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Abstract
Purpose: The aim of this study is to assess the media literacy status of crossborder citizens of West Azerbaijan province in terms of the status of their
media literacy, and their ability to receive, evaluate, influence, and analyze
media messages (as one of the influential factors).
Method: This is an applied study in terms of purpose that was conducted
using a descriptive-survey method. The research statistical population included
all border residents of West Azerbaijan province, from whom 384 people were
selected as the sample size using Cochran's formula and multi-stage cluster
sampling and then simple random sampling. The research tool was a
researcher-made questionnaire based on the index UNESCO World Literacy
Media and localized scientific texts which were presented to 10 experts. Given
that the minimum value required to achieve content validity based on the
opinions of 10 experts is 0/62 according to the CVR index and 0/79 according
to the CVI index, all items with a value lower than 0/62 and 0/79 were omitted
from the questionnaire. The research data were processed using SPSS software
version 26.
Findings: The level of media literacy of men was higher than that of women.
In the married and single groups, the difference between the two groups is not
significant. The level of media literacy of people living in the city was higher
than that of villagers. As citizens’ monthly incomes increased, their level of
media literacy increased.
Originality/value: The results showed that the status of media literacy of the
cross-border citizens of West Azerbaijan province is at a weak level.
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Considering the results of this research, public libraries can provide library
services and training courses required to improve the level of media literacy of
the cross-border citizens of West Azerbaijan province.
Keywords: West Azerbaijan, Message analysis, Media consumption style,
Media literacy, Border residents.
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چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف سنجش وضعيت سواد رسانهای شهروندان مرزنشين استان آذربایجان غرباي
انجام شد.
آماری این پژوهش شام همة مرزنشيان استان آذربایجان غربي است كه از این ميان 710 ،نفر باا اساتفاده از
فرمول كوكران و روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای و ساپس تصاادفي سااده باهعناوان حجام نموناه
انتخاب شد .ابزار پژوهش پرسشنامة محققساختهای بود كه بر اسااس مؤلفاههاای ساواد رساانهای ساازمان
جهاني یونسکو و متون علمي معتبر بوميسازی شد .دادهها با اساتفاده از نساخة  56نارم افازار اسپاياساس
پردازش شد.
يافتهها :نتایج پژوهش نشان داد وضعيت كلي سواد رسانهای شهروندان مرزنشين استان آذربایجان غربي در
سطح ضعيف است .سطح سواد رسانهای مردان بيشتر از زنان است ،اما سواد رسانهای افاراد مت ها و مجارد
یکسان است؛ سطح سواد رسانهای افراد ساكن در شهر بيشتر از روستایيان است .همچنين ،باا افازایش ساطح
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روش :نوع پژوهش صورتگرفته از نظرِ هدف كاربردی و از نظرِ روش توصايفي-پيمایشاي اسات .جامعاة

تحصيالت و ميزان درآمد ماهانة شهروندان ،سطح سواد رسانهای آنان نيز افزایش ميیابد.
اصالت/ارزش :با توجه به نتایج بهدستآمده از این پاژوهش ،كتابخاناههاای عماومي باهعناوان نهادهاایي

امين ،با عنوان سنجش وضعيت سواد رسانهای مرزنشينان.
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آموزشي و اجتماعي ميتوانند با ارائة خدمات كتابخانهای مارتبش و آماوزشهاای الزم در راساتای افازایش
سطح سواد رسانهای شهروندان مرزنشين استان آذربایجان غربي قدم بردارند.
كليدواژهها :سواد رسانهای ،مرزنشينان ،تحلي پيام ،سبک مصرف رسانهای ،آذربایجان غربي
تعارض منافع :گزارش نشده است.
منبع حمايتكننده :حامي مالي نداشته است.
استناد :سهيلي ،عبدالرحماني ،رضا؛ و شکری ،مسعود ( .)0011سنجش وضعيت سواد رسانهای مرزنشينان (مورد مطالعه؛
شهروندان مرزنشين استان آذربایجان غربي) .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.051-097 ،)7(53 .
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،7صص 051-097
DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.2.2
تاریخ دریافت0011/10/59 :؛ تاریخ پذیرش0011/10/15 :
نوع مقاله :علمي پژوهشي
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مقدمه
در دنيای امروز ،رسانهها یکي از اجزای اصالي جواماع بشاری هساتند (پااتر)59 :0790 ،0؛ از ایان
نظر ،سواد رسانهای 5بهمعنای تحقيق ،تحلي  ،آموزش آگاهي از ت ثيرات رسانهها از جملاه رادیاو،
تلویزیون ،فيلم و سينما ،موسيقي ،نشریات ادواری ،اینترنت ،بر افاراد و جواماع اسات (شاکرخواه،
 .)0711سواد رسانهای را ميتوان آموزش شايوههاای بهتار زنادگي كاردن در عصار اطالعاات و
ارتباطات دانست .سواد رسانهای بهعناوان ابازاری بارای حمایات شاهروندان در برابار آثاار منفاي
رسانههای جمعي است (پاتر .)705 :5150 ،افراد برخوردار از سواد رسانهای در برابار اطالعاات و
پيامهای رسانهای بهویژه نامطلوب آسيبپذیری كمتری دارند؛ زیرا پيامهایي را كه بهمنظاور تا ثير
گذاری برای آنها طراحي و ارسال شده است در سطوح مختلف شناساایي مايكنناد .باا آگااهي
نسبت به نحوة ایجاد اطالعات توسش رسانهها ،حتي كودكان نيز قادر خواهند بود اختياار بيشاتری
نساابت بااه انتخاااب دیاادن پيااامهااا داشااته باشااند .بااهعااالوه ،معلمااان ،اسااتادان و دانشااجویاني كااه
مهارتهای سواد رسانهای را كسب ميكنند ميتوانند به اشاعهدهندگان اطالعاات ت ثيرگاذارتری
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

تبدی شاوند و فاصالة باين برناماههاای آموزشاي و برناماههاای اجتمااعي را بردارناد تاا نهایتااً باه
مصرفكنندگان (مخاطبان) منتقاد و تيازبين باا تفکار انتقاادی مبادل شاوند (بصايریان جهرماي و
بصيریان جهرمي .)0710 ،سواد رسانهای ميتواناد باه افاراد جامعاه كماک كناد تاا :نحاوة ایجااد
پيامهای رسانهای را در

