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 زياديسهم  آموزشي كاركردازنظر  و شوند يدر عصر حاضر محسوب م راتييعنوان عامل تحوالت و تغ به
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 مقدمه

معرفي كرده از ابعاد سالمت  يکي ي را، سالمت اجتماع9118بهداشت در سال  يسازمان جهان

 ها اثر متقابل دارد. ازجمله و بر آن رفتهيپذ ريسالمت تأث يو روان ياز دو بعد جسم است كه

رفاه آحاد  يمنظور ارتقا تعامل فرد با اجتماع به تيفيو ك تيكم ي،سالمت اجتماع فيتعار

كاهش فقر و  ،ياجتماع تيامن ،ياجتماع هيسرما يتعامل ارتقا نيا يينها جهينت كه استجامعه 

(؛ 9919همکاران،  و يدمار) است ياجتماع يها بيآس شيو نقطه مقابل آن افزا يعدالت يب

و  شود يمربوط م يروابط اجتماع تيفياز سالمت است كه به ك يبعد يسالمت اجتماع نيبنابرا

از مباحث مهم اجتماعي است كه براي جوامع سودآوري دارد و مطالعات در اين زمينه در ابعاد 

 دارد. سازي افراد ضرورتمختلف و سنجش تأثيرات متغيرهاي متعدد بر آن در آگاه

است و  ياجتماع يها و گروه گرانيروابط خود با خانواده، د تيفيفرد از ك يابيسالمت ارز

 اي تيكه در رضا شود يرا شامل م يآن قسمت از سالمت فرد يسالمت اجتماع اسيدرواقع مق

 ريافراد نظ يدرون يها سخدارد و شامل پا ريتأث ياجتماع طيو مح يفرد از زندگ يتيرضانا

سالمت با  مطالعه مربوط به 9(. به نظر كييز9116، 9)الرسون شود يتفکر و رفتار م احساسات،

افراد  اين ولي دارند، ديزيستي بيشتر بر وجه خصوصي از سالمت تأك يها استفاده از مدل

زندگي و عملکرد  تيفيدر درون ساختارهاي اجتماعي و ارتباطات قرار دارند و كهستند كه 

 كننده نيياجتماعي نيز تع يها سالمت رواني است و تکاليف و چالشخوب در زندگي بيش از 

تر و با شمول ابعاد  صورت جامع با ارائه مقياسي به 9118هستند. كييز سالمت اجتماعي را در 

شامل انسجام  يمدل پنج بعد كي زييك .نمود يساز اجتماعي و محيطي زندگي فرد مفهوم

از  ياجتماع ييو شکوفا ياجتماع يهمبستگ ،ياعمشاركت اجتم ،ياجتماع رشيپذ ،ياجتماع

اي ه از شاخصمحقق در پژوهش حاضر  كه (9،9991رويو شاپ زييارائه داد )ك يسالمت اجتماع

 است. كرده  استفادهمدل كييز 

 يمهم دگرگون اريكه دارند، از عوامل بس ييها يتوانمند به توجه باها  رسانهاز جهتي 

و  قيدق يها يزير قادرند با برنامه نکهاي چه هستند، يملّ يارهايها، باورها و مع ارزش

صورت دلخواه  جامعه را شکل دهند و رفتار آنان را به كيمردم  يها شهيشده، اند كنترل

 نيتر يو چالش نيتر از مهم ،يا سواد رسانه(. 9911؛ راد و پسوده، 9919،ينيوسو دهند )ام سمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Larson 

2 Keyes 

3 Keyes & Shapiro 
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با توجه به گسترش و  رياخ يها سال ياست كه طشده در حوزه علوم ارتباطات  مباحث مطرح

شده اما  واقع ياريكشور موردتوجه بس ياطالعات در فضا يدر حوزه فناور ژهيو ها به رشد رسانه

در حوزه ارتباطات هنوز نتوانسته  يراصوليشناخت غ نيو همچن يعدم وجود منابع كاف ليبه دل

 ديجد يها مردم با رسانه بيشتر شدن ريازد. درگحوزه را برآورده س نيمندان در ا عالقه ازياست ن

اند،  ها داشته دسته از رسانه نيكه ا يشمار يب يمثبت و منف يامدهايو پ يمجاز يدر فضا

تر كرده است  موضوع راغب نيا عهمطال يمندان حوزه فرهنگ را برا و عالقه انيمسئوالن، متصد

 (.9915همکاران،  و يپونک اسماعيل)

