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 چكيده

. بوده اسـت  اي رسانه سواد سنجش براي اي پرسشنامه هنجاريابي و ساخت پژوهش، اين اصلي هدف 
 اي خوشـه  گيـري  نمونـه  اساس بر بودند كه تهران ساله شهر 40 تا 18 جوانان پژوهش، آماري جامعه

 عامـل  سـه  بـا  مقـدماتي  سشنامهپر پژوهش، نظري مباني اساس بر شدند. ابتدا انتخاب يا چندمرحله
. گرفـت  قرار ارزيابي مورد) استادان تأييد(منطقي  روايي نظر از سپس. شد تدوين سؤال 45 و اصلي

 نفر از جامعه هـدف،  662 به تعداد بعد مرحله در و نفري 100 نمونه يك مرحله اول از در پرسشنامه
 نهايي پرسشنامه و انتخاب داشتند، ثبتم همبستگي آزمون كل با كه سؤال 35 نهايت در. شدند تكميل

 روش از اسـتفاده  با سازه آزمون روايي. شد يگذار نام )MLT-35( اي رسانه سواد آزمون عنوان  به
 افـزار  نـرم هاي تحليل عامل تأييدي با  شاخص. گرفت قرار بررسي مورد عاملي تحليل و واگرا روايي

) مقادير مطلوبي را نشـان داد.  RMSEA=046/0و   χ2 ،89/0=GFI، 88/0=AGFI=4/2آموس (
 ايـن  در. شـد  تهيـه  تحصـيالت  ميـزان  تفكيـك  به Z استاندارد هاي نمره از نيز آزمون جدول هنجار

 نشـان  پـژوهش  اين هاي يافته. است شده برآورد متوسط حد در جوانان اي رسانه سواد ميزان پژوهش
 جوانان اي رسانه سواد سنجش براي زمال اعتبار و روايي از شده، ساخته) MLT-35( آزمون دهد مي
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 مقدمه 

گيري دهكـده جهـاني    گونه ترديدي در شكلبا انقالب اطالعات و ارتباطات، ديگر هيچ

ان داراي اهميت اسـت،  وجود ندارد. موضوعي كه در اين زم» لوهان مارشال مك« مدنظر

كننـده فنـاوري اطالعـات و     يـره خهاي پرشتاب و  نحوه برخورد و استفاده ما از پيشرفت

 راديـو،  تلويزيـون،  از اعم ها ها و شئون مختلف زندگي است. رسانه ارتباطات در عرصه

  هـا،  سـرگرمي  اي، اطالعـات،  فزاينده طور به ... و ها مجله ها، روزنامه ماهواره، اينترنت،

دهـي بـه    شـكل  در مهـم  نقشـي  و كننـد  مـي  عرضه جامعه افراد به را مختلف هاي آگهي

 بـه  حاضـر  عصـر  در دارنـد.  هـا  ديدگاه و اعتقادات باورها، فرهنگ، به نفوذ ها و ارزش

دوانيـده،   ريشـه  انسـان  فرهنگـي  محيط سراسر در كه اطالعاتي شبكه در اين بقا منظور

 و انتخـاب  توانـايي  افـزايش  انتقادي، تفكر از نديم بهره انديشه، و فكري استقالل حفظ

 قابـل  اي رسـانه  سواد تكامل و تكوين طريق از فراگير و پيچيده اين فرايند با رويارويي

 ).  1391(پاتر، ترجمه يزديان و همكاران،  شود مي تلقي حصول

 مـديران  يونسكو ،2007 سال در يونسكو عمومي كنفرانس جلسه چهارمين و سي در

 كـاربران  بـه  فرصت ارائه هدف با و اطالعاتي اي رسانه سواد از بيشتر به حمايت را كل

 مـدني  مشاركت گسترش و اطالعاتي منابع و در خصوص رسانه آگاهانه قضاوت براي

 يـك  عنـوان  بـه  اي رسـانه  سـواد  آموزشي يونسكو، برنامه دعوت كرد. طبق ها در رسانه

 بـه طـور   اطالعات دهندگان ارائه ديگر و انهرس با تا دهد مي اجازه شهروندان به قابليت

 زندگي براي را العمر مادام آموزش هاي مهارت و انتقادي تفكر و بپردازند تعامل به مؤثر

. امـا بـا   )2012، 1ويلسـون ( شهروند فعال گسترش دهند يك به شدن تبديل و اجتماعي

تـايج شـركت در   پژوهشگران معتقدند كه ن هاي قابل توجه در اين حوزه  وجود پيشرفت

انـد و   يري نشـده گ اندازهاي اغلب به طور كامل تعريف و هاي آموزش سواد رسانه برنامه

اي هايي به عنوان توسعه سـواد رسـانه   فقط مفهومي كلي از آنها وجود دارد؛ چنين تعميم

5، پريماك4،2003و فراست 3، هابز2،2002كافي نخواهد بود (اسكرر
 2006 و همكـاران،  
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1برگسما و
تأكيـد دارنـد كـه بـراي      ربط (امريكـايي)  يذهاي  ). سازمان2008، 2و كارني 

هايي صورت پذيرد. بنـابراين و بـا توجـه    اطمينان از اهداف و مقاصد مورد نظر، ارزيابي

گيري دقيق نتـايج  اي بايد ابزاري را براي اندازهبه اهميت موضوع، طرفداران سواد رسانه

ند تا نشان دهد كه مهارت مورد نظر در حال توسـعه و  گزارش شده در اختيار داشته باش

   .)2011 ،3پيشرفت است ( مؤسسه ملي بهداشت امريكا

 همـه  توانـد  مـي  و تحصيلكرده ندارد مانند افراد خاصي قشر به اي اختصاص رسانه سواد

 مانند كشورهايي در امروزه كه طوري گيرد؛ به بر در كهنساالن تا كودكان از را جامعه اعضاي

 عنـاوين  جـزء  را اي رسـانه  سـواد  موضـوع  هستند، اي رسانه مدار سواد سرد كه ژاپن و كانادا

 سـواد  موضـوع  جاي خـالي  ايران در متأسفانه كه حالي در اند، داده قرار خود درسي مدارس

 ).1387شود (صالحي،  احساس مي ارتباطي همچنان هاي بحث در اي رسانه

 در امريكـا  آنجلـس  لـس  اي رسـانه  هاي وزشآم مركز رئيس و مؤسس 4تامن اليزابت

 ايجـاد  و تعبيـر  توانـايي  از، است عبارت اي رسانه سواد: گويد مي اي تعريف سواد رسانه

 طريـق  ازروزه  همـه  كـه   ديـداري  و نماد آوايي هزاران شايد و از صدها شخصي مفاهيم

 تـامن، (كنيم  مي ريافتد بازرگاني هاي پيام البته و مجله روزنامه، رايانه، راديو، تلويزيون،

 مدرسـه  اي رسـانه  چند ، مديريت5بارون ). مارين11، ص 1380ترجمه نورايي بيدخت، 

 و پنـدارد  مـي  سـوادي  بـا  هـاي  مؤلفه را جزء اي رسانه سواد كانادا، مونترال انگليسي زبان

 :بتوانند بايد اي رسانهباسواد  افراد امروزه: نويسد مي

 .باشند داشته را رسانه مختلف اشكال با كار و ابيارزي درك، . امكان رمزگشايي،1

 عناصـر  ايـن  از تركيبي يا و بيافرينند صدا و تصوير و متن، كنند ارزيابي . بخوانند،2

 ).87، ص 1385 قاسمي،(باشند  داشته را

هدف پژوهش حاضر با توجه به مباني نظري آن، تهيه ابـزاري اسـتاندارد و متناسـب    

اي جوانان و هنجاريـابي آن بـوده    گيري سواد رسانه براي اندازهبا بافت فرهنگي جامعه، 

 اي جوانان به دو شيوه كاربرد داشته باشد: تواند در حوزه سواد رسانه اين ابزار مياست. 

