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 چکيده
ا گرفته ت آن از اقتصادهای امروزه به عنصر جدایی ناپذیری از زندگی بشری مبدل شده اند که در تمامی عرصهها رسانه

آنها یکی از مهمترین عامالن تغییر اجتماعی در جوامع محسوب شده و در . کنندمی سیاست و فرهنگ نقش مهمی ایفا

هدف این پژوهش ارزیابی سواد . (2ص، 1388، روشندل ابطانی) شکل گیری واقعیتهای اجتماعی نقش بی بدیل دارند

1کمیسیون اروپا بر حسب مدل ) رسانه ای کارمندان شهرداری مبارکه
EC پژوهش حاضرکاربردی . ( و عوامل موثر بر آن است

نفراست که با روش نمونه 101همه کارمندان شهرداری مبارکه که مشتمل بر. توصیفی همبستگی است -از نوع پیمایشی

مولفه سنجش ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته که دارای چهار . گیری سرشماری جامعه آماری را شکل داده اند

اصلی استفاده شده های مولفه تحلیل روش با تحلیل عاملی تاییدی باها میزان سواد رسانه ای بودکه هرکدام از مولفه

با استفاده از نرم افزار اس ها تجزیه و تحلیل داده. محاسبه شد83/0 1مول آلفای کرونباخوضریب پایایی آن با استفاده از فر

متر از سطح کها بر اساس نتایج حاصل میانگین کلیه مولفه. ار توصیفی و استنباطی انجام گرفتپی اس اس در دو سطح آم

بوده 86/1وکمترین میانگین مربوط به مهارت با62/2متوسط بوده و بیشترین میانگین مربوط به درک انتقادی با میانگین

یزان سواد رسانه ای کارمندان شهرداری مبارکه چهار گانه مهای دهد که مجموعه رتبهمی نتایج این پژوهش نشان. است

دهد که بین نظرات پاسخگویان بر می نتایج همچنین نشان. کمتر از حد متوسط است ECبر طبق مدل کمیسیون اروپا 

همچنین بین میزان . وجو دارد 05/0سطح تحصیالت تفاوت معنا داری در سطح ، حسب متغیرهای جمعیت شناختی

 .وجود دارد 005/0مجازی و اجتماعی با سواد رسانه رابطه معناداری در سطحهای استفاده از شبکه

  .درک انتقادی، مهارت استفاده، تولید پیام، سواد رسانه ای، رسانه :يديکل واژگان
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  سواد رسانه اي کارمندان شهرداري مبارکه رزیابیا

 برآن و عوامل موثر طبق مدل کميسيون اروپا()
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 مقدمه

وعوامل ( EC بر طبق مدل کمیسیون اروپا) تحقیق حاضر در خصوص ارزیابی سواد رسانه ای کارمندان شهرداری مبارکه

 .درک انتقادی و تولید ارتباطی را در حوزه سواد رسانه ای مطرح میکند، استفاده، این مدل چهار مولفه دسترسی. ستبرآن اموثر 

با زی، احساسی، . اطالعات دارای ابعاد شناختیچند بعدی بوده و مستلزم آن است که مخاطب کسب اطالعات کندسواد رسانه ای 

ای را در میان طیف خاصی از سواد رسانهوضعیت در این تحقیق سعی بر این است که ( 1396، تقی پور) .شناختی و اخالقی است

در این تحقیق منظور از سواد رسانه ای توانایی تجزیه و هستند مبارکه مخاطبان سنجیده شود این مخاطبان کارمندان شهرداری 

به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مردم دارند باید مجهز به خلق پیام و مهارت و دسترسی ارتباطی است و این ارگان ، تحلیل پیام

 . سواد رسانه ای باشند

برای حفظ بقاء و تداومشان ناچارند همواره در یک رقابت پویا در محیط ها پیچیده و متحول امروزی, سازمانهای درمحیط

ینی بهره نوهای ر و تحوالت محیطی از راهکارها و شیوهخود به دنبال نوآوری و خالقیت باشند تا بتوانند در پاسخ به فشارها و تغیی

کاربردی تحت وب و ابزارهای آنالین به پدیده ای های اجتماعی به عنوان مجموعه ای از سرویسهای از زمانی که رسانه. گیرند

کسب مزیت رقابتی و ایجاد  نیز برایها فراگیر تبدیل شده اند و شکل جدیدی از تعامالت اجتماعی را سازمان داده اند, سازمان

جتماعی بر اهای یکی از مهمترین تاثیراتی که رسانه. اندروآوردهها تعامالت بیشتر و بهنر با مشتریان و ذینفعان خود به این رسانه

 . (1394، قلمی, علیپوریان) باشدها مینوآوری در سازمانهای دارند افزایش قابلیتها سازمان

رسانه ای موقعیتی به مخاطب اعطا میکند تا های الزم در زمینه بهره مندی از اطالعات و پیانهای آگهیداشتن اطالعات و 

خاص اطالعاتی رسانه ای قرار نگیرد و نقش این ابزارهای اطالع رسانی در رشد های یژو ایدئولوها به راحتی تحت تاثیر ارزش

رد و عملک، رایط موجود برای آنکه انسان بتواند در یک جامعه رسانه ای شدهدر ش. ذت بخش تر نمایدلپویاتر و ، انسانی موثرتر

داند را از هم تشخیص دهد و بها باید بتواند اشکال مختلف رسانه، داشته باشدها مطلوب ومنسبی با رسانه ،ارتباطات اجتماعی سالم

، ناتوان ،تک ساحت، بی هویت، ح کند تا به مخاطبی بی سوادسواالت اساسی و مفاهیم اصولی را چگونه مطرها که درارتباط با رسانه

 . (28ص، 1387، امیری صالح) مصرف کننده و فاقد جسارت تبدیل نگردد

بحث درباره سواد رسانه ای موضوعی جدید است و از سوی دیگر تحقیقات صورت گرفته در ایران نیز بسیار محدودبوده و 

بیشتر ، شروپیواد رسانه ای در کشورهای سذکر این نکته خالی از لطف نیست که آموزش . تحقیقات انجام شده هم بیشتر کلی بوده