 و شوند يدر عصر حاضر محسوب م راتييعامل تحوالت و تغ يو اجتماع يجمع يها رسانه

 ،يا دارند. هدف سواد رسانه 9يا سواد رسانه عيدر ترف ييسهم بسزا آموزشي كاركردازنظر 

سواد  يهاست. داشتن ميزان باال بخشيدن به مخاطبان جهت دفاع در مقابل رسانه ييتوانا

هم درگرو  كه آن وسيعي است يو انتقاد ينظر ياکردهيدرگرو تجهيز ذهن به رو يا رسانه

 يطوركل به(، 9985ي است )بصيريان و بصيريان، دانش يداشتن كميت و كيفيت ساختارها

درواقع  كنند. تيخود را هدا يتاليجيد يتا زندگ كند يم زي، جوانان را تجهيا توسعه سواد رسانه

 يكنندگان آنکه مصرف يجا تا به براي كمك به جوانان است يو اصول هيپا يا سواد رسانه

 اييدر دن ياتيحي كنندگان و سازندگان مصرف، فرهيخته يفرهيخته باشند، به شهروندان

 (.9991، 9؛ تورنر9985 ،انيشوند )بصير لياطالعات تبد

ها بر مخاطب آگاه شوند،  آن ريها و چگونگي تأث هر چه بيشتر افراد نسبت به عملکرد رسانه

ها كه  داشته و بيشتر خود را از مخاطبان معمولي رسانه يا رسانه راتيتأثبر  يكنترل بيشتر

ها،  آنبه  نسبتشناخت اند، بدون  ها گذاشته اداره بخشي عظيم از زندگي خود را بر عهده رسانه

ها گذاشتن يعني چيزي بيشتر  . اداره بخشي عظيم از زندگي خود را بر عهده رسانهكنند يجدا م

طورمعمول عادات  ها به اند. رسانه توجه نيز قابل ها نيل هرچند هر دو ااز صرف زمان و پو

. نحوه نگريستن افراد به جهان با طرح انتظارات كنند يم يزير ها را برنامه رويارويي افراد با رسانه

از نحوه مصرف، روابط، جذابيت، موفقيت، شهرت، سالمت، حوادث داراي ارزش خبري، مسائل و 

است. در سطحي به نسبت پايين از سواد  شده يزير ها برنامه توسط رسانه همگي ها حل راه

دسترسي پيدا كنند ولي  يا رسانه يها اميكه چه طور به پ دانند ياندازه كافي م ، افراد بهيا رسانه

در چارچوب  يا چشمگير و مداوم رسانه راتياندازه كافي قادر نيستند از خود در برابر تأث به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Media literacy 

2 Turner 
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نقش  ها با اين تفاسير رسانه( 9985 ،9راک از زندگي محافظت كنند )پاتربه اد يده شکل

تواند  اي صحيح مي و كسب سواد رسانه دندار يو سالمت اجتماع  در توسعه يريانکارناپذ

رابطه  يراستا به بررس نيدر هم زينحاضر پژوهش  نيبنابراتضميني در سالمت اجتماعي باشد. 

 .پرداخته است شهر نيدانشگاه آزاد شاه انيدانشجو نيدر ب يعبا سالمت اجتما يا سواد رسانه

است؛ در مورد دانشجويان كه  امروزي اي و اطالعاتي الزمه زندگي در جوامعسواد رسانه

 فراوان تياهم يدارا گذاردها پژوهشي است و بر توسعه كشور از هر بعدي اثر مي ماهيت كار آن

و براي  ميرو يگر م سمت مخاطب فعال، انتخاب عصر جديد، عصري است كه در آن به است.

شده، عملکرد و ارتباطات اجتماعي سالم و مطلوبي با  يا آنکه انسان بتواند در يك جامعه رسانه

ها را از يکديگر تشخيص دهد و بداند در  ها داشته باشد، بايد بتواند اشکال مختلف رسانه رسانه

هيم اصولي را چگونه طرح كند تا به مخاطبين اساسي و مفا يها ها سؤال ارتباط با رسانه

كننده صرف و فاقد جسارت تبديل نشود. بهترين  ، تك ساختي، ناتوان، مصرفتيهو ي، بسواد يب

تا از  كند يبه ما گوشزد م يا است زيرا سواد رسانه يا باال بردن سطح سواد رسانه يساز راه آگاه

تر حركت  عميق و گسترده يها شهيه سمت اندسطحي و محدودنگر فاصله گرفته و ب يها شهياند

 هاي اخير،  دهه در ارتباطي جديد هاي فناوري ژهيو به جمعي هاي رسانه روزافزون . گسترشكنيم

 اجتماعي جوامع، و فرهنگي حوزه در خصوص به جمعي هاي رسانه اثرگذاري درباره بحث

 .است يختهبرانگ را زيادي محققان و نظران صاحب تجربي و ذهني هاي تالش

بيشتر از  انيميان دانشجوسطح سالمت اجتماعي  باال بردن در يا لزوم وجود سواد رسانه

دانشگاه آزاد  انيدانشجو يا ميزان سواد رسانه يلذا بررس د؛ينما ياقشار جامعه برجسته م ريسا

و  مهم يا ها، مسئله متغير بين آن نيا يو كم يو كسب اطالع از وضعيت كيف شهر نيشاهواحد 