                                                      

1. Bergsma       2. Carney        3. national institute of health (USA) 

4. Elisabeth thoman               5. Maureen Baron 
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اي جوانـان   تواند اطالعات دقيقي از ميزان سـواد رسـانه   . نتايج حاصل از آزمون مي1

كننـد و آيـا از اثـرات آنهـا      ها اسـتفاده مـي   سانهدر اختيار ما قرار دهد، اينكه چگونه از ر

 آگاهي دارند يا خير.

هاي آموزشـي سـواد    تواند در طرح يري ميگ اندازه. اطالعات به دست آمده از ابزار 2

تواننـد بـه انـدازه كـافي، توانـايي       ها مـي  اي در آينده مؤثر واقع شود، اين آموزش رسانه

گيـري دقيـق    بياموزند؛ همچنان كه ابـزار انـدازه   گانآموخت دانشها را به  استفاده از رسانه

 تواند سير پيشرفت و ميزان مهارت آنان را تعيين كند. مي

 پيشينه پژوهش

دهـد كـه،    هاي صورت گرفته در ايران و خارج از كشور نشان مـي  پژوهش و متون بررسي

و به اين  ستا محدود) مفهوم اين بودن جديد دليل بهاي ( ها در زمينه سواد رسانه پژوهش

اي را به صـورت جـامع پوشـش دهـد، در دسـت       ترتيب، ابزار استانداردي كه سواد رسانه

 :شوديم اي اشاره ي حوزه سواد رسانههاهشپژو ترينمهم ادامه، به برخي از در نيست.

 سـواد  بررسـي آمـوزش  « با عنـوان  1391در پژوهشي كه نصيري و عقيلي در سال 

 جامعه و تطبيقي پژوهش، داده است، روش انجام» پرورش و آموزش نظام در ايرسانه

 پـژوهش،  اين است. در بوده ايران و كانادا ژاپن، آموزشي كشورهاي نظام شامل آماري،

 هـاي تفـاوت  و تشابهات اي،رسانه سواد آموزش و برنامه ساختار شناسايي و بررسي به

 هـاي  ، شبكهها تيسا ،ها انجمن آموزشي، هاي كتاب شناسايي همچنين و كشور دو اين

 است. شده پرداخته زمينه اين در آنها فعاليت و هاتجربه آموزشي،

 ايرسـانه  سواد تأثير« عنوان نيز پژوهشي را با) 1389(بصيريان جهرمي و همكاران 

 بـه  اي رسـانه  سـواد  تـأثيرات  پـژوهش،  دادند. در اين انجام» اجتماعي توسعه تسريع بر

 هايشاخص بر اجتماعي توسعه در مؤثر اطالعاتي ـرتباطاتي ا جديد هاي فناوري عنوان

 برابـر،  يهـا  فرصـت  به دسترسي و سالمت و بهداشت فقر، و درآمد ،وپرورش آموزش

 است.   گرفته قرار كنكاش و بررسي مورد

 در استفاده آن و نقش يا سواد رسانه ميزان« عنوان )، در پژوهشي با1389پور ( ايران
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 سـواد  سطح از لحاظ تكميلي تحصيالت دانشجويان :است آورده» يتعامل هاياز رسانه

 هستند. متوسط حد در ايرسانه

 همچنين كالور
 استفاده و ايرسانه سواد«عنوان  )، پژوهشي با2012( 2جاكوبسون و1

 دهد  مي نشان ها افتهاند. ي داده انجام» شهروندي انتخاب تشويق يك روش عنوان به آن از

 بين ي جديدها يفناوروجود اين، الزم است استفاده از  نيستند. با هايين هدف ها يفناور

 برخورداري از نيازمند ها رسانه اين از مؤثر استفاده و شود داده آموزش جامعه افراد همه

 .است اي رسانه سواد

3ينااپيس
 وضـعيت  بـا  رابطه در گزارشي«عنوان  با پژوهشي )، در2011(همكاران  و 

 سـواد  آمـوزش  آموزشي، دادند كه نظام نشان» باسك اجتماع مدرسه در ايرسانه سواد

 است.   قرار نداده خود آموزشي هايبرنامه اولويت در را ايرسانه

 آمـوزش  از نوجوانان تأثيرپذيري )، درباره2006همكاران ( و نتايج پژوهش پريماك

 بـر  مثبتـي  ثيرتـأ  اي رسـانه  سـواد  هايبرنامه كه حاكي از اين استسيگار  ضد اي رسانه

 هاي فناوري در كنفرانس همچنين .است داشته اين زمينه در نوجوان آموزان دانش يآگاه

 شـيفته  كـه امـروزه جوانـان    داد گـزارش  )2010( 4بيكـر  فرانـك  ،كـا يدر امر آموزشي،

 .كنند پيوسته اوقات خود را با آنها سپري مي معنا كه اين به هستند، هايشان رسانه

 يا اصول سواد رسانه

 دهد.   اي مبتني بر برخي اصول بنيادي است كه مبناي استدالل آن را نيز تشكيل مي سواد رسانه

هـا   . تمـامي رسـانه  وقايع طراحي شده و گزينشي هسـتند  كننده عرضهها  رسانه .1

پيش از نشان دادن واقعيات جهان، آنها را به دقت گزينش، ويرايش، مونتـاژ، طراحـي و   

تصاوير كه از عناصر مختلف براي مقبـول جلـوه دادن حـوادث و    كنند. اين  بازسازي مي

رسـند كـه تشـخيص     گيرند، به قدري واقعي به نظر مي  اتفاقات در نزد مخاطبان بهره مي

 آنها از واقعيت اصلي، بسيار دشوار است.  
                                                      

1. Culver         2. Jacobson       3. Piscina 

4. Frank Baker 
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بـين نحـوه بازنمـايي جهـان از      ها هسـتند.  واقعيات محصول تصويرگري رسانه. 2

وه ادراك ما از آن به عنوان مخاطب، رابطه وجود دارد. مادامي كه ما ها و نح طريق رسانه

هـاي   هـا، موضـوعات و يـا مكـان     اي از افراد، سازمان هيچ تجربه مستقيم و بدون واسطه

ها نقش واسطه را ايفا  شود، رسانه ها به آن پرداخته مي مختلفي نداشته باشيم كه در رسانه

 نگريم. ان ميكنند و ما از دريچه آنها به جه مي

هـاي ارزشـي،    اعتقادات، نظـام  ها ادراك متفاوتي دارد. مخاطب از مفاهيم رسانه. 3

هـا تـأثير    هاي رسـانه  هاي ارتباطي افراد، همگي بر نحوه ادراك آنها از پيام نيازها و شبكه

گـذر   مـان يباورهاها را از صـافي اعتقـادات و    ما پيام رسانه«گذارد. به عبارت ديگر،  مي

 ».كنيم يم و درك ميده مي

ها بايـد بـه    در بررسي محتواي رسانه ها اهداف تجاري دارد. ي رسانهرسازيتصو. 4

برد  هاي مالي و اقتصادي توجه داشت كه صنعت رسانه را به جلو مي آن دسته از پشتوانه

ها، جـذب مخاطبـان نقـش     هاي تفريحي و فيلم كند؛ بويژه در رسانه و از آن حمايت مي

 كند. اي ايفا مي ليدات رسانهمهمي در تو

هـا و   ها در پس تصاوير و گفتارها، ارزش رسانهها ايدئولوژيك است.  پيام رسانه. 5

خشـونت در   ازحـد  شيبكنند. تأكيد و نمايش  ايدئولوژي خاصي را به مخاطب منتقل مي

ي كارآمـد در  حلـ  راهدهد كـه خشـونت    ها، درواقع اين پيام را به مخاطب انتقال مي فيلم

گرايـي، ايـن    هاي همگاني بر مصرف مواجهه با مشكالت است و تأكيد روزافزون رسانه

 مضمون را در خود دارد كه مصرف در ذات خود خوب است.

