کدام هستند؟
در روشهای معمول برای رسیدن به سازه باید ابتدا سازه را براساس یک چارچوب نظری ،تعریف مفهومی کرده و با
توجه به این تعریف مفهومی ،به دنبال عینیسازی سازه با یافتن آثار و نشانههای مشهود و محسوس آن باشیم ،سپس
این نشانهها را در قالب مجموعهای از گویهها باید چنان منظم کنیم تا بتوان به شاخص روشنی برای اندازهگیری کمّی
برسیم و در نهایت در طی روالهای مشخصی با استفاده از انواع مکانیزمهای شناخته شده روایی و پایایی مقیاسهای
شناخته شده را بررسی کرده تا مقیاس ساخته شده قابلیت عملیاتی شدن در یک تحقیق علوم اجتماعی را پیدا کند؛ اما
به نظر میرسد این نوع نگاه به «سازه» ها و روش مقیاس-سازی واجد برخی اشکاالت و محدودیتها باشند که این
نوع ورود را برای سنجش ذهنیت مشکل میکند؛ مقیاس و آنچه بهعنوان نمره (اندازه سازه برای یک فرد) به دست
می دهد ،کامالً به تعریف مفهومی سازه و در واقع به چارچوب نظری آن وابسته است؛ برای مثال سازهای که برای
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سنجش دینداری ساخته میشود ،تنها نوعی از دینداری را اندازهگیری میکند که در تعریف مفهومی سازه دینداری
از همان ابتدا تعیین شده است؛ گو اینکه مقـیاسها از همان ابتدا و بعـدها به مـرور به نوعـی از قالـبها از پیشساخته-
ای تبدیل میش وند که واقعیت بیرونی جامعه و ذهنیت افراد باید خود را با آنها بیان کنند و صرفاً از همین مسیر
شناخت صورت بگیرد.
این امر با مقوله دقیق کشـف وجـود انواع ایـدهها ،ذهنیتها و مدلهای ذهـنی ،که هـدف روششناسی کیو است،
سازگاری ندارد .دادن قالبهایی از پیش تعیین شده یعنی ساختن مقیاسی برای سنجش ذهنیتها ،به معنای شناخت
بسیار دقیق آن ذهنیتها ،پیش از اجرای پژوهشی است که با هدف شناخت همین ذهنیتها صورت می-گیرد ،به
خصوص اگر موضوع شناخت ذهنیت مورد بررسی امری دقیق و خطیر بوده و اطالعات کمی درباره آن موجود باشد؛
«روش کیو ،روشی برای گرفتن اطالعات از افراد خاص مانند سرآمدان فرهنگی ،نخبههای سیاسی ،افراد نوآور و ...
میباشد( ».نقیبالسادات .)491 :4914 ،البته روش کیو را نمیتوان بهعنوان روشی منحصر در کشف عقاید نخبگان
جامعه برشمرد ،بلکه صورت-بندی تفکرات موجود در هر جامعهای و در حوزه مشخصی را آشکار میکند که در
این طرح تحقیقاتی به صورت ویژه با همین مسائل (کمبود کارهای قبلی صورت گرفته ،ابهام در فهم دقیق مسأله و
وجود ذهنیتهای بسیار متفاوت) مواجه هستیم که استفاده از روش کیو را کامالً توجیه میکند.
در ادامه در نمودار زیر مراحل انجام پژوهش و جزئیات آن به صورت شماتیک به تصویر کشیده شده است.