پژوهش كه بررسي پيرامون آن صورت گرفته  اصلي راستا، سؤال نيدرخور توجه است. در ا

 دانشگاهسالمت اجتماعي در بين دانشجويان  زانيو مي ا رسانهآيا بين سواد  است كه قرار نيازا

و  يا و ارتباط بين سواد رسانه ي وجود دارد؟معنادار رابطه شهر نيشاهي واحد آزاد اسالم

 چگونه است؟ جتماعيسالمت ا

 ادبيات پژوهش

 یا رسانهسواد 

. چنانکه معادل استارتباط  نيشتريبداراي  ياز افراد واژه سواد با رسانه چاپ ياريدر اذهان بس

درواقع  نديگو يم ياصطالح را سواد بصر نيا ونيزيو تلو ميخواندن است. در رابطه با تعل ييتوانا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Pater 
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انواع خاص متون و به  ديكردن و تول ريش خواندن، تفسسواد شامل به دست آوردن مهارت و دان

؛ ويلسون 9919 ،ينيمشاركت در فرهنگ و جامعه است )ام يها تيو ظرف يدست آوردن ابزار فکر

كه داراي  ها آنكه به برخي از  شده عنواني تعاريف متعددي ا رسانه. از سواد (9991و همکاران، 

 ييرسانه و رمزگشا يها اميپ ريمهارت تفس يا واد رسانهساست.  شده اشارهبيشترين ارتباط هستند 

 يها اميپ صيو تشخ يا محصوالت رسانه يسکه محتوا يرو آنبردن به  يپ ييها و توانا از آن

 راتيكه تأث از آن شيپ ديو با ستنديمحصوالت كه آشکار ن نينهفته و نامحسوس ا ،يرپوستيز

 .(9991و همکاران،  لسونيو؛ 9919 ،ينيمخرب برجا گذارند، كشفشان كرد )ام

بعد از سواد محسوب شده و  كيسواد خواندن و نوشتن فقط  ،يدانش بشر شرفتيبا پ

موردتوجه واقع  يا به نام سواد رسانه يديمفهوم جد ،يشدن بحث دهکده جهان ضمن مطرح

باسواد  يبرا ارياز شش مع يکيعنوان  نوع از سواد را به نيداشتن ا ونسکوي كه يطور . بهشود يم

 يا . سواد رسانه(9991؛ تورنر، 9916ه،يو عشر ييكند )رضا يم يتلقشدن در عصر حاضر  يتلق

 جاديو ا ها اميپ يابيارزش ،ليتحل يتوانمند جاديخواندن و نوشتن، به دنبال ا ييعالوه بر توانا

سواد  .استگوناگون  يها در قالب گرانيانتشار، اشاعه و انتقال اطالعات به د د،يقدرت تول

 تواند يم يو نوشتار يداريهمانند اشکال گوناگون زبان د يجمع يها در رسانه يا رسانه

به دست آوردن  يا سواد رسانه، تر جامعدر تعريفي (. 9919،يدي)سع رديمورداستفاده قرار گ

 نيخالق است و همه ا ديو تول يابيكردن، ارز لي، تحليدسترس نهيدر چهار زم ييتوانا

حل  ييو توانا يتفکر انتقاد ،يخودآگاه يها ييتوانا ،يشخص يها جنبه شرفتيها، پ مهارت

 .(9991؛ ويلسون و همکاران، 9919زاده،  ي)تق كنند يم تيمشکل را تقو

تك اشخاص  رسانه به فرد است. تك يها دادن قدرت كنترل برنامه يا هدف سواد رسانه

ندارند و هرگز  شانيها اميعي در ساخت پجم يها زياد بر تغيير روش رسانه يريتأث خود يخود به

كنترل بر  قادر هستنداما  ،كنترلي داشته باشند شود يبر آنچه به عموم عرضه م توانند ينم

چگونه كنترل را  دهد يبه مردم نشان م يا سواد رسانه ذهن خود را بياموزند. درواقع يزير برنامه

بار اطالعاتي  اضافه فرد شود يمنين موجب . همچ(9919ها به خود معطوف كنند )پاتر،  از رسانه

 (.9985و بصيريان،  انيريتشخيص دهد )بص يا را در شرايط اشباع رسانه
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 یسالمت اجتماع

است  سالمت به آن توجه شده يو روان ياست كه در كنار ابعاد جسم يمفهوم يسالمت اجتماع

در سال  9. بلوک و برسلودكن يم يسالمت را با محور قرار دادن فرد بررس يي اجتماع و جنبه

را با  يها مفهوم سالمت اجتماع آن .پرداختند يبه مفهوم سالمت اجتماع ي، در پژوهش9119