به منظور شناخت و بررسي ها داراي نتايج سياسي و اجتماعي است.  پيام رسانه. 6

اس و بـازآفريني واقعيـات   هايي را كه براي نمايش، انعك ها، بايد شيوه آثار و نتايج رسانه

 رود، كشف و بررسي كرد. كار مي ها به در رسانه

اي به مـا يـاد    سواد رسانه شناختي منحصر به فردي دارند. ها شكل زيبايي رسانه. 7

ها و مشخصات منحصر به فرد هر رسانه را بشناسيم و رابطه آن را بـا   دهد كه ويژگي مي

 ).63ـ  66، صص 1391محتواي پيام بفهميم (طلوعي، 
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 اي مراحل كسب سواد رسانه

 كند: به چهار مرحله اساسي اشاره مي» اي سواد رسانه«) براي كسب 1996در سال ( تامن

هـا. در ايـن مرحلـه، سـواد      . داشتن آگاهي كامـل در خصـوص اسـتفاده از رسـانه    1

ي هـا  هـا، كشـف رضـايتمندي    گيري ميزان استفاده افـراد از رسـانه   اي شامل: اندازه رسانه

اي و يادگيري راهبردهـاي الزم بـراي مـديريت اسـتفاده از      هاي رسانه كسب شده از پيام

 هاست. رسانه

هـاي   آمـوزد كـه بـا پيـام     ها. در اين مرحله فرد مي . نگاه منتقدانه به محتواي رسانه2

هاي الزم را براي تماشاي منتقدانه كسـب   اي برخورد انتقادي داشته باشد و مهارت رسانه

دهي بـه ادراك مخاطبـان، آنـان را     اي و جهت هاي رسانه هاي دروني پيام ف اليهكند. كش

 رگذاريتأثي پنهان و سازوكارهاها،  ها، نگرش دهد تا از اغراض و اهداف، انگيزه ياري مي

 ها آگاهي يابند. و در عين حال، نحوه استفاده از پيام رسانه

ها. اين مرحلـه،   ياسي در رسانههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و س . تحليل جنبه3

اي  هـا برخـوردار باشـند، بـه گونـه      اگر مخاطبان از دانش و مهارت كافي در ايـن زمينـه  

اي منفعـل، بـه    هـا را پـردازش كننـد تـا از پذيرنـده      هـاي رسـانه   تواننـد پيـام   تر مي فعال

 گزينشگري فعال تبديل شوند.

مشـاركت فعـال افـراد در بسـيج     شامل . استفاده از رسانه براي تغييرات اجتماعي. 4

هـا و اسـتفاده از    هـاي كلـي رسـانه    يمشـ  خـط هـا و   افكار عمومي براي تدوين سياست

گذاري بر مسائل و مشكالت اجتماعي و اقتصـادي   اي بويژه براي تأثير راهبردهاي رسانه

 ).70ـ  72، صص 1391در جامعه است (طلوعي، 

 ي از نظر پاترا رسانهسواد 

هـاي متعـددي ارائـه كـرده      اي نظريه نداني است كه در حوزه سواد رسانهاز انديشم 1پاتر

                                                      

1. Pooter        
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منبـع  «، 1»سـاختار دانـش  «ي اسـت و  چنـدعامل اي الگـويي   است از نظر او، سواد رسـانه 

، عوامل مـدل سـواد   4»ها ها و توانايي مهارت«و  3»وظايف پردازش اطالعات«، 2»شخصي

ط ايـن عوامـل فضـايي، حلزوني(نـه     ديـدگاه پـاتر، ارتبـا    بر اسـاس اي او هستند.  رسانه

اي قرار دارنـد و از ايـن    سطحي) است؛ در هر برش عرضي، يكي از عوامل سواد رسانه

 ).128، ص 1384كند (سپاسگر،  رو، هر يك از عوامل، عامل ديگر را پشتيباني مي

 طراحي مدل مفهومي پژوهش

 ماننـد: يونسـكو،   ننـد، ك مي فعاليت اي رسانه سواد زمينه در كه هايي و سازمان مؤسسات

 خصـوص  در اي امريكـا،  اتحاديـه ملـي سـواد رسـانه     و اي منشور اروپايي سواد رسانه

 زمينـه:  در چهـار  توانـايي  شـامل  كـه  دارند توافق اي رسانه سواد نياز مورد هاي ت مهار

 شود. مي خالق، خالصه توليد و دسترسي، تحليل كردن، ارزيابي

ي از بـردار  بهـره اي بـا   ت آزمون سواد رسانهمدل مفهومي پژوهش حاضر براي ساخ

 مـدنظر اي  ، عناصـر سـواد رسـانه   تـامن اي پـاتر و   هاي بنيادي و ابعاد سواد رسـانه  مؤلفه

اي امريكـا و همچنـين    ، اتحاديه ملي سواد رسانهاي  منشور اروپايي سواد رسانهيونسكو، 

با لحاظ تغييراتـي در  ،  منتشر شده بود) 2009( ژاپن 5مدلي كه از سوي دانشگاه نيگاتاي

 ترسيم شده است : به شكل زير، آن

 ـ مدل مفهومي پژوهش1 شكل

 

 

 

                                                      

1  . knowledge          2. personal locus         3. information processing 

4. competencies & skills  5. Ikuta 

 نگاه انتقادي تنوع و مهارت استفاده

آوري  نگرش مثبت به جمع

 و توليد اطالعات

 اي سواد رسانه
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 هاي مدل مفهومي پژوهش توصيف مؤلفه

 در يـك  مختلف هاي رسانه از منظور از تنوع، استفاده .تنوع و مهارت استفاده از رسانه. 1

 هـاي  ظرفيت و ها بليتقا از گيري بهره استفاده، توانايي مهارت و منظور از واحد موضوع

آنچه در اين زمينه مطرح است، استفاده مفيد و هدفمند، همـراه   .است رسانه هر مختلف

 ها از سوي مخاطبان است. با سهولت دسترسي به اطالعات در مواجهه با رسانه

. بـه معنـاي ميـل و عالقـه     ي و توليد اطالعات از رسـانه آور جمعنگرش مثبت به . 2

راي جستجوي اطالعات و سـپس توليـد آن اسـت. بنـابراين هرچـه      آگاهانه و هدفمند ب

