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 مقدمه

 و مرزهاا  نفوذپذیری، کالن سطح درشدن  جهانی عصر های چالش مهمترین از یکی
 دیگار  نیا   خارد  ساطح  در و اسا   جوامع در ای رسانه های پیام حدومرز بی انتشار

 شاوند  نمای  محساوب  شاهروندان  شخصی و انحصاری چارچوب منازل دیوارهای
 تاوان  مای  چگوناه ، فاو   شرایط در. هستند ای رسانه امواج نفوذ برای فضایی بلکه
 صاور   باه  تاا  کارد  ایجااد  شاهروندان  در را الزم انگی شای  و شاناختی  های زمینه

 خود مواجهه و دهند نشان واکنش ها رسانه عملکرد و محتوا به نسب خودانگیخته 
. (77 :1386، ماایرز ) بخشند معنا، تعمق و تحلیل راه از را آن محتوای و ها رسانه با

 و خوانادن  تاوان  همان که، سنتی سواد در ملحوظ توانایی بر عالوه ای رسانه سواد
 باه  اطالعاا   انتقال و تولید قدر  و ها پیام ارزشیابی و تحلیل توانایی، بود نوشتن
. آورد مای  پدیاد  انساان  در را گونااگون  ابا ار  باا  و مختلا   هاای  قالب در دیگران

 نحاو   و هاا  رساانه  کاار  نحاوه  درک بار  انساان توانمندساازی   با، سواد از گونه این
 هاای  تکنیا   و تاثییرا   و هاا  رساانه  پیاام  تولید اهداف و ماهی ، آنها سازی معنی
 ایارا   برابار  در و کرده خارج صرف کنندگی مصرف از را او، گوناگون های رسانه
 هاایی  پیاام  تحلیال  و تج یه، بررسی توانایی ای رسانه سواد. سازد می مقاوم ها رسانه
 ساواد . شوند می عرضه ما به روز هر و هستندکننده  سرگرم ودهنده  اطالع کهاس  
 تمااام بااا آن رابطااه و انتقااادی تفکاار هااای مهااار  از اسااتفاده توانااایی ای رسااانه
 تولیادی  هاای  مکان تا گرفته ای شبکه های محیط و ها ویدیوکلیپ از - هاس  رسانه

 مناساب  ساااال   طار   ای رسانه سواد. تابلوها در معنوی های نمایش و ها فیلم در
چی هاایی   باه  توجاه  نی  و دنشو می دیده و دندار وجود چی هایی اس  که پیرامون
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 چیا ی  دربااره  پرساش  اساتعداد  باه  ای رساانه  ساواد )، دنشاو  نمای  دیده اس  که
، مالکیا  ، ها ارزش، ها انگی ه( گیرد می قرار ای رسانه تولیدا  در پس که پردازد می

 گذارند می تثییر ها پیام محتوای بر گونهچ عوامل اینی از این امر که آگاه و سرمایه
 (.84: 1391، همکاران و نصیری)

 وسع  به توجه با امروزه که اس  زندگی های مهار  از یکی، ای رسانه سواد
 تاوان  مای . رساد  می نظر به ضروری، افراد زندگی ابعاد همه بر آنها تثییر و ها رسانه
 و الزم جامعاه  یا   افاراد  و شاهروندان  تماامی  بارای  مهار  این داشتن که گف 

 ماایر  و فعاال  مشاارک   و شاهروندی  نقاش  یارتقا برای همچنین. اس  ضروری
ناپاذیر   اجتنااب  و اساسی ضرورتی ای رسانه سوادشدن،  جهانی عصر در شهروندان

 ارتباا  دادن  تغییار  و شهروندانکردن  قدرتمند دنبال به ای رسانه سواد چراکه. اس 
 ساواد . اسا   پویاا  و فعاال  گرانای  ارتباا   به آنان تبدیل و رسانه با آنان غیرفعاالنه

 فرهنا   ساختار و ها دستورالعمل، ها شیوه با تا سازد می قادر را شهروندان ای رسانه
 تسالیم  راحتای  به و داده قرار چالش مورد را آن و کرده پیدا آشنایی بیشتر ای رسانه

 یا   درشادن   جهاانی  عصار  شاهروندان  آنکه به توجه با. نشوند ای رسانه های پیام
 هاای  تکنیا   و ها مهار  کسب با تا دارد ضرور  کنند می زندگی ای رسانه محیط
 باشند داشته ای رسانه های پیام مختل  های الیه با تری عمیق و مویرتر تعامل، جدید

 هاا  رساانه  از تار  صاحیح  اساتفاده  در را شاان  ای رسانه فهم و ارتباطی های مهار  و
 (.180: 2009، 1روگو) بخشند ارتقاء

 هار  زنادگی  در اساسای  هاای  مهاار   از یکای  امروزه توان می را مهار  این
 ممکان ، ای رساانه  ساواد  باا  افاراد  آشنانبودن صور  در ، چراکهدانس  شهروندی

 آناان  سرنوشا   اسا   ممکان  و گیرناد  قارار  فراوانی های آسیب معرض در اس 
 ساواد  در توانناد  مای  گونااگونی  عوامال . گیارد  قرار ای رسانه های پیام الشعاع تح 
 .اس  زندگی های مهار ، عوامل این از یکی، باشند مایر ای رسانه
 در خاود  ساطح  بااالترین  باه  حاضر قرن طول در که فناوری رشد به توجه با
 ابعااد  در را ای کنناده  خیاره  تغییرا  و تحوال  خود با و اس  رسیده بشری تاریخ

                                                                                                                                 

1. Rogow 
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 هماهنگی، نوظهور و موجود مسائل با رویارویی های شیوه، دارد همراه به گوناگون
، محیطای  شرایط از ناشی فشارهای، دیگران با ارتبا  نحوه، تغییرا  با سازگاری و

، شاوند  مای  مطار   جدیاد  عصار  در پایش  از یشبا  که هستند مسائل از هایی گونه
، کنااد ماای طلااب را خاصاای هااای مهااار ، شاارایطی چنااین در زناادگی بنااابراین
 و صالح  باا  توام، بانشا  و سالم زندگی یعنی، زیستن درس  بتواند که هایی مهار 
 شگرف هایی مهار ، خاص های مهار  این. آورد ارمغان به را کارآمدی و بالندگی
 ایان  از. آورناد  می فراهم را رضای  با توأم زندگی ی  امکان افراد برای که هستند
 جهاانی  ساازمان  تعریا   طباق . کنناد  می یاد زندگی های مهار  عنوان با ها مهار 

 را افاراد  کاه  هساتند  سازگاری و مثب  رفتار توانایی زندگی های مهار ، 1بهداش 
 هاای  مهاار  . کناد  مای  آمااده  روزماره  های چالش و ها خواسته با مایر مقابله برای

 در را افراد که هستند فردی بین های مهار  و روانی های مهار  از گروهی زندگی
 ایجااد ، مایر ارتبا ، خال  تفکر و انتقادی تفکر، مسائل حل، آگاهانه گیری تصمیم
 شایوه  ی  با خود زندگی با کنارآمدن و مدیری ، دیگران با همدردی، سالم روابط
 هاای  فعالیا   دربااره  اسا   ممکن زندگی های مهار . کند می کم  مولد و سالم

 جه  آنها از اس  ممکن همچنین، باشند دیگران به مربو  های فعالی  یا شخصی
(. 2003، جهاانی  بهداشا   ساازمان ) شاود  استفاده سالم محیط ی  به محیط تغییر

 رواباط ، ماایر  ارتباا  ، همادلی ، خودآگااهی  از عبارتند زندگی گانه ده های مهار 
 باا  مقابلاه ، انتقاادی  تفکر، خال  تفکر، مسئله حل توانایی، گیری تصمیم، فردی بین

 .استرس با مقابله توانایی و ناخوشایند های هیجان
 شاده  انجاام  متعاددی  تحقیقا  زندگی های مهار  و ای رسانه سواد زمینه در

 کاه  دریافتناد  خاود  تحقیاق  در( 1395) کرمای  و داودی، کیاا  مثاال  طاور  به. اس 
، رساانه  محتوای کردن تلقی واقعی، ها رسانه از استفاده نوع، می ان، مد  متغیرهای

 معنی رابطه تحصیال  می ان و اجتماعی -اقتصادی پایگاه، مخاطبان هدف و انگی ه
 ساواد  کاه  داد نشاان  نیا  ( 1395) ریا ه  ده تحقیاق . دارد ای رساانه  ساواد  با داری
 را ماا  و بخشاد  مای  هاا  پیاام  تعاابیر  باه  نسب  بیشتری کنترل قدر  ما به ای رسانه

                                                                                                                                 

1. World Health Organazation 
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 خاال   مولادین  باه  نی  خود باشیم منتقد متفکرانی که آن ضمن تا سازد می توانمند
 ارائاه ، جمعای  هاای  رساانه  طریق از مردم میان در آگاهی رشد. شویم تبدیل ها پیام

 و ارزیاابی  بارای  جهاان  در ها رسانه های بهترین از آمار ارائه، منتقد افراد و ها برنامه
 بارای  کارشناساان  و گاران  تحلیال  از استفاده، ای رسانه نقد های شاخص بازشناسی