 يرا طراح ياعضاي جامعه مترادف دانستند و شاخص سالمت اجتماع يعملکرد اجتماع زانيم

سالمت  يو اجتماع يو روان يگوناگون در ابعاد جسم يها كردند؛ تالش كردند با طرح پرسش

 (.9915 همکاران، و عملکرد فرد در جامعه برسند )عطادخت و تيفعال زانيفردي، به م

 انسجام ابعاد شامل سنجش قابلي بعدپنج  مدل كي ،يعامل ليتحل مدل كي در زييك

 ازي اجتماعيي و شکوفاي اجتماعي همبستگ ،ياجتماع مشاركت ،ياجتماع رشيپذ ،ياجتماع

ي خوب عملکردي اجتماع ازنظر سالم فرديك  ،او شده ارائهطبق مدل  .داد ارائهي اجتماع سالمت

 بالقوهي روهايني دارا و فهم قابل معنادار، مجموعه كي صورت به را جامعهخواهد داشت اگر 

( كه در پژوهش حاضر مدل پنج بعدي 9991 رو،يو شاپ زييك) بداند اش ييشکوفا و رشدجهت 

 يگانگي( سالمت و 9118ز،يي)به نقل از ك 9ميدورك گاهديد ازبوده است.  مورداستفادهكييز 

معتقد است  مي. دورككند يهنجارها منعکس م قياز طر گريکديروابط افراد را با  ،ياجتماع

 يزندگ ايياست؛ مزا ياجتماع يو همبستگ يکپارچگي ،يعموم يزندگ  بالقوه اييازجمله مزا

 كي يعني است ياز سالمت اجتماع يو كل يجهان فيبراي تعر انياساس و بن كي ياجتماع

 ي.جمع سرنوشتمشترک و داشتن  يدرک آگاه ،ياحساس تعلق و وابستگ

 کانينزد گر،يروابطش با افراد د تيفيرا گزارش فرد از ك ي( سالمت اجتماع9116) 9الرسن

 اسياست مق بر اين باورو  كند يم فيهاست، تعر آن ي ازعضوفرد كه  ياجتماع يها و گروه

فرد  يدرون يها و شامل آن دسته از پاسخ سنجد ياز سالمت فرد را م يبخش يجتماعسالمت ا

 طيو مح يفرد از زندگ يتينارضا اي تيرضا ي دهنده )احساس، تفکر و رفتار( است كه نشان

هاي  را شامل مهارت ي( سالمت اجتماع9995) 1کوبياوستون و ج هستند. اش ياجتماع

عنوان عضوي از جامعه  شناخت هر شخص از خود به يياو توان يعملکرد اجتماع ،ياجتماع

او  يي اجتماع شخص در شبکه تيرفاه و تمام ،ياقتصادي و اجتماع طيتر دانسته و به شرا بزرگ

 (.9911نژاد، يرسول اند )پارسامهر و توجه كرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4 Oston& Jeykob 
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امر  كيشدن  يدارد كه اجتماع آناز  تيحکا يامروز وامعاز نگاه ج يمفهوم سالمت اجتماع

است كه در طول زمان در درون  نديفرا كي، بلکه دهد يرخ نم يصورت ناگهان به و ستين يتفاقا

شده  حادث وادهمسائل در درون خان نيااز  يا ، بخش عمدهشود يم داريبا عنوان اجتماع پد يبستر

اده درون خانو ژهيو به يا ها را در هر جامعه آن يشناخت علم ازمنديها ن بخش نيا يريپذ كه كنترل

و  گرانيفرد در تعامل مؤثر با د ييبه توانا يسالمت اجتماع (.9916 ،ي)گران پاشا و فاطم است

نيز  ياجتماع يها و به انجام رساندن نقش يروابط ارضاكننده شخص جاديمنظور ا اجتماع، به

كه در صورت  شود يم اطالق يو اجتماع يفرد ،يبهداشت روان ينوع به ي. سالمت اجتماعهست

، جامعه شاداب و سالمت خواهد تيشاد بوده و درنهاي ا هيو روح زهيانگ يداراآن شهروندان  تحقق

 طيو مح سو كياز  يفرد يها انتخاب نيب يسالم محصول تعامل اجتماع يبود. درواقع زندگ

 (.9915 همکاران، )فرنام و است گريد يكننده افراد از سو احاطه يو اقتصاد ياجتماع

فرد در  يمثبت و منف دار يمعن يرفتارها يابيارز»را  يت اجتماعسالمنيز  تيگلداسم

هر در سالمت  يها شاخص نيتر ياز اساس يکيو آن را  دينما يم فيتعر «گرانيارتباط با د

 حيصح ي. داشتن تفکرات اجتماعشود يكه منجر به كارا بودن فرد در جامعه م داند يم يكشور

و  نيبهتر، اول ياجتماع يداشتن زندگ يبه جامعه برامثبت نسبت  تيذهن ازفرد  يو برخوردار

 نيبه آن نشده است؛ بنابرا ياست كه متأسفانه توجه كاف يمرحله از سالمت اجتماع نيتر مهم