و انگيـزه   شـده   تيهـدا آگاهي فرد از اهدافش بيشتر باشد، فرايند جستجوي اطالعـات  

شود. بـراي مثـال: اسـتفاده بـدون      تر مي براي كسب اطالعات و توليد دانش جديد قوي

فيلم آموزشي و يا ساخت هدف از تلويزيون نياز به نگرش مثبت ندارد؛ اما تماشاي يك 

1اساليد
 ي و توليد اطالعات است.آور جمعنيازمند نگرش مثبت به  

در نگاه انتقادي مخاطب عـالوه بـر اينكـه سـودمندي و اثربخشـي       نگاه انتقادي به رسانه.. 3

اي هم توجـه دارد. بـه عبـارت ديگـر، نگـاه انتقـادي        هاي رسانه، به آسيبرديپذ يمها را  رسانه

محتـواي پيـام اسـت. درواقـع      ليـ وتحل هيـ تجزضاوت در مورد صـحت اطالعـات و   توانايي ق

اي، نسـبت محتـواي پيـام و فاصـله آن بـا       خواننده، بيننده يا شنونده يك مضمون يا پيام رسـانه 

ها به جاي تسليم بودن و يا تسليم شدن كـه   سنجد تا در خصوص ارتباط با رسانه عدالت را مي

 .)1391 طلوعي،( اي فعال و تعاملي داشته باشد انجامد، رابطه يبه رابطه منفعل و يكسويه م

 هاي مدل مفهومي با يكديگر ارتباط مؤلفه

اي در ابتـدا از   مـدل پـژوهش حاضـر، مخاطـب بـراي مواجهـه بـا پيـام رسـانه          بر اساس

» شايسـتگي «كند. منظور از  (مهارت) استفاده مي» شايستگي«(نوع انتخاب) و » گزينشگري«

ها را براي مخاطـب فـراهم    است كه امكان و توانايي استفاده و ارتباط با رسانه  يهاي ويژگي

كند. براي مثال: فردي كه مهـارت اسـتفاده از رايانـه را نداشـته باشـد، از اينترنـت هـم         مي
                                                      

1. Power Point 
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توانـد   تواند درست استفاده كند؛ همچنان كه اگر كسي سواد خواندن نداشته باشد نمـي  نمي

گيـرد كـه بـا     مخاطـب تصـميم مـي   » گزينشـگري «مند شود. در  هرههاي مكتوب ب از رسانه

شود يا آنها را ناديده بگيرد. به عبارت ديگـر، مخاطـب رسـانه،     رو روبهها (پيام آنها)  رسانه

سـازد و در ايـن سـطح، نمادهـاي پنهـان و آشـكار        هر پيام رسانه را با معنـايي همتـا مـي   

ي دريـافتي  ها اميپمخاطب معطوف به بررسي  كند؛ بنابراين تمركز اطالعات را شناسايي مي

ها در محيط است و پذيرفتن يا نپذيرفتن رسانه از سوي مخاطب به ميزان انطبـاق   از رسانه

اهـداف   بر اساسدر مرحله بعدي،  اي ديگر و جهان واقعي بستگي دارد. آن با منابع رسانه

هـاي دريـافتي را    در پيام تهافي انسجامي اطالعات، مفاهيم آور جمعو ساليق انگيزشي براي 

كند. به اين ترتيب، اين شايسـتگي را نيـز    در گذشته، هماهنگ مي شده آموختهبا اطالعات 

كند كه مفاهيم مورد نظر خود را با ديگران مبادله كند يا به عبارت ديگر، به خلق  كسب مي

رسـانه، بـا    محتوا و دانش جديد (توليد اطالعات) بپردازد. در تمام اين مراحـل، مخاطـب  

توجه به ساختارهاي دانش خود (منظومه منسجم و بـه هـم پيچيـده اطالعـات) كـه طـي       

اي بـا   توانـد كـنش فعاالنـه    شـوند، مـي   ها، ساختارمند مي ها و گزينش پيام استفاده از رسانه

» نگـاه انتقـادي  «هـا بپـردازد. در    و ارزيـابي پيـام   ليـ وتحل هيـ تجزها داشته باشد و به  رسانه

توانند ساختارهاي دانش او را انسجام بيشـتري   ها كه مي ، به مزاياي رسانهكسوي مخاطب از

تواننـد   ها مي اي و اينكه رسانه هاي آسيب رسانه نگرد و از سوي ديگر، به جنبه ببخشند، مي

 تر كنند، توجه دارد. تر و مبهم واقعيت جهان واقعي را براي انسان پيچيده

 شناسي پژوهش  روش

 22سـاله سـاكن در    40تا  18، جوانان پژوهش يجامعه آماريمايشي و روش پژوهش، پ

آمار ايران در  مركزاعالم  بر اساس جامعه نمونه،تعداد كل  منطقه شهر تهران بوده است.

نمونـه پـژوهش بـر اسـاس روش     . اسـت تعيين شـده  نفر  5118457برابر با  1390سال

ان انتخـاب  كـوكر  فرمـول ستفاده از احجم نمونه با و اي  اي سه مرحله خوشه يريگ نمونه

درصـد و   5(حـداكثر خطـاي   نفـر   384كه متناسب با جامعه آماري پژوهش  ه استشد
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با توجه به اينكه در پژوهش حاضر، هنجاريابي آزمـون   خواهد بود.درصد)  95اطمينان 

نفـر   300ها (جنس، سن، تحصيالت و...) با بيش از  بوده است و تحليل گروه مدنظرنيز 

نفـر) محاسـبه شـده     660درصـد (  4ب خواهد بود، حجم نمونه در سطح خطـاي  مطلو

اي تعريف عملياتي شدند و براي هر عامـل،  هاي اصلي سواد رسانه عاملدر ابتدا، است. 

و از نظـر روايـي منطقـي (صـوري و     سـؤال)   45سؤال طراحي شد (مجمـوع   15تعداد 

اصالً، كم، «اي از درجه 4صورت  ها به مقياس گويه محتوايي) مورد بررسي قرار گرفت.

ي نظـر  ريگ سوء) در نظر گرفته شد؛ و براي جلوگيري از 3، 2، 1، 0» (زياد و خيلي زياد

» متوسـط «ها حد وسط را در نظر بگيرد، درجـه   پاسخگو، كه ممكن است در مورد گويه

حذف گرديد تا قاطعانه نظر خـود را اعـالم كنـد. پـژوهش، پـس از اجـراي آزمايشـي        

نفر و رفع ابهامات و اشـكاالت كمـي و كيفـي،     100نمونه با حجم   يلوت) در جامعه(پا

ي) بـا دو عامـل، سـالمت    سـؤال  12(فرم  1 به همراه پرسشنامه سالمت عمومي گلدبرگ

گانه شهر تهـران  22، در مناطق (سالمت روان منفي) رواني مثبت و عالئم اختالل رواني

م نمونه پژوهش به اجرا درآمد. همچنين در بررسي اي بيشتر از حج ) با نمونه93(اسفند 

 پرسشنامه در تحليل وارد شدند. 662حذف و تعداد  پاسخ يبها موارد  كيفي پرسشنامه

 هاي پژوهش  يافته

 هـر  اسـتاندارد  انحـراف  و ميـانگين  شـامل  ،هـا  پرسش آماري يها شاخص 1در جدول 

 تشـخيص  قـدرت ( اي دهمـا  45 مجموعـه  كـل  با آن همبستگي ضريب با همراه پرسش،

 هـا  پرسـش تعـدادي از   كه داد نشان كل، نمره با سؤال هر همبستگي. شد برآورد) سؤال

همچنـين همسـاني درونـي     .هسـتند  كـل  نمـره  بـا  معنادار همبستگي ضريب زانيم فاقد