 ساریع  جاذب  در مخاطباان  باا  مناساب  ای رساانه  تعامل و سازی فرهن ، آموزش
 بار  مختلا   اقشاار  نظریاا   باه  ایردهی ترتیب و مردم میان در ای رسانه بازخورد

 خواهد جامعه در ای رسانه سواد ارتقای به، شایانی کم  همه و همه، منطق اساس
 در توجاه  می ان بیشترین که دادند نشان تحقیقشان در( 1393) چابکی و باهنر. کرد

 هاای  تواناایی  و انتقاادی  درک مالفاه  و باوده  دسترسای  و اساتفاده  مالفاه  به اسناد
 اساناد  این در توجه قابل نکته. اس  گرفته قرار توجه مورد کمتر مخاطبان ارتباطی
 از استفاده عدم و دیجیتالی سواد، اطالعاتی سواد، الکترونیکی سواد واژه از استفاده

 .اس  ای رسانه سواد  واژه
 و هاا  رساانه  فراوانای  دلیال  باه  که اس  هایی مهار  از امروزه ای رسانه سواد

 باه  نیازمناد  شاهروند  هار ، آنهاا  زیااد  برگیاری  در و متنوع و زیاد محتواهای تولید
 فارد  هار  زنادگی  بر زیادی تثییر تواند می مهار  این. اس  آن آموزش و یادگیری

 هاای  مهار  آنها از یکی. دارند نقش ای رسانه سواد در متعددی عوامل. باشد داشته
 داشاتن  بارای  جهانی بهداش  سازمان توسط که زندگی های مهار . اس  زندگی
 یکام  و بیسا   قارن  در زنادگی  برای، اس  شده مطر  تر کیفی  با و بهتر زندگی

 قارار  الشاعاع  تح  را ای رسانه سواد تواند می ها مهار  این داشتن. اس  ضروری
 کاه  اسا   سااال  ایان  پاساخ  دنباال  باه  محقاق  فاو   توضایحا   به باتوجه. دهد

 دارد؟ تاییری چه آنان ای رسانه سواد بر تهرانی شهروندان زندگی های مهار 

 نظری چارچوب

 بهداشا   ساازمان  زندگی های مهار  و پاتر ای رسانه سواد نظریه از تحقیق این در
 اهاداف  درک در مهمای  نقاش  ای رسانه سواد ابعاد، پاتر نظر از. شد استفاده جهانی
 و اسا   چنادعاملی  الگاویی  ای رساانه  ساواد . کند می بازی مخاطبان توسط رسانه

 و هاا  مهاار   و اطالعاا   پاردازش  وظاای  ، شخصای  منباع ، داناش  ساختارهای



 1398تابستان  ♦ ویکم سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     10

 دائماا   کاه ( 17: 1385، کاووسای ) هساتند  ای رسانه سواد مدل های عامل ها توانایی
 :از عبارتند پاتر مدنظر بعد چهار. کنند می پشتیبانی را یکدیگر

 قبلی اطالعا  و دانش به مربو  ای رسانه سواد از بعد این: ادراکی بعد -ال 
. شاود  می داده انتقال خاص رسانه ی  از که اس  پیامی محتوای به نسب  مخاطبان

 فرآینادهای  باه  کاه  اس  ای حیطه ادراکی بعد. هستند مستقر مغ  در اطالعا  این
 شاناخ   از ای مجموعاه ، ادراکای  هاای  شایستگی. شود می مربو  افکاری و ذهنی
 آنهاا  خااص  ارائاه  نحاوه  علال  کشا   و ها پیام ترین پیچیده درک تا ها نشانه ساده

 .گیرد برمی در را رسانه ی  وسیله به
 شاود  مای گفته منفی یا مثب  احساسی پیامدهای می ان به: احساسی بعد -ب

 احساسااتی . باشاند  مای  قاول  خاصای  ای رساانه  پیام محتوای به نسب  مخاطبان که
 .دودلی و تردید، سردرگمی، ناامیدی و شادی، خشم، نفر ، عشق همچون
 دربااره  اطالعااتی  حااوی  ای رساانه  ساواد  از بعد این: شناسی زیبایی بعد -ج
 بارای  را الزم زمیناه ، بنیاانی  اطالعاا   ایان  .اسا   پیاام  تولیاد  چگونگی و روش

، نوازنادگان ، طراحاان ، باازیگران ، نویساندگان  مورد در قضاو  منظور به مخاطبان
 فاراهم ، شاود  مای  داده انتقاال  ای رساانه  چاه  از پیاام  اینکه به بسته...  و نورپردازان

 بسایارحائ   نقاداناه  دیاد  داشاتن  در ای رسانه سواد از بعد این طورکلی به و کند می
 .اس  اهمی 
 مخاطباان  هاای  ارزش باا کاه   ای رساانه  ساواد  از بعاد  ایان : اخالقای  بعد -د

 در کاه  اس  ها ارزش درباره عاتیاطال شامل پردازد می آن تقوی  به و سروکاردارد
 بارای  معیااری  و ماالک ، اخالقای  اطالعاا  . اسا   مساتقر  انساانی  رو  و ضمیر

 بادی  یاا  خاوبی  دربااره  ماا . کناد  مای  فراهم را «غلط و درس » به راجع قضاو 
 تار  دقیاق  ماا  اخالقای  اطالعا  هرچه. کنیم می قضاو  داستان ی  های شخصی 

 و کنایم  مای  درک بیشاتری  عماق  با را ای رسانه های پیام در نهفته های ارزش، باشد
: 1385، کاووسی) خواهدشد تر منطقی و تر دقیق ها ارزش آن درباره هایمان قضاو 

17.) 
 ایان  در جهاانی  بهداشا   ساازمان  تعری  از نی  زندگی های مهار  زمینه در
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 زنادگی  هاای  مهاار  ، بهداشا   جهانی سازمان تعری  طبق. گردید استفاده زمینه
 و هاا  خواسته با مایر مقابله برای را افراد که هستند سازگاری و مثب  رفتار توانایی
 از گروهای  زنادگی  های مهار ، خاص حال  در. کند می آماده روزمره های چالش
 گیاری  تصامیم  در را افاراد  کاه  هساتند  فردی بین های مهار  و روانی های مهار 
، ساالم  روابط ایجاد، مایر ارتبا ، خال  تفکر و انتقادی تفکر، مسائل حل، آگاهانه

 مولاد  و سالم شیوه ی  با خود زندگی با کنارآمدن و مدیری ، دیگران با همدردی
 یاا  شخصای  هاای  فعالیا   دربااره  اسا   ممکن زندگی های مهار . کند می کم 

 تغییار  جها   آنهاا  از اسا   ممکان  همچنین، باشند دیگران به مربو  های فعالی 
 از عبارتناد  زنادگی  گاناه  ده هاای  مهاار  . شاود  استفاده سالم محیط ی  به محیط

 حال  تواناایی ، گیاری  تصامیم ، فاردی  باین  روابط، مایر ارتبا ، همدلی، خودآگاهی
 مقابلاه  توانایی و ناخوشایند های هیجان با مقابله، انتقادی تفکر، خال  تفکر، مسئله

 (.2003، جهانی بهداش  سازمان) استرس با

 زندگی های مهارت

 رواباط  برقاراری  در بالفعال  هاای  قابلیا   و هاا  توانمندی یعنی زندگی های مهار 
، شخصای  و اجتمااعی  های مسئولی  انجام، مایر و مناسبفردی  درون و فردی بین

 باه  کاه  اعمالی به توسل بدون ها کشمکش و تعارضا  حل و صحیحگیری  تصمیم
 اصال  ایان  بار  زنادگی  هاای  مهار  آموزش برنامه. زنند می صدمه دیگران یا خود

 کاه  اناد  آن نیازمناد  و شوند توانمند دارند حق نوجوانان و کودکان که اس  استوار
 ناوع  ایان . کنناد  دفاع زندگی سخ  های درموقعی  هایشان عالقه و خود از بتوانند
 محادود  آموزش به و دارند کلی نگاهی سالم  مخاطرا  از پیشگیری در ها برنامه

 .کنند نمی بسنده، مهار  ی  تنها

 1برتاوین  گیلبار   اقاداما   باا  و 1979 ساال  در زندگی های مهار  موضوع
 دانش برای را زندگی های مهار  آموزشی های دوره از ای مجموعه وی. شد مطر 
 بهداشا   متخصصاان  فاراوان  استقبال با که کرد تدوین نهم تا هفتم کالس آموزان
 اساتفاده  باا  چگونه که داد می یاد نوجوانان به آموزشی برنامه این. شد مواجه روانی
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 پیشانهاد  یاا  وسوساه  مقابال  در، نقاد تفکر وگیری  ، تصمیمقاطعی  های مهار  از
: 1384، پاور  شافیق  و بهااری ) کنناد  مقاوم ، همساالن سوی از مواد مصرف سوء
25.) 