به وجود آورد،  تواند يامر م نيكه ا ييها بشر و چالش يزندگ ياجتماع تيبا توجه به ماه

و  يعاطف ،ينيع يها ر كنار جنبهسالمت د ياجتماع يها از توجه به جنبه توان ينم

 (.9911همکاران، آن غافل شد )ظفرمند و يشناخت روان

 ها هيو توسعه فرض رهايمتغ ميان یرابطه نظر

ها قرار  به سر برده و تحت نفوذ امواج مختلف رسانه يا سپهر رسانه كيفرد در  كه نينظر به ا

كاهش  يبرا يو دنبال كردن راه ها خانواده يريپذ بيرسانه و آس يرسان بيدارد دغدغه آس

ها  كننده رسانه مصرف نيشتريمخاطبان نوجوان كه ب يبرا ژهيو ها به اثرات مخرب رسانه

اين امر اهميت  (.9919زاده،  يموردتوجه بوده است. )تق ههمواربحثي است كه هستند 

شود.  يمآور ياد ها آني درخور را در استفاده از ا رسانهو داشتن سواد  ها رسانهآگاهي از 

 ان خودقرار دادن مخاطب ريجمعي در عصر حاضر به دنبال رقابت و تحت تأث يها رسانه

را در  يا ، امپرياليسم رسانهافتهي براساس توليدات مختلف هستند و برخي از كشورهاي توسعه

اند كه در اين ميان  سراسر جهان از طريق راديو، تلويزيون، اينترنت و غيره اشاعه داده
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زندگي را با توجه به محبوبيت  يها و سبك كنند ينقشي مؤثر ايفا م يا ماهواره يها ونيزيتلو

مخاطب  يساز اريهش يا سواد رسانه يها تي. از مأموردهند يو قدرت اجتماعي خود اشاعه م

و به تعبيري مقاومت در برابر تغيير ناآگاهانه سبك زندگي است.  يا در برابر تبليغات رسانه

لذا از اين منظر در عصر  زديكار و فراغت به هم بر نيمرز ب اند باعث شده ديجد يها رسانه

حضور خود شخص در محل كار  كه يحاضر ديگر كار چارچوب دار وجود ندارد مثالً هنگام

 تواند يم رهيها و غ هوشمند، تبلت يها يگوش نترنت،يهايي مانند ا دارد با استفاده از رسانه

امور  تواند يدر خانه و در اوقات فراغت م گر،يد رفرا انجام دهد و از طاوقات فراغتش  يكارها

. آنچه ميهست طهيدو ح نيامتزاج و تداخل در ا كيشاهد  نيخود را دنبال كند؛ بنابرا يكار

است كه مخاطب  يا را موجب شود سواد رسانه نيچن نيموجبات تفکيك مرزهايي ا تواند يم

اند تا فرد  موجب شده ديجد يها . رسانهدهد يز رسانه سوق مآگاهانه ا يمند بهره يسو را به

مسئله باعث شده تا وي در اوقات  نيدر تنهايي بگذراند كه ا شترياوقات فراغت خود را ب

از موارد  يليدر خ اين قبيل مسائل نا مجاور ارتباط داشته باشد. ييها فراغت خود با جمع

امر  ني، اگذراند يشناسد م يها را نم كه آن يافراد اوقات را با نيا يچراكه وقت هستند زا تنش

پر كردن اوقات فراغتشان  يها به افراد برا دار نمايد. رسانه سبك زندگي وي را مسئله تواند يم

كرده و موجب  تيها را تقو آن تيهم فرد زانياما به همان م دهند يمي شتريب ييها انتخاب

 (.9915 ،يست )كوشکشده ا يرفتن سالمت اجتماع ليو تحل فيتضع

ها  ها و چالش خانواده، فرصت ،يا با عنوان سواد رسانه ي( پژوهش9916) هيو عشر ييرضا

نوع از  نيا يريادگيو لزوم آموزش و  ندپرداخت يا سواد رسانه يبه معرف كه در آن انجام دادند

و  يطالعاتسواد ا نيرابطه ب ي( به بررس9916و همکاران ) اني. رمضانكردند يبررس راسواد 

 نيب و دريافتند كهمعلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان بهشهر پرداختند  يسالمت اجتماع

و  يسواد اطالعات نيمعلمان رابطه وجود دارد. ب يسالمت اجتماع يها و مؤلفه يسواد اطالعات

 رشيو پذ يمشاركت اجتماع ،يانسجام اجتماع ،ياجتماع يهمبستگ ،ياجتماع ييشکوفا

سواد  نييدر تب يسالمت اجتماع يها از مؤلفه كيمان رابطه وجود دارد. سهم هرمعل ياجتماع

معلمان  يسواد اطالعات نييسهم در تب نيشتريب ياجتماع رشياست. مؤلفه پذ فاوتمت ياطالعات