كنند ،آنچه را رسانهها ميخواهند ما را باه بااور آن برساانند تشاخيص

بدهند ،تعصبات ،اطالعات غلش و دروغهای رسانهای را تشخيص بدهند ،پيامهای رساانهای را بار
اساس تجربيات خود ،باورها و ارزشهایشان ارزیابي كنند ،و پيامهای رساانهای خاود را طراحاي،
ایجاد و توزیع كنند (پاتر507 :5150 ،؛ پرنسيکو.)91 :5151 ،7
گروهک های تروریستي از جمله پاژا  ،پ ، . .حازب دمکارات و حازب كوملاه باا
تبليغات مختلف در رسانههایي مانند شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی اقادام باه جاذب نيارو
بهمنظور گسترش هستههای مخفي داخلي در ميان مرزنشينان استان آذربایجان غربي مايكنناد .در
حال حاضر ،روزبهروز بر تعداد این شبکههای ماهوارهای و فعاليتهای فضای مجازی افزوده ماي
شود .همهساله در خطوط قرمز نوار مرزی استان آذربایجان غرباي ،مرزباناان اساتان باا تعادادی از
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اشرار و قاچاقچيان مسلح درگير مي شوند .رسانههای بيگانه با بزرگنماایي و تغييار اصا مااجرا،
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اشرار و قاچاقچيان مسلح را كولهبراني كه در راه كسب حالل كشاته شادهاناد ماي نامناد و باعاث
فریب و تحریک مرزنشينان با هدف تجمع و ایجاد اغتشاش آنان در شهرهای مرزی مي شوند.
با تمام ت ثيرات و پيامدهای مثبتي كه سواد رسانهای برای فرد و جامعه دارد — نظيار اینکاه
افاااراد دارای ساااواد رساااانهای مهاااارتي حيااااتي دارناااد (باباااایي )0713 ،و ما اي توانناااد فناااون
هدفگذاریشدة رسانهها را شناسایي كنند (پاتر— )577 :5150 ،افاراد برخاوردار از ایان ساواد
شااهروندان بهتااری هسااتند (پنساايکو )000 :5151 ،0و انتخااابهااایي عقالناايتاار دارنااد (بصاايریان
جهرمي و بصيریان جهرمي ،)0710 ،نسبت به استفاده و انتخاب پيامها مسائوليت بيشاتری احسااس
ميكنند (ليوینگستون و تاميم 5110 ،به نق از بيگادلي و نصايری ،)0795 ،جهاان واقعاي را بهتار
ميشناسند (بولز )5115 ،5و ...؛ بایاد باه خااطر داشات كاه وجاود بساياری از مشاکالت و مساائ
اجتماعي ریشه در عوام اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،ژئوپلتيک و غيره دارد و نميتاوان آنهاا
را به ضعف سواد رسانهای افراد یک جامعه مرتبش دانست و شارایش نابساامان اقتصاادی ،بيکااری
و فقر و محروميت ،وضعيت جغرافيایي ،و كام تاوجهي باه وضاعيت مرزنشاينان را باه ایان پدیاده
در وقوع و گسترش مشکالت اجتماعي مؤثر باشد.
بر همين اساس ،در پژوهش حاضر با ت كيد بر ت ثير عوام یادشده در باال ،در نظر داریام تاا
سااواد رسااانهای مرزنشااينان اسااتان آذربایجااان غربااي را در خصااوص وضااعيت سااواد رسااانهای،
توانمندی نحوة دریافت ،ارزیابي ،ميزان ت ثيرپذیری ،و تحليا پياامهاای ایان رساانههاا (باهعناوان
یکي از عوام ت ثيرگذار) مطالعه و بررسي كنيم .نتيجة ایان پاژوهش مايتواناد باه هماة كااربران
جوان و نوجوان بهویژه دانشآموزان كمک كند تا در صورت وقوع مشاکالت بتوانناد تحركاات
عناصر یادشده در رسانهها و فضای مجازی و ميزان ت ثيرگذاری آن بر افکار عمومي مرزنشايان را
شناسااایي ،تجزیااهوتحلي ا و پاايشبينااي كاارده ،و در كوتاااه تاارین زمااان راهکارهااای الزم باارای
پيشگيری و مقابله با چالش های فردی و اجتماعي را ارائه دهند.
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فروكاست .با این وصف ،فقدان یا ضعف سواد رسانهای در كنار سایر عواما اثرگاذار مايتواناد

اگرچه تئوری سواد رسانهای باه جيماز پااتر در دهاههاای  0951و  0971باازميگاردد ،اماا
پيشگامان ساواد رساانه ای ژاپان و كاناادا بودناد .برخاي دیگار معتقدناد تاریخچاة پيادایش ساواد

3. Marshall McLuhan
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رسانهای به سال  0960و آثار مارشال مک لوهان 7برميگردد .نخستين تالشها در سانجش ساواد
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رسانهای در سال  0959در انگلستان و در رابطاه باا معلماان انجاام شاد و پاس از آن در  0913در
كانادا و در دهة  0991در آمریکا باهطاور جادی پيگياری شاد (طلاوعي .)0790 ،در ساال ،5110
یونسکو پرسشنامهای بارای  05كشاور ارساال كارد تاا از طریاق آن باه سانچش ساواد رساانهای
معلمان و دانش اموزان بپردازد .گزارشهای سال  5150نشان مي دهاد كاه بااالترین مؤلفاة ساواد
رسانهای به ترتيب متعلاق باه فنالناد ،دانماار  ،اساتوني ،ساوئد ،و ایرلناد اسات .باهعباارتي ،ایان
كشورها باالترین پتانسي مقاومت در برابر ت ثير منفاي اخباار جعلاي و اطالعاات غلاش را باهدليا
كيفيت آموزش ،رسانههای آزاد و اعتماد زیاد در ميان مردم دارند (لسينسکي)5150 ،0
در ایاااران ،نخساااتين كاااار در خصاااوص ساااواد رساااانهای از اواساااش دها اة هشاااتاد و از
آموزشوپرورش آغاز شد .بخشيزاده ( )0011آخرین مقاله در این زمينه را در خصاوص ارتبااط
بين سواد رسانهای و ترس از ارتکاب جرم نوشته است .همچنين ،نظامفر و عليبخشاي ( )0011باه
ارتباط بين ساواد رساانهای و گردشاگری ،بنياادی و مقيساه ( )0011باه بازاریااب ،و توحيادفام و
توبسركاني ( )0011به عرصة سياست گذاری رسانهای و سواد رساانهای پرداختناد .مقااالت پاس
از آن به طور مداوم انتشار یافتند .برای نموناه ،امياری ،زابلايزاده و كرماي نوميونادی ( )0791در
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

پژوهشي با عنوان «راهکارهای افزایش ساواد رساانهای و اطالعااتي معلماان» یااداور شادند اولاين
قدمي كه در زمينة تجهياز و آماوزش ساواد رساانهای افاراد مايتاوان برداشات تقویات كاركناان
آموزشوپرورش در زمينة آموزش ساواد رساانهای اسات .در مياان كاركناان آماوزشوپارورش،
معلمان و مربيان نقش بسزایي بارای تحقاق ایان هادف دارناد .بار مبناای توصاية ساازمان جهااني
یونسکو و یافتههای این پژوهش ،بهبود روشهای آموزشي و كارگاهي آماوزش ساواد رساانهای
و اطالعاتي بهعنوان یادگيری مستمر و مادامالعمر مهمترین اقدام در این زمينه اسات .فاتحآباادی،
دادگران ،نصيری و هاشمي ( )0791در تحقيقي با عنوان «توساعة جامعاة داناایيمحاور باا فعاليات
منسااجم بااازیگران سااواد رسااانهای دریافتنااد كااه بااازیگران متعااددی شااام كودكااان و جوانااان،
والاادین ،معلمااان خصوصااي ،مساائوالن و برنامااهریاازان آموزشااي ،معلمااان و مربيااان رساامي،
دانااشآمااوزان ،مساائوالن رسااانهای ،كمپااانيهااا ،حرفااهایهااا ،انجماانهااا و شااهروندان در عرصاة
آموزش سواد رسانهای مشغول به فعاليت هستند .هرچه تعام  ،تعادل و همااهنگي مياان باازیگران
بيشتر و حضور آنان در جامعه منسجمتر و گساتردهتار باشاد ،آماوزش و یاادگيری در مياان هماة

1. Lessenski

099

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.2.2

اقشار جامعه بيشتر و شرایش برای ایجاد جامعة دانایيمحور ميسرتر مي شود.
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شجيع ،قاسمي و شریفي ( )0790در پژوهشي با عناوان «ارتبااط ساواد رساانهای باا مصارف
رسانهای دانشجویان تربيتبدني دانشگاه پيام نور بوكان» اذعاان داشاتند كاه هماة آزماودنيهاا از
مياازان قاباا قبااول و متوسااطي از سااواد رسااانهای بهاارهمنااد هسااتند .در پژوهشااي كااه ببااران و
خداوردیزاده ( )0791در آن به بررسي ميزان سواد رسانهای شهروندان تبریز نسابت باه پياامهاای
وسای ارتباط جمعي پرداختند ،مهمترین یافتهها بيانگر همانند بودن اهاداف اساتفاده از رساانههاا
در سااطوح مختلااف سااواد رسااانهای ،اسااتفادة غالااب مااردم تبریااز از تلویزیااون ،توانااایي متوسااش
روبهپاایين شاهروندان تبریاز در تشاخيص تا ثير تحریاف ،كليشاهساازی ،تبليغاات و خشاونت در
رسانهها و برخاورداری متوساش آنهاا از نگااه نقاداناه باه محتاوای رساانههاا باود .باهطاور كلاي،
یافتههای پژوهش مزبور حاكي از آن است كه ساواد رساانهای شاهروندان تبریاز در حاد متوساشِ
روبهپایين است .در برخي منابع به تحلي سواد رساانهای و ساواد اطالعااتي باا هام پرداختاه شاده
است (پورصالحي ،فهيمنيا ،ناخادا و بازرگاان0793 ،؛ كيخاا ،كيااني و غاائبي0739 ،؛ عبادالهي و
جوكار.)0797 ،
رسانههای جمعي ،به این نتيجه رسيد كاه داناشآماوزان و شاهروندان ماي توانناد از طریاق ساواد
رسانهای بسياری از مشکالت دریافت و تحلي پيامها را مرتفع ساازند .هاابز ( )5151در خصاوص
انااواع آمااوزش سااواد رسااانهای بااه مطالعااات مفصاالي پرداخاات و آن را در در