ترتیب مراحل انجام پژوهش و جزئیات آن
جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه است .گروه اول شامل خبرگان ،نخبگان ،صاحبنظران و مسئولین و
متولیان امر در خصوص سواد رسانهای دیپلماتیک و همچنین برخی از دانشجویان مقطع دکتری میباشند (بخش
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کیفی پژوهش) .گروه دوم جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دکترا در حوزه رسانه و علوم سیاسی میباشند
که تعداد آنها برابر با  21نفر میباشد که تمام آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری در بخش کیفی
شامل نمونهگیری هدفمند بود.
ابزار گردآوری دادهها به شکل جدول و نمودار برای مرتبسازی در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت .با ایجاد
دسته کیو از فضای گفتمان پژوهش آغاز شد؛ بنابراین در گام اول باید فضای گفتمان پژوهش جمع آوری شود .یعنی
مجموعهای از مطالب متنوع و گوناگون مرتبط با موضوع پژوهش که در میان اهالی گفتمان (افرادی که مطالعه کیو
در صدد شناسایی ذهنیت آنها نسبت به موضوع پژوهش است) مطرح است و از ترکیب منبع شامل مصاحبهها،
مناظرهها ،مقالههای علمی -پژوهش ،فصلهایی از کتابها این مجموعه پس از گردآوری باید به عبارتهای کوتاه
منقطع تبدیل شوند تا بتوان نمونه کیو را از بین آنها انتخاب کرد؛ بنابراین از این عبارتهای مناسب و دلخواه که از
مبانی نظری پژوهش و انجام مصاحبهها به دست آمد آنهایی که ارتباط زیاد با موضوع داشتند در جمع  11عبارت
جمع آوری شد .این عبارتها مربوط به شاخصهای سواد رسانه در حوزه دیپلماسی بین المللی بودند که پس از
بررسی توسط خبرگان امر برای تعیین روایی عبارتها در نهایت نمونه کیو برای پژوهش انتخاب شد که در ادامه ذکر
عبارات رفته است.
هر کدام از عبارتهای کیو با کد مربوط به خود روی یک کارت به نام کارت کیو نوشته شد ،در مرحله بعد مرتب-
سازی نمودار کیو توسط مشارکت کنندگان پژوهش صورت گرفت .بهطور معمول در روش کیو انتخاب بین  28تا
 48نمونه از افراد مورد بررسی برای دستیابی به دیدگاههای مختلف نسبت به یک موضوع کفایت میکند؛ بنابراین
انتخاب مشاکت کنندگان از طریق روشهای نمونه گیری احتمالی انجام نمیشود بلکه نمونه افراد معموالً بهطور
هدفمند و با اندازهای کوچک انتخاب می شود که در پژوهش حاضر از میان دانشجویان دکترای در رشتههای علوم
ارتباطات و علوم سایسی تعداد  21نفر بهعنوان مشارکت کننده پژوهش انتخاب شدند .انتخاب مشارکت کنندگان در
این پژوهش بر اساس ارتباط آنها با موضوع پژوهش و اهمیت حضور آنها در پژوهش انجام شد .در مرحله بعد از
مشارکت کنندگان خواسته شد تا بر اساس دستورالعمل مرتبسازی کیو اقدام به قرار دادن هر کدام از کارتها روی
نمودار کیو کنند .برای انجام این پژوهش از نمودار کیو با توزیع اختیاری استفاده شد بهطوری که برای مثال مشارکت
کنندگان در مورد هر عبارت کیو می توانند هر نظری اعم از موافق یا مخالف یا مردد داشته باشند .این نمودار برای
قرار دان  11عبارت کیو توسط مشارکت کنندگان از درجهی  1-به معنای مخالفت کامل با عبارت مورد نظر تا 1+
که به معنای موافقت کامل با عبارت مورد نظر است تعبیه شده است .پس از مرتبسازی کارتها توسط مشارکت
کنندگان پژوهش نحوه امتیازدهی هر کدام از مشارکت کنندگان توسط فرم مخصوصی که برای این منظور طراحی
شده است ثبت گردید .دادهها مرتبسازی شده درنرم افزار  spssوارد شدند تا به کمک تحلیل عاملی کیو
ذهنیتهای مختلف این مشارکت کنندگان شناسایی شود و به کمک آن به سؤال پژوهش پاسخ داده شود.
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برای روش شناسی کیو سه نوع روایی به نامهای روایی محتوایی ،9روایی صوری 1و روایی مرتب سازی 8مطرح است.
برای مرتبسازی کیو پایایی نیز قابل طرح است؛ یعنی میتوان پرسید که آیا مشارکت کننده یک دسته کارت را با
دستورالعمل یکسان در تکرارهای مختلف به یک شکل مرتب میکند؟ ضریب همبستگی باالتر از  8/1به عنوان
پایایی خوب برای یک مطالعه کیو در نظر گرفته میشود (خوشگویانفرد.)4941 ،در این پژوهش برای باال بردن
روایی محتوا افزون بر اینکه عبارتهای حاصل از مصاحبهها با عبارتهای به دست آمده از ادبیات پژوهشی مقایسه و
ارزیابی شد ،با مراجعه به نظر نخبگان و نظرسنجی از آنها نیز روایی محتوا بررسی گردید .نتایج این نظرسنجیها از
خبرگان به تغییراتی در شکل ،مفهوم ،تعداد کلمات و سادگی عبارات را در پی داشت و این خود منجر به این شد که
روایی صوری این پژوهش نیز ارتقاء یابد .همچنین بازخوردهای پاسخگویان هنگام مرتبسازی کارتها نمایانگر آن
بود که عبارتهای مناسبی برای سنجش موضوع پژوهش انتخاب شده است .برای تعیین پایایی 1پرسشنامه ضریب
آلفای کرونباخ برآورد شد و سؤاالت پرسشنامه قبل از اجرا روی نمونۀ اصلی پژوهش ،طی یک مطالعۀ مقدماتی روی
نمونهی کوچکی به حجم  98نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج آلفای کرونباخ مطالعه مقدماتی نشان داد که
پایایی آزمون مناسب میباشد .آلفای کرونباخ برای  21مشارکت کننده  8/114به دست آمد که بیانگر قابلیت اعتماد
باالی عبارتهای نمونه کیو و نتایج مرتب سازی آنها در نمودار کیو است.
یافتهها
از  21نفر 48 ،نفر خانم و  44نفر آقا بودند .همچنین از بین شرکت کنندگان در پژوهش  1مرد در حوزه علوم
ارتباطات و  1مرد در حوزه علوم سیاسی در مقطع دکترا مشغول به تحصیل بودند همچنین  48زن در رشته ارتباطات و
 8زن در رشته علوم سیاسی در مقطع دکترا مشغول به تحصیل بودند .همچنین در خصوص متغیر جنسیت ،دامنه سنی
شرکت کنندگان از  92سال تا  98سال متغیر بود.
سؤال اول :شاخصهای سواد رسانهای در حوزه دیپلماسی کدام هستند؟
پس از انتخب موضوع گامهای اجرایی عبارتند از  -4مراجعه به ادبیات موضوع برای جمع آوری فضای گفتمان -2
مصاحبه با خبرگان موضوع پژوهش .از ترکیب منبع شامل مصاحبهها ،مناظرهها ،مقالههای علمی -پژوهش و
فصلهایی از کتابها؛ بنابراین از این عبارتهای مناسب و دلخواه که از مبانی نظری پژوهش و انجام مصاحبهها به
دست آمد آنهایی که ارتباط زیاد با موضوع داشتند در جمع  11عبارت جمع آوری شد .این عبارتها مربوط به
شاخصهای سواد رسانه در حوزه دیپلماسی بین المللی بودند که شامل شاخصهای زیر هستند:

3

.content validity
. facial validity
5
. Q-sorting validity
6. reliability studies
4
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 -4آموزش و آشنایی دیپلمات ها و اصحاب رسانه با دانش سیاسی ،دانش ارزیابی و پایش سیاستها در سطح ملی
و بین المللی جهت افزایش قدرت سیاسی و هوشمندسازی سیاسی
-2شناخت ادیان ،ایدئولوژیها ،انواع حکومت ،احزاب سیاسی ،فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف جهان
-9آشنایی و شناخت دیپلماتها و رسانهایها با مباحث مربوط به نشانه شناسی ،نمادشناسی ،ارتباطات غیر کالمی
(زبان بدن) ،آشنایی با زبانهای خارجی و آشنایی با لغت نامه زبان کمپین دیپلماسی رسانهای
-1آشنایی دیپلماتها و اصحاب رسانه با کاربرد ابزارهای تعاملی مثل زبان ،نشانهها ،عالئم و متون از طریق
تکنولوژیهای نوین اطالعاتی-ارتباطی
-8تأکید بر چهار سطح در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی :شناخت رسانهها ،شناخت مفاهیم و
مهارتهای سواد رسانهای ،شناخت مفاهیم سیاسی ،کمپین سازی رسانهای و کمپین شناسی رسانهای
 -1کم اهمیت بودن آشنایی دیپلماتها و اصحاب رسانه با محیط رسانهها؛ یعنی استفاده کنندگان برجسته
رسانهها ،مقررات کنونی رسانهها ،محدودیتهای آن ،حاکمان و تولیدگنندگان رسانهها و کارکردهای آنها از
لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
-1عدم به کارگیری آموزش کندوکاوی دیپلماتها در آموزش سواد رسانهای
-4عدم توجه به آموزشهای مربوط به مهارتهای استفاده از فضای سایبرنتیک و رسانههای دیجیتال
-1شناخت و توسعه ارزش مختلف شناختی ،عاطفی و رفتاری مرتبط با محیط اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه
خودی و غیر خودی
-48آموزش سواد رسانهای دیپلماتیک باید بر اساس مشارکت باشد؛ مشارکت بین رسانهها و وزارت امور خارجه
و اندیشکده های حوزههای رسانه و دیپلماسی (متخصصان حوزههای مرتبط)
-44آموزش مهارتهای تعاملی از قبیل مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای اطالعاتی (کسب اطالعات) ،ارتباط با
مردم ،ارتباط با رسانهها ،مهارتهای شنیداری-دیداری و فصاحت و بالغت
-42آموزش سواد رسانهای به دیپلماتها به میزان و شیوه مصرف رسانهای در آموزش سواد رسانهای
-49عدم درگیر شدن و تعامل سیاستگذاران عرصه سیاست خارجی با پیامهایی که رسانههای داخلی و خارجی را
رقم میزنند.
-41عدم ایجاد پرسش و چرایی در آموزش سواد رسانهای برای دیپلماتها در مورد مسائل روز دنیا
 -48آموزش مهارتهای گیرندگی در آموزش سواد رسانهای دیپلماتیک

بررسی و شناسایی الگوهای ذهنی درزمینه سواد رسانه ای دیپلماتیک44  ...