 افا ایش ، زنادگی  هاای  مهار  آموزشی از هدف که اس  معتقد 1سلبی دیوید
، نیازهاا  ماایر  اداره در را افاراد  که هایی مهار  اس ؛ اجتماعی روحی های توانایی
 هاای  مهاار   اصطال (. 13: 1382، ادیب) سازد توانا زندگی فشارهای و ها سختی
 شاود  مای  گفته فردی میان و اجتماعی روانی های مهار  از ب رگی گروه به زندگی

 ارتباا   مایر طور ، بهکنند اتخاذ آگاهی با را تصمیماتشان کنند می کم  افراد به که
 و دهناد  گساترش  را خاود  شخصای  مادیری   و مقابلاه  های مهار ، سازند برقرار
 و شخصای  اعمال توانند می زندگی های مهار . باشند داشته بارآور و سالم زندگی
 هادای   طاوری  را اطاراف  محایط  باه  مربو  اعمال نی  و دیگران به مربو  اعمال
، جسامانی  بیشاتر  آسایش یعنی بیشتر سالم . شود منجر بیشتر سالم  به که کنند

 (.13: 1384، شریفی و کردنوقانی) اجتماعی و روانی
 و هاا  ارزش، داناش  تاا  ساازد  مای  قاادر  را فارد  زنادگی  هاای  مهار  آموزش

 قاادر  را فارد ، زنادگی  هاای  مهاار  . کناد  تبادیل  بالفعال  تواناهایی به را ها نگرش
 چناین  انجاام  میادان  و فرصا   و باشاد  داشاته  ساالم  رفتاار  و انگیا ه ، ساازند  می

 را نوجواناان  و کودکاان ، زنادگی  هاای  مهار . آورند می وجود به نی  را رفتارهایی
 احسااس  را آنچه های ارزش و نگرش، دانند می که را آنچه دانش که سازند می قادر
 کما   افاراد  باه  زنادگی  های مهار . آورند در عمل به ،دارند باور بدان و کنند می
 ارتباا   ای شایساته  و مطلاوب  نحاو  به سایرین با مختل  های وضعی  در کنند می

 .آورند دس  به مثبتی نتایج تا کنند برقرار

 ای رسانه سواد

 باه تنهاایی   ارتبااطی  ناوین  هاای  فنااوری  و هاا  رساانه  از اساتفاده ، حاضر عصر در
 بادانیم  داریام  نیاز ما چراکه. کند یاری انسانی توسعه به دستیابی در را ما تواند نمی
 چاه ، بگیاریم  بهاره  هاا  آن اطالعااتی  مناابع  و هاا  رسانه از چگونه فضایی چنین در
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 زنادگی  از شاناختی  باه  کل در و ب نیم پس را اطالعاتی چه و انتخاب را چی هایی
 و هاا  مهاار   از معقاولی  ساطح  به دستیابی مستل م فرایند این. برسیم عصر این در

 حالا   از و گرفا   پایش  در را هاا  رساانه  با ارتبا  بتوان آن پایه بر تا اس  دانش
 الزم هاای  مهار  ای رسانه سواد. شد خارج جدید های رسانه با سویه ی  و انفعالی

 عاین  در و آماوزد  مای  ما به را ها رسانه با آگاهانه و متفکرانه ارتباطی برقراری برای
 مختلا   های رسانه های پیام به نسب  تحلیلی و نقادانه دیدگاهی، دقیق نگاهی حال

 (.133: 1387، راد بابایی) آورد می فراهم را نوین های فناوری و
 محساوب  بقاا  مهار  نوعی ای رسانه سواد، اطالعا  عصر در اساس برهمین

 اطالعاا   انباوه  میاان  از توانند می هستند ای رسانه سواد دارای که افرادی. شود می
 موضوع این، کنند درک را ها رسانه و کنند نقد، کنند تحلیل، ب نند انتخاب به دس 

 فراگیرترناد  هم که هایی رسانه ؛کند می پیدا مصدا  بیشتر جدید های رسانه مورد در
 .برخوردارند اطالعا  تبادل در بیشتری پیچیدگی از هم و

 تحقیق پیشینه

 ساواد  و ای رساانه  ساواد  عناوان  باا  تحقیقی( 1395) همکاران و پونکی اسمعیل -
 مبناای  بار  پژوهش این. دادند انجام کارآفرینی های قابلی  بر آنها تثییر و اطالعاتی

 جامعاه . اسا   همبستگی نوع از پیمایشی روش برحسب و کاربردی نوع از هدف
 علاوم  رشاته  و شناسی دانش و اطالعا  علم رشته دانشجویان، پژوهش این آماری

 در. اسا   طباطباایی  عالمه و تهران دانشگاه تکمیلی تحصیال  مقطع در ارتباطا 
 مطالعاا   و اساناد  بررسای  روش دو از هاا  داده گاردآوری  منظاور  به پژوهش این

 و اساانادی مطالعااه روش از ابتاادا. اساا  شااده اسااتفاده پرسشاانامه و ای کتابخانااه
 کاارآفرینی  و اطالعااتی  سواد، ای رسانه سواد نظری مبانی بررسی برای ای کتابخانه

 پرسشانامه ، پاژوهش  مادل  اسااس  بار  و هاا  پیشینه بررسی با سپس؛ شد برده بهره
 از اساتفاده  با اب ار پایایی. گردید پخش آماری جامعه بین در و شد ساخته موردنظر

 آماار  هاای  روش از اساتفاده  باا  هاا  داده. آمد دس  به 917/0 مقدار کرونباخ آلفای
 سطح که دادند نشان ها یافته. گرفتند قرار وتحلیل تج یه مورد استنباطی و توصیفی

 هاای  ویژگای  ساطح  و مطلوب حد در دانشجویان اطالعاتی سواد و ای رسانه سواد
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 .دارد قرار مطلوب نسبتا  حد در کارآفرینی
 از یکاای عنااوان بااه اخالقاای سااواد عنااوان بااا تحقیقاای( 1395) نصاایری -

 نظار  در بادون  خاالق . داد انجاام  اجتماعی مسئولی  و ای رسانه سواد های رهیاف 
 انساانی  کانش  ناوعی  اخالقای  قضااو   و معناس  بی هایش کنش و انسان گرفتن
 کاه  زماانی . کناد  مای  کساب  پیراماونش  محایط  از فرد که اس  هایی پیام به نسب 

 و رساانه  نویسانده؛  زعام  به شود می خاص های رسانه یکسری به رسانه از صحب 
 و مجاازی  فضاای ، مااهواره ، تلوی یاون ، رادیاو ، کتااب ، مطبوعا  مانند صرفا  پیام
 تواناد  مای  دارد وجاود  ما اطراف در که آنچه هر بلکه، گردد نمی اطال  هایشان پیام

 .باشاد  رساانه  ی  تواند می خود فردی هر اینکه کما، کرد عمل رسانه ی  همانند

 و اخالقای  ساواد ، ای رساانه  ساواد  مالفاه  ساه  بررسای  حاضر نوشتار اصلی هدف
 عناوان  باه  انساانی  عاملیا   ال اماا   کنار در آنها میان ارتبا  و اجتماعی مسئولی 

 و هاا  افاق ، زوایاا  از برخای  منطقای  تحلیال  با بتوان تا اس ؛ جامعه بستر در رسانه
 باه  توجاه  بحا   ایان  اساسای  قاعده. داد نشان را مفاهیم این پیشروی های چالش
 مادیری   تواناایی  و اجتماعی مسئولی  همان که همگان آسایش و سالم ، امنی 

 و فهام  باا  اخاال   مفهوم که موضوع این داشتن نظر در با. اس ، اس  آن مناسب
 اضاالع  از یکای  عناوان  باه  و اخالقی سواد عنوان تح ، اجتماعی مسئولی  دانش
 تاوان  مای ( اخالقای  و شاناختی  زیباایی ، عااطفی ، شاناختی  حاوزه ) ای رسانه سواد
. کارد  فارض  زنادگی  بارای  یکام  و بیسا   قارن  انساان  نیازهاای  سایر با طراز هم

 توجاه  ارتباطی رفتارهای و تصمیما  فردی و شخصی بعد به اخال  که همانطور
 مارتبط  فراشخصای  مساائل  و اجتماعی جنبه به اجتماعی مسئولی ، مقابل در. دارد
 .اس  نیازمند رویکرد دو هر به میان این در ای رسانه سواد و ؛اس 

 و والادین  ای رساانه  ساواد  عناوان  باا  را تحقیقی( 1394) همکاران و فتحی -
. دادناد  انجاام  تهاران  شاهر : مطالعاه  ماورد  ؛کودکاان  تلوی یونی های برنامه مصرف

 هاای  برناماه  مصارف  باا  والادین  ای رساانه  ساواد  رابطاه  بررسی هدف با پژوهشی
 پیمایشای  روش باه  نفر 400 نمونه حجم با تهرانی ساله 10 تا 5 کودکان تلوی یونی

 دارناد  اذعاان  والدین از درصد 95 از بیش پژوهش این نتایج اساس بر. شود انجام
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 43 .کنناد  مای  تماشاا  را یاران امهوری اسالمی ج یسیما های برنامه آنان کودکان که
 تماشاای  در را کودکانشاان  درحادکم  درصاد  43 و زیااد  حاد  در مادران از درصد
 خاود  فرزندان اصال  مادران از درصد 14 تنها. کنند می همراهی تلوی یون های برنامه

 نظاری  مادل  براسااس  کنند؛ نمی همراهی تلوی یون های برنامه تماشای هنگام به را
 ساهم  ترتیاب  باه  پاژوهش  های داده موردتثیید و نظری چهارچوب از آمده دس  به