لذا انجام چنین تحقیقی که بتواند ، و این نشان دهنده اهمیت سواد رسانه ای برای جامعه است درمقاطع پیش از دانشگاه رواج دارد

یم سازمانهایی که ارتباط نزدیک با مردم دارند ضروری به نظربا مبانی نظری قوی به بررسی وضعیت کنونی و دیدگاه انتقادی در 

 . رسد

ها در میان سایر دستگاههای دیگر دربحث سواد رسانه ای اهمیت ویژه ای دارد و بیشترین ارتباط را باشهروندان و  شهرداری

، سازمان آتش نشانی، ازی و بهسازیمختلفی از جمله سازمان نوسهای با توجه با اینکه شهرداری دارای سازمان. عموم مردم دارد

باشد که می فرهنگ محلی در کل شهرستانهای سازمان فرهنگی که خود شامل فرهنگسرا و خانه، زسازمان پارکها و فضای سب

رسمی و غیررسمی رسانه به عموم های هر یک مستقیم با شهروندان در ارتباط هستند و این مراکز نقش بسیار مهمی در آموزش

اطالع رسانی و فرهنگ ، مهم خود را بحث آموزش فرهنگ شهروندیهای سازمانهای فرهنگی شهرداری یکی از دغدغه. ارندادمردم ر

باشد با توجه به اینکه در می امکان پذیر سازی میداند که در سایه مجهز بودن به مقوله سواد رسانه ای و اهمیت دادن به این مهم

که ارتباط زیادی ها داشتن آن برای تمام مردم ضروری است بخصوص شهرداریواردی است که دنیای امروزی سواد رسانه ای از م

 . با مردم دارند

 

 چارچوب نظري تحقيق
های در عصر کنونی آموزش سواد رسانه ای به عنوان کارآمدترین ابزار نظارتی است که متاسفانه در کشور ما با وجود شبکه

در جامعه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ومفهوم سواد ها آنها همه ناشی از بحران هویتماهواره ای و پیامدهای مخرب 

کنند که در واقع اندیشه ای کلیدی است که می رسانه ای را علمی که تنظیم کننده رابطه بین مخاطب و رسانه است عنوان

چنین مخاطبانی تسلیم . رسانه ای نیستندهای دنباله رو سیاست کنند و چندانها میمخاطبان فعال سعی بر اعالم خود به رسانه
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و سیاسی و حتی ، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیهای در قالب بستهها ارائه شده از سوی رسانههای ذهنی و بسته بندیهای چاچوب

 . (1391نصیری,) تصویری نمی شوند

 مقررات سواد رسانه ای کار میکند,سواد رسانه ای را این گونه تعریفنهادی در انگلستان که در زمینه تدوین ، موسسه افکام

 . (2010، رابوی و پادووانی) "سواد رسانه ای توانایی دسترسی, درک و ایجاد ارتباط در بافتهای گوناگون است" کند:می

های تواند در چارچوبمی ای که تعریف سواد رسانه ای: توانایی و قدرت دسترسی, ارزیابی و انتقال اطالعات و پیامهای رسانه

 . یزیدیان() مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه نمود

تواند همراه با تفکر انتقادی و استداللی مخاطبان را به صورت می آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک مهارت اجتماعی که

آموزش انتقادی رسانه, . تواند مورد تامل قرار گیردیم در مطالعات رسانه ای، و تولیدات رسانه ای آشناکندها فعال و پویا باپیام

، هاموزش انتقادی رسانه را شامل گسترش دادن ارزیابی انتقادی پیامآ، 1یونسکو. ترین نقش را در ارتقای سواد رسانه ای داردمهم

، کاالته آقامحمدی، تسلیمی) داندمی مستقل افراد و کاربران فعالهای به منظور تقویت کردن توانایی، اعم از خبر یا سرگرمی

1393) . 

از همین رو همواره . همراه شودها شود تا جهت یابی فرد با دور اندیشی و درایت و نیز درک موقعیتمی سوادرسانه ای سبب

ر از هدفمند تر و گزیده تای زیرا آنها به گونه، دارندها تحقیقات نشان داده است که افراد موفق تر انتخابهای برگزیده تری از رسانه

 . (1394، حبیبی نیا) گیرندمی در جهت تثبیت و ارتقا موقعیت خود بهرهها رسانه

نی به شهروندا، ای این است که به مردم کمک کند تا جای آنکه مصرف کنندگانی فرهیخته باشنددر واقع هدف سواد رسانه

امتداد دادن مردم ساالری در جامعه است پس ناگفته پیداست که دستیابی  بنابراین به دنبال راهی در جهت. فرهیخته تبدیل شوند

. ارتباطی و برخورداری از سواد رسانه ای نقش انکارناپذیری در توسعه اجتماعی داردهای بهره گیری تکنولوژیهای به مهارت

کنند به می تصویرها عیت و آنچه رسانهتواند موجب شود که امکان تمایز گذاری میان واقمی کنترل و تسلط بر سواد رسانه ای

خواند بر ارتقا آن در طول زمان تاکید دارد زیرا که می پاتر در حالی که آموزش سواد رسانه ای را برای جوامع ضروری. دست آید

، ص2005 ،پاتر) یابدفرایندی است که هرگز پایان نمی، و دنیای واقعی پیوسته در حال تغییراندها این موضوع از آنجایی که رسانه

210) . 