-41آموزش آداب بصری و روایی در آموزش سواد رسانهای دیپلماتیک
-41افزایش ساختار دانش دیپلماتها و اصحاب رسانه در پنج حوزه تأثیرات رسانهای ،محتوای رسانهای ،صنایع
رسانهای ،جهان واقعی و خویشتن
-44افزایش تعامل سیاست گذاران عرصه سیاست خارجی و اصحاب رسانه با اندیشکده های حوزههای مربوطه
(علوم سیاسی و علوم ارتباطات اجتماعی)
-41آموزش سواد رسانهای به دیپلماتها و دیپلمات-رسانه ایها بدون توجه به تاکتیکهای خبری-اطالعاتی،
تاکتیکهای پوشش خبری
 -28عدم نیاز به آگاهی دیپلماتها به میزان و شیوه مصرف رسانهای در آموزش سواد رسانهای
-24محور آموزش سواد رسانهای در حوزه سیاست خارجی نباید بر اساس توازن بین مباحث نظری (ارزیابی و
تحلیل انقادی) و عملی (برنامه سازی خالق) باشد.
-22عدم نیاز به تولید ادبیات در عرصه آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
-29افزایش توانایی اصحاب رسانه و دیپلماتها در تبدیل اطالعات به دانش
-21عدم توجه به مهارت تفکر انتقادی و باز اندیشانه در ارتباط با رسانهها در سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
-28تعیین اهداف آموزش رسانهای ،اصول زیربنایی آن و روشهای انتخابی برای دستیابی به آن اهداف توسط
مدرسان و متخصصان آموزش سواد رسانهای برای سیاستگذاران عرصه سیاست خارجی و اصحاب رسانه
 -21کسب دانش و مهارت مواجهه فعاالنه با ظرفیتهای آشکار و نهان انواع رسانهها
-21عبور از رسانه هراسی در سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
-24عدم توجه به آموزش تکنیکهای اقتاعی و مدیریت اطالعات در آموزش سواد رسانهای حوزۀ دیپلماسی
-21عدم توجه به شناخت و آموزش تبلیغات سیاسی و تکنیکهای مربوط به آن
-98آموزش سواد رسانهای در حوزه دیپلماسی باید به کنش بینجامد و توأم با بینش و دانش باشد.
-94تأکد بر دو مهارت جور کردن معنی و معناسازی در آموزش رسانهای حوزه دیپلماسی
-92عدم توجه به آموزش قواعد نحوی زبان دیداری و نوشتاری
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-99توجه به آموزش فنون و تکنیکهای فرم بندی و تولید رسانهای با توحه به زبان رسانهها و اصول و
مهارتهای سواد رسانهای
-91عدم توجه به امکانات ،قابلیتها و ظرفیتهای رسانهای ،اثرات رسانهای و بافت و فضایی که رسانهها در آن
فعالیت میکنند در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
-98شناخت جایگاه سکوت در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
-91عدم توجه به بحث مخاطب شناسی در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
-91آشنایی با اصول برجسته سازی خبری ،انگاره سازی خبری و پردازش اطالعات در آموزش رسانهای حوزه
دیپلماسی
-94آموزش مهارتهای اجتماعی از قبیل مشارکت در عرصههای بین المللی ،توانایی تیم سازی و انجام کارهای
گروهی ،توانایی مذاکره در عرصههای بین المللی
-91عدم توجه به آموزش مهارتهای جریان سازی رسانهای و برنامه سازی رسانهای در آموزش رسانهای
حوزههای دیپلماسی
 -18عدم شرکت سیاستگذاران عرصه سیاست خارجی در برنامههای خبری رسانههای جریان ساز اصلی برای
انجام مصاحبههای عمقی
-14عدم توجه به شناسایی فلسفه تولید هر پیاام و شرایط و محدودیتهای حاکم بر پیام در آموزش سواد رسانهای
حوزه دیپلماسی
-12عدم توجه به آموزش در زمینه گفتمانهای زبانی در آموزش رسانهای دیپلماتیک
-19عدم توجه به آموزش مهارتهای تفکر تحلیلی ،مهارتهای اقناعی و افزایش توانایی تفسیر مسائل در
عرصههای ملی و بین المللی در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
-11عدم توجه به شایستگیهای فردی دیپلماتها مثل انعطاف پذیر ،شجاعت ،نفوذپذیری ،کارآفرینی سیاسی،
تیزبینی و دوراندیشی ،قاطعیا و تدبیر ،هوش هیجانی ،مسئولیت پذیری ،تفکر خالق یادگیری در آموزش سواد
رسانهای حوزه دیپلماسی
-18عدم توجه به رویدادهای تاریخی معاصر در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
-11عدم نیاز به آموزش مهارتهای راهبردی در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
سوال دوم :الگوهای ذهنی در خصوص سواد رسانهای دیپلماتیک کدامها هستند؟
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جهت پاسخ به این بخش گویههای جمعآوری شده در قالی فضای گفتمان ( 11گویه) در اختیار  21نفر از دانشجویان
دکترا و متخصصان قرار گرفت تا با استفاده از توزیع اختیاری به مرمتبسازی گویهها بپردازند؛ سپس دادهها جمع-
آوری و در با استفاده از تحلیل عاملی کیو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابتدا از طریق نرم افزار  SPSSهمبستگی
افراد مشارکت کننده دو به دو با همدیگر بررسی شد .مبنای روش تحلیل عاملی دادههای کیو بررسی همبستگی بین
افراد است و افراد به جای متغیرها دسته بندی میشوند؛ با مشاهده میزان همبستگی بین افراد شرکت کننده و همچنین
بررسی سطح معناداری آنها در سطح  8/84و  8/88میتوان مقدار همبستگیهای قوی بین آنها را تشخیص داده و به
دستهبندی متغیرها پرداخت که این فرایند نیز از طریق نرم افزار  SPSSانجام میگیرد .روش مؤلفههای اصلی 1از
رایجترین شیوههای استخراج عاملها میباشند .با توجه به اینکه اجرای تحلیل عاملی بر روی مجموعه دادهها به لحاظ
ریاضی و آماری شامل برازش مدلی آماری است که به حل معادالت متعدد نیاز دارد .حل این معادالت نیز با
روشهای عددی و به کمک الگوریتم این صورت میگیرد که فرایندی را چندین بار تکرار میکنند و این ایجاد
چرخش برای رسیدن به نتایج قابل قبول میباشد .شیوه واریماکس ( )varimaxهم از شیوههای معمول چرخش
عاملها به شمار میرود .مقادیر  4KMOو آزمون بارتلت به ترتیب برابر با مقادیر  8/192و  9294/241به دست آمد
که با درجه آزادی  928آزمون کرویت بارتلت در سطح  p>8/84معنادار بود .مبناب انتخاب الگوهای ذهنی ارزش-
های ویژه باالتر از یک بودند که بر اساس نتایج جدول واریانس کل تبیین شده مشخص است که سه عامل دارای
ارزش ویژه باالتر از  4میباشند همانطور که از نتایج جدول هویداست این سه عامل درمجموع در حدود  %41از
واریانس را تبیین میکنند که عامل اول  %48/111عامل دوم  %2/18و عامل سوم  %2/94از واریانس را تبیین میکنند.
جدول واریانس کل تبیین شده
ارزشهای ویژه اولیه
عناصر