 يسواد اطالعات نتبييقادر به  يو انسجام اجتماع يمشاركت اجتماع بيرا دارد و بعدازآن به ترت

 .باشند يمعلمان م
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ها و  جامعه و استفاده از رسانه يسالمت روان نيرابطه ب يبررس ا( ب9916) يو فرج نيپرند

و  يسالمت روان نيبدريافتند آباد غرب  شهروندان شهر اسالم نيدر ب ياجتماع يها شبکه

 نيارتباط وجود دارد و در ب يطوركل به ياجتماع يها ها و شبکه استفاده از رسانه

ارتباط  يهمگ زين ياجتماع يها ها و شبکه و استفاده از رسانه يت روانسالم يها رمجموعهيز

بررسي  تناميكشور و يها رستانيدر دبرا  ي( سواد اطالعات9996وجود دارد. نگو و همکاران )

و  چن .است متوسطمدارس در سطح  نيدر ا ياز آن بود كه سواد اطالعات يحاك جينتا كردند

وپرورش  در آموزش يسيدر كالج انگل يا باهدف سواد رسانه يپژوهشنيز در ( 9996) 9اسچوارز

 مثبت دارد. ياثرگذار انيو عملکرد دانشجو يبر تفکر انتقاد يا سواد رسانهدريافت  نيكشور چ

نيازمندند تا  يا در هنگامه ورود به دهکده جهاني افراد به سوادي جديد به نام سواد رسانه

را فراهم نمايند چراكه امروزه  دت فردي و جمعي خوبتواند موجبات حفظ سبك زندگي و هوي

ديگر آزادانه در حال عبور از مرزها هستند و  يعقايد، فناوري، كاالها و خدمات بيش از هرزمان

و باوجود چنين  كنند يها، عمل نم مرزهاي سياسي ديگر در نقش مرزهاي جداكننده ملت

است. دليل اصلي  شدهينده دشوارتر شرايطي حفظ راه و روش زندگي خاص ملي به شکلي فزا

در سطح جهاني در حال افزايش  ها قهيو سل ها يدئولوژيها، ا ارزش يساز کسانياين است كه 

به  تواند يجمعي م يها جهت مواجهه با رسانه يا است لذا ضرورت پرداختن به سواد رسانه

 كمك كند. يتوسعه و حفظ سالمت اجتماع

و  شده است ارائه (9مطابق شکل ) يپژوهش مدل مفهوم نهيشيو پ ينظر اتيبراساس ادب

 ي پژوهش عبارت است از:ها هيفرض

 بطهرا يو ابعاد سالمت اجتماع انيدانشجو يا رسانه يها امياز اهداف پنهان پ يآگاه نيب. 9

 دارد. دجومعنادار و

 دارد. دجوار ومعناد بطهرا يو ابعاد سالمت اجتماع انيدانشجو يا رسانه اميپ يدرک محتوا نيب. 9

 دجومعنادار و بطهرا يو ابعاد سالمت اجتماع انيدانشجو يا رسانه اميآگاهانه پ نشيگز نيب. 9

 دارد.

 دارد. دجومعنادار و بطهرا يو ابعاد سالمت اجتماع يا رسانه اميپ ليوتحل هيتجز نيب. 1

 دجومعنادار و بطهرا يو ابعاد سالمت اجتماع انيدانشجو يا رسانه اميبه پ ينگاه انتقاد نيب. 5

 دارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Chen & Schwarz 
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 . مدل مفهومی1شكل

 روش پژوهش

شده و بهبود  شناخته يازهايكسب دانش الزم جهت برطرف كردن ن يدر راستاپژوهش حاضر 

 فيرا توص ها دهيبا پد طيشرا نکهيا ليبه دلست. اي كاربرد يها در زمره پژوهشلذا ، بودهاوضاع 

چند  اي كي راتييتغ زانيم يريگ است بر اندازه يمبتن قيتحق نيا است. يفيتوص كرده نيز

 ي، رابطه و همبستگريدو متغ نيتا مشخص شود ب گريچند عامل د اي كي راتييعامل در اثر تغ

كليه دانشجويان  آماري پژوهش جامعه است. زين ياز نوع همبستگ ني، بنابراريخ ايوجود دارد 

نفري  991ي ا نمونهكه  نفر هستند 816ار وهز  به تعداد شهر نيشاهدانشگاه آزاد اسالمي واحد 

جهت بررسي انتخاب ساده  يبند طبقه يتصادفي ريگ نمونهبا استفاده از جدول مورگان به روش 

اطالعات از  يگردآور . پژوهش دردش يآور براساس آن پرسشنامه توزيع و جمعشده است كه 

د كه در سنجش متغيرها از بر  بهرهي )پرسشنامه( دانيو مطالعات م يا كتابخانه روشدو 

گويه و پنج بعد و پرسشنامه سالمت  99شامل  (9919فلسفي، ) ياسواد رسانهپرسشنامه 

 .است شده استفادهزيرمقياس  5و  سؤال 99شامل ( 9991اجتماعي كييز )