، کند ازجمله: رسانه ارتباطات میان فردی که شامل تلفنمی جدید را شناساییهای چهار مقوله اصلی رسانه 2مک کوایل

رسانه ایفای تقش تعاملی که شامل بازیهای ویدئویی و کامپیوتری است,رسانه جست و جوی اطالعات که ، موبایل و ایمیل است

عقاید و تجربه و توسعه ، شود و رسانه مشارکت جمعی برای مشارکت و مبادله اطالعاتمی تارنمای جهان گستررا شاملاینترنت یا 

 . روابط شخصی فعال

 "وظایف پردازش اطالعات" منبع یا کانون شخصی "ساختارهای دانش"ای الگویی چند عاملی است و ه سواد رسان، 3نظر پاتر از

فضایی و حلزونی ونه ، ارتباط این عوامل، بر اساس دیدگاه پاتر. عوامل مدل سواد رسانه ای وی هستند" هاو تواناییها مهارت"و 

، پاتر) کنندمی عامل دیگر را پشتیبانی، یکی ازعوامل سواد رسانه ای قراردارند و از این عوامل، در هربرش عرضی، سطحی است

 . (22-23 ص، 2005

زه امرو. ارتباطات, بی شک در همه ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری انکار ناپذیر استدر عصر ها کارکردرسانه

اجتماعی و اقتصادی بر معیار آموزش و اطالعات ودر های شود که بتواند در کنار توسعه شاخصمی جامعه ای توسعه یافته تلقی

قع ارزیابی و پرداز اطالعات ودر وا، تحلیل، شامل توانایی دسترسیسواد رسانه ای . حقیقت عنصر دانایی اجتماعی نیز تاکید کند

را شناخت و از یکدیگر تفکیک و ها و انواع تولیدات آنها توان انواع رسانهمی یک نوع درک متکی بر مهارت است که بر اساس آن

شار از اطالعاتی است که نقش مهمی اشباع رسانه ای چالش مخاطب امروز است مخاطبی که فضای پیرامون اوسر. شناسایی کرد

 . (1390، سلطانیان) کندمی و باورهای او بازیها رادر شکل دهی ونفوذ به افکار و عقاید و ارزش

های یافته. کنندمی شده اند چرا که زمان زیادی را با آنها سپریها شیفته رسانهها دهد انسانمی همانگونه که شواهد نشان 

می سپریها درصد از زمان بیداری افراد انحصارا با رسانه30است که حدود نشان داده ها اخیر در زمینه رسانهیکی از مطالعات 

                                                   
2 McCoylee 
3 Potter 
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دهد تقریبا می چنین یافته ای نشان. باشدمی دیگرهای در کنار فعالیتها درصد دیگر ان نیز مربوط به استفاده از رسانه 39شود و 

درصد از زمان روزانه وقف کارهای  21کمتر از ، در مقابل. شودمی را شاملاز رسانه درصد از زمان روزانه افراد نوعی استفاده  70

 . (2004، پاتر) شودمی دیگر

با توجه به تالقی نمودن . در قرن بیست و یکم آموزش و پرورش به ویژه سواد رسانه ای است، عصر اطالعاتهای از ضرورت

یادگیری ما درباره دنیا نیز در این فرهنگ به چالش های روش، پدیده بسیار مهم رسانه و تکنولوژی در عرصه فرهنگ جهانیدو 

لکه افراد باید ب، به این معنا که دیگر صرف توانایی خواندن و نوشتن کلمات چاپی برای سواد داشتن کافی نیست کشیده شده است

اید خود رسانه ای مختلف عقهای رتمند فرهنگ چند رسانه ای را داشته باشند و با اشکال و شیوهتوانایی تحلیل انتقادی تصاویر قد

 . (1390، عقیلی، نصیری) را بیان کنند

اطالعاتی و ارتباطی به طور فزاینده ای دچار پیچیدگی و همه جانبه های نظام، 21از لحاظ دیگر هم زمان با ورود به قرن 

مخاطبان خود را در گوشه و کنار جهان ، هاموجب شده اند تا پیامهای تولید شده توسط رسانهها یدگیاین پیچ. گرایی شده اند

های ارزیابی و تحلیل انتقادی پیام، مسلما آن کسی که توانایی دسترسی. دچار نوعی سردرگمی و تردید در انتخاب پیامها نمایند

زیرا سواد . پذیردمی درکی که تنها از رهگذر تکامل سواد رسانه ای تحقق. ک برسدتواند به این درمی بهتر، ارتباطی را داشته باشد

آموزد ودر عین حال دیدگاهی تحلیلی و می راها الزم را برای برقراری ارتباطی متفکرانه و اگاهانه با رسانههای رسانه ای مهارت

ها انتقادی را در خصوص تاثیرات رسانههای سواد رسانه ای پرسشباوجودی که . کندمی رسانه ای فراهمهای نقادانه نسبت به پیام

می نچهآرادر برابر آثار سوء رسانه ای محافظت نموده وآنان را در کنترل ها خاطبان رسانهماین است که ، بلکه هدف اصلی آن

 . (90 ص، 1390، بیچرانلو، فیاض، اکرامی) خوانند توانمند سازدمی شنوند ومی و، بینند

جهان  ،نوین و جهانی اطالعات و ارتباطات و تاثیر پذیری همه ابعاد زندگی بشر از این انقالب تکنولوژیکهای با پیدایش شبکه

مربوط به ظهور های یکی از معیارها و مشخصه. نامیده اند "جامعه اطالعاتی "واردجامعه جدیدی شده است که بعضی از آن را 

ا ب. را به شدت تحت تاثیر قرار داده استها که قلمرو زندگی خصوصی انسان. استها رسانه جامعه اطالعاتی, سرعت فراگیری

خدمات تلویزیون با شبکه هایی از موسسات و نهادهای گسترده ، پیشرفت هایی که در فناوری اطالعاتی و ارتباطی فراهم آمده است

 . (44 ص، 1391، شجاعی) ای جهان درز دسترس قرار گرفته اندپیوند خورده و به سهولت در هر کجها ودر نهایت با ماهواره

او معتقد بود که پنجاه سال ، ستین بار وارد عرصه ارتباطات کردخرا ن "سواد رسانه ای"اصطالح 1964ر سال د 4مک لوهان

الگترونیکی به وجود خواهد آمد که جدید های رسد آنگاه فناوریمی فرا، مربوط به آنهای ونیک فراگیر و آگاهیردیگر عصر الکت

 . (72ص ,1387، لوهان مک) دهدمی اعصابمان را هم توسعه بلکه نظام مرکزی، نه تنها چشمان مارا امتدادمی بخشد

سطح شناخت بر روی . رسانه ای در سطوح متنوعی عمل میکندهای سواد رسانه ای چند بعدی است به این معنا که پیام