1
1
2
9
.
.
8
7
4
16
11
11

کل

درصد واریانس

درصد تجمعی

196.41
16671
16698
6619.
66161
66641
666.1
666.9
666.1
66698
66691
66621

7664.8
169.4
1627
66..8
66242
66294
6612.
66167
66148
66171
661.2
66111

7664.8
72691.
7.676.
486979
486788
47611.
4769.1
476.8
4767.8
446697
44611
446221
7

.Principal components
8. Kaiser-Meyer-Olkin

  41فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی ،دوره  ،41شماره  – 4شماره پیاپی  ،14بهار 4911

ارزشهای ویژه اولیه
عناصر

12
19
1.
1.
18
17
14
16
11
11
12
19
1.
1.

کل

درصد واریانس

درصد تجمعی

66617
66618
66619
6661
66618
66611
66611
66664
66668
66668
66669
66669
66661
66661

66164
6616.
66641
6668.
666..
6669.
66699
6662.
66614
6661.
6661.
66619
66667
66669

44699
446.9.
446.27
446812
446888
446712
4467.8
446469
446421
4464.7
446489
446474
44644.
166

جدول فوق میزان کل واریانس تبیین شده را نشان میدهد و با توجه به دیدگاه افراد نمونه روی هم رفته سه عامل (که
مقدار ویژه آن باالی یک است) شناسایی و حدود  %41درصد از واریانس را تبیین میکند .با توجه به وضعیت
ماتریس همبستگی تعداد  9عامل در نظر گرفته شده و به نرم افزار داده شده که ماتریس بارهای عامل استخراج شده
قبل و بعد از چرخش در ماتریسهای زیر نشان داده میشود.
جدول ماتریس عناصر چرخش یافته
عناصر
1

1

2

PERSON1.

668.4

66977

66914

PERSON.

66812

669.

66289

PERSON9

66.44

66964

669..

PERSON2

66.4.

66911

66981

PERSON11

66.74

66982

6624.

PERSON16

66.77

669.9

669.1

PERSON1

66.78

66928

66982

PERSON.

66.71

669.1

66992

PERSON12

66.84

66982

66991

PERSON1.

66.8

6691.

66274

PERSON14

66..7

6696.

66964

PERSON1

66...

6697.

66917

PERSON19

66...

66949

66917

PERSON11

66...

66961

66918

PERSON11

66..2

66949

6691.
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عناصر
1

1

2

PERSON4

66..1

669..

66921

PERSON12

66...

6692

66249

PERSON1.

66.9.

66911

6692

PERSON18

66.9.

66918

66961

PERSON8

66.12

66941

66241

PERSON19

66.2

6681.

66911

PERSON1.

669.9

66.4.

66928

PERSON7

662.4

66..8

669.7

PERSON16

669..

66992

66.97

PERSON11

66217

66192

66.24

PERSON17

662..

66292

667..

از بعد نظری میتوان به تعداد افراد ،عامل استخراج کرد ولی در عمل به دلیل وجود ذهنیتهای مشابه در بین
مشارکت کنندگان به تعداد عامل خیلی کمتری خواهیم رسید .از طریق ماتریس بارهای عاملی استخراج شده پس از
چرخش میتوان ذهنیتهای زیر را شناسایی نمود:
(4 )1-41-41-29-1-22-42-41-2-41-28-49-8-4-48-44-9-1-1-48
(2 )4-21-21
(9 )44-24-28