آزمون  رنوف،ياسم-شامل آزمون كولموگروفي آماري ها آزموناز  ها داده ليوتحل هيتجزدر 

از  انسيوار ليمستقل و تحل يا دو نمونه tآزمون  ون،يآزمون رگرس رسون،يپ يهمبستگ بيضر

 است. شده استفاده SPSS افزار نرمطريق 

 ها افتهي

 11/59نتايج نشان داد،  SPSS افزار نرمآمار توصيفي از طريق  براساسي، آمار ليوتحل هيدر تجز

 8/99ي، ليتحص تيوضع كيتفکبه لحاظ  .هستنددرصد زن  99/11مرد،  انيدرصد پاسخگو

درصد  6/98و  يكارشناسدر مقطع درصد  6/18، يمقطع كارداندر  انيدرصد پاسخگو

سال دانشجوي  ها آناز درصد  9/99كه  اند كرده ليارشد تحص يمقطع كارشناس در انيپاسخگو

 سال چهارم و باالتر هستند. 6/99و  درصد سال سوم 1/96درصد سال دوم، 1/19اول دانشگاه، 
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شده است. پرسشنامه محقق ساخته  بررسي روايي پرسشنامه از روايي صوري استفاده در

با توجه به اينکه پرسشنامه با شرح  .شد يسنج يياستاد دكترا روا 99توسط  يسالمت اجتماع

آن  يها نهيشده و سؤاالت و گز ساده و روشني از اهداف و نيز نحوه پاسخگويي به آن شروع

ها پاسخ دهند، پرسشنامه روايي  بتوانند به آن يراحت به انيگو كه پاسخ اند شده يطراح يا گونه به

از حداقل  ري، مقاد(9)كرونباخ مطابق با جدول  يآلفا از ييايجش پانس يبرا .داردساختار نيز 

 برخوردار است. الزمپرسشنامه از پايايي ( بيشتر بوده است لذا 1/9معيار )

 ضريب آلفای کرونباخ .1جدول 

 آلفای کرونباخ متغير آلفای کرونباخ متغير

 11/9 يا رسانه يها امياز اهداف پنهان پ يآگاه 89/9 شكوفايی اجتماعی

 89/9 يا رسانه اميپ يدرک محتوا 18/9 همبستگی اجتماعی

 15/9 يا رسانه اميپ ليوتحل هيتجز 89/9 انسجام اجتماعی

 11/9 يا رسانه اميآگاهانه پ نشيگز 11/9 پذيرش اجتماعی

 /89 يا رسانه اميبه پ ينگاه انتقاد 89/9 مشارکت اجتماعی

در . براي استفاده از آمار پارامتريك شود يها آغاز م آمار استنباطي با آزمون نرمال بودن داده

 SPSS افزار بررسي نرمال بودن، به كمك نرمدر نرمال نياز داريم.  يها ها، به داده تحليل داده

سطح معناداري از مقدار خطا  دهد يماست نتايج نشان  اجراشده اسميرنوف-آزمون كولموگروف

 .كنند يم يروينرمال پ عيتوزپژوهش از  يرهايمتغاست لذا  تر بزرگ( 95/9)

 اسميرنوف-آزمون کولموگروف .2جدول 

 نتيجه آزمون مقدار خطا سطح معناداری متغيرها

 نرمال است 95/9 919/9 وفايی اجتماعیشك

 نرمال است 95/9 961/9 همبستگی اجتماعی

 نرمال است 95/9 998/9 انسجام اجتماعی

 نرمال است 95/9 959/9 پذيرش اجتماعی

 نرمال است 95/9 991/9 مشارکت اجتماعی

ی ا رسانه یها اميپ پنهان اهداف از آگاهی

 دانشجويان
 نرمال است 95/9 999/9

 نرمال است 95/9 918/9 ی دانشجويانا رسانه پيام محتوای رکد

 نرمال است 95/9 911/9 یا رسانه پيام ليوتحل هيتجز

 نرمال است 95/9 995/9 ی دانشجويانا رسانه پيام آگاهانه گزينش

 نرمال است 95/9 996/9 ی دانشجويانا رسانه پيام به انتقادی نگاه
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 یفيتوص یها افتهي

 یا و سواد رسانه یسالمت اجتماع یها ميانگين و انحراف معيار مؤلفه .3جدول 

 آماره

 متغير
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 آماره

 متغير
 انحراف معيار ميانگين

 596/9 18/9 ها امياز اهداف پنهان پ يآگاه 958/9 95/9 شكوفايی اجتماعی

 599/9 99/1 يا رسانه اميپ يدرک محتوا 599/9 18/9 همبستگی اجتماعی

 19/9 91/9 يا رسانه اميپ ليوتحل هيتجز 161/9 99/9 انسجام اجتماعی

 599/9 11/9 يا رسانه اميآگاهانه پ نشيگز 199/9 99/9 پذيرش اجتماعی

 596/9 55/9 يا رسانه اميبه پ ينگاه انتقاد 591/9 19/9 مشارکت اجتماعی

 ها هيفرضی مربوط به ها افتهي

مطابق  آمده دست به جينتا .شده است استفاده رسونيپ يدار ياز آزمون معن، ها هيفرضزمون براي آ