 شما نیاز دارید تا تفسیر کنید عواملی که انگیزه ای برای. بر مبنای روشنفکری متمرکز شده استها تفسیر رسانهتوانایی شما در 

شود شما یک مشارکت فعال در تفسیر پیام می سواد رسانه ای باعث. شوند تا برالی یک داستان بخصوص متمرکز شویدمی اثر

 . (36ص، 1387، هارپر) باشیدداشته ، کنیدمی دریافتها هایی که از رسانه

تواند همراه با تفکر انتقادی و استداللی مخاطبان را به صورت فعال و می سواد رسانه ای به عنوان یک مهارت اجتماعی که

همترین م، آموزش انتقادی رسانه. تواند مورد تامل قرار گیردمی در مطالعات رسانه ای، و تولیدات رسانه ای آشنا کندها پویا با پیام

 . نقش را در ارتقای سواد رسانه ای دارد

 مدل نظري تحقيق
 (1مدل) .ارایه گردید کمیسیون اروپا بر اساس مدلتحلیلی تحقیق  مدل، ارچوب نظری و پیشینه تجربی تحقیقبر اساس چ

 

 پيشينه تجربی تحقيق
ه ب "در بین مخاطبان وسایل ارتباط جمعی بررسی عوامل موثر بر رشد سواد رسانه ای "در تحقیقی با عنوان (1390) ساوه

ها انهرسهای ان پیامو بینش مخاطبان و دریافت کنندگ شناسایی مهمترین عوامل و عناصر تاثیر گذار بر افزایش سطح آگاهی

                                                   
4 Mcluhan 
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مجموعه دهد عوامل متعددی در رشد سواد رسانه ای مخاطبان تاثیر گذاراست و این می پرداخته است که نتایج بدست آمده نشان

، هامیزان استفاده روزانه از رسانه، عیماپایگاه اقتصادی و اجت، تنها به تعداد محدودی از مهمترین آن از جمله سطح تحصیالت

  .سیاسی و حزبی پرداخته که میتواند در باالبردن سواد رسانه ای مخاطبان تاثیر داشته باشدهای آموزش رسانه ای و گرایش

تهای سواد اطالعاتی کابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری ارتعیین سطح مه"عنوان در پژوهشی به  (1391) سلیمانی

و  توصیفی با پرسشنامه محقق ساخته -در این تحقیق روش پیمایشی. پرداخته است "اصفهان بر اساس مدل آیزنبرگو برکویتز

ازمان سکه نتایج نشان داد که کتابداران  تفریحی استفاده شدهسازمان فرهنگی های نفراز کتابداران کتابخانه 137حجم نمونه 

سواد اطالعاتی براساس مدل آیزنبرگ و برکویتز بیشتر از سطح های مهارتهای فرهنگی و تفریحی شهرداری میزان کاربرد مولفه

ادار وجود وت معنمتوسط میباشدوبین پاسخ گویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی رشته تحصیلی و سطح تحصیالت تفا

 . دارد

 "جویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبررسی میزان سواد رسانه ای و اطالعاتی دانش"ای با عنوان ( در مقاله1392) کاظم پور

پرداخته است که نتایج یافته نشان داده میانگین سواد رسانه ای و اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی باالتر از حد متوسط 

بیشترین میانگین مربوط به ارتقای مرتبه علمی و کمترین میانگین مربوط به دشوار بودن شروع به . باشدمی و نسبتا مطلوب

سه بین جنسیت و سن و میزان سواد رسانه ای نشان دادکه بین سواد اطالعاتی بر حسب متغیرهای مقای. کارتحقیقاتی بوده است

  .دانشکده و سطح درآمد خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد، اما بر حسب مقطع تحصیلی، مذکور تفاوت معنی داری وجود ندارد

در این . رسانه ای و نقش آن را در جامعه ایرانی پرداخته انددر مقاله ای به بررسی مطالعه میزان سواد  (1393) اصغر کیا

نفر از دانشجویان شهرستان محمود آباداز طریق نمونه گیری  375تحقیق روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی 

 ،واقعی تلقی کردن محتوای رسانه، هانوع استفاده از رسانه ، میزان، مدتهای نشانداد که متغیرها تصادفی استفاده شده که یافته

 . دارد ای رسانه سواد با داری معنی رابطه تحصیالت میزان و اجتماعی–پایگاه اقتصادی ، انگیزه و هدف مخاطبان

 .پرداخته است ای شهروندان و عوامل مؤثر بر آن شناختی میزان سواد رسانه تحلیل جامعه ( در مقاله ای بنام1394) شربتیان

و حجم  محله است؛ 9مشهد که شامل  11حاضر از نوع کاربردی و همبستگی جامعه آماری شامل کلیه شهروندان منطقه تحقیق 

. شده است نفر شهروند انتخاب 191ای برابر با  ای چندمرحله گیری خوشه نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه

آمده و بار عاملی متغیر سرمایه فرهنگی نسبت به  دست درصد به 0/72برابربا  میزان روایی سؤاالت پرسشنامه خود محقق ساخته

شهروندان  ای در بین مندی از سواد رسانه بیانگر این است که میزان بهرهها یافته. سایر متغیرها بر متغیر وابسته باالتر بوده است

 . شده است درصد ارزیابی 65/3در سطح متوسط رو به باال

ی اجتماعهای به بررسی تاثیر رسانه "اجتماعی بر نوآوری سازمانیهای تاثیر رسانه"(در پژوهشی به عنوان 1394) علیپوریان

، ماناجتماعی با اهداف سازهای بر نوآوری سازمانی پرداخته است که نتایج آن نماینگر این است که عواملی مانند هم راستایی رسانه

 . موثرندها اجتماعی بر نوآوری سازمانهای توانایی سازمان در کسب دانش از طریق رسانهوجود فرهنگ نوآوری باز در سازمان و 

ای در بین شهروندان تبیین وضعیت سواد رسانه در مقاله ای به. (1395) سارا، حاجی مظفری، یحیی، حیدری، امیر، ملکی