بيشااتر دنيااای

ارتباطات مؤثر دانست .پرنيسکو ( )5151سعي كرد تا به دانشآموزان كمک كند ساواد رساانهای
و نحوة پيادهسازی و اشترا

این دانش را فرا گيرند و اخبار و اطالعات را دقيقتر ماورد بررساي

و نقااد قاارار دهنااد .كریسااتين ( )5109بااا نگااارش یااک كتاااب درسااي و ارائااة مثااالهااای بجااا و
فعاليتهای مربوط به سواد رسانهای كوشيد تا دانشآموزان را باه مهاارتهاا و داناش الزم بارای
5

ارزیابي همة رسانهها از جمله اخبار و اطالعات مجهز كند .دیرگرتن ،موكاال ،نيادینگ و اوهلار

( )5103با مطالعاه درباارة ساواد رساانهای باه بررساي ارتبااط ساواد رساانهای باا ميازان یاادگيری
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پاتر )5150( 0با اساتفاده از هازاران مطالعاة تحقيقااتي رساانهای بارای در

دنياای جاذاب

كودكان از انواع رسانهها پرداختند .یافتههای پژوهش ترنر 7و همکارانش ( )5103در پژوهشاي باا
عنوان «توسعة ساواد رساانهای-دیجيتاالي بارای كودكاان و نوجواناان» كاه باهروشِ كيفاي انجاام

3. Turner
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گرفتاه ،حاااكي از آن اسات كااه رهباران جامعااه بایساتي بداننااد كاه جوانااان باه سااواد رسااانهای-

سنجش وضعیت سواد رسانهای مرزنشینان ...

اطالعاتي نياز دارند .برنامه های تجربي و آزمایشي در این حوزه بينشي را ایجااد كارده اسات ،اماا
شکاف در در

و عدم حمایت در تحقيق و توسعه همچنان مانع رشاد در ایان حاوزه ماي شاود.

دیگر مانند گذشته ،محيشهای یادگيری به محيشهایي مانند مدرسه بساتگي ندارناد .یاادگيری در
هر زمان و مکاني روی ميدهد و بهرهوری در محا كاار وابساته باه ساواد رساانهای و اطالعااتي
است .برای ایجااد سارمایة انسااني الزم ،باه منظاور موفقيات و پایاداری در یاک جهاان مبتناي بار
فناوری ،بایستي بر روی شيوههای سوادآموزی جوانانمان سرمایهگذاری كنيم.
بِيکِاار )5106( 0در كارهااای خااود تااالش كاارد تااا در خصااوص آمااوزش سااواد رسااانهای
خالقيتهای جدیدی بيافریند تا از خالل آنها بتواند توانمندیهایي مانند ت ثيرپذیری از رساانههاا
را كاهش دهد .مک لين ،پاستون و ورتيمن )5106( 5نيز به ارتبااط بهداشات ،ساالمت ،مادیریت
بدن و ميزان اگاهي مخاطبان با ساواد رساانهای پرداخات .اساميت )5106( 7نياز كوشايد تاا ساواد
رسانهای را بهعنوان یکاي از مهاارتهاای هفاتگاناة حاوزة ارتباطاات ماورد بررساي قارار داده،
اهميت آن را بارای شاهروندان روشان ساازد .او همچناين هادفش را از آماوزش ساواد رساانهای
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ایستادگي بيشتری در مقاب دریافت نادرست پيامهای ایان رساانههاا دانسات .كااردومن)5100( 0
تالش كرد تاا باه نقاشهاای گونااگون ساواد رساانهای در تفکار انتقاادی ،توساعة آگااهيهاا ،و
ارزیابيها بپردازد و ارتباط ميان آنها را روشن كند .یافتاههاای كاالور و جاكوبساون )5105( 0باا
عنوان «سواد رسانه ای و استفاده از آن بهعنوان یاک روش تشاویق انتخااب شاهروندی» نشاان داد
فناوریها هدف نهایي نيستند .با وجاود ایان ،اساتفاده از فنااوریهاای جدیاد در مياان هماة افاراد
جامعه آموزش داده شود و استفادة موثر از ایان رساانههاا نيازمناد داشاتن ساواد رساانهای و ساواد
اطالعاتي است.
از مطالب مذكور مي توان این گونه نتيجه گرفت كاه تااكنون اكثار پاژوهشهاای سانجش
وضعيت سواد رسانه ای در داخ كشور ،از گروه دانشاجویان دانشاگاه هاا باوده اسات و حتاي در
پژوهشهای خارجي نيز هيچ تحقيقي در خصاوص سانجش وضاعيت ساواد رساانهای مرزنشاينان
صورت نگرفته است و مطالعات منسجمي در این زمينه وجود ندارد .جستوجو در مناابع داخلاي
نشان داد تنها یک پاژوهش باه ساواد رساانهای مارتبش باا اساتان نزدیاک یعناي شاهروندان تبریاز

3. Smith

2. McLean, Paxton & Wertheim
5. Culver & Jacobson

1. Baker
4. Karaduman
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پرداخته است ،كه در سال  0791با عنوان «مطالعاة ساواد رساانهای شاهروندان تبریاز» انجاام شاده
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است .با توجه به مراتب فوق ،سانجش وضاعيت ساواد رساانهای مرزنشاينان در اساتان آذربایجاان
غربي موضوع جدید است .بهعالوه ،منابع فوق تا اندازة زیاادی باه ارائاة توصايف و نياز وضاعيت
سواد رسانهای توجه كردهاند ،در حالي كه در پژوهش حاضر تالش شده اسات تاا ضامن بررساي
وضعيت سواد رسانة مردم استان ،تحليلي از چرایي چنين وضعيتي ارائه شود.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با هدف سنجش وضعيت ساواد رساانهای شاهروندان مرزنشاين اساتان آذربایجاان
غربي انجام شد .نوع پژوهش صاورتگرفتاه از نظارِ هادف كااربردی و از نظارِ روش توصايفي-
پيمایشي است .جامعة آماری این پاژوهش شاام هماة مرزنشايان اساتان آذربایجاان غرباي اسات
(طي آخرین سرشماری صورتگرفته در سال  0790برابر با  0657307نفر بود) كاه باا اساتفاده از
فرمول كوكران  710نفر به عنوان حجم نموناه انتخااب شاد كاه باا اساتفاده از روش نموناهگياری
خوشهای چندمرحلهای و سپس تصادفي ساده به دسات آماده اسات .روش گاردآوری اطالعاات
جهاني یونسکو و پرسشنامة تامن ( ،)0990طلوعي ( )0790و عزیزی ( ،)0797فلسافي و نيرومناد
( )0797بوميسازی شده است .این پرسشنامه به  01نفر از متخصصان ارائه شد .با توجه باه اینکاه
حداق مقدار الزم برای حصول روایي محتوایي بر اساس شاخص  CVRو استفاده از نظار  01نفار
متخصص  1/65و بر اساس شاخص  CVIمقدار  1/39است ،كلية گویاه هاای دارای مقادار كمتار
از  1/65و  1/39از پرسشنامه حذف شدند .پس از اطمينان از روایي محتاوایي ،كلياة گویاه هاای
پرسشنامه مجدداً به متخصصان ارجاع داده شد تا پرسشنامه را از لحاظِ روایاي صاوری بررساي
كنند .در نهایت ،بر اساس نظر این متخصصاان ،آخارین اصاالحيههاای الزم باهلحااظ واژگااني و
صوری در پرسشنامه اعمال شد .پس از اطمينان از حصول روایي مناساب گویاههاا ،پرساشناماه
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ميداني و ابزار آن پرسشنامة محققساختهای است كه بر اساس مؤلفههای سواد رساانهای ساازمان

در ميان  71نفر از جامعة نمونه توزیع شد تا پایایي كلية گویهها محاسبه شود .در این مرحلاه ،هماة
گویه هایي كه با حاذف آن هاا مقادار پایاایي مؤلفاه باه بااالی مقادار  1/0افازایش پيادا ماي كارد
پرسشنامه محاسبه شد ،كه در جدول  0ضریب آلفای كرونباخ ارائه شده است.
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شناسایي و حاذف شادند .پاس از اطميناان از پایاایي مناساب بارای كلياة گویاههاا ،روایاي ساازة

سنجش وضعیت سواد رسانهای مرزنشینان ...