 .باقيمانده با سه عامل نيز مطلوب بوده است سؤال 35مجموع 
 

                                                      

 شده است.يابي ر ) اعتبا1391(اين مقياس توسط يعقوبي  . 1
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اي با نمره كل  اندارد متغيرهاي شاخص سواد رسانهـ همبستگي، ميانگين و انحراف است1جدول 

 1محذوف

 سؤاالت
ضريب 

 همبستگي
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد
 رتبه

ـتفاده        از رسانه ـتر اس هـاي نـوين ماننـد اينترنـت بيش

 كنم. مي
542/0 84/1 90/0 1 

قبــل از خريــد يــك وســيله الكترونيكــي مثــل 

تلويزيـون، رايانــه، تلفــن و... شخصــاً از طريــق  

ــت ا ــارايي و قابلي ــورد ك ــت در م هــاي آن  ينترن

 كنم. تحقيق مي

518/0 78/1 93/0 2 

هـاي   براي بررسي اطالعات يك رسـانه، بـه رسـانه   

ديگــر مثــل اينترنــت، روزنامــه، كتــاب و... مراجعــه  

 كنم. مي

492/0 84/1 70/0 3 

بـراي دسترسـي بـه اطالعـات مـورد نيــازم در      

ــا   ــا از جســتجوي پيشــرفته ي ــممرورگره  عالئ

 كنم. و...) استفاده مي "اختصاري (* : + 

473/0 25/1 95/0 4 

از  تنهـا  نـه براي كسب دانش و اطالعات جديد 

هـاي مكتـوب ماننــد    تلويزيـون بلكـه از رســانه  

 كنم. كتاب، روزنامه، مجله و... استفاده مي

458/0 78/1 73/0 5 

به طـور معمـول مبـادالت بـانكي را از طريـق      

 دهم. اه بانك انجام مياينترنت، تلفن يا همر
429/0 72/1 89/0 6 

براي امنيت اطالعاتم حافظه جانبي گوشي، رايانـه  

 كنم. ام را خودم پر يا خالي مي يا فلش شخصي
426/0 81/1 89/0 7 

هاي تلفـن   اندازي برنامه به طور معمول نصب و راه

 دهم. ام را خودم انجام مي همراه يا رايانه شخصي
422/0 58/1 95/0 8 

هـا، بـه    به طور معمول هنگام استفاده از رسـانه 

 كنم. صرف شده توجه مي زمان مدت
419/0 48/1 86/0 9 

در ارسال و دريافت فايل از طريق ايميل اگر به 

مشكلي مانند ويروس، اسـپم، فرمـت فايـل و...    

 توانم آن را رفع كنم. مواجه شوم، خودم مي

411/0 16/1 98/0 10 

                                                      

 .معنادار هستند 01/0االت در سطح ؤ. ضريب همبستگي س1
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 1ادامه جدول 

 تسؤاال
ضريب 

 همبستگي
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد
 رتبه

هاي اجتمـاعي مثـل وايبـر،     ها و رسانه از شبكه

 كنم. بوك، واتساپ، توييتر و... استفاده مي فيس
399/0 55/1 06/1 11 

هـاي خـارجي    هـا و برنامـه   به طور معمول فيلم

 كنم. ام را به زبان اصلي تماشا مي مورد عالقه
395/0 31/1 97/0 12 

بـا    هـا،  پس از كسب اطالعات جديـد از رسـانه  

 كنم. ديگران در مورد آن تبادل نظر مي
372/0 71/1 74/0 13 

هاي مطرح جهان را تماشـا   به طور معمول فيلم

 كنم. مي
370/0 52/1 89/0 14 

ــارجي    ــا خ ــي ي ــون داخل ــتفاده از تلويزي در اس

هاي نامناسب بـراي كودكـان را    توانم شبكه مي

 گذاري كنم. لمسدود يا قف

351/0 68/1 95/0 15 

دانش و معلومات خود را به شكل مقالـه، مـتن،   

 دهم. كليپ و... در اختيار ديگران قرار مي
347/0 04/1 86/0 16 

اي بـه   به طور معمول در مورد خبرهـاي رسـانه  

 كنم. تاريخ آنها توجه مي
345/0 60/1 80/0 17 

يا به طور معمول مطالب مهم روزنامه، مجالت 

ام را بـراي اسـتفاده در    هاي مـورد عالقـه   كليپ

 كنم. آينده ذخيره مي

330/0 27/1 87/0 18 

هـاي مسـتند را    هـا و برنامـه   پشت صحنه فيلم

 كنم. پيگيري مي
301/0 32/1 81/0 19 

به طور معمول بـراي ديـدن برنامـه يـا كسـب      

 كنم. ها استفاده مي اطالعاتي خاص، از رسانه
297/0 68/1 73/0 20 

كنم اطالعات بيشتري در مـورد روش   سعي مي

هاي  ها مانند: نويسندگي، مونتاژ، جلوه  كار رسانه

 ويژه و... به دست بياورم.

294/0 28/1 83/0 21 

ها  به طور معمول براي كسب اطالعات از رسانه

 كنم. به منابع آنها توجه مي
293/0 57/1 75/0 22 

ها را  سانهاطالعات و اخبار سالمتي و بهداشتي ر

 كنم. پيگيري مي
256/0 59/1 82/0 23 
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 1ادامه جدول 

 سؤاالت
ضريب 

 همبستگي
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد
 رتبه

ها  گاهي اوقات استفاده از راديو را به ساير رسانه

 دهم. ترجيح مي
244/0 19/1 95/0 24 

ــبكه ــرح    ش ــراي ط ــاني ب ــاعي مك ــاي اجتم ه

 ات است.هاي متفاوت و افزايش اطالع ديدگاه
234/0 80/1 60/0 25 

از امكانات پيامكي تلفن همـراه   به طور معمول

ماننــد دريافــت اخبــار، اطالعــات آموزشــي و... 

 كنم. استفاده مي

222/0 23/1 92/0 26 

هـا مثـل تلويزيـون، روزنامـه،      استفاده از رسـانه 

ــا  موبايــل و غيــره در جمــع هــاي خــانوادگي ي

 .شود دوستانه باعث سردي روابط مي

218/0 75/1 77/0 27 

زمينه پيام، برداشت ما از  موسيقي و تصاوير پس

 دهد. پيام را تغيير مي
209/0 70/1 62/0 28 

ــاير    ــيش از س ــت، ب ــايعات در اينترن ــش ش پخ

 ها است. رسانه
204/0 97/1 59/0 29 

توسط تلفن، پيامك، ايميل و... نظـرات خـود را   

ا منتقل ه هاي راديو، تلويزيون يا سايت به شبكه

 كنم. مي

202/0 78/0 88/0 30 

ها به جهت حفظ منافع خود، حقايق  برخي رسانه

 دهند. را وارونه جلوه مي
197/0 95/1 58/0 31 

هـاي اجتمـاعي    ها در بيان آسـيب  بعضي رسانه

 كنند. نمايي مي بزرگ
171/0 89/1 58/0 32 

ها تعبير  به طور معمول ديدگاه من با آنچه رسانه

 كنند، متفاوت است. يو تفسير م
162/0 72/1 57/0 33 

آميـز   به طور معمول تبليغات تلويزيـوني اغـراق  

 هستند.
158/0 01/2 61/0 34 

 35 55/0 84/1 156/0 كنند. گرايي را تبليغ مي ها بيشتر مصرف رسانه
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 پايايي 