این پژوهش از نوع پیمایشی است و در آن از . پرداخته استزنجانی و تأثیر آن بر میزان آشنایی آنان از حقوق و وظایف شهروندی 

سال به باالی ساکن شهر زنجان  15جمعیت ، جامعه آماری در این تحقیق. پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است

ندی است و میزان دهد که میزان آگاهی شهروندان از وظایف شهروندی باالتر از حقوق شهروهای تحقیق نشان مییافته. است

میزان آگاهی مردان از حقوق و وظایف شهروندی باالتر از زنان . آشنایی شهروندان با معنی و مفهوم شهروندی در حد متوسط است

ی و ابین متغیر سواد رسانه. متأهلین نسبت به مجردین آشنایی بیشتری با حقوق و وظایف شهروندی دارند، همچنین. است

 . داری مشاهده شدتحقیق رابطة معنیشهروندی نیز در این 

تواند برای درک, و می به تشریح یک مدل که "طراحی سواد رسانه ای و اطالعاتی"عنوان پژوهشی را با (2011) 5ویتورث

ادشده سپس مدل ی. پرداخته است، مختلف تجسم و پیاده سازی سواد رسانه ای و اطالعاتی مورد استفاده قرار گیردهای تولید شیوه

آموزشی های دوره، شامل خودآموزها، را جهت تجزیه و تحلیل طیف وسیعی از اقدامات در راستای ارتقای سوادرسانه ای و اطالعاتی

                                                   
5 Withwoeth,et al 
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دهدچگونه می ارایه یک مدل بوده است که نشان، نتیجه اصلی این پژوهش. گیردمی و یک پروژه در امر آموزش جامعه به کار

 . با کیفیت خو برای جامعه خود ایجاد نمایند، موعه ای از منابع اطالعاتی تعریف شدهتوانند مجمی اجتماعیهای رسانه

استقرار سواد رسانه ای و "( درکنفرانس بین المللی سواد رسانه ای برای جوامع اطالعاتی مقاله ای با عنوان 2012) 6سینگ

 هایارایه دوره، رهایی دانشجویان از گرایش گوگلی شدنارایه داده که نتایج نشان دادراه حل  "اطالعاتی در هسته اصلی آموزش

آموزشی سواد رسانه ای در هسته اصلی همه سطوح آموزش و پرورش است وترویج تفکر انتقادی و یادگیری مستقل در میان دانش 

رن باید به شدت آموزش کند که کتابدامی به نقش کتابداران در این فرایند اشاره میکند و پیشنهاد، همچنین. آموزان ضروری است

 . رسانه ای و اطالعاتی کاربران را ارتقا دهند و کتابخانه را به عنوان مراکز خدماتی پیشگام تعریف کنندهای و مهارت

سواد رسانه ای و استفاده از آن با عنوان یک روش تشویق انتخاب  "( در پژوهشی با عنوان 2012)  7کالورو جاکوبسون

جدید بین همه افراد های استفاده از فناوری، با این وجود. هدف نهایی نیستندها نشان داد فناوریها یافته. انجام دادند "شهروندی

 . نیازمند داشتن سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی استها جامعه آموزش داده شود و استفاده موثر از این رسانه

سواد رسانه ای و اطالعاتی از های ان به دانش پژوهان: ایجاد قابلیتتبدیل دانشجوی "( در مقاله ای با عنوان2012) 8مادیر

این است  هابرای دانشجویان دانشگاهها توسعه این قابلیتهای پیشنهاد کرده است که یکی از راه "طریق برقراری ارتباط پژوهشی

ارتباطات علمی درگیر شوند و دیگران از طریق یک که به طور فعاالنه و از طریق تولید اطالعات و توزیع تحقیقات خود در فرآیند 

 . دسترسی داشته باشندها مخزن سازمانی دیجیتال به تلیدات علمی آن

به بررسی ارتقای سوادرسانه  "ارتقای سواد رسانه ای و اطالعاتی بخش عمومی بنگالدش "( پژوهشی با عنوان 2012) 9بگوم

جامعه پژوهش معتقد بودند که راه اندازی یک  زا 58/0م داده که نتایج نشان داد نجاا -بنگالدش -نفر از اهالی داکا100ای بین 

درصد اطالعات 45ها آن. رقابت بزرگ آگاهی در موسسات آموزشی راهی برای ارتقای سطح سواد رسانه ای و اطالعاتی مردم است

برای ارتقا سواد رسانه ای و اطالعاتی در بنگالدش فراهم  الزمهای در ضمن زیر ساخت. کنندمی مورد نیاز خودرا از اینترنت دریافت

نگالدش به یک ب اکثریت جامعه پژوهش معتقد بودند که, دولت باید سواد رسانه ای و اطالعاتی رابه منظور رسیدن، همچنین. نیست

 . تقویت کند 2021دیجیتالی در سال 

 

 تحقيقهاي هدف و فرضيه

 و عوامل موثر در آن بر طبق مدل کمیسیون اروپا() میزان سواد رسانه ای کارمندان شهرداری ارزیابیهدف: 

               ها فرضيه

 . بین سواد رسانه ای کارمندان شهرداری با سطح تحصیالت رابطه معناداری وجود دارد

 . معناداری وجود داردبین سواد رسانه ای کارمندان شهرداری با میزان مشاهده تلویزیون رابطه 

 . بین سواد رسانه ای کارمندان شهرداری با میزان مطالعه رابطه معناداری وجود دارد

 . بین سواد رسانه ای کارمندان شهرداری با میزان استفاده از تلفن همراه رابطه معناداری وجود دارد

 جتماعی رابطه معناداری وجود داردا هایبین سواد رسانه ای کارمندان شهرداری با میزان استفاده از شبکه 

 

 روش شناسی

همبستگی  –جمع آمری اطالعات پیمایشی و از نظر شیوه تحلیل توصیفی این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ 

نفر برآورد شد که به  101نمونه . کلیه کارمندان شهرداری مبارکه بوده است، توصیفی است جامعه آماری پژوهش حاضر. است