جدول  .0نتيجة نهایي آزمون پایایي سؤاالت پرسش
رديف

مؤلفه

ضريب آلفا

گويه ها

 . 0با خواندن ،د یدن یا مطالع ة پ يام های رسانه ای آگاهي ها یم
ز یاد مي شود .
 . 5به راحتي مي توانم پ يام های رسانه ای را آگاهانه تشخ يص و
تميز دهم .
آگاهي از
0

سبک
مصرف انواع
رسانه

 . 7برای استفاده از رسانه ها وقت های مناسبي در نظر مي گ يرم.
 . 0رسانه های معتبر را منبع كسب اطالعات مي دانم .
 . 0پيگيری اخبار در حوزه های موردعالقه و به شک هدفمند

1 / 919

برا یم مهم است .
 . 6اخب ارهای محلي ،ملي و بين المل را بنا به ن ياز خودم دنبال
مي كنم .
 . 3برای استفاده از رسانه ها زمانبندی و برنامه ر یزی دقيقي
دارم .
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 . 0به راحتي به همة پ يام های رسانه ای دسترسي دارم .
 . 5ش يوه های دسترسي به پيام های رسانه ای برای من بس يار
نحوة
دسترسي به
5

پ يام های
رسانه های
مختلف

آسان است.
 . 7انواع راهبردها و اشکال جست و جو را در یافتن اطالعات و
1 / 106

اخبار به كار مي برم .
 .0در سر یع ترین زمان ممکن به اخبار و اطالعات روز
دسترسي پيدا مي كنم .
 . 0از تجه يزات و فن اوری های به روز برای دسترسي به اطالعات
استفاده مي كنم .
 . 0با كمي دقت مي توانم هدف های آشکار (اصلي ) و پنهان

نحوة ارز یابي
7

پ يام های
رسانه های

 .5با استفاده از دوستانم به ارز یابي پيام های رسانه ای
مي پردازم .

1 / 193

 . 7پيام های اخالقي و غير اخالقي رسانه ها را به راحتي مي فهمم .
 . 0با كمي دقت مي توانم پ يام های تصو یری رسانه ها را در
مي كنم .

448

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.2.2

مختلف

(فرعي ) پيام های رسانه ای را در

كنم .
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رديف

مؤلفه

ضريب آلفا

گويه ها

 . 0شناخت كافي از روش های ارز یابي محتوا یي رسانه ها دارم .
 . 6شهرت و اعتبار نو یسندگان یک پ يام برای ارزیابي پيام های
رسانه ای هستند.
 .3قادر به تشخ يص قسمت های سانسورشدة اخبار و اطالعات
در رسانه ه ای مختلف هستم.
 . 0مي دانم كه هركدام از پ يام ها را چه كساني خلق مي كنند.
 . 5با روش های توليد پيام های رسانه ای آشنا یي دارم .
نحوة خلق
0

پ يام های
رسانه ا ی

 . 7قادر به خلق پ يام رسانه ای برای موضوعات مختلف هستم.
 . 0در انتخاب یک رسانه به نحو ة توليد اخبار و گزارش های

1 / 916

آن رسانه اهميت مي دهم .
 . 0من قادر به توليد پ يام های پنهان (نيت اصلي پ يام ) در
رسانه ه ا هستم .
 . 0تحلي پ يام های رسانه ای برا یم آسان است .

نحوة تحلي
0

پ يام های
رسانه ها

به راحتي در

مي كنم .

 . 7توانایي تحلي برنامه های تلو یزیوني را دارم .
 . 0در تحلي

پيام های رسانه ای متناقض از مال

ها و

1 / 950

استاندارد های تحلي رسانه ای تبع يت مي كنم .
 . 0معموال ً برای تحلي پيام های رسانه ای از اطالعات تکم يلي
انواع رسانه ها استفاده مي كنم .
 .0من فنون و تکنيک های رسانه ها در خصوص به انفعال
كش يدن مخاطب را مي شناسم .

پویایي یا
6

ان فعال در
برابر پ يام های
رسانه ا ی

 . 5از ت ثيرات فرهنگي ،اجتماعي و س ياسي رسانه ها بر افکارم
اطالع دارم .
 . 7توانایي نقد انواع پ يام های رسانه ای را دارم .
 . 0توانایي تركيب مطالب مختلف به منظور در

1 / 903
واقعيت های

انواع پ يام های رسانه ای را دارم .
آشنا یي دارم .
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 . 0با ش يوه های تلفيق اطالعات جد ید با اطالعات پ يشين
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 . 5پيام های متني و غير متني منتشر شده از سوی رسانه ها را

سنجش وضعیت سواد رسانهای مرزنشینان ...

پس از توزیع پرسشنامه ميان نمونهها و جمعآوری پرسشنامههاا ،دادههاای منادرج در آنهاا باا
استفاده از نسخة  56نرمافزار اسپاياساس 0پاردازش شاد .بارای تحليا دادههاا ،از آزماونهاای
توصيفي مانند توزیع فراواناي ،مياانگين ،خطاای معياار مياانگين و انحاراف معياار و آزماونهاای
استنباطي مانند آزمون نرماليتة كولموگروف-اسميرنف ،آزمون مان ویتناي ،آزماون كروساکال-
واليس و آزمون تحلي واریانس استفاده شد.
يافتهها
از نمونة پاسخدهنده به پرسشناماه 509 ،نفار ( 63/0درصاد) مارد و  050نفار ( 75/6درصاد) زن،
 531نفر ( 31/7درصد) مت ه و  000نفر( 59/3درصد) مجرد ،و  576نفار ( 60/0درصاد) سااكن
شااهر و  001نفاار ( 71/0درصااد) ساااكن روسااتا بودنااد .سااایر اطالعااات جمعيااتشااناختي نمونااة
موردمطالعه در جدول  5آمده است.
جدول  .5اطالعات جمعيتشناختي نمونة موردمطالعه
متغيرهاي جمعيتشناختي