 هاا  مهاار   533/0 وسااختار  ریا ی  برناماه  ترتیاب  باه  ای رسانه سواد های شاخص
 .باشند می 232/0 پیام پردازش و پیام و 234/0 مخاطب جایگاه 285/0

 تعامل در ای رسانه سواد بررسی عنوان با تحقیقی( 1394) آقاسی، باشی مین -
 این. داد انجام تهران های دانشگاه دانشجویان مطالعه مجازی؛ اجتماعی های شبکه با

 اجتمااعی  هاای  شابکه  باا  تعامال  در را دانشجویان ای رسانه سواد دارد تالش مقاله
 نظرسانجی  نتاایج  از مطالعاه  ایان  در رفتاه  کار به اطالعا . نماید ارزیابی مجازی

 1393 خارداد  در نموناه  402 باا  کاه  تهران شهر دولتی های دانشگاه در شده انجام
 از اساتفاده  چگاونگی  و میا ان  پاژوهش  ایان  در. اس  شده استخراج، شده انجام
 شده بررسی غیره و «تانگو»، «وایبر»، «بوک فیس» چون مجازی اجتماعی های شبکه
 .باشد رهنمون شده مطر  زمینه در تواند می که اس 

 ای رساانه  سواد می ان عنوان با را تحقیقی( 1393) همکاران و ری ی اشرفی -
 اطالعااتی  و ای رساانه  ساواد  های شاخص براساس دانشجویان بین در اطالعاتی و

 دانشاجویان  اطالعاتی و ای رسانه سواد می ان داد نشان ها یافته. دادند انجام یونسکو
 به نهادن ارج به مربو  میانگین بیشترین. اس  مطلوب نسبتا  و متوسط حد از باالتر

 طریاق  از اطالعاا   انتقاال  باه  مرباو   میاانگین  کمترین و دیگران علمی تولیدا 
 ساواد  میا ان  و تثهال  وضاعی   و جنسای   باین  مقایساه . اسا   رسمی سخنرانی

 تفااو   ماذکور  متغیرهاای  و اطالعاتی سواد بین که داد نشان اطالعاتی و ای رسانه
 .ندارد وجود داری معنی

 اصاول : یاادگیری  بارای  جهاانی  طراحای  عنوان با را تحقیقی( 2017) 1لیچ -
 انجاام  ای رساانه  و دیجیتاالی  ای رسانه سواد صالحی  موانع کاهش برای راهنمایی
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 طراحای  اصول که اس  تحقیق بر مبتنی رویکرد ی  دیجیتال های رسانه تولید. داد
 و یاادگیری  بارای  هاایی  گ یناه  و دهاد  مای  آموزش را( UDL) یادگیری برای وب

 یاادگیری  مختلا   های توانایی با آموزان دانش از گسترده ای مجموعه برای ارزیابی
 «نااتوان » کاه  را آماوزانی  داناش  از برخای  استعداد کش  تجارب و کند می فراهم

 کشا  ، افاراد  از برخای  بارای . شناساند  مای  رسامی   باه ، اسا   شاده  نامگذاری
 تواناد  مای ، شاود  مای  فعال تولید فرآیند طریق از یادگیری هنگام که هایشان توانایی
 هاای  اساتراتژی  و معلماان  کیفیا  ، دسترسای  گرچه. شود تر عمیق یادگیری باع 

 هاای  رساانه  تولیاد  یاادگیری  تجربیا ، دهند می نشان را مهمی های چالش ارزیابی
 و بااز  ارتباطاا   کاه  دهناد  مای  ارائاه  تعاملی اجتماعی و غنی محیط ی ، دیجیتال
 .کند می فراهم یادگیری برای را هیجان

 هاای  رساانه  ساواد  آماوزش  تاثییر  عناوان  باا  را تحقیقی( 2017) 1پروبس  -
 از اساتفاده  امکاان  مقالاه  این. داد انجام احساسی و اجتماعی یادگیری در اجتماعی
 فاردی  آموزشای  برناماه  از بخشای  عناوان  باه  را اجتماعی های رسانه سواد آموزش

(IEP )بررسای  معلول آموزان دانش احساسی و اجتماعی یادگیری نتایج بهبود برای 
 تادریس  بارای  کلیادی  مباحا   از اساتفاده  بارای  چاارچوبی  مقالاه  ایان . کناد  می

 هاای  معلولیا   باا  آموزان دانش اهداف و خاص عاطفی و اجتماعی های صالحی 
 بارای  ای رسانه سواد کلیدی مباح  از استفاده با. کند می فراهم عاطفی و اجتماعی
 و تج یاه  راهبردهاای  باا  را آماوزان  داناش  توانناد  می مربیان، ها توانمندی آموزش
 هاای  مهار  کنار در، دیجیتال دنیای در مسئوالنه اقداما  و ایجاد، ارزیابی، تحلیل

 و احساساای، اجتماااعی عواطاا  از بساایاری بااا معمااوال  کااه عاااطفی و اجتماااعی
 .کنند آشنا اس  همراه رفتاری اختالال 

 کاه  اسا   پرداختاه  مادل  ی  تشریح به خود پژوهش در( 2012) ویتورث -
 ای رساانه  ساواد  سازی پیاده و تجسم مختل  های شیوه تولید و درک برای تواند می
 تحلیل و تج یه جه  مدل این داد نشان نتایج. گیرد قرار استفاده مورد اطالعاتی و

 شاامل ، اطالعااتی  و ای رساانه  ساواد  ارتقاای  راستای در اقداما  از وسیعی طی 

                                                                                                                                 

1. Probst 
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 اساتفاده  قابال  جامعاه  آموزش امر در پروژه ی  و آموزشی های دوره، خودآموزها
 اطالعااتی  منابع از ای مجموعه توانند می اجتماعی های رسانه چگونه که این و اس 

 .نمایند ایجاد خود جامعه برای خوب کیفی  با، شده تعری 

 بارای  ای رساانه  ساواد  داشاتن  آفریقاا  در کاه  دهاد  می نشان( 2012) صالح -
 ایان  همچناین . اسا   ضاروری  سیاسای  و اجتمااعی ، اقتصاادی  توسعه به رسیدن

 ای رساانه  سواد سطح ارتقای به کم  جه  را عملی های حل راه از برخی پژوهش
 .دهد می ارائه جنوبی آفریقای محرومان میان در اطالعاتی و

 تحقیق های فرضیه

 .دارد تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر خودآگاهی مهار . 1

 .دارد تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر همدلی مهار . 2

 .دارد تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر مایر ارتبا  مهار . 3

 .دارد تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر فردی بین روابط مهار . 4

 .دارد تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه سواد برگیری  تصمیم مهار . 5

 .دارد تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر مسئله حل توانایی مهار . 6

 .دارد تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر شهروندان خال  تفکر مهار . 7

 .دارد تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر انتقادی تفکر مهار . 8

 تهرانای  شهروندان ای رسانه سواد بر ناخوشایند های هیجان با مقابله مهار . 9
 .دارد تثییر

 تاثییر  تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر استرس با مقابله توانایی مهار . 10
 .دارد

 تهرانای  شاهروندان  بار  ای رسانه سواد شناختی بعد بر زندگی های مهار . 11
 .دارد تثییر

 شاهروندان  ای رساانه  ساواد  شاناختی  زیباایی  بعاد  بر زندگی های مهار . 12
 .دارد تثییر تهرانی

 تهرانای  شاهروندان  ای رساانه  ساواد  احساسای  بعد بر زندگی های مهار . 13
 .دارد تثییر
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 تاثییر  تهرانی شهروندان ای رسانه سواد اخالقی بعد بر زندگی های مهار . 14
 .دارد

 تحقیق روش

 پرسشانامه  گیاری؛  انادازه و ابا ار   یمایشیپ ی تکن، یمایشیروش پ، یقتحق این در
 براسااس . اسا   تهاران  شاهر  شاهروندان  شامل آماری جامعه. اس  ساخته محقق
 حجام . اس  نفر میلیون 13 حدود در تهران شهروندان جمعی  سرشماری آخرین
 ایان  در. آماد  دسا   باه  نفار  385 نموناه  حجم کوکران فرمول از استفاده با نمونه

 5 باه  تهران شهر. شد استفاده ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه روش از پژوهش
 روش از اساتفاده  با ابتدا در. شد تقسیم مرک  و غرب، شر ، جنوب، شمال، بخش
 منطقاه  3، بخاش  هار  در تهاران  شاهر  منطقاه  22 بین از ساده تصادفی گیری نمونه

 درون و شاد  نوشاته  کاغاذ  روی بر منطقه هر محال  اسامی سپس. شدند انتخاب
 باا  محلاه  هار  در ساپس . شدند انتخاب محله 2 منطقه هر از و شد ریخته ای کیسه

 موجاود  مناازل  پالک بین از. شدند انتخاب کوچه 2 ساده تصادفی روش از استفاده
 در پرسشانامه  و شادند  انتخااب  سااده  تصادفی صور  به پالک 7 نی  کوچه هر در
 هاای  مهاار   و ای رساانه  ساواد  سنجش برای .گردید آوری جمع و توزیع آنها بین

 توساط  زنادگی  های مهار  مقیاس. شود می استفاده استاندارد پرسشنامه از زندگی
 مقیاااس و بسااته نااوع از سااااال  .شااد ساااخته( 1389) همکاااران و ساااعتچی