 . گرفته شدگیری روش نمونه

 شود:ها در ادامه شرح داده میابزار گردآوری داده

                                                   
6 singh 
7 culver&jacobson 
8 Mader 
9 Begum 
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تایید باشد و برای می ابتدا برای تدوین پرسشنامه از چندین پرسشنامه خود ساخته استفاده شده که شامل چهار بعد. الف

های امعه آماری توزیع شده و با تحلیل عاملی تاییدی با روش تحلیل مولفهآن به طور تصادف بین ج این پرسشنامههای عامل

و همبستگی بین عاملها تایید بوده  درصد 48/441 توسط چهار عاملها اصلی استفاده شده که سهم واریانس و پراکندگی داده

برای تأیید روایی صوری و محتوایی . ای لیکرت به پرسشنامه پاسخ دادنددرجه 5گویان بر مبنای مقیاس  پاسخ. شده است

دست آمد  به 83/0آلفای کرونباخ آن در این پژوهش ضریب . نظرات چند تن از استادان بررسی و روایی آن تأیید شد، امهشنپرس

 . که نشان از پایایی باالی این پرسشنامه است

در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام  24نسخه  SPSSافزار آماری های پژوهش با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

 تی تکهای های آماری مانند میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزموندر بخش آمار توصیفی از مشخصه. شد

 . استفاده شد 10و فریدمن متغیره و

مقاالت و مجالت ونشریات تخصصی استفاده ، در این قسمت از کتابهای تخصصی رسانه و علوم ارتباطات که کتابخانه ای. ب

 . شده است
 

 یافته ها
درصد  1/86درصد از شرکت کنندگان در پژوهش زن و  9/13دهد که می مشخصات جمعیت شناختی نمونه آماری نشان

درصد شرکت کنندگان  5/51تحصیالت . سال است 35تا  30پژوهش بین درصد شرکت کنندگان در  8/23سن . دیگر مرد هستند

، درصد شرکت کنندگان در پژوهش تا یک ساعت 1/86مجله روزنامه( در روز ، کتاب) میزان مطالعه. در پژوهش لیسانس است

ن استفاده از تلفن همراه میزا، درصد شرکت کنندگان در پژوهش تا یک ساعت 6/36تلویزیون های میزان مشاهده یا تماشای برنامه

درصد شرکت  4/56مجازی و اجتماعی های درصد شرکت کنندگان در پژوهش تا یک ساعت و میزان استفاده از شبکه 5/52

 . باشدمی کنندگان در پژوهش تا یک ساعت

 86/1ترین میانگین با  مربوط به درک انتقادی و پایین 62/2باالترین میانگین با ، دهد که از نظر پاسخگویانمی نتایج نشان

 . مربوط به مهارت بوده است
 

 هاآزمون نرمال بودن داده

جهت اسمیرنف 11کولموگروف از آزمون. شده است ECدر بخش کمی اقدام به بررسی سواد رسانه ای طبق مدل کمسیون اروپا 

نشان داده شده  1نتیجه نرمال بودن در جدول . استفاده شد SPSS24بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق به کمک نرم افزار 

 . است

باشد ادعای نرمال بودن توزیع نمونه آماری می 05/0باالتر از  با توجه به این که سطح معنی داری کولموگروف اسمیرنف

 . شودمی پذیرفته

محاسبه  tکه  از آنجایی که. باشدمی 22/2( میانگین میزان سواد رسانه ای کارکنان شهرداری 2) جدولهای بر اساس یافته

میانگین میزان . باشدمی بیشتر از سطح متوسط، بنابراین میزان سواد رسانه ای کارکنان شهرداری. جدول بزرگتر است tشده از 

 میزان سوادمیانگین ، باشدمی 86/1میانگین میزان سواد رسانه ای در بعد مهارت ، باشدمی 12/2سواد رسانه ای در بعد دسترسی 

از آنجایی که . باشدمی 28/2میانگین میزان سواد رسانه ای در بعد تولید پیام ، باشدمی 62/2 رسانه ای در بعد درک انتقادی

درک ، مهارت، دسترسیبنابراین میزان سواد رسانه ای در بعد . جدول بزرگتر است tاز در این چهار بعد محاسبه شده  tقدرمطلق 

 باشدمی از سطح متوسطکمتر ، تولید پیامانتقادی و

نتایج . دهد درک انتقادی باالترین و مهارت پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده استمی نتایج رتبه بندی ابعاد نشان

دو  مقدار خی) دار است نیمع  p<05/0چهارگانه میزان سنجش میزان سواد رسانه ای در سطح های حاصل بین مجموعه رتبه

                                                   
10 Friedman test 
11 Kolmogorov's promontory 
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ش میزان سواد رسانه ای وجود لذا سؤال تحقیق مبنی بر این که تفاوت معنی داری بین مجموعه نمرات میزان سنج. (912/100

 . گرددمی تأیید، دارد

برای مشخص . دهد که بین سواد رسانه ای کارکنان شهرداری با سطح تحصیالت آنان تفاوت وجود داردمی نشان (3) جدول

بین سواد رسانه ای کارکنان شهرداری با سواد کمتر از لیسانس با  همچنین. آزمون توکی استفاده شداز ها شدن تفاوت بین گروه

 . کارکنان لیسانس و فوق لیسانس و بیشتر تفاوت وجود دارد

های میزان مشاهده برنامه، مجله روزنامه(، کتاب) دهد ضریب همبستگی بین میزان مطالعهنشان می( 4) جدولهای یافته

تاب, مجله ک) میزان مطالعهضریب هبستگی بین یعنی . سواد رسانه ای معنی دار نیست ومیزان استفاده از تلفن همراه ، یزیونتلو

اساس ضریب بر. نیستسواد رسانه ای معنی دار  میزان استفاده از تلفن همراه و، تلویزیونهای میزان مشاهده برنامه، روزنامه(

ه میزان استفاد، های تلویزیونیزان مشاهده برنامهم، (مجله روزنامه، کتاب) بین میزان مطالعه واریانس کمیدرصد (2r) شده تعیین