. )1375(هـومن،   شيوه بررسي پايايي، استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ اسـت  نيتر معمولي 

هـا و سـاير مقـوالتي كـه     ها، قضاوت بودن نگرش يبعد ضريب آلفا براي سنجش ميزان تك

بـه نـام آلفـاي     ياين آزمون كه حاصل آن ضـريب  رود. كار مي به ،گيري آنها آسان نيست اندازه

اي كه به صورت طيف ليكـرت   شنامهپرس پايايي، براي آزمون قابليت اعتماد يا استاخ نبكرو

ـ ا در رود. كـار مـي   ، بههستنداي  گزينه آن چند هاي پاسخطراحي شده و  ـ ن پـژوهش  ني بـه   زي

ي آلفـا  بيضـر  از) نيتمـر  اثر و انتقال اثر(  آزمون مجددي اجرا بيمعا ازي ريجلوگ منظور

دهـد،   ان مـي نشـ  2همچنين كه جـدول   .ه استشد استفاده آزمون پايايي برآورد در كرونباخ

ضـرايب آلفـاي   . ه استآمد دست بهدرصد  84 با برابر سؤالي 35 مجموعه كل اعتبار ضريب

ي آور جمـع نگرش مثبت بـه  «درصد، 80» تنوع و مهارت استفاده« هاي كرونباخ خرده مقياس

 است. درصد بوده66» نگاه انتقادي«درصد و 70» و توليد اطالعات

 ايسواد رسانهـ ضريب آلفاي كرونباخ آزمون 2جدول 

 ضريب آلفاي كرونباخ تعداد سؤاالت ها مؤلفه

 84/0 35 مؤلفه) 3كل سؤاالت (

 80/0 11 تنوع و مهارت استفاده

 70/0 11 آوري و توليد اطالعات جمع

 66/0 13 نگاه انتقادي

 رواسازي

 رمجموعـه يزشـوند،   رويكرد جديد، تمامي شواهدي كه در روايي استفاده مـي  بر اساس

، 1گيرند و روايـي سـازه، فراينـدي پويـا و مسـتمر اسـت (ميسـيك        ي سازه قرار ميرواي

و » واگرا«، »همگرا«شود:  روايي سازه به سه طريق نشان داده مي ). به طور معمول،1995

 ).  1390ي و فعال قيومي، مؤمن» (تحليل عاملي«
                                                      

1. Messick 
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 روايي واگرا

يـي همگـرا) بـراي سـواد     در پژوهش حاضر، به دليل اينكه ابـزار مشـابهي (آزمـون روا   

اي، طريقي كه در نظريه نيز تأييد شود، وجود نداشت؛ از روايي واگرا (پرسشـنامه   رسانه

ضـرايب همبسـتگي بـين مقيـاس سـواد      سؤالي) اسـتفاده شـد.    12سالمت عمومي فرم 

، ايــن 3هــاي مقيــاس ســالمت روانــي منفــي، محاســبه شــد. جــدول  اي و نمــره رســانه

، واگرايي خرده مقياس 2دهد. همچنين نمودار تركيبي در شكل  ها را نشان مي همبستگي

 دهد. اي به وضوح نشان مي سالمت رواني منفي را باسواد رسانه

 اي و سالمت رواننمودار تركيبي سواد رسانه -2شكل 

 

 

 

 

 

 روان سالمت هاي آن و اي، خرده مقياس رسانه سواد براي) پيرسون(همبستگي ـ ضرايب3جدول 

       متغيرها

      1 اي سواد رسانه

     1 217/0** سالمت رواني مثبت

    1 -474/0** -067/0 سالمت رواني منفي

   1 -069/0 198/0** 689/0** نگاه انتقادي

  1 354/0** -058/0 154/0** 842/0** تنوع و مهارت استفاده

 1 461/0** 390/0** -030/0 157/0** 781/0** ي و توليد اطالعاتآور جمع

** p ≤ 0/01 

 سالمت روان مثبت

 اي سواد رسانه سالمت روان منفي
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 تحليل عاملي اكتشافي

ي عـوامل  چـه  از ناشـي  پرسشـنامه  يها هيگو مجموعه كه كند مي مشخص يعامل ليتحل 

ي بودن پرسشنامه، به اين معني كه تمـام  بعد كدر اين پژوهش، براي نشان دادن ي .است

تفاده شـد؛  سنجد، از تحليل عامل اكتشافي اسـ  اي) را مي سؤاالت، يك عامل (سواد رسانه

ــابراين  ــهبن ــاي  مفروض ــت   آنه ــرار گرف ــي ق ــورد بررس ــز م ــاخص .1 :ني ــكفا ش  تي

 جـه ينت .2. باشـد  آن از بـاالتر  حـاً يترج و 7/0 حـداقل  ديبا، كه  KMO( 1(يبردار نمونه

، كـه  3زهيـ ر سنگ. نمودار 3.باشد معناداري آمار لحاظ از ديباكه  ،2بارتلت كرويت آزمون

 كند. ها را تأييد مي تعداد عامل

 بارتلت تيكرو آزمون جينتا و KMOهاي  اندازهـ 4 جدول

 

 

 معنـادار  سـطح  و 832/0 با برابر  KMO مقدار شود، مي ديده، 4 جدول دركه  چنان

 دو هـر  پايه بر بنابراين،. است 0001/0 از كمتر نيز بارتلت كرويت آزمون مشخصه بودن

 حاصل همبستگي ماتريسبر اساس  عاملي تحليل اجراي كه گرفت نتيجه توان مي مالك

نشـان   نيـز ) 3 شـكل ( يزهر سنگ نمودار. است توجيه قابل مطالعه، مورد نمونه گروه در

دهد كه يك عامل غالب تمام سؤاالت را تحت پوشش قرار داده است. همچنين اگـر   مي

درصـد پوشـش واريـانس     س) در نظـر گرفتـه شـود،   خرده مقيـا  3عامل( با توجه به  3

 شود. درصد تبيين مي 78/50مشترك متغيرها به مقدار 

                                                      

1. Kaiser ـ Meiner ـ Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett test of sphericity        3. Scree Plot 

KMO يمعنادار بارتلت تيكرو 

832/0 725/4576 000/0 P= 
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 اي گانه آزمون سواد رسانه هاي سه ريزه عامل نمودار سنگ ـ 3شكل 

 

 

 

 

 

 

 تحليل عاملي تأييدي

هـاي تجربـي را    شود داده پژوهشگر به دنبال تهيه مدلي است كه فرض مي ،در اين تحليل

. بـه عبـارت ديگـر،    كنـد  اندك، توصيف تبيين يا توجيه مـي  به نسبتايه چند پارامتر بر پ

 رمجموعـه يزبـا   هـا  عامـل پژوهشگر ( مدل مفهومي پژوهش) دربـاره ارتبـاط    فرض شيپ

از پـژوهش  ايـن  شود كـه آيـا صـحت دارد؟  در     خاصي از سؤاالت، اين سؤال مطرح مي