نتیجه گیری
بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که سه الگوی ذهنی از بطن یافتههای پژوهش قابل استرداد است؛ اما برای
تعیین عاملهای مهم معیارهای زیر را باید در نظر گرفت:
 تفسیرپذیربودن عامل ،اساسیترین معیار برای مهم تلقی کردن یک عامل است.
 ذهنیت تعداد قابل توجهی از مشارکت کنندگان را نشان دهد.
 جایگاه فرد در مطالعه کیو هم مهم تلقی میشود.
 عواملی که درصد بزرکی از واریانس کل را تبیین میکنند.
 عاملی که بارهای عاملی بزرگی (بیش از  )8/8به آن تعلق دارند هر چند تعداد افراد آن اندک باشد.
با در نظرگرفتن موارد فوق میتوان عاملهای مهم را تعیین نمود که به نظر میرسد الگوهای ذهنی شماره  4تا  9که
حدود  41درصد ذهنیتهای حاکم بر موضوع را مورد تبیین قرار میدهند .با توجه به گویه های تاثیرگذار بیان شده
در هر کدام از الگوهای ذهنی میتوان خالصهای از دیدگاههای هر کدام از الگوهای ذهنی را به شرح زیر ارائه نمود.
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الگوی ذهنی شماره یک که در حدود  % 48/11از واریانس را تبیین می نمود :دیدگاهی که از این الگو میتوان
استنباط نمود بر آموزش و آشنایی دیپلمات ها و اصحاب رسانه با دانش سیاسی ،دانش ارزیابی و پایش سیاستها در
سطح ملی و بین المللی جهت افزایش قدرت سیاسی و هوشمندسازی سیاسی اشاره میکند؛ اما بر سر آموزش آداب
بصری و روایی در آموزش سواد رسانهای دیپلماتیک در بین پاسخگویان توافق وجود نداشت .همچنین نیاز به تولید
ادبیات در عرصه آموزش سواد رسانها ی حوزه دیپلماسی ،توجه به مهارت تفکر انتقادی و باز اندیشانه در ارتباط با
رسانهها در سواد رسانهای حوزه دیپلماسی ،عبور از رسانههراسی در سواد رسانهای حوزه دیپلماسی ،توجه به آموزش
تکنیکهای اقتاعی و مدیریت اطالعات در آموزش سواد رسانهای حوزۀ دیپلماسی ،شناخت جایگاه سکوت در
آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی و نیاز به آموزش مهارتهای راهبردی در آموزش سواد رسانهای حوزه
دیپلماسی از دیگر عوامل مهم بودند که در ذیل این ذهنیت قرار گرفتند
الگوی ذهنی دوم در حدود  % 2/18از وارسانس را تبیین مینمود .آشنایی و شناخت دیپلماتها و رسانهایها با
مباحث مربوط به نشانهشناسی ،نمادشناسی ،ارتباطات غیر کالمی (زبان بدن) ،آشنایی با زبانهای خارجی و آشنایی با
لغت نامه زبان کمپین دیپلماسی رسانهای ،ایجاد پرسش و چرایی در آموزش سواد رسانهای برای دیپلماتها در مورد
مسائل روز دنیا ،افزایش ساختار دانش دیپلماتها و اصحاب رسانه در پنج حوزه تأثیرات رسانهای ،محتوای رسانهای،
صنایع رسانهای ،جهان واقعی و خویشتن موافق ،نیاز به آگاهی دیپلماتها به میزان و شیوه مصرف رسانهای در
آموزش سواد رسانهای ،محوری نبودن آموزش سواد رسانهای در حوزه سیاست خارجی بر اساس توازن بین مباحث
نظری (ارزیابی و تحلیل انقادی) و عملی (برنامه سازی خالق) ،تعیین اهداف آموزش رسانهای ،اصول زیربنایی آن و
روشهای انتخابی برای دستیابی به آن اهداف توسط مدرسان و متخصصان آموزش سواد رسانهای برای سیاستگذاران
عرصه سیاست خارجی و اصحاب رسانه ،توجه به امکانات ،قابلیتها و ظرفیتهای رسانهای ،اثرات رسانهای و بافت و
فضایی که رسانهها در آن فعالیت میکنند در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی و شرکت سیاستگذاران عرصه
سیاست خارجی در برنامههای خبری رسانههای جریانساز اصلی برای انجام مصاحبههای عمقی مواردی بودند که
ذیل ذهنیت دوم قرار گرفتند.
الگوی ذهنی شماره  9در حدود  % 2/94از واریانس را تبیین مینمود .در این الگو بر چهار سطح در آموزش سواد
رسانهای حوزه دیپلماسی تأکید شد که شامل شناخت رسانهها ،شناخت مفاهیم و مهارتهای سواد رسانهای ،شناخت
مفاهیم سیاسی ،کمپینسازی رسانهای و کمپینشناسی رسانهای ،توجه به آموزشهای مربوط به مهارتهای استفاده از
فضای سایبرنتیک و رسانههای دیجیتال ،آموزش سواد رسانهای به دیپلماتها و دیپلمات-رسانهایها بدون توجه به
تاکتیکهای خبری-اطالعاتی ،تاکتیکهای پوشش خبری ،توجه به آموزش قواعد نحوی زبان دیداری و نوشتاری،
توجه به بحث مخاطبشناسی در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی و آشنایی با اصول برجستهسازی خبری،