ن میزا، مجله روزنامه(، کتاب) میزان مطالعه مبنی بر ارتباط بین هایفرضیهلذا ، سواد رسانه ای مشترک است از تلفن همراه و

 . گرددسواد رسانه ای تایید نمی میزان استفاده از تلفن همراه و، مشاهده تلویزیون

سواد رسانه ای  مجازی و اجتماعی وهای دهد ضریب همبستگی بین میزان استفاده از شبکهمی ( نشان4) جدولهای یافته

بر . رابطه معنی دار وجود دارد (r=278/0) سواد رسانه ای مجازی و اجتماعی وهای یعنی میزان استفاده از شبکه. معنی دار است

 . سواد رسانه ای مشترک است مجازی و اجتماعی وهای درصد واریانس بین میزان استفاده از شبکه 7/7( 2r) اساس ضریب تعیین

  .گرددمی سواد رسانه ای تأیید مجازی و اجتماعی وهای میزان استفاده از شبکه ارتباطلذا فرضیه مبنی بر 

 

 نتيجه گيريبحث و 
لگر تحلی، سطح بندی شده و بر اساس آن برنامه ریزی شود ودر نهایت مخاطبانی فعال و هوشمندآموزش سواد رسانه ای باید 

محتوا و ، قدرت ارزیابی پیام را از لحاظ شکل، چنین مخاطبانی به خوبی در مواجهه با رسانه. و منتقد تحویل جامعه داده شود

 . (1390، ییضیا) گوناگون را پیدا کند و سره را ناسره تمیز دهدهای زمینه

، کندمی توانند نهایت بهره را از رسانه و اطالعات بگیرند تجهیزها میسواد رسانه ای شهروندان را به صالحیت هایی که با آن

بنابراین داشتن سواد رسانه ای برای تمام افراد جامعه . برخوردارگردند نهمچون آزادی بیا، تا به این وسیله از حقوق اساسی بشر

می افراد با سواد رسانه ای. رسدمی کنند مهارتی الزم و ضروری به نظرمی افرادی که در سازمانهای اجتماعی خدمتبخصوص 

اسمعیل ) شغلی و عمومی خود به کار گیرند، منابع و مجراهای اطالعاتی را در زندگی خصوصی، توانند انواع مختلف رسانه ها

 . (1394، پونکی

به طور کلی سواد رسانه ای کارمندان شهرداری بر طبق کمیسیون اروپا بیشتراز سطح  دهد کهمی یج این پژوهش نشانانت 

کمتر از سطح متوسط 12/2رسانه ای با میانگین  از جمله بعد دسترسی سواد متوسط بوده است و در چهار بعد سواد رسانه ای

ط بوده و در بعد درک انتقادی سواد رسانه ای با میانگین کمتر از سطح متوس86/1بوده و در بعد مهارت سواد رسانه ای با میانگین 

ی بعد کمتر از سطح متوسط بوده است یعن28/2هم کمتر از متوسط بوده است ودر بعد تولید پیام سوادرسانه ای با میانگین 62/2

جموعه فاوت معناداری بین مپس ت. درک انتقادی باالترین میانگین و بعد مهارت پایینترین میانگین را به خود اختصاص داده است

به  کهپژوهشهای دیگری در این زمینه وجود دارد. داشته است نمرات سنجش میزان سواد رسانه ای کارمندان شهرداری وجود

(که نتایج آن نشان داده که میزان سواد اطالعاتی کتابداران سازمان فرهنگی 1391) نتایج یکسانی رسیده اند همچون سلیمانی

که نتایج آن نشان داده که میانگین سواد رسانه ای دانشجویان علوم  (1392) ر از سطح متوسط بوده و کاظم پورشهرداری بیشت

که میزان بهره مندی از سواد رسانه ای شهروندان را در سطح  (1394) همچنین شریفیان. پزشکی باالتر از حد متوسط بوده است

 . متوسط به باال ارزیابی کردند

دهد که بین سواد رسانه ای کارکنان با سطح تحصیالت آنها تفاوت معناداری وجود می نشانها در مورد فرضیه دیگرهای یافته

دارد یعنی کارمندانی که سطح تحصیالت باالتری داشته اند سواد رسانه ای باالتر و کارمندان با سطح تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم 

در رشد (که نتایج آن نشان داد که عوامل متعددی 1390) با پژوهش ساوه این تحقیقانداز سواد رسانه ای کمتری برخوردار بوده 
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و در  باشدمی پس تحصیالت یکی از عوامل تاثیر گذار بر سطح سواد رسانه ای. سواد رسانه ای تاثیر گذار است مطابقت دارد

 . تواند موثر باشدمی ی ادامه تحصیلو تشویق برا اطالع رسانیکارگاهها و همایشهای و  یآموزش کالسهای شهرداری

روزنامه(ومیزان تماشای تلویزیون و میزان  و مجله، کتاب) همچون میزان رابطه بین میزان مطالعههای فرضیههای یافته

مه ابا توجه به گفتگوهایی که همزمان با پر کردن پرسشناستفاده از تلفن همراه با سواد رسانه ای ارتباط معناداری وجود نداشت 

موارد رسیدم که خواندن صرف پر کردن اوغات فراقت بدون هدف نمی تواند باعث با کارمندان شهرداری صورت میگرفت به این 

افزایش یا کاهش سواد رسانه ای شود بیشتر مواقع کارمندان برای خسته شدن چشم و زودتر خوابیدن همینطوری یه داستانی یا 

و یا حداکثریه داستانی را بدون گرفتن مفهوم ومعنای ان به پایان  داخر نه چیزی متوجه شدنمجله ای را مطالعه میکنند که در 

کنند کما اینکه خیلی از کارمندان می در مورد تلویزیون هم یه برنامه ای را بدون درک مفهوم و منظور سازنده آن تماشا. برده اند

کنند پس تاثیری در افزایش و کاهش می دن وقت بیکاری خود استفادهبرند و فقط برای پر کرمی از خوابیدن پای تلویزیون لذت