 .بود لیکر  مقیاس نوع ازسااال ،  گیری اندازه

 متغیرها عملیاتی و مفهومی تعاریف

 و هاا  نگارش ، ها دانش، ها توانایی عنوان به را زندگی های مهار :زندگیهایمهارت
. شاود  می آموخته زندگی در موفقی  و شادمانی برای که اند کرده تعری  رفتارهایی

 باه  و یابند سازگاری زندگی های موقعی  با تا سازد می قادر را انسان ها مهار  این
 راحتای  به تا گیرند می یاد افراد ها مهار  این رشد طریق از. باشند داشته تسلط آنها

 را زنادگی  و کنناد  بیاان  خااطر  امنیا   با را خود احساس، کنند زندگی دیگران با
 (.96: 1388، پیداد؛ فراهانی فرمهینی) باشند داشته دوس 
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 ،قاو   و ضاع   نقاا   از شاناخ   تواناایی  خودآگاهی، مهار  :خودآگاهی
 فاردی،  حقاو   تاا  اسا   خاود  از بیناناه  واقع تصویر و ها رغب   ا،نیازه ها، خواسته

 سااال  این به مهار  این کسب با. بشناسیم بهتر را خود های مسئولی  و اجتماعی
 (.1387 دهستانی،) گوییم می پاسخ «کیستم؟ من» که اساسی

 آن در که زمانی حتی را دیگران زندگی بتواند فرد اینکه یعنی همدلی :همدلی          
 دیگار  های انسان بتواند تا کند می کم  فرد   به همدلی . کند درک ندارد قرار شرایط

 رواباط  همدلی   . بگذارد احترام آنها به و بپذیرد اس  متفاو  آنها با وقتی حتی را
نسب  به     پذیرنده و کننده حمای  رفتارهای ایجاد به و بخشد می بهبود را اجتماعی

 کرده توجه دیگران به تا شود می موجب مهار  شود این دیگر منجر می های انسان
 شویم ن دیکتر هم به بهتر اجتماعی روابط ایجاد با و باشیم داشته دوس  را آنها و
                                                                  (.1392 خان اده،)

 دیگاران  موقعیا   درک بارای  آماوزد  می ما به مهار  این کسب: مایر ارتبا  
 و احسااس  از را دیگاران    چگوناه  و دهایم  گاوش  فعاالناه  آناان  سخنان به چگونه
  نی  مقابل طرف خود های خواسته آوردن دس  به ضمن تا کنیم آگاه خود نیازهای

 ضامن  کاه  اسا   مهاارتی  :فردی بین روابط    .(1385، میلبرن) کند رضای  احساس 
 باا  فارد  مثبا   و ماایر  فاردی  باین  روابط شود می موجب مشارک  روحیه تقوی 
 اسا   دوساتانه  روابط ایجاد توانایی موارد این از یکی . شود ایجاد دیگر های انسان

 و ساالم  اجتمااعی  روابط. دارد مهمی بسیار نقش اجتماعی و روانی سالم  در که
                                               . (1384 وود،) هستند فردی بین روابط مهم منبع ی  عنوان به خانوادگی گرم روابط
 آگااهی  و اطالعا  با تا کند می کم  ما به گیری تصمیم مهار  :گیری تصمیم 
 و بگیاریم  کار به و کرده انتخاب را حل راه بهترین بین از  مختل  های حل راه کافی

 نحاو  باه  تاا  کناد  مای  کما   فارد  باه  توانایی این    . باشیم نی  آن پیامدهای پذیرای
 توجه با بتوانندنوجوانان  و کودکان اگر . کند گیری تصمیم   مسائل مورد در مایرتری

 هار  پیاماد  و کارده  بررسای  را انتخااب  مختلا   جوانب خود بینانه واقع اهداف به
 نیا   اعمالشاان  بهداشا   باالتر سطو  در توانند می مسلما  کنند ارزیابی را    انتخاب

                   .(1382 ادیب،)کنند  گیری تصمیم 
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 توجه با که دهد می ما به را توانایی این مسئله حل مهار  :توانایی حل مسئله
 مشکل یا مسئله حل جه  در   بتوانیم خود ذهنی های توانمندی و عملی تجارب به

 قاادر  را فارد  همچناین  تواناایی  ایان  . یاابیم  دس  مطلوب نتیجه به و برداشته قدم
 چنانچاه  زنادگی  مهم مسائل . کند حل را زندگی مسائل                             مایرتری طور به  تا سازد می
(.1382 ادیب،) کنند می ایجاد روانی استرس ، بمانند باقی نشده حل                                                                                                                                

 تفکار  مهاار  . آماوزیم  می کودکی از که اس  مهارتیکردن  فکر: خال  تفکر      
 تفکر مهار . آورد می فراهم ما برای را جدید اندیشه تولید و کش  قدر ، خال 
 منفای  احساساا   چگوناه  نااگوار  حوادث با مواجهه در کند می کم  ما به خال 
 ایان  در. اس  دیدن دیگر نوع خال  تفکر. کنیم تبدیل مثب  احساسا  به را خود
 بارای  فرصا   یا   بلکاه  آید نمی حساب به م احم عامل ی  مشکل گاه هیچ تفکر

 نکارده  توجاه  آن باه  کسای  تااکنون  کهشود  می تلقی بدیع و نو های حل راه کش 
                   (.1384، نظری) اس 

 ماا  به مهار  این کسب. اس  تفکر از دیگر نوعی نقادانه تفکر: انتقادی تفکر
 ساال موضوع آن مورد در ابتدا، کنیم رد یا قبول سادگی به را چی ی هر تا آموزد می
، برخوردارناد  نقاداناه  تفکر از که کسانی .کنیم رد یا بپذیریم سپس، کنیم استدالل و

، شاوند  نمای ... و افاراد  و هاا  گاروه  جاذب  راحتی به و خورند نمی را دیگران فریب
 (.1392، زردخانه اکبری) اندیشند می کار عاقب  بهکردن  ساال با همواره چراکه

 هاا  هیجاان  تا سازد می قادر را فرد توانایی این: ناخوشایند های هیجان با مقابله
 بتواناد  و بداند را رفتار بر ها هیجان تثییر نحوه، دهد تشخیص دیگران و خود در را

 و غم مثل، هیجانی حاال  با اگر. دهد نشان مختل  های هیجان به مناسبی واکنش
 ساالم   بار  ای منفای  تاثییر  هیجاان  ایان  نشاود  برخورد درس  اضطراب یا خشم

 خواهاد  دنباال  به منفی پیامدهای، سالم  برای و گذاش  خواهد روانی و جسمی
 (.1385، مرادی و بیرامی) داش 

 مختلا   هاای  اساترس  شاناخ   شاامل  توانایی این: استرس با مقابله توانایی
، انساان  بر آن تثییر نحوه و استرس منابع شناسایی. اس  فرد بر آنها تثییر و زندگی

 کااهش  را استرس و فشار خود های گیری موضع و اعمال با تا سازد می قادر را فرد
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 (.1381، اورنسن) دهد
 اطالعاا   انتقاال  و ارزیابی، تحلیل، دسترسی قدر  و توانایی: ای رسانه سواد

 چااپی  غیار  و چااپی  مختلا   هاای  چاارچوب  در توان می که ای رسانه های پیام و
 (.233: 1379، کانسیداین) گویند می ای رسانه سواد را نمود عرضه

 باه  که اس  ایحیطه ادراکی یا شناختی شمول: ای رسانه سواد شناختی حوزه
 از ای مجموعاه ، ادراکای  هاای  شایساتگی . شود می مربو  فکری و ذهنی فرایندهای

 خااص  ارائاه  نحوه علل کش  و ها پیام ترین پیچیده درک تا ها نشانه ساده شناخ 
 ایجااد  باه  کاه  اس  عقالنی بعد همان این. گیرد برمی در را رسانه ی  وسیله به آن

 را بعاد  ایان  دیگار  تعبیار  باه . شاود  می منتهی معنا ساختن فرایند در غنی مضمونی
: از اناد  عباار   ارتباطاا  ، آورد شامار  به ارتباطا  از تعری  این بر ناظر توان می

 و فرساتنده  باین  معنای  مشاابه   بر مشرو  معنی تسهیم و تفاهم و تفهیم فراگرد
 (.88:1389، قاسمی) پیام گیرنده

 کاامال   کاه  اسا   بعادی  حسای  هاای  تواناایی : ای رسانه سواد احساسی حوزه
 الیاه  که اس  دیگری بعد، حسی حیطه اما. اس  افراد عاطفه و احساس به وابسته
 حاواس  از یکای  طریاق  از مخاطاب  کاه  جاایی ، بخشاد  می شکل را ادراک بیرونی

 کنناده  تاداعی  موضاوع  ایان  اماا  گیرد می قرار ای رسانه های پیام معرض در گانه پنج
 حاواس  ایان  از یکای  امتاداد  در رساانه  هر» گوید می که اس  لوهان م  نظریا 

 هاای  پیاام  باا  حسای  ارتباطاا   در مخاطباان  از برخای  میان این در «اس  گانه پنج
 ای پااره  و مثب  آیار دارای ها آن از برخی که هایی پیام هستند؛ قوی بسیار ای رسانه
 نهفتاه  حسی ابعاد کش  در تالشی ای رسانه سواد رو ازاین. هستند منفی آیار دارای