انگارهسازی خبری و پردازش اطالعات در آموزش رسانهای حوزه دیپلماسی از مواردی بودند که ذیل ذهنیت سوم
قرار گرفتند.
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در جنب یافتههای به دست آمده مشخص شد که کدام گویهها دارای بیشترین موافقت و کمترین مخالفت بودند؛ این
گویهها به ترتیب گویههای ( 19توجه به آموزش مهارتهای تفکر تحلیلی ،مهارتهای اقناعی و افزایش توانایی
تفسیر مسائل در عرصههای ملی و بین المللی در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی)( 8 ،تأکید بر چهار سطح در
آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی :شناخت رسانهها ،شناخت مفاهیم و مهارتهای سواد رسانهای ،شناخت
مفاهیم سیاسی ،کمپین سازی رسانهای و کمپین شناسی رسانهای)( 44 ،آموزش مهارتهای تعاملی از قبیل مهارتهای
ارتباطی ،مهارتهای اطالعاتی (کسب اطالعات) ،ارتباط با مردم ،ارتباط با رسانهها ،مهارتهای شنیداری-دیداری و
فصاحت و بالغت) و ( 99توجه به آموزش فنون و تکنیکهای فرم بندی و تولید رسانهای با توحه به زبان رسانهها و
اصول و مهارتهای سواد رسانهای) بودند؛ همچنین گویه شماره ( 18عدم شرکت سیاستگذاران عرصه سیاست
خارجی در برنامههای خبری رسانههای جریان ساز اصلی برای انجام مصاحبههای عمقی) گویهای بود که بیشترین
مخالفت با آن صورت پ ذیرفته بود و پاسخ گویان خواستار شرکت سیاستگذاران عرصه سیاست خارجی در برنامههای
خبری رسانههای جریان ساز اصلی برای انجام مصاحبهها ی عمقی بودند .اما در بین شرکت کنندگان بر سر گویههای
( 2شناخت ادیان ،ایدئولوژی ها ،انواع حکومت ،احزاب سیاسی ،فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف جهان)1 ،
(آشنایی دیپلماتها و اصحاب رسانه با کاربرد ابزارهای تعاملی مثل زبان ،نشانهها ،عالئم و متون از طریق
تکنولوژیهای نوین اطالعاتی-ارتباطی)( 1 ،کم اهمیت بودن آشنایی دیپلماتها و اصحاب رسانه با محیط رسانهها؛
یعنی استفاده کنندگان برجسته رسانهها ،مقررات کنونی رسانهها ،محدودیتهای آن ،حاکمان و تولیدگنندگان
رسانهها و کارکردهای آنها از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی)( 4 ،عدم توجه به آموزشهای مربوط به
مهارتهای استفاده از فضای سایبرنتیک و رسانههای دیجیتال)( 48 ،آموزش سواد رسانهای دیپلماتیک باید بر اساس
مشارکت باشد؛ مشارکت بین رسانهها و وزارت امور خارجه و اندیشکده های حوزههای رسانه و دیپلماسی
(متخصصان حوزههای مرتبط)( 42 ،آموزش سواد رسانهای به دیپلماتها به میزان و شیوه مصرف رسانهای در
آموزش سواد رسانهای)( 41 ،عدم ایجاد پرسش و چرایی در آموزش سواد رسانهای برای دیپلماتها در مورد مسائل
روز دنیا)( 41 ،آموزش آداب بصری و روایی در آموزش سواد رسانهای دیپلماتیک)( 44 ،افزایش تعامل سیاست
گذاران عرصه سیاست خارجی و اصحاب رسانه با اندیشکده های حوزههای مربوطه (علوم سیاسی و علوم ارتباطات
اجتماعی)( 28 ،عدم نیاز به آگاهی دیپلماتها به میزان و شیوه مصرف رسانهای در آموزش سواد رسانهای)( 22 ،عدم
نیاز به تولید ادبیات در عرصه آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی)( 21 ،عدم توجه به مهارت تفکر انتقادی و باز
اندیشانه در ارتباط با رسانهها در سواد رسانهای حوزه دیپلماسی)( 21 ،کسب دانش و مهارت مواجهه فعاالنه با
ظرفیتهای آشکار و نهان انواع رسانهها)( 24 ،عدم توجه به آموزش تکنیکهای اقتاعی و مدیریت اطالعات در
آموزش سواد رسانهای حوزۀ دیپلماسی)( 98 ،آموزش سواد رسانهای در حوزه دیپلماسی باید به کنش بینجامد و توأم
با بینش و دانش باشد)( 92 ،عدم توجه به آموزش قواعد نحوی زبان دیداری و نوشتاری)( 91 ،عدم توجه به امکانات،
قابلیتها و ظرفیتهای رسانهای ،اثرات رسانهای و بافت و فضایی که رسانهها در آن فعالیت میکنند در آموزش سواد
رسانهای حوزه دیپلماسی)( 94 ،آموزش مهارتهای اجتماعی از قبیل مشارکت در عرصههای بین المللی ،توانایی تیم
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سازی و انجام کارهای گروهی ،توانایی مذاکره در عرصههای بین المللی)( 18 ،عدم شرکت سیاستگذاران عرصه