 .تأييدي استفاده شده است يل عامليتحل، براي 22سخه ن AMOS(1آموس ( افزار نرم

 ايسه عاملي سواد رسانه مدل يبرازندگ يها آزمون

 يمتعـدد  يبرازنـدگ  يهـا  شـاخص  ي،ساختار معادالت يها مدل يبرا ،گذشته دهه يط

 تكامـل  و توسـعه  حال در وستهيپ ها شاخص نيا گوناگون انواع آنكه با .است شده ارائه

 بـه  هـا  شـاخص  نيا .ندارد وجود ،باشدبران  يمگانه توافق كه يانهيبه شاخص ،هستند

 و مـارش  بـه  متعلـق  آنهـا  نيتـر  عمـده  از يكـ ي كه اند شدهبندي  طبقه يمختلف يها وهيش

 و ينسـب  مطلـق،  گـروه  سـه  بـه  را يبرازنـدگ  يها شاخص آنان. است) 1967( همكاران

                                                      

1. Analysis of Moment Structures       
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ـ آ كـه  دنسـاز  يمـ  مطرح را پرسش نيا، مطلق يها شاخص .اند كرده ميتقس افتهي ليتعد  اي

ـ  اسـت  يتـوجه  قابل مقدار، ماند يم يباق مدل برازش از پس كه خطا انسيوار  ر؟يـ خ اي

هـاي   اي از شـاخص  ). در پژوهش حاضر، براي برازندگي مدل سواد رسانه1387(هومن،

به منظور بررسي ميزان برازش سـاختار عـاملي آزمـون سـواد      مطلق استفاده شده است.

در سـطح مـاتريس    1يدي با روش حـداكثر درسـت نمـايي   اي، از تحليل عاملي تأيرسانه

شاخص مجذور كاي، ريشه  بر اساسواريانس كواريانس استفاده شده و برازندگي الگو 

، ريشـه خطـاي ميـانگين مجـذورات     RMSR(2( مانده مجذور ميـانگين  يباقاستاندارد 

يافتـه   يلتعـد و نيكويي برازش  GFI(4( ، شاخص نيكويي برازش3)RMSEA( تقريب

)AGFI(5 و )PGFI(6 .مورد بررسي قرار گرفته است 

 CFAي با استفاده از ا رسانهآزمون سواد   هاي نيكويي برازش مدلـ شاخص 5جدول 

R
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046/0 058/0 79/0 88/0 89/0 39/2 000/0 557 243/1328 

05/0 < 

 مطلوب

05/0 < 

 مطلوب

05/0 > 

 مطلوب

 1نزديك به 

 مطلوب

 1نزديك به 

 مطلوب
 مالك

 مطلوب
 به نسبت

 مطلوب
 مطلوب

 به نسبت

 مطلوب

 به نسبت

 مطلوب
 نتيجه

درون مدل سه عاملي، خطاهاي استاندارد براي هر يك از بارهاي عـاملي پـايين، در   

برآوردهاي خوب  براي مدل سه عاملي  دهنده نشانقرار داشتند، كه  05/0تا  02/0دامنه 

Rها با توجه به سازه مكنون زيربنايي از كم تا زياد ( دامنـه   د. اعتبار هر يك از گويهبو
2  

دهد، متغيرهاي آشـكار در حـد متوسـط بـه بـاال بـه        ) بود، كه نشان مي71/0تا  21/0از 

                                                      

1. Maximum Likelihood Method         2. Root Mean Square Residual        

3. Root Mean Square Error of Approximation   4. Goodness of Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index          6. Parsimony Goodness of Fit Index 
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بـرازش   4شـكل   1انـد. هاي متغيرهاي مكنون در مدل سه عاملي عمل كـرده  عنوان اندازه

 دهد. اي را نشان مي مدل آزمون سواد رسانه

 اي با استفاده از تحليل عاملي تأييديآزمون سواد رسانه  ـ برازش مدل4شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايسواد رسانه آزمون هنجار

. كننـد  مـي  مشخص ،مناسب مرجع گروه كي در را فرد مرتبه وي نسب وضع هنجارها اها ي نرم

ـ مق در فرد گاهيجا وي كل وضع نييتعي برا يي،سو ازها  نرم سـوي ديگـر،    از وهـا   نمـره  اسي
                                                      

كنـد (كاليـن، ترجمـه     نفر يا بيشتر را معنادار تلقـي مـي   300هايي به حجم  نمونه در 5/1كتل بارهاي به اندازه  . 1
 ).72، ص1380صدرالسادات و مينايي، 
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ـ اكننده  آزمون به نرم .بسيار دارند تياهم ،مختلفهاي  آزمون جينتا سهيمقاي برا  را امكـان  ني

 ،يسـن  گـروه  افـراد  ريسـا  خـام هـاي   نمـره  عيتوز به نسبت  راي آزمودن تيموقع كه دهد مي

بـراي بررسـي نرمـال     ،پژوهش نيا رد ).1392(پاشا شريفي،  كند نييتع اوي جنس اي يكالس

 اي از آزمون شاپيرو ويلك اسـتفاده شـده اسـت.   هاي مربوط به نمرات سواد رسانه بودن داده

 كننـد.  پيـروي مـي   1اي از توزيـع نرمـال  هاي آزمون سـواد رسـانه   دهد كه داده نتايج نشان مي

ـ مق از آمـده  دسـت  بـه ي ها نرمپس از آزمون خطاي استاندارد ميانگين جامعه،  همچنين  ساي

 .است شده داده نشان Z ريمقاد وي درصدي هانرم صورت بهاي  ي سواد رسانهسؤال 35

 اي ـ نمودار آزمون خطاي استاندارد ميانگين سواد رسانه 5شكل 

 

 

 

 

 

 

 اسـتاندارد هـاي   نمره وي درصد رتبه بهها  نمره ليتبد از استفاده با، 7و  6 جدول دو در

z  ي بـرا  تـوان  مي 7 جدول جينتا از نيهمچن. ه استشد اسبهمح اي آزمون سواد رسانه ، هنجار

نمـرات سـواد    t(2با توجه به معناداري ميانگين(آزمون . كرد استفاده آزمون نيا برش نقاط نييتع

اي در متغير تحصيالت، بهتر است براي تعيين نقاط بـرش از نمـرات مربـوط بـه سـتون       رسانه

ـ توز بودن نرماله نتايج پژوهش و تحصيالت استفاده شود. بنابراين، با توجه ب (شـكل   نمونـه  عي

 دارد. قرار متوسط فيط دري بررس مورد جوانان ايميانگين سواد رسانه كه گفت توان مي) 5

                                                      

1. Statistic= 996/0      Sig= 111/0  df=662         2. t= 97/5        sig= 000/0  df=660 
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 اي به تفكيك تحصيالتسواد رسانه مقايسه  نمراتـ  6جدول 