 .آید می حساب به ای رسانه های پیام در
 دربااره  اطالعااتی  شاامل  زیباشاناختی  بعاد : ای رساانه  ساواد  زیباشناختی بعد
 پرسش این برابر در ما قضاو  مبنای اطالعا  این. اس  پیام ی  تولید چگونگی

، دان موسایقی  خوانناده ، باازیگر ، عکااس ، نویسانده  بهتارین  کسای  چاه  کاه  اس 
 محصاوال   دربااره  تاا  کناد  می کم  ما به بعد این اس ...  و ، تدوینگرکارگردان
، باازیگردانی ، طراحای ، ناورپردازی ، ویراساتاری ، تادوین  مثال  خالقاناه  و استادانه
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 بعضای  بارای  مهاار   ایان . کنیم داوری و قضاو .. . و آرایی ، صفحهصدابرداری
 (.65: 1391، پاتر) اس  مهم و یضرور متخصصان
 درباااره اطالعااا  شااامل اخالقاای عرصااه: ای رسااانه سااواد اخالقاای بعااد

 مساتقر  رو  و ضمیر در که کنید تلقی اطالعاتی را اخالقی اطالعا . هاس  ارزش
 فاراهم  غلاط  و درسا   باه  راجاع  قضااو   بارای  بنیانی اطالعا  نوع این. اس 

 .کند می

 عملیاتی تعریف

 زنادگی  های مهار  پرسشنامه از پاسخگو فرد که اس  ای نمره:زندگیهایمهارت
 زمیناه  در ساااالتی  آن در و اسا   سااخته  محقق پرسشنامه این. آورد می دس  به

 حال  تواناایی گیاری،   ، تصامیم فاردی  باین  روابط، مایر ارتبا ، همدلیخودآگاهی، 
 با مقابله توانایی، ناخوشایند های هیجان با مقابله، انتقادی تفکر، خال  تفکر، مسئله

 .اس  استرس
 مالفاه  ایان  باه  مربو  های ساال به پاسخگویی از فرد که ای نمره :خودآگاهی

 .آورد می دس  به زندگی های مهار  نامه پرسش در( 11 تا 1 های گویه)
 مالفاه  ایان  باه  مرباو   هاای  سااال  باه  پاسخگویی از فرد که ای نمره: همدلی

 .آورد می دس  به زندگی های مهار  نامه پرسش در( 83-77 های گویه)
 مالفاه  ایان  به مربو  های ساال به پاسخگویی از فرد که ای نمره: مؤثرارتباط 

 .آورد می دس  به زندگی های مهار  نامه پرسش در( 22 تا 12 های گویه)
 ایان  باه  مرباو   هاای  ساال به پاسخگویی از فرد که ای نمره: فردیبینروابط

 .آورد می دس  به زندگی های مهار  نامه پرسش در( 34-23 های گویه) مالفه
 مالفاه  ایان  به مربو  های ساال به پاسخگویی از فرد که ای نمره: گیریتصمیم 

 .آورد می دس  به زندگی های مهار  نامه پرسش در( 42-35 های گویه)
 ایان  باه  مربو  های ساال به پاسخگویی از فرد که ای نمره: مسئلهحلتوانایی 
 .آورد می دس  به زندگی های مهار  نامه پرسش در( 56 تا 51 های گویه) مالفه

 مالفاه  ایان  باه  مربو  های ساال به پاسخگویی از فرد که ای نمره: خالقتفکر
 .آورد می دس  به زندگی های مهار  نامه پرسش در( 62-57 های گویه)
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 مالفاه  این به مربو  های ساال به پاسخگویی از فرد که ای نمره: انتقادیتفکر
 .آورد می دس  به زندگی های مهار  نامه پرسش در( 69-63 های گویه)

 مالفه این به مربو  سااال  از فرد که ای نمره: ناخوشایندهایهیجانبامقابله
 .آورد می دس  به زندگی های مهار  نامه پرسش در

 باه  مربو  های ساال به پاسخگویی از فرد که ای نمره: استرسبامقابلهتوانایی
 .آورد می دس  به زندگی های مهار  نامه پرسش در( 50-43 های گویه) مالفه این

 آورد مای  دس  به ای رسانه سواد نامه پرسش از فرد که ای نمره :ایرسانهسواد
 .اس  اخالقی و احساسی، شناختی، زیباشناختی های مالفه شامل و

 مرباو   های ساال به پاسخگویی از فرد که ای نمره :ایرسانهسوادادراکیبعد
 .آورد می دس  به ای رسانه سواد نامه پرسش در( 4 تا 1 های گویه) مالفه این به

 هاای  سااال  باه  پاساخگویی  از فارد  کاه  ای نمره :ایرسانهسواداحساسیبعد
 دسا   باه  ای رساانه  ساواد  ناماه  پرسش در( 7 تا 5 های گویه) مالفه این به مربو 

 .آورد می
 هاای  سااال  به پاسخگویی از فرد که ای نمره :ایرسانهسوادشناسیزیباییبعد
 دسا   باه  ای رساانه  ساواد  نامه پرسش در( 11 تا 8 های گویه) مالفه این به مربو 

 .آورد می
 مرباو   های ساال به پاسخگویی از فرد که ای نمره :ایرسانهسواداخالقیبعد

 .آورد می دس  به ای رسانه سواد نامه پرسش در( 15-12 های گویه) مالفه این به

 تحقیق پرسشنامه روایی

 و اهاداف  باا  هماراه ( ای رساانه  ساواد  و زنادگی  هاای  مهار ) های پرسشنامه ابتدا
 و تجرباه  از پاژوهش  موضوع زمینه در که اساتید از تعدادی به پژوهش های فرضیه

 باا  آن ارتباا   و پرسشانامه  هاای  ساال مورد در تا داده برخوردارند کافی تخصص
 آوری جماع  آنها نظرا  آنگاه. کنند داوری و قضاو  پژوهش های فرضیه و اهداف

 .شد خواهد اجرا مدیران روی بر اصال  از پس ها پرسشنامه و
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 بارتلت کرویت و KMO آزمون .1 جدول

Kmo 0.711 گیری نمونه کفایت بررسی جهت 

 بارتلت کرویت آزمون
 709.352 اسکوئر کای

 0.001 معناداری سطح

 بررسای  جها   KMO1 آمااره  می ان که اس  مشخص فو  جدول نتایج اساس بر
 از بااالتر  میا ان  ایان  اگار  که اس  شده محاسبه 0.711 با برابر گیری نمونه کفای 

. اسا   برخوردار الزم کفای  از شده انتخاب نمونه که اس  آن از حاکی باشد 6/0
 باا  برابار  اساکوئر  کاای  می ان که بود آن از حاکی 2بارتل  کروی  آزمون همچنین

 از حااکی  آن مضامون  که اس  معنادار P<0.01 سطح در که آمده دس  به 709.352
 نتیجاه  ایان  باه  را ماا  درنهایا   و دارناد  را شدن عاملی توانایی ها داده که اس  آن
 .اس  برخوردار الزم روایی از گیری اندازه اب ار که رساند می

 ابزار پایایی

 روی پرسشانامه  دو هر، کرده انتخاب تصادفی صور  به ها آزمودنی از نفر 30 ابتدا
 به 0.705 و شد محاسبه پایایی ضریب کرونباخ آلفای روش از استفاده با، اجرا آنها

 نتیجاه  تاوان  می بنابراین، اس  0.7 از تر ب رگ آلفا مقدار آزمون این در. آمد دس 
 .برخوردارند الزم اعتبار از پرسشنامه سااال  که گرف 

 تحقیق های یافته

 توصیفی های یافته
 درصد فراوانی جنسیت

 66.1 226 مرد
 33.9 116 زن
 درصد فراوانی سن

 17.5 60 سال 24 تا 15
 33.6 115 سال 34 تا 25
 23.4 80 سال 44 تا 35
 17.5 60 سال 54 تا 45
 5.8 20 سال 64 تا 55

                                                                                                                                 

1. Kayser- Meyer- Oklin 

2. Bartlett’s Test of Sphericity 
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 2 7 سال 74 تا 65
 درصد فراوانی تحصیالت سطح

 9.9 34 سواد بی
 27.5 94 زیردیپلم
 19.3 66 دیپلم

 17.8 61 دیپلم فوق
 11.7 40 لیسانس

 11.4 39 لیسانس فوق
 2.3 8 دکتری

 درصد فراوانی سکونت محل
 20.2 69 شمال
 19.9 68 جنوب
 19.9 68 شرق
 20.2 69 غرب
 19.9 68 مرکز
 درصد فراوانی شغل
 56.7 194 شاغل
 16.1 55 بیکار

 5.6 19 آموز دانش و دانشجو
 9.9 34 سرباز

 11.7 40 دار خانه
 درصد فراوانی سکونت سابقه

 37.1 127 مجرد
 57 195 متأهل

 5.8 20 کرده فوت همسر
 0 0 گرفته طالق

 درصد فراوانی خارج به سفر تعداد
 68.1 233 ندارم

 20.2 26 سال در بار یک
 7.9 28 سال در بار 2
 3.8 13 بیشتر و بار 3
 درصد فراوانی دیگران با روابط میزان
 66.1 226 دارم زیادی خیلی روابط