ميزان سن

شغ

دیپلم

90

57/3

فوق دیپلم

50

6/7

كارشناسي

001

51/6

كارشناسيارشد

53

3

دكتری

6

0/6

زیر  51سال

00

01/3

 50الي  01سال

517

05/9

 00الي  61سال

015

56/6

باالی  60سال

71

9/9

كارمند

06

00/6

نظامي

71

9/9

كشاورز

00

07/7

دامدار

00

01/3

خانه دار

03

05/5
1. SPSS
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زیر دیپلم

056

75/1
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ميزان تحصيالت

فراواني

درصد
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متغيرهاي جمعيتشناختي

ميزان تقریبي درآمد
ماهانه به تومان

فراواني

درصد

آزاد

055

70/1

بيکار

59

3/6

كمتر از  5ميليون

011

56

 5الي  0ميليون

61

03/3

 0الي  6ميليون

005

79/6

 6الي  1ميليون

06

05

 1ميليون به باال

01

0/3

بررسي اطالعات توصيفي متغير سواد رسانهای و مؤلفههای آن نشاان ماي دهاد بااالترین مياانگين
مربوط به مؤلفة آگااهي از سابک مصارف اناواع رساانه باا مياانگين  7/03و پاایينتارین مياانگين
مربوط به مؤلفة پویایي یا انفعال در برابار پياامهاای رساانهای باا مياانگين  0/91اسات .ایان باه آن
معناست كه نموناههاای پاژوهش در زميناة مؤلفاههاای ساواد رساانهای از نظارِ آگااهي از سابک
مصرف انواع رسانه در بهترین شرایش و از نظرِ پویاایي یاا انفعاال در برابار پياامهاای رساانهای در
آذربایجان غربي  5/61و انحراف معيار  1/11است .وضعيت سواد رساانهای شاهروندان مرزنشاين
اسااتان آذربایجااان غرب اي بااا ميااانگين  5/09از سااطح متوسااش ( 7عاادد سااه باارای طيااف ليکاارت
پنجسطحي) پایينتر است .همچنين ،سطحبندی وضعيت سواد رسانهای بر اساس طياف مطلوبيات
بازرگااان ( )0717در سااه سااطح مطلااوب ،نساابتاً نااامطلوب و نااامطلوب دسااتهبناادی شااده اساات
(بازرگان0717 ،؛ كرامتي ،سيفي و طياری.)0791 ،
جدول  .7اطالعات توصيفي سواد رسانهای شهروندان مرزنشين استان آذربایجان غربي
آگاهي از سبک مصرف انواع رسانه

7 /0300

1 / 11179

دسترسي به پ يام های رسانه های مختلف

5 /1130

1 / 11971

نسبتا ً نامطلوب

ارزیابي پ يام های رسانه های مختلف

5 /3561

1 / 10755

نسبتا ً نامطلوب

خلق پ يام های رسانه ا ی

5 /0101

1 / 97693

نسبتا ً نامطلوب

تحلي پ يام های رسانه ها
پویایي یا انفعال در برابر پيام های رسانه ا ی

5 /0901
0 /1901

1 / 91513
0 / 15731

نامطلوب
نامطلوب

5 /0905

1 / 11105

نسبتا ً نامطلوب

سوادرسانه ای شهروندان مرزنشين استان آذربا یجان
غرب ي
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مؤلفه /متغير

م يانگين

انحراف معيار

وضعيت

نسبتا ً نامطلوب
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وضااعيت مناساابي قاارار نداشااتند .ميااانگين وضااعيت سااواد رسااانهای شااهروندان مرزنش اين اسااتان

سنجش وضعیت سواد رسانهای مرزنشینان ...

قب از آنکه آزموني برای تحلي ها در نظر گرفته شود بایاد پاارامتری یاا ناپاارمتری باودن دادههاا
مشخص شود .برای این كار ،از آزمون كولماوگروف اساميرونف كاه نتاایج آن در جادول  0باه
نمایش درآمده است استفاده شد .با توجه به سطح معناداری همة متغيرها كه از  1/10كمتر اسات،
فر

صفر مبتني بر نرمال نبودن دادهها پذیرفتاه مايشاود ،باه ایان معناا كاه هماة متغيارهاا دارای

توزیعي غير از توزیع نرمال هستند و باید از آزمونهای ناپارامتری برای تحلي آنها استفاده شود.
جدول  .0آزمون كولموگروف-اسميرنف
آگاهي

1 /19

1 / 110

دسترسي

1 / 196

1 / 110

ارزیابي

1 / 130

1 / 110

خلق

1 / 059

1 / 110

تحلي

1 / 057

1 / 110

پویایي

1 / 090

1 / 110

سواد رسانه ای

1 / 115

1 / 110
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مؤلفه /متغير

آماره

سطح معناداري

در جدول  ،0با استفاده از آزمون واریانس چندگانه ،وضعيت سواد رسانهای شاهروندان مرزنشاين
استان آذربایجان غربي برحسب متغيرهای جمعيتشناختي مقایسه شده است:
 .0در متغير جنسيت ،چون سطح معناداری ( )1/117كمتر از 1/110است ،اختالف باين مارد
و زن معنادار است.
 .5در متغير وضعيت ت ه  ،چون ساطح معنااداری ( )1/736بيشاتر از  1/110اسات ،اخاتالف
بين مت ه و مجرد معنادار نيست.
 .7در متغير مح سکونت ،چون سطح معنااداری ( )1/111كمتار از  1/110اسات ،اخاتالف
بين افراد ساكن در شهر و روستا معنادار است.
 .0در متغير ميزان تحصيالت چون سطح معناداری ()1/111كمتار از  1/110اسات ،اخاتالف
ميان سطوح مختلف ميزان تحصيالت معنادار است.
ردههای سني مختلف معنادار است.
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 .0در متغير ردة سني ،چون ساطح معنااداری ( )1/111كمتار از  1/110اسات ،اخاتالف باين
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 .6در متغياار شااغ  ،چااون سااطح معناااداری ( )1/111كمتاار از  1/110اساات ،اخااتالف ميااان
شغ های مختلف معنادار است.
 .3در متغيار ميازان تقریباي درآماد ماهانااه ،چاون ساطح معنااداری ( )1/111كمتاار از1/110
است ،اختالف ميان سطوح مختلف درآمد ماهانه معنادار است.
جدول  .0تحلي واریانس چندگانه :مقایسه سواد رسانهای شهروندان مرزنشين استان آذربایجان غربي
برحسب متغيرهای جمعيتشناختي
منبع يا متغيرهاي جمعيت

سطح

مجذور مربعات

df

ميانگين مربعات

F

جنسيت

0/016

0

0/016

1/307

1/117

وضعيت ت ه

1/010

0

1/010

1/313

1/736

مح سکونت

57/901

0

57/901

00/590

1/111

ميزان تحصيالت

017/507

0

51/609

00/916

1/111

سن

00/179

7

00/906

51/701

1/111

شغ

37/053

6

05/011

56/310

1/111

00/515

0

7/000

0/156

1/111

شناختي

تومان

با توجه به اطالعات جدول  ،6ميانگين رتبههای مؤلفههاا و متغيار ساواد رساانهای بارای دو گاروه
مردان و زنان متفاوت است ،و با توجه باه مياانگين رتباههاا ،مؤلفاه و متغيار ساواد رساانهای بارای
گروه مردان بيشتر از گروه زنان است.
جدول  .6آزمون من ویتني گروههای جنسيت
ميانگين رتبه

آگاهي

دسترسي

ارزيابي

خلق

تحليل

پويايي

مردان

511/16

510/01

515/60

517/06

519/06

511/00

511/00

زنان

030/03

030/16

030/06

069/01

003/76

009/01

009/01

Z

-5/075

-5/535

-5/037

-5/150

-0/759

-0/057

-7/003

سطح معناداری

1/177

1/157

1/101

1/110

1/111

1/111

1/115

رسانهاي
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ميزان تقریبي درآمد ماهانه به

معناداري

سنجش وضعیت سواد رسانهای مرزنشینان ...

با توجه به اطالعات جدول  ،3ميانگين رتبههای مؤلفههاا و متغيار ساواد رساانهای بارای دو گاروه
مردان و زنان متفاوت است ،و با توجه باه مياانگين رتباههاا ،مؤلفاه و متغيار ساواد رساانهای بارای
گروه ساكنان شهر بيشتر از گروه افراد ساكن در روستا است.
جدول  .3آزمون من ویتني گروههای مح سکونت
سواد

ميانگين رتبه

آگاهي

دسترسي

ارزيابي

خلق

تحليل

پويايي

شهر

550/06

511/70

509/10

500/97

503/00

557/00

551/00

روستا

001/05

063/50

001/57

006/37

005/35

007/65

001/07

Z

-3/710

-7/001

-0/951

-0/109

-0/013

-6/906

-6/067

سطح معناداری

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

رسانهاي

با توجه به اطالعات جدول  ،1ميانگين رتبههای مؤلفهها و متغير سواد رساانهای بارای گاروه هاای
شغلي متفاوت است ،و با توجه به ميانگين رتبهها ،در همة مؤلفهها از  1/10كمتار اسات؛ بناابراین،
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اختالف ميانگين رتبهها در چهار گروه در ميان شغ های مختلف معنادار است.
جدول  .1آزمون كروسکال-واليس گروههای شغلي
سواد