 تحصيالت اساس برنرم  ها نمره شاخص

 تحصيالت عالي رت نييپاديپلم و  نمره خام Zنمره استاندارد  

 358 304 662 662 تعداد

 77/57 85/52 51/55 0 ميانگين

 75/9 21/11 72/10 1 انحراف معيار

 -04/0 09/0 -06/0 -06/0 چولگي

 -11/0 14/0 02/0 24/0 كشيدگي

 31 24 24 -32/3 كمترين مقدار

 83 91 91 20/3 بيشترين مقدار

 ايآزمون سواد رسانه ـ جدول هنجار7جدول 

 تحصيالت اساس برنرم  ها نمره شاخص

 تحصيالت عالي تر نييپاديپلم و  نمره خام Zنمره استاندارد  

5 65/1- 37 34 42 

10 30/1- 41 38 45 

15 10/1- 44 40 47 

20 89/0- 45 43 49 

25 68/0- 48 45 51 

30 53/0- 49 46 53 

35 38/0- 51 48 54 

40 21/0- 53 50 56 

45 05/0- 54 51 57 

50 07/0 56 53 58 

55 16/0 57 55 59 

60 28/0 58 56 61 

65 43/0 60 57 62 

70 57/0 61 59 63 

75 70/0 63 61 64 

80 80/0 64 62 65 

85 96/0 65 64 67 

90 19/1 68 66 70 

95 59/1 72 69 75 
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 گيري بحث و نتيجه

اي را مـورد ارزشـيابي قـرار    با جستجوي صورت گرفته، ابزار استانداري كه سواد رسانه

اي كـه مـدل مفهـومي آن بـه مبـاني نظـري سـواد        دهد، به دست نيامد؛ تنهـا پرسشـنامه  

اي نزديك بود، مربوط به پژوهشي از سوي دانشگاه نيگاتاي ژاپن است كـه بـراي    رسانه

آموزان طراحي شـده بـود و اسـتاندارد الزم را نداشـت. بنـابراين، مـدل مفهـومي         دانش

اي، طراحي و  تغييراتي در مدل ياد شده و با توجه به مباني نظري سواد رسانهپژوهش با 

نگرش «، »تنوع و مهارت استفاده از رسانه«پرسشنامه متناسب با سه مؤلفه اصلي شامل : 

 45، در مجمـوع بـا   »نگاه انتقـادي بـه رسـانه   «و » آوري و توليد اطالعات مثبت به جمع

امه را جمعـي از خبرگـان بـه لحـاظ روايـي منطقـي،       ، ساخته شد. در ابتدا پرسشنسؤال

نفر بـه   662بررسي كردند و در ادامه، پس از اجراي آزمايشي بين جامعه نمونه با حجم 

به دليل عـدم همبسـتگي بـا نمـره كـل       سؤاالت. در تحليل نتايج، تعدادي از درآمداجرا 

روايي سازه آزمـون   درصد باقي ماندند. در 84با پايايي  سؤال 35آزمون، حذف شدند و 

دهـد كـه    ييدي و روايي واگرا استفاده شد. نتايج نشـان مـي  تأنيز از روش تحليل عاملي 

و  6اي از نظر روايي مورد تأييـد اسـت. همـان طـور كـه در جـدول        آزمون سواد رسانه

اي با ميـانگين   ميانگين برآورد شده نمونهشود، در هنجار آزمون نيز  ، مشاهده مي5شكل 

و ميانگين نمرات در دو گروه تحصيلي معنادار است؛ بنابراين نقاط برش كسان ي ،جامعه

اي پـايين و   ، داراي سـواد رسـانه  34ديپلم با نمره كمتر از  در گروه تحصيلي ديپلم و زير

اي باال خواهد بود. همچنين اين نقاط برش بـراي   داراي سواد رسانه 69با نمره بيشتر از 

و سـواد   42تـر از   يينپـا اي پـايين، بـا نمـرات     واد رسـانه گروه تحصيلي عالي داراي سـ 

دهـد كـه ميـزان سـواد      ، قرار دارد. نتايج نشـان مـي  75اي باال، در نمرات باالتر از  رسانه

)، 1389( پور يرانادر طيف متوسط قرار دارد كه با پژوهش  موردمطالعهاي جوانان  رسانه

ي و جـدول هنجـار   ا سواد رسـانه مون همسو است. بنابراين با توجه به متون موجود، آز

 بـر اسـاس   ساله) تدوين شده است.40تا 18درصدي آن (اولين بار) براي جامعه جوان (

هـاي   ابزاري روا و پايا در پژوهش عنوان  بهتوان  را مي MLT-35نتايج پژوهش، آزمون
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با توجـه   هاي آموزشي، بستهشود كه  بعدي مورد استفاده قرار داد. بر اين اساس پيشنهاد مي

هاي آزمايشـي بـا گـروه     اي، طراحي شوند و در قالب طرح اصلي سواد رسانه مؤلفهبه سه 

 قرار گيرد. سنجش موردكنترل و گواه، تأثير آموزش بر دو گروه از طريق اين ابزار 

 منابع

 هـاي  از رسانه در استفاده آن و نقش يا سواد رسانه ميزان). 1389پور، پرسـتو. (  ايران

 عالمـه  علـوم اجتمـاعي، دانشـگاه    ارشد. دانشـكده  نامه كارشناسي ايان. پتعاملي

 طباطبايي تهران.

تـأثير سـواد   ). 1389( .رشيد بصيريان جهرمي، حسين؛ حقگويي، حسن و صوفي، محمد

   آنالين. روزنامه همشهري :از بازيابي شده . اجتماعي  اي بر تسريع توسعه رسانه

ترجمـه   ( اي هاي جمعي با رويكرد سواد رسـانه  ي رسانهبازشناس .)1391(. پاتر، دبليو جيمـز 

 .هاي اسالمي صداوسيما مركز پژوهش: قم ).پيام آزادي و منا نادعلي ؛امير يزديان

 رشد.: تهران آزمايي. روان و يسنج روان اصول). 1392( حسن. شريفي، پاشا

حسـن   (ترجمه اي بردهاي آموزش رسانههها و را مقاله مهارت. )1380( .تامن، اليزابت

 .11، دانشگاه تهران :تهران ).نورايي بيدخت

 ).44( 12 ،فصلنامه پژوهش و سنجش. اي رويكردهاي نظري به سواد رسانه ).1384سپاسگر، مليحه. (

 استراتژيك. تحقيقات تهران: پژوهشكده .اي رسانه سواد). 1387امير. ( صالحي،

 :تهـران  .يوه يادگيري و سـنجش درآمدي بر ش اي: سواد رسانه .)1391(. طلوعي، علي

 .ها ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

ـ  انيدانشجو ياطالعات سواد تيوضع يبررس). 1385( .نيحس يعل ،يقاسم  التيتحص

 ايدكتر نامه اني. پاACRL ياطالعات سواد ياستانداردها با آن انطباق و يليتكم

 .مشهد يفردوس دانشگاهي. رسان اطالع و يكتابدار يتخصص

(ترجمه جالل صدرالسادات و اصغر  راهنماي آسان تحليل عاملي). 1380كالين، پل. (

 مينايي). تهران: سمت.
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از اس پـي   هاي آماري با اسـتفاده  تحليل). 1390ؤمني، منصور و فعال قيومي، علي. ( م

  . تهران: نو.اس اس

كشـورهاي   اي در بررسي آموزش سـواد رسـانه   .)1391(. وحيد، عقيلي و نصيري، بهاره

 .137 -160 صص ،41 ،هاي آموزشي فصلنامه نوآوري .كانادا و ژاپن

. ليـزرل افـزار   نـرم  كاربرد با ساختاري معادالت يابي  مدل). 1387هومن، حيدرعلي. (

 تهران: سمت.

). اعتباريابي و ساختار عاملي پرسشنامه سالمت عمـومي در بـين   1391، حميد. (يعقوبي

 .2، فصلنامه علوم رفتاريوم پزشكي تهران. هاي عل دانشجويان دانشگاه
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