 33.9 116 است محدود روابطم
 درصد فراوانی دیگر های زبان با آشنایی میزان

 23.1 79 ندارم
 27.8 95 کم

 28.9 99 تاحدودی
 20.2 69 زیاد
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 استنباطی های یافته

 از، تهرانای  شاهروندان  ای رساانه  ساواد  بار  زندگی های مهار  تثییر بررسی جه 
 .شود می ارائه زیر جدول در آزمون این نتایج. شد استفاده خطی رگرسیون آزمون

 تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر زندگی های مهارت تأثیر رگرسیون .2 جدول

 های مؤلفه
 مهارت
 زندگی

R R2 F 
 درجه
 آزادی

B 
 انحراف
 استاندارد

Beta t 
 سطح

 معناداری
 دوربین
 واتسون

 1.53 0.001 11.106 0.516 0.052 1.365 341 123.341 0.266 0.516 خودآگاهی

 1.398 0.001 17.911 0.697 0.041 0.731 341 320.808 0.458 0.697 مؤثر ارتباط

 1.603 0.001 13.871 0.601 0.043 0.597 341 192.398 0.361 0.601 همدلی

 روابط
 فردی بین

0.348 0.148 58.883 341 0.404 0.053 0.384 9.767 0.001 1.560 

 1.914 0.001 15.142 0.635 0.047 0.715 341 229.268 0.403 0.635 گیری تصمیم

 1.682 0.001 10.696 0.502 0.042 0.454 341 114.369 0.252 0.502 مسئله حل

 1.877 0.001 12.794 0.570 0.042 0.542 341 163.690 0.325 0.570 خالق تفکر

 تفکر
 انتقادی

0.632 0.399 225.609 341 0.693 0.046 0.632 15.020 0.001 1.541 

 با مقابله
 هیجان

0.430 0.185 77.295 341 0.468 0.053 0.430 8.792 0.001 1.451 

 با مقابله
 استرس

0.324 0.105 39.762 341 2.688 0.36 0.324 6.306 0.001 1.691 

 ساواد  و زندگی های مهار  های مالفه بین همبستگی که دهد می نشان فو  جدول
 معنااداری  ساطح  همچنین. دارد قرار زیاد تا کم حد در تهرانی شهروندان ای رسانه

 ساواد  بار  زنادگی  هاای  مهاار   هاای  مالفه که دهد می نشان( 0.001) آمده دس  به
 تعیاین  ضریب به توجه با همچنین. دارد معناداری تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه

(R
، (0.26) خودآگااهی  مهاار   کاه  گفا   تاوان  مای  متغیار  هر در آمده دس  به (2

 فاردی  باین  رواباط  مهاار  ، (0.36) همادلی  مهاار  ، (0.45) مایر ارتبا  مهار 
 تفکار  مهاار  ، (0.25) مساثله  حال  مهار ، (0.40)گیری  تصمیم مهار ، (0.14)

، (0.18) هیجاان  باا  مقابلاه  مهاار  ، (0.39) انتقاادی  تفکار  مهار ، (0.32) خال 
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 را( ای رساانه  ساواد ) وابساته  متغیار  تغییارا   از( 0.10) اساترس  باا  مقابله مهار 
 .کند می بینی پیش

 گیری نتیجه و بحث

 تهرانای  شاهروندان  ای رساانه  سواد بر خودآگاهی مهار  که داد نشان تحقیق نتایج
 مهاار   کاه  نماود  تبیاین  تاوان  مای  گوناه  ایان  را نتیجاه  ایان . دارد معناداری تثییر

 و هاا  رغب   نیازها، ها، خواسته قو ، و ضع  نقا  از شناخ  توانایی خودآگاهی،
 را خاود  هاای  مسئولی  و اجتماعی فردی، حقو  تا اس  خود از بینانه واقع تصویر

 پاساخ  «کیساتم؟  مان » کاه  اساسی ساال این به مهار  این کسب با. بشناسیم بهتر
 باشاد  دارا را خودآگااهی  مهاار   فارد  کاه  وقتی گف  توان می بنابراین .گوییم می
 تحلیال  شرایطش با متناسب را ای رسانه های پیام خود، از کافی شناخ  با تواند می
 باا  کاه  دهاد  قارار  ای رساانه  هاای  پیاام  و هاای  رساانه  معارض  در را خاود  و کند

 گفا   توان می توصی  این با. باشد داشته تناسب او اجتماعی و فردی های ویژگی
 .باشد داشته تثییر ای رسانه سواد بر تواند می خودآگاهی مهار  که

 شاهروندان  ای رساانه  ساواد  بر همدلی مهار  داد نشان تحقیق نتایج همچنین
 حتای  را دیگاران  زندگی بتواند فرد اینکه یعنی همدلی. دارد معناداری تثییر تهرانی
 بتواناد  تا کند می کم  فرد به همدلی .کند درک ندارد قرار شرایط آن در که زمانی
 .بگاذارد  احترام آنها به و بپذیرد اس  متفاو  آنها با وقتی حتی را دیگر های انسان

 و کنناده  حمایا   رفتارهاای  ایجااد  به و بخشد می بهبود را اجتماعی روابط همدلی
 باه  تاا  شود می موجب مهار  این. شود می منجر دیگر های انسان به نسب  پذیرنده
 به بهتر اجتماعی روابط ایجاد با و باشیم داشته دوس  را آنها و کرده توجه دیگران

 باا  تواناد  مای  اسا ،  همادلی  مهاار   دارای که فردی بنابراین. شویم ن دیکتر هم
 متوجاه  و کند درک را آنها های پیام و کند همدلی ها رسانه در حاضر های شخصی 

 از اساتفاده  باا  همچناین  اس ، بوده چه شخصی  این ارائه از رسانه هدف که شود
 فارد  تاا  شود می باع  بخشد، بهبود را فرد اجتماعی روابط تواند می که مهار  این
 هاای  پیاام  هاای  تحلیال  و بیشتر اطالعا  از بهتر، اجتماعی روابط داشتن جه  به

 همادلی  مهاار   که گف  توان می اساس این بر. گردد برخوردار تر متنوع ای رسانه
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 دهد قرار خود تثییر تح  را ای رسانه سواد تواند می
 ای رساانه  ساواد  بار  ماایر  ارتباا   مهاار   کاه  باود  این تحقیق نتیجه سومین

 بارای  آماوزد،  مای  فارد  به مهار  این کسب. دارد معناداری تثییر تهرانی شهروندان
 دیگاران  چگوناه  و دهد گوش فعاالنه آنان سخنان به چگونه دیگران موقعی  درک

 خاود  های خواسته آوردن دس  به ضمن تا کند آگاه خود نیازهای و احساس از را
 فارد  تاا  شاود  مای  باع  مایر ارتبا  مهار . کند رضای  احساس نی  مقابل طرف
 رواباط  ایان  از اساتفاده  باا  و نمایاد  برقرار دیگران با را تری کامل و تر قوی ارتبا 
 زمیناه  در افکار تکثر با و گیرد قرار ای رسانه های پیام تحلیل معرض در بهتر بتواند

 ای رساانه  سواد که گردد باع  تواند می موضوع این که گیرد قرار ای رسانه های پیام
 تح  تواند می ای رسانه سواد که پذیرف  توان می توضیحا  این با. یابد بهبود فرد
 .گیرد قرار مایر ارتبا  مهار  تثییر

 رواباط  مهاار   از باود  عباار   آماد  دسا   به تحقیق این از که بعدی نتیجه
 را نتیجاه  ایان . دارد معنااداری  تاثییر  تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر فردی بین
 تقویا   ضامن  کاه  اسا   مهاارتی  فاردی  بین روابط نمود تبیین توان می گونه این

 هاای  انساان  باا  فرد مثب  و مایر فردی بین روابط شود می موجب مشارک  روحیه
 در کاه  اسا   دوساتانه  رواباط  ایجااد  تواناایی  موارد این از یکی . شود ایجاد دیگر

 رواباط  و ساالم  اجتماعی روابط. دارد مهمی بسیار نقش اجتماعی و روانی سالم 
 مانند نی  مهار  این .هستند فردی بین روابط مهم منبع ی  عنوان به خانوادگی گرم

 ای روحیااه فاارد تااا گااردد باعاا  هماادلی، مهااار  و مااایر ارتبااا  هااای مهااار 
 او گساترده  رواباط  و گیرد قرار فعال مخاطبان جرگه در و باشد داشته جو مشارک 

 ای رساانه  هاای  پیاام  خصاوص  در متعادد  هاای  دیدگاه از بتواند که گردد می باع 
 .یابد اف ایش او ای رسانه سواد تا شود می باع  امر همین و گردد برخوردار

 دارد، معنااداری  تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه سواد بر گیری تصمیم مهار 
 باا  تاا  کناد  مای  کما   ماا  باه  گیاری  تصامیم  مهار .  بود تحقیق بعدی نتیجه این