سیاست خارجی در برنامههای خبری رسانههای جریان ساز اصلی برای انجام مصاحبههای عمقی)( 12 ،عدم توجه به
آموزش در زمینه گفتمانهای زبانی در آموزش رسانهای دیپلماتیک) و ( 11عدم توجه به شایستگیهای فردی
دیپلمات ها مثل انعطاف پذیر ،شجاعت ،نفوذپذیری ،کارآفرینی سیاسی ،تیزبینی و دوراندیشی ،قاطعیا و تدبیر ،هوش
هیجانی ،مسئولیت پذیری ،تفکر خالق یادگیری در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی) توافق وجود نداشت.
بنابراین با بررسی فراوانی گویههای هم ارزش به این نتیجه می رسیم که در خصوص
 ضرورت توجه به آموزش مهارتهای تفکر تحلیلی ،مهارتهای اقناعی و افزایش توانایی تفسیر مسائل در
عرصههای ملی و بین المللی در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
 ضرورت تأکید بر چهار سطخ در آموزش سواد رسانهای ،حوزه دیپلماسی :شناخت رسانه ا ،شناخت مفاهیم
و مهارتهای سواد رسانهای ،شناخت مفاهیم سیاسیف کمپین سازی رسانهای و کمپین شناسی رسانهای
 ضرورت آموزش مهارتهای تعاملی از قبیل مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای اطالعاتی (کسب اطالعات)،
ارتباط با مردم ،ارتباط با رسانهها ،مهارتهای شنیداری-دیداری و فصاحت و بالغت
 ضرورت توجه به آموزش فنون و تکنیکهای فرم بندی و تولید رسانهای با توجه به زبان رسانهها و اصول و
مهارتهای سواد رسانهای
میبایست بیشترین توجهات از سوی مسئولین و صاحبان امر صورت پذیرد .و با بررسی فراوانی گویههای هم
ارزش در حوزه مخالفتها به این نتیجه میرسیم که در حوزه:
 ضرورت اهمیت آشنایی دیپلماتها و اصحاب رسانه با محیط رسانهها ،یعنی استفاده کنندگان برجسته
رسانهها ،مقررات کنونی رسانهها ،محدودیتهای آن ،حاکمان و تولیدکنندگان رسانهها و کارکردهای
آنها از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
 ضرورت توجه به آموزشهای مربوط به مهارتهای استفاده از فضای سایبرنتیک و رسانههای دیجیتال
 ضرورت آموزش سواد رسانهای دیپلماتیک بر اساس مشارکت بین رسانهها و وزارت امور خارجه و
اندیشکده های حوزههای رسانه و دیپلماسی
 ضرورت آموزش سواد رسانهای به دیپلماتها به میزان و شیوه مصرف رسانهای در آموزش سواد
رسانهای
 ضرورت ایجاد پرسش و چرایی در آموزش سواد رسانهای برای دیپلماتها در مورد مسائل روز دنیا
 ضرورت نیاز به آکاهی دیپلماتها به میزان و شیوه مصرف رسانهای در آموزش سواد رسانهای
 ضرورت نیاز به تولید ادبیات در عرصه آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
 ضرورت توجه به مهارت تفکر انتقادی و بازاندیشانه در ارتباط با رسانهها در سواد رسانها ی حوزه
دیپلماسی
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 ضرورت توجه به آموزش تکنیکهای اقناعی و مدیریت اطالعات در آموزش سواد رسانهای حوزه
دیپلماسی
 ضرورت توجه به آموزش قواعد نحوی زبان دیداری و نوشتاری
 ضرورت توجه به امکانات ،قابلیتها و ظرفیتهای رسانهای ،اثرات رسانها ی و بافت و فضایی که
رسانهها در آن فعالیت میکنند در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی
 ضرورت شرکت سیاستگذاران عرصه سیاست خارجی در برنامههای خبری رسانههای جریان ساز اصلی
برای انجام مصاحبهای عمقی
 ضرورت توجه به آموزش در زمینه گفتمانهای زبانی در آموزش رسانهای دیپلماتیک
 ضرورت توجه به شایستگیهای فردی دیپلماتها مثل انعطاف پذری ،ضجاعت ،نفوذپذیری،
کارآفرینی سیاسی ،تیزبینی و دوراندیشی ،قاطعیت و تدبیر ،هوش هیجانیف مسئولیت پذیری ،تفکر
خالق ،یادگیری در آموزش سواد رسانهای حوزه دیپلماسی میبایست توجهات خاص از سوی مسئوالن
و صاحبان امر صورت پذیرد.
در جمعبندی میتوان گفت سه هدفی که از گردآوری دادهها در روش کیو تست وجود داشت محقق گردید و
یافتههای مربوط به شناسایی الگوهای ذهنی ،گویه های دارای ارزش و گویه های دارای بیشترین ارزش مشابه تعیین و
نتیجهی حاصل از آنها بیان شد.
به عنوان محدودیت پژوهش حاضر میتوان به کمبود و یا حتی عدم وجود پژوهش در حوزه سواد رسانه ای در حوزه
دیپلماسی اشاره نمود که بتوان به بررسی مقایسهای نتایج این پژوهش با آنها اقدام نمود.
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