ميانگين رتبه

آگاهي

دسترسي

ارزيابي

خلق

تحليل

پويايي

Df

7

7

7

7

7

7

7

سطح معناداری

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

رسانهاي

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف سنجش وضعيت سواد رسانهای (باا ت كياد بار توانمنادی نحاوة دریافات،
ارزیابي ،ميزان ت ثيرپذیری ،و تحلي پيامهای این رسانهها) شهروندان مرزنشاين اساتان آذربایجاان
غربي انجام شد .سطح بندی وضعيت سواد رسانهای بار اسااس طياف مطلوبيات بازرگاان ()0717
نشان ميدهد برای شهروندان مرزنشين استان آذربایجاان غرباي ،وضاعيت مؤلفاههاای آگااهي از
 ،)5/19ارزیابي پيامهای رسانههای مختلاف (باا مياانگين  )5/37و وضاعيت نحاوة خلاق پياامهاای
449
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سبک مصرف انواع رسانه (با ميانگين  ،)7/03دسترسي به پيامهای رسانههای مختلف (باا مياانگين
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رساانهای (باا مياانگين  )5/01در ساطح نسابتاً نااامطلوب قارار دارد و وضاعيت مؤلفاههاای تحليا
پيامهای رسانهها (با ميانگين  )5/09و پویاایي یاا انفعاال در برابار پياامهاای رساانهای (باا مياانگين
 )0/91در سااطح نااامطلوب هسااتند .در ك ا  ،متغياار سااواد رسااانهای شااهروندان مرزنش اين اسااتان
آذربایجان غربي در سطح نسبتاً نامطلوب است.
این یافته با یافتههای اميری و زابليزاده و كرمي نوميوندی ( )0791كاه در خصاوص ساواد
رسانه ای معلمان كار كرده بودند و نياز یافتاههاای پاژوهش بباران و خاداویردیزاده ( )0791كاه
دربارة سواد رسانهای مردم در شهر تبریز است قرابات داشات .در خصاوص اینکاه چارا وضاعيت
پویایي و انفعال شهروندان مرزنشين اساتان در برابار پياامهاای رساانهای در ساطح خيلاي ضاعيف
(نامطلوب) است ،بهنوعي اشاره به كليت پایين بودن آن در ساطح كشاور اسات .از ساوی دیگار،
پایين بودن ميزان تحصيالت ساكنان در منطقه و نياز عادم ارائاة شافاف اطالعاات و حجام بااالی
پيامهای ارسالي در رسانههای برونمرزی ،حضاور برخاي گروهاکهاای ضادانقالبي ،بااال باودن
نرخ بيکاری و عدم اشتغال در استان ،قاچاق انواع كاالها بهدلي مرزی بودن اساتان ،مايتواناد در
به هر ترتيب ،وضعيت سواد رسانهای شهروندان مرزنشين استان آذربایجان غرباي در ساطح
ضعيف (نسبتاً نامطلوب) است .این یافته با سایر یافتهها مانند شاکرخواه ( )0711كاه در خصاوص
نياز به سواد رسانهای كار كرده بودند و نيز یافتههای پژوهش تامن ( )0711كه درباارة مهاارتهاا
و راهبردهای آموزش رسانهای است قرابات داشات .ایان موضاوع همچناين باا كميات و كيفيات
آموزشهای ارائهشده در خصوص سواد رسانهای به مرزنشاينان و نياز پاایين باودن ساطح ساواد و
ميزان تحصيالت و خانوادههاای آنهاا ،دور باودن آنهاا از مركاز و در نتيجاه اخباار و اطالعاات
مهم ،ميزان استفادة آنها از رسانهها و باالخره شغ آنها ارتباط دارد .برای مثال ،شغ بيشاتر ایان
افراد كشاورزی یا دامداری یا نظاامي اسات و نمايتاوان از ایان افاراد توقاع ساواد رساانه ای بااال
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پویایي یا انفعال این مخاطبان مؤثر باشد.

داشت .با توجه به اینکه توسعه یافتگي یکي از عوام اثرگذار بر افازایش ساواد رساانه ای اسات و
این مناطق از توساعهیاافتگي انادكي برخوردارناد و ميازان سارمایهگاذاریهاا نياز پاایين اسات و
سواد رسانهای چندان تعجببرانگيز نيست.
414
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برنامه های ماهوارهای زیادی در این مناطق وجود دارد و مسائلي از این دست ،پاایين باودن ساطح

سنجش وضعیت سواد رسانهای مرزنشینان ...

در بررسي دو گروه با جنسيت مختلف مرد و زن (با توجه باه جادول  ،)6متوجاه مايشاویم
كه در همة مؤلفههای سواد رسانهای ،مردان بهتر از زنان هستند.
این یافته البته با برخي گازارشهاا كاه نشاان مايدهاد زناان بخشاي قابا توجاه از كااربران
فناوریهای ارتباطي جدید را تشکي ميدهند و این كاربری در حال رشاد باوده و زناان یکاي از
ت ثيرپذیرترین گروههاای كااربر رساانههاای ناوین هساتند مغاایرت دارد (شاریفمقادم ،ساالمي،
نریماني و رزمخواه .)0790 ،البته ،یافتههای دیگر دراینباره نشان ميدهد كه سواد رساانهای زناان
دانشجو در مقایساه باا ماردان دانشاجو تقریبا ًا یکساان اسات (بنايهاشام ،سالطانيزاده نوشاادی و
عليآبادی .)0796 ،همان گونه كه دیرگرتنو موك و نيدینگ و اوهلر )5103( 0یادآور شادهاناد،
در عصر جدید بهدلي پيچيدگيای كه در جامعه به وجود آمده ،تعریف نقشهای جنسايتي تغييار
پيدا كرده است و شاهد هستيم كه دختران در فعاليتهای علمي ،اجتمااعي ،اقتصاادی و فرهنگاي
تبدی به بازیگراني مؤثر شدهاند .ازاینرو ،تفااوتهاای جنسايتي باه نظار نمايرساد كاه در مياان
دانشجویان بهعنوان مؤلفهای معنادار در كسب مهارتهای ساواد رساانهای باشاد .باا ایان وصاف،
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زنان شهرهای بزرگ و كالنشهرها با زناان منااطق محاروم و روساتایي ،احتمااالً برحساب ميازان
سواد و تحصيالت ،شاغ بودن و نبودن ،خاناهدار باودن و اینکاه تاا چاه انادازه بارای گاردش در
رسانهها آزادی دارند و غيره متفاوتاناد .بارای نموناه ،زناان منااطق محاروم و روساتایي معماوالً
سخت مشغول كار هستند ،تحصيالت باالیي ندارند ،معموالً خانهدارند و بهدليا سانتي و قاوميتي
معموالً زندگي ساده و بستهتری نسبت به سایر زنان دارند .به هماين سابب ،ميازان ساواد رساانهای
زنان در این مناطق كمتر از مردان است ،اما بااال باودن ساواد رساانهای ماردان همانناد بساياری از
جنبههای مختلف زندگي بر اساس جنسيت امری عادی به نظر ميرسد.
در خصوص دو گروه بهلحاظ وضعيت ت ه  ،مشخص شد كه جز مؤلفاة آگااهي ،در ساایر
مؤلفهها و سواد رسانهای ،ميانگين رتباهای گاروه مت ها از گاروه مجارد بااالتر باوده اسات .ایان
وضعيت در خصوص دو گروه با مح سکونت مختلف (شهر یا روستا) نياز مشاخص شاد كاه در
همة مؤلفههای سواد رسانهای ،مياانگين رتباهای سااكنان شاهر از افاراد سااكن روساتا بااالتر باود.
مسعودیان و طاهری ،)0793 ،تنوع قومي باال در این منطقه و اینکه ایان افاراد تاا انادازة زیاادی از
1. Diergarten Möckel, Nieding & Ohler
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روسااتاها و روس اتایيان بااهساابب شاارایش و ساابک زناادگي (فلساافي و نيرومنااد0797 ،؛ كشاااورز،
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سرمایههای فرهنگي كه بوردیو نيز بار آنهاا ت كياد داشات (مانناد ساينما و تئااتر رفاتن ،روزناماه
خواندن ،جلسات فرهنگي ،داشتن یاراناه) دورناد (روحااني0711 ،؛ اميار مظااهری ،)0795 ،عادم
وجود مراكز فرهنگي ،هنری و آموزشي همچون سينماها ،فرهناگساراها ،سااالنهااای ورزشاي،
كتابخانهها ،دانشگاهها و دیگر فضااها (شاجاعي و اميرپاور ،)0790 ،و همچناين اینکاه روساتایيان
معموالً تحصيالت و امکانات اموزشي كمتری نسبت باه شاهریهاا دارناد ،ساواد رساانهای آنهاا
معموالً پایينتر از شهرنشينان است.
این سه یافته با یافتههای بسياری از پژوهشهای راجع به سواد رسانهای در مياان گاروههاای
متاه و مجرد و نيز گروههای كه مح سکونت و درآمد متفاوت دارناد — مانناد فاتحآباادی و
دادگران و نصيری و هاشمي ( ،)0791نصيری ،بخشي و هاشامي ( ،)0795پااتر ( ،)5110و ترنار و
همکاران ( — )5103نزدیک بود .در همة مؤلفههای ساواد رساانهای ،گاروه دارای شاغ نظاامي
باالترین ،در رتبة دوم گروه شغ كارمند ،در رتبة سوم گروه سایر شاغ هاا ،و گاروه شاغلي آزاد
كمترین ميانگين رتبهای را به خود اختصااص دادهاناد .در بررساي مياانگين رتباهای چهاار گاروهِ
گروه چهارم باالترین ميانگين رتبهای را به خود اختصاص دادهاند .قاعدتاً ،دسترساي هماان گوناه
كه بنيهاشم و همکاران ( )0796یادآور شدهاند نيازمند صرف بودجاه اسات ،و هماين امار شااید
یکي از دالی پایين بودن ميانگين سطح دسترسي سواد رسانهای و اطالعاتي