 کارده  انتخاب را حل راه بهترین بین از  مختل  های حل راه کافی آگاهی و اطالعا 
 کناد  می کم  فرد به توانایی این .باشیم نی  آن پیامدهای پذیرای و بگیریم کار به و
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 نوجواناان  و کودکاان  اگار  .کناد  گیاری  تصمیم مسائل مورد در مایرتری نحو به تا
 و کرده بررسی را انتخاب مختل  جوانب خود بینانه واقع اهداف به توجه با بتوانند
 بهداشا   بااالتر  ساطو   در توانناد  مای  مسالما   کنناد  ارزیاابی  را انتخاب هر پیامد

 جها   باه  تواناد  مای  گیری تصمیم مهار  بنابراین .کنند گیری تصمیم نی  اعمالشان
 تااوان بهتاار، هااای تصاامیم اتخاااذ و موضااوعا  فهاام و درک قاادر  باااالبردن

 و دهاد  مای  اف ایش افراد در نی  را ای رسانه های پیام محتوای زمینه در گیری تصمیم
 قرار گیری تصمیم مهار  تثییر تح  ای رسانه سواد که گف  توان می اساس این بر

 .دارد
 ساواد  بار  مسائله  حال  تواناایی  مهاار   کاه  داد نشاان  تحقیق نتایج ادامه، در

 را تواناایی  ایان  مسئله حل مهار . دارد معناداری تثییر تهرانی شهروندان ای رسانه
 در   بتاوانیم  خاود  ذهنای  های توانمندی و عملی تجارب به توجه با که دهد می ما به

 ایان  .یاابیم  دسا   مطلاوب  نتیجاه  باه  و برداشاته  قدم مشکل یا مسئله حل جه 
. کناد  حل را زندگی مسائل مایرتری طور به تا سازد می قادر را فرد همچنین توانایی

. کنناد  مای  ایجااد  روانی   استرس  ، بمانند باقی نشده حل چنانچه زندگی مهم مسائل 
 و رساانه  باا  مواجهاه  ناوع  اسا   روبرو آن با فردی هر که روزمره مسائل از یکی
 و اهاداف  با که متنوع های پیام ارائه جه  به توانند می ها رسانه. هاس  آن های پیام

 ایجااد  را مسائلی خود مخاطب برای دارد، هماهنگی خودشان داخلی های سیاس 
 هاا  رساانه  با مواجهه از ناشی مسائل تواند می مسثله، حل مهار  دارای فرد. نمایند

                   .بود خواهد باالتری ای رسانه سواد دارای جه  این به و نماید حل نی  را
 شاهروندان  ای رساانه  سواد بر خال  تفکر مهار  که دریاف  محقق همچنین

 کاودکی  از فاردی  هار  کاه  اسا   مهاارتی  کاردن  فکار . دارد معناداری تثییر تهرانی
 فاراهم  را جدیاد  اندیشاه  تولیاد  و کشا   قادر   خاال ،  تفکر مهار . آموزد می
 چگوناه  نااگوار  حاوادث  باا  مواجهه در کند می کم  خال  تفکر مهار . آورد می

 دیادن  دیگار  ناوع  خاال   تفکر. کرد تبدیل مثب  احساسا  به را منفی احساسا 
 یا   بلکاه  آیاد  نمی حساب به م احم عامل ی  مشکل گاه هیچ تفکر این در. اس 

 آن باه  کسای  تااکنون  کاه شاود   می تلقی بدیع و نو های حل راه کش  برای فرص 
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 باعا   تفکار  نوع این داشتن که گف  توان می توضیحا  این با. اس  نکرده توجه
 و دهاد  قرار موردبررسی هم دیگری زوایای از را ای رسانه پیام، مخاطب تا شود می
 خاال   تفکار  مهاار   کاه  گفا   توان می بنابراین. نپذیرد را ها رسانه پیام سادگی به

 .دهد قرار تثییر تح  را فرد ای رسانه سواد تواند می

 ای رساانه  ساواد  بار  انتقاادی  تفکر مهار  که داد نشان تحقیق نتیجه هشتمین
 هار  تاا  آماوزد  مای  فرد به مهار  این کسب .دارد معناداری تثییر تهرانی شهروندان

 اساتدالل  و سااال  موضاوع  آن ماورد  در ابتدا، نکند رد یا قبول سادگی به را چی ی
 دیگاران  فریب، برخوردارند نقادانه تفکر از که کسانی .کند رد یا بپذیرد سپس، کند
 باا  هماواره  ، چراکاه شوند نمی... و افراد و ها گروه جذب راحتی به و خورند نمی را

 محتواهاای ، انتقادی تفکر دارای افراد بنابراین. اندیشند می کار عاقب  بهکردن  ساال
 باه  آنها مورد در و کنند نمی رد یا پذیرند نمی سادگی به را ها رسانه توسط شده ارائه

. گیرناد  مای  تصامیم  محتواها آن موردپذیرش در بعد و پردازند می مطالعه و تحقیق
 قرار انتقادی تفکر مهار  تثییر تح  ای رسانه سواد که گف  توان می اساس این بر

 .دارد

 تهرانای  شاهروندان  ای رساانه  سواد بر ناخوشایند های هیجان با مقابله مهار 
 فارد  تواناایی  این که نمود تبیین توان می گونه این را نتیجه این. دارد معناداری تثییر

 تاثییر  نحاوه ، دهاد  تشاخیص  دیگاران  و خاود  در را هاا  هیجان تا سازد می قادر را
 نشاان  مختلا   هاای  هیجاان  به مناسبی واکنش بتواند و بداند را رفتار بر ها هیجان

 دارای فارد . اسا   مختلفای  هیجاناا   باا  هماراه  معموال  ای رسانه محتواهای. دهد
 باا  مقابله راهکار و هیجان آن دلیل تواند می ناخوشایند های هیجان با مقابله مهار 

 هاای  پیاام  از ناشای  هیجانا  تثییر تح  سادگی به اساس این بر و گیرد بکار را آن
 تاثییر  تح  ای رسانه سواد که گف  توان می توضیحا  این با. نگیرد قرار ای رسانه

 .دارد قرار ناخوشایند های هیجان با مقابله مهار 

 تاثییر  تهرانای  شاهروندان  ای رساانه  ساواد  بر استرس با مقابله توانایی مهار 
 شاامل  تواناایی  ایان  کاه  نماود  تبیین توان می گونه این را نتیجه این. دارد معناداری
 مناابع  شناساایی . اسا   فارد  بار  آنهاا  تثییر و زندگی مختل  های استرس شناخ 
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 و اعمااال بااا تااا سااازد ماای قااادر را فاارد، انسااان باار آن تااثییر نحااوه و اسااترس
 منابع از یکی امروزه ها رسانه. دهد کاهش را استرس و فشار خود های گیری موضع
 باا  مقابلاه  تواناایی  که فردی بنابراین، روند می شمار به شهروندان در استرس ایجاد

 قارار  ای رساانه  هاای  پیام از ناشی های استرس تثییر تح  راحتی ، بهدارد را استرس
 بار  مهاار   این که گف  توان می بنابراین. کند مدیری  را آنها تواند می و گیرد نمی
 .اس  تثییرگذار مخاطبان ای رسانه سواد

 راهکارها و پیشنهادها

 ای رساانه  ساواد  بار  انتقاادی  تفکار  مهاار   داد نشان که تحقیق نتیجه به عنای  با
 ای رساانه  ساواد  متاولی  های سازمان گردد می پیشنهاد، اس  مایر تهرانی شهروندان

 از اساتفاده  باا ، فرهنگای  نهادهاای  و هاا  دانشگاهوپرورش،  آموزش مانند جامعه در
 در. بپردازناد  جامعاه  سطح در انتقادی تفکر مهار  آموزش به، اختیار در اب ارهای

 تهرانای  شهروندان ای رسانه سواد بر همدلی مهار  داد نشان که تحقیق نتیجه ادامه
 قبیال  از هاایی  برناماه  تولید به اقدام جمعی های رسانه گردد می پیشنهاد، اس  مایر
 بیشاتری  آشانایی  همادلی  مهاار   با مخاطب آنها در که نمایند هایی سریال و فیلم
 .بخشید بهبود را جامعه ای رسانه سواد بتوان طریق این از و کند پیدا

 ای رساانه  ساواد  بار  مساثله  حال  مهاار   از باود  عباار   تحقیق بعدی نتیجه
 کاار  دساتور  در مهاار   ایان  کاه  گاردد  مای  پیشنهاد، اس  مایر تهرانی شهروندان

 مواجاه  مهار  بتوان، مهار  این بهبود طریق از تا گیرد قرار آموزشی های سازمان
 پیشانهاد  همچنین. آموخ  تهرانی شهروندان به را آن از ناشی مسائل و ها رسانه با

 بتوانند شهروندان و گردد اکران شهری های رسانه درگیری  تصمیم مهار  گردد می
 داد نشاان  کاه  تحقیاق  نتیجاه  باه  عنای  با. کنند پیدا بیشتری آشنایی مهار  این با

 پیشانهاد ، اسا   ماایر  تهرانای  شاهروندان  ای رساانه  ساواد  بار  مایر ارتبا  مهار 
 اجارا  و ریا ی  برناماه  تهاران  شهر در مایر ارتبا  عنوان با تبلیغاتی کمپین گردد می

 گیرد قرار اولوی  در تهران شهروندان برای مایر ارتبا  مهار  آن طی در و گردد
 .یابد ارتقاء آنها ای رسانه سواد طریق این از و
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