 . سواد رسانه ای آنها نداشته است

بین استفاده از تلفن همراه و سواد رسانه ای رابطه معناداری وجود نداشته و تلفن همراه 190/0با توجه به ضریب همبستگی 

 . رداری بوده استنه باعث افزایش و نه کاهش سوادرسانه ای در کارمندان شه

مجازی و اجتماعی با سواد رسانه ای نشان داده که رابطه معناداری بین های فرضیه بین میزان استفاده از شبکههای یافته

مجازی و های گردد ضمن اینکه شبکهمی این رابطه تایید005/0و سطح معناداری 278/0آنها وجود دارد با ضریب همبستگی 

خیلی از کارمندان شهرداری بدون داشتن اطالعاتی در خصوص در افزایش یا کاهش سواد رسانه ای دارد  اجتماعی تاثیر فراوانی

زمان زیادی را صرف میکردند و به خیال خود اطالعات انها افزایش پیدا میکرد در حالی که دربیشتر ها تاثیر مخرب بعضی از شبکه

وجودارد و کارمندا ن بدون داشتن هیچ پیش زمینه ای به شدت تحت تاثیراین اطالعات زیاد با عمق خیلی کم ها این شبکه

روند و برای اطالع از می مجازیهای از طرفی دیگر بعضی از کارمندان به صورت هدفمند به سراغ شبکه، گیرندمی قرارها شبکه

 همجازی و اجتماعی استفادهای از شبکه یموضوعی فراتر از کتاب برای دریافت منابع دیگروبرای تکمیل جستجوی عمقی موضوع

که نشان داده محتوای رسانه و هدف وجودارد (1393) ( و پژوهش اصغر کیا1390) تقی زادهپژوهش در این زمینه . کنندمی

 . به نتایجی یکسانی رسیده اندومخاطبان با سواد رسانه ای رابطه معنی داری دارد 

شود سواد رسانه ای کارگران شهرداری هم ارزیابی شود چرا که بیشتر کارکنان می پیشنهاد باتوجه به مطالب مطرح شده

 . دهندمی شهرداریها را تشکیل

اموزشی جامع برای همه سطوح تحصیلی های شهرداری با کارگاههای اموزشی متناسب با سطح تحصیالت کارمندان و برنامه

مختلف باعث افزایش سوادرسانه ای و های آموزشهای مرتبط با پست انگیزشی برای تحصیل و گرفتنهای وفراهم کردن زمینه

دعوت از اساتید ارتباطات و رسانه برای استفاده از معلومات و . شودمی جلوگیری از تاثیر مخرب رسانه بر کارکنان شهرداری

 . ده با مردم و با ارگانهای دیگر دارنتجربیات انها برای کارکنان واحدهای امور فرهنگی و روابط عمومی بخاطر ارتباط تنگاتنگی ک

 

 
 

 (: طرح تحليلی تحقيق 1)مدل

 

سواد رسانه ای

مهارت استفاده از رسانه

دسترسی به رسانه

قادیتحلیل پیام یا درک انت

خلق وتولید پیام
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 : آزمون نرمال بودن داده ها1جدول

 سطح معنی داری K-S-Z متغیر

 200/0 070/0 دسترسی

 080/0 083/0 مهارت

 200/0 039/0 درک انتقادی

 058/0 092/0 تولید پیام

 3با ميانگين فرضی  و ابعاد آن رسانه اي کارکنان شهرداريسواد (: مقایسه ميانگين ميزان 2) جدول

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین مؤلفه

 001/0 100 -864/14 052/0 52/0 22/2 سواد رسانه ای

 001/0 100 -922/12 068/0 68/0 12/2 بعد دسترسی

 001/0 100 -749/17 064/0 64/0 86/1 مهارت

 001/0 100 -143/6 061/0 61/0 62/2 درک انتقادی

 001/0 100 -676/11 060/0 61/0 28/2 تولید پیام

 سواد رسانه اي کارکنان شهرداري بر سطح تحصيالترابطه : تعيين  3جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 311/1 2 622/2 بین گروهی

 254/0 98 917/24 درون گروهی 007/0 156/5

  100 539/27 کل

ميزان استفاده از تلفن همراه ، ميزان تماشاي تلویزیون، مجله روزنامه(، کتاب) (: ضریب همبستگی بين ميزان مطالعه4) جدول

 يسواد رسانه امجازي و اجتماعی با هاي وميزان استفاده از شبکه

 استفاده از تلفن همراه 3   تماشای تلویزیون 2  کتاب, مجله روزنامه() میزان مطالعه 1       متغیر پیش بین

 شاخص آماری     

 متغیر مالک

 

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 694/0 002/0 040/0 (1) سواد رسانه ای

 729/0 001/0 035/0 (2) سواد رسانه ای

 057/0 036/0 190/0 (3) سواد رسانه ای
05 /0>p 

 

 مجازی و اجتماعیهای میزان استفاده از شبکه                         متغیر پیش بین

 شاخص آماری               

 متغیر مالک

 

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 005/0 077/0 278/0** سواد رسانه ای

01 /0>p 
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 ماخذمنابع و 
واحد ، اصفهان:دانشگاه آزاداسالمی. سواد رسانه ای و پیشگیری از جرم. (1396) سعید، فایزه وصادقی، تقی پور (1

 . خوراسگان() اصفهان

فصلنامه . در کشورهای کانادا و ژاپنبررسی آموزش سواد رسانه ای . (1390) سید حمید، بهاره وعقیلی، نصیری (2

 . سال یازدهم، 41شماره، آموزشیهای نوآوری

 تهران:. ناز هاشمیهش، ترجمه ناصر اسدی ومحمد سلطانی فر. نظریه سواد رسانه ای. (1393) جیمز. دبلیو، پاتر (3

 سیمای 

نسخه –محله جهانی رسانه . ای دانشجویان و دانش آموزان شهر تهرانارزیابی سواد رسانه. (1392) زهرا، حداد (4

 . ایران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، فارسی

 . علی اصغر، ترجمه: کیا، تهران:شرکت تعاونی سازمان معین ادارات. نوینهای رسانه. (1387) کریستوفر، هارپر (5
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