بحث مالي باشد.

كتابخانههای عموم ي مانند صداوسيما یکي از مراكاز آموزشاي عماوم ماردم هساتند كاه باا
ارائااة خاادمات مختلااف كتابخانااهای از آمااوزش رساامي افااراد در مدرسااه و دانشااگاه پشااتيباني
ميكنند .این نوع كتابخانهها به ارائة آموزشهای موردنياز جامعاه بارای نيازهاای نوظهاور جامعاه
مانند فضای مجازی ،بيماریهای جدیاد و هماهگيار ،موضاوعات محلاي ،آماوزشهاای ماوردی
متناسااب بااا رخاادادها ،فااراهمكااردن منااابع خودآمااوز ،آمااوزش سااواد اطالعاااتي و رسااانهای
ميپردازند .یکي از خدمات كتابخانههای عمومي به عموم ماردم آماوزش ساواد اطالعااتي اسات

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

دارای درآمدهای متفاوت ،معلوم شد كه در همة مؤلفههای سواد رسانهای ،گاروه اول كمتارین و

(غفاری قدیر و شقاقي0719 ،؛ غفاری قدیر ،روشندل اربطاني و ضايائي0795 ،؛ باباایي ،قویادل و
ریاحينيا .)0799 ،سواد اطالعاتي نحوة جستوجوی اطالعات ،ارزیابي محتاوا و منباع اطالعاات
آموزش آن توسش كتابخانه های عمومي ،خواه از طریق آموزش توسش كتابداران خاواه از طریاق
414

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.2.2

و استفادة مؤثر از آن است .با توجاه باه نزدیکاي موضاوعي ساواد رساانهای باه ساواد اطالعااتي،
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برگزاری برنامههای آموزشي توسش سازمانهای مرتبش با سواد رسانهای ،پيگياری مايشاود .ایان
پژوهش ميتواند یکي از منابع راهنمای كتابخانه های عمومي برای آموزش سااكنان مرزنشاين در
آذربایجان غربي و حتي ك استانهای مرزی باشد.
با توجه به یافتههای پژوهش ،پيشنهاد ميشود كه:
 .0با توجه به پازین بودن ميزان سواد رسانهای در همة مولفههای پژوهش ،پيشانهاد مايشاود
برای ارتقای سواد رسانهای شهروندان ،بهویاژه مرزنشاينان ،تاالشهاای بيشاتری از ساوی
دستانداركاران ،بهویژه صداوسيما و كتابخانههای عمومي صورت گيرد.
 .5سااازمانهااا و نهادهااای آموزشااي و فرهنگااي ،ماننااد كتابخانااههااا ،بااا كمااک صداوساايما
تالشهاای بيشاتری بارای آماوزش ،اطاالعرسااني و اجارای كارگااههاای تخصصاي در
خصوص سواد رسانهای صورت دهد.
 .7با توجه باه پاایين باودن ساطح ساواد رساانهای در زناان ،آماوزشهاای بيشاتری باه زناان
اختصاص یابد.
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

 .0همچنين ،با توجه به پایين بودن سواد رسانهای روستایيان ،بهتر است بخشهاای مارتبش باا
سواد رسانهای در مادارس و كتابخاناههاا برناماههاای مختلفاي را بارای آماوزش روساتان
تدار

ببيند.

 .0با توجه به یکي از یافتهها كه به ت ثير متغير ميزان ساواد در ساواد رساانهای اشااره داشات،
ميتوان در باال بردن سطح سواد افراد برای در

بهتر از سواد رسانهای تالش كرد.

 .6مراكااز فرهنگااي و آموزشااي ،بااهویااژه كتابخانااه هااا بااا همکاااری ماادیران و مساائولين
آمااوزشوپاارورش اسااتان ،راهکارهااای الزم بااهمنظااور افاازایش سااطح سااواد رسااانهای
شهروندان مرزنشين استان از سطح ضعيف به ساطوح بااالتر را بررساي كارده و اقادامات
الزم را انجام دهند.
منابع
اميرمظاااهری ،اميرمسااعود ( .)0795نقااش ساارمایة فرهنگااي و تمااایز طبقاااتي در شااک گيااری و تکااوین
جامعهشناسي.51-3 ،)09(6 ،
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جامعااهشناسااي موساايقي (بااا ت كيااد باار دیاادگاههااای آدرنااو ،پيترسااون و پياار بوردیااو) .مطالعااات
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اميری ،جهاندار؛ زابلاي زاده ،اردشاير؛ و كرماي نوميونادی ،ساجاد .)0791( ،راهکارهاای افازایش ساواد
رسانهای و اطالعاتي معلمان .مطالعات رسانهای.55-3 ،)7(00 ،

ایرانپور ،پرستو ( .)0719ميزان ساواد رساانه ای و نقاش آن در اساتفاده از رساانههاای تعااملي [پایاانناماة
كارشناسيارشد] .دانشگاه عالمه طباطبائي.
بابایي ،پریناز؛ قویدل ،سميه؛ و ریاحينيا ،نصرت ( .)0799تحلي محتاوای اینفاوگرافيهاایي باا موضاوع
خواندن بر مبنای مدل ارتباطي الساول .تحقيقاات اطاالعرسااني و كتابخاناههاای عماومي،)0(56 ،
.20.1001.1.26455730.1399.26.4.3.8 .660-659
بابایيراد ،بيتا ( .)0713سواد رسانهای و گسترش توسعة انساني .پژوهشنامه.007-070 ،55 ،
بازرگان ،عباس ( .)0717ارزشيابي آموزشي .تهران :سمت.

ببران ،صادیقه؛ و خاداویردی زاده ،مهارداد ( )0791مطالعاة ساواد رساانهای شاهروندان تبریاز .فرهناگ
ارتباطات.015-33 ،)5(0 ،
بختياری ،تقي ( .)0791بررسي ت ثير احزاب پژا

و پ. .

بر امنيت اجتماعي مرزهای غربي كشور.

بخشيزاده ،حسن ( .)0011ارتباط مصرف رساانهای و تارس از ارتکااب جارم در مياان شاهروندان شاهر
تهران .مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران.705-517 ،)0(01 ،
بصيریان جهرمي ،حسين؛ و بصيریان جهرمي ،رضا ( .)0710درآمدی بر سواد رساانهای و تفکار انتقاادی.
فصلنامة رسانه.01-77 ،)0(03 ،
بنيهاشم ،كاظم؛ سلطانيزاده ،هدایا؛ نوشادی ،سکينه؛ و عليآبادی ،خدیجاه ( .)0796مقایساه و بررساي
ميزان سواد رسانهای و سواد اطالعاتي در بين دانشجویان دختر و پسار .مطالعاات رساانهای،)0(05 ،
.056-000
بنيادی نائيني ،علي؛ و مقيسه ،زهره ( .)0011حضور باروندادهاای پژوهشاي حاوزة بازاریاابي عصابي در

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

انتظام اجتماعي.017-059 ،)5(7 ،

رسانههای اجتماعي :مطالعة آلتمتریک .تحقيقات بازاریابي نوین.00-53 ،)0(00 ،
بيگدلي ،زاهد؛ و نصيری ،ماریا ( .)0795تحليا وضاعيت ساواد رساانهای دانشاجویان كارشناسايارشاد
.003-99 ،)0(0
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مجموعه رشتههای علوم انساني شهر اهواز بر اساس رویکارد نظاری تاامن .روانشناساي اجتمااعي،

سنجش وضعیت سواد رسانهای مرزنشینان ...

پاتر ،دبليو جيمز ( .)0790بازشناسي رسانههای جمعي با رویکرد سواد رسانهای (امير یزدیان ،مُنا نادعلي و
پيام آزادی ،مترجمان) .تهران :مركز پژوهشهای اسالمي صداوسيما( .نشر اثر اصلي )5110
پورصالحي ،نسترن؛ فهيم نيا ،فاطمه؛ ناخدا ،مریم؛ و بازرگان ،عباس ( .)0793آموزش سواد اطالعااتي باه
كودكان  3تا 00سالة ایراني .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.750-710 ،)5(50 ،

تامن ،اليزابت ( .)0711مهارتها و راهبردهای آموزش رسانهای (حسن نورایي بيدخت ،مترجم) .فصلنامة
رسانه.00-01 ،)0(05 ،
توحيدفام ،محمد؛ و توسركاني ،علي ( .)0011بررسي مؤلفههای الگوی سياستگذاری در حاوزة رساانه
(گذر از نهادگرایي كالسيک به نهادگرایي جدید) .فصلنامة سياست.93-10 ،)0(00 ،

رامتي ،محمدرضا؛ سيفي ،علي؛ و طياری ،امير ( 71 ،0791شهریور) .بررسي موانع یادگيری مشااركتي از
دیدگاه معلمان ابتدایي شهرستان خوسف [ارائة مقاله] .اولين هماایش ملاي مدرساة فاردا ،دانشاگاه
محقق اردبيلي ،اردبي  ،ایران0107706https://civilica.com/doc/ .
روحاني ،حسن ( .)0711درآمدی بر نظریة سرمایه فرهنگي .فصلنامة علمي راهبرد.70-3 ،)0(03 ،
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

شجاعي ،مهناز؛ و اميرپور ،مهناز ( .)0790بررسي وضعيت سواد رسانهای دانشجویان خراساان شامالي در
جامعة اطالعاتي .مطالعات جامعهشناختي جوانان.06-07 ،)3(7 ،

شاجيع ،رضاا؛ قاسامي ،حمياد؛ و شاریفي ،نسايمه ( .)0790ارتبااط ساواد رساانهای باا مصارف رساانهای
دانشجویان تربيت بدني دانشگاه پيام نور بوكان [پایاننامة كارشناسيارشد] .دانشگاه پيام نور اساتان
البرز مركز كرج.
شریفمقدم ،هادی؛ سالمي ،مریم؛ نریماني ،محمدرضا؛ و رزمخاواه ،ماریم ( .)0790پژوهشاي باه منظاور
بررسي سطح سواد اطالعاتي اعضای هيئتعلماي و دانشاجویان دكتاری پرساتاری دانشاگاه علاوم
پزشکي تبریز در خصوص ارائة موفق مراقبت مبتني بر شواهد .آموزش پرستاری.66-61 ،)0(0 ،
شکر خواه ،یونس ( .)0711نياز مخاطبان به سواد رسانهای .پژوهشهای ارتباطي.15-37 ،)56(1 ،
شکرخواه ،یونس .)0710( ،سواد رسانهای یک مقالة عقيدهای .فصلنامة رسانه.75–53 ،)0(03 ،
طلوعي ،علي ( .)0790سواد رسانهای :درآمدی بار شايوة یاادگيری و سانجش .تهاران :دفتار مطالعاات و
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برنامهریزی رسانهها.
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عباادالهي ،معصااومه؛ و جوكااار ،عبدالرسااول ( .)0797بررسااي وضااعيت سااواد اطالعاااتي كتابااداران
كتابخانههای عمومي استان فارس .تحقيقات اطالعرسااني و كتابخاناههاای عماومي-330 ،)0(51 ،
.313
غفاری قدیر ،جالل؛ روشندل اربطاني ،طاهر؛ و ضيائي ،محمدصادق ( .)0795تدوین سناریوهای متصاور

برای آیندة نهاد رساانهای كتابخاناههاای عماومي ایاران .تحقيقاات اطاالع رسااني و كتابخاناههاای
عمومي.20.1001.1.26455730.1392.19.3.2.6 .751-590 ،)7(09 ،
غفاری قدیر ،جالل؛ و شقاقي ،مهدی ( .)0719كتابخانههای عمومي و تحلي كاركردهاای اجتمااعي آن
بهعنوان نهادی ارتباطي-رسانهای .تحقيقات اطالعرسااني و كتابخاناههاای عماومي.71-0 ،)7(06 ،
20.1001.1.26455730.1389.16.3.1.4

فتح آبادی ،بهاره؛ دادگران ،محمد؛ نصيری ،بهاره؛ و هاشمي ،شهناز ( .)0791توسعة جامعة داناایيمحاور
با فعاليت منسجم بازیگران سواد رساانهای (مطالعاة عناصار ساواد رساانهای در اتحادیاة اروپاا طاي
سالهای  5111تا  .)5101مطالعات توسعة اجتماعي ایران.3-55 ،)7(00 ،
فلسفي ،سيدغالمرضا؛ و نيرومند ،ليال ( 3 ،0797اسفند) .بررسي رابطة ساواد رساانه ای باا سابک زنادگي
رسانه ،ارتباطات و آموزشهای شهروندی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق ،تهاران ،ایاران.
https://civilica.com/doc/554322

كشاورز مسعودیان ،مریم؛ و طاالری ،محمد ( 00-05 ،0793آبان) .بررسي ت ثير سطح سواد رساانه ای بار
تغيير سبک زندگي مردم استان قزوین باا نقاش مياانجيگری فضاای مجاازی [ارائاة مقالاه] .دوماين
همایش باينالمللاي ساواد رساانه ای و اطالعااتي باا موضاوع خاانواده .مركاز فنااوری اطالعاات و
رسانههای دیجيتال ،تهران ،ایرانhttps://civilica.com/doc/865284 .

كيخا ،بتول؛ كياني ،حسن؛ و غائبي ،امير ( .)0793سواد اطالعاتي در اَسناد باالدساتي نهااد كتابخاناههاای
عموميكشور .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.070-000 ،)7(50 ،

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

مورد مطالعه :نوجوانان  00تا 01سالة دبيرستاني منطقة شش تهران [ارائة مقاله] .اولاين هماایش ملاي

نصيری ،بهاره؛ بخشي ،بهاره؛ و هاشمي ،سايدمحمود ( .)0795اهميات آماوزش ساواد رساانهای در قارن
بيستویکم .مطالعات رسانهای.009-001 ،)7(3 ،
نظمفر ،حسين؛ و عليبخشي ،آمنه ( .)0011آیندهپژوهي برنامهریزی توسعة گردشاگری (نموناة ماوردی:
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استان اردبي ) .تحقيقات كاربردی علوم جغرافيایي.39-09 ،)67(50 ،

... سنجش وضعیت سواد رسانهای مرزنشینان

[ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.2.2 ]
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