كمتر از  Sig)=999/9(در تمام فرضيات  آمده دست به يدار يسطح معن( نشان داد 1با جدول )

0.05) قيتحق يآلفا ميان ينوع همبستگي وجود دارد. دار يرابطه معنلذا  ( است 

 ابند،ي يكاهش م اي شيهر دو توأمان افزا يعني است ميو مستق يطخ ها در تمام فرضياتريمتغ

 در سطح نسبتاً قوي قرار دارد.براي هر پنج فرضيه  نيز يشدت همبستگ

 یا رسانهی بين ابعاد متغيرهای سالمت اجتماعی و سواد همبستگ بايضر .4جدول 

 ابعاد سالمت 
 اجتماعی 

 یا رسانهابعاد سواد 

سالمت 
اجتماعی 

 یطورکل به

شكوفايی 
 اجتماعی

همبستگی 
 اجتماعی

انسجام 
 اجتماعی

پذيرش 
 اجتماعی

مشارکت 
 اجتماعی

از  یآگاه
اهداف پنهان 

 ها اميپ

 991/9 915/9 981/9 699/9 151/9 919/9 شدت

 999/9 999/9 999/9 999/9 999/9 999/9 معناداري

 یدرک محتوا
 یا رسانه اميپ

 995/9 991/9 968/9 991/9 918/9 991/9 شدت

 999/9 999/9 999/9 999/9 999/9 999/9 معناداري

 ليوتحل هيتجز
 یا رسانه اميپ

 991/9 959/9 919/9 911/9 959/9 916/9 شدت

 999/9 996/9 999/9 999/9 999/9 999/9 معناداري

 نشيگز
 اميآگاهانه پ
 یا رسانه

 191/9 991/9 969/9 996/9 989/9 968/9 شدت

 999/9 999/9 991/9 999/9 999/9 999/9 معناداري

 ینگاه انتقاد
 اميبه پ

 یا رسانه

 969/9 958/9 969/9 999/9 989/9 189/9 شدت

 991/9 991/9 995/9 999/9 999/9 999/9 معناداري
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 يا رسانه يها امياز اهداف پنهان پ يآگاه نيب يدار يرابطه معنمطابق با فرضيه اول، 

از اهداف  يدر آگاه راتييمفهوم كه تغ نيدارد، به اوجود  يو ابعاد سالمت اجتماع انيدانشجو

 وابسته )ابعاد سالمت رينوسان در متغ جاديباعث ا انيدانشجو يا رسانه يها اميپنهان پ

 انيدانشجو يا رسانه يها امياز اهداف پنهان پ يآگاه زانيهر چه م يعني( خواهد بود؛ ياجتماع

 هيدر فرض .كند يم ريطرف مثبت س به يابعاد سالمت اجتماع زانيبه همان اندازه مباشد،  شتريب

و سالمت  انيدانشجو يا رسانه اميپ يدرک محتوا نيبي دار يمعندوم، نتايج همبستگي 

 ،ياجتماع مانسجا ،ياجتماع يهمبستگ ،ياجتماع ييابعاد آن )شکوفا نيو همچن ياجتماع

در  راتييتغگفت  توان يمرا نشان داد. به همين دليل  (يمشاركت اجتماع ،ياجتماع رشيپذ

وابسته )ابعاد سالمت  رينوسان در متغ جاديباعث ا انيدانشجو يا رسانه اميپ يدرک محتوا

باشد، به  شتريب انيدانشجو يا ام رسانهيپ يهر چه درک محتوا يعني( خواهد بود؛ ياجتماع

 اميپ ليوتحل هيتجزدر  .كند يم ريف مثبت سطر به يابعاد سالمت اجتماع زانيهمان اندازه م

و ابعاد  يا رسانه اميپ ليوتحل هيتجز نيب يدار يرابطه معني، مطابق با فرضيه سوم، شاهد ا رسانه

باعث  يا رسانه اميپ ليوتحل هيدر تجز راتييتغ دهد يمهستيم. اين امر نشان  يسالمت اجتماع

 اميپ ليوتحل هيهر چه تجز و ( خواهد بوديجتماعوابسته )ابعاد سالمت ا رينوسان در متغ جاديا

در فرضيه  .نيز مثبت خواهد شد يابعاد سالمت اجتماع زاني، به همان مافزايش يابد يا رسانه

 نيب يدار يرابطه معني همچنين نتايج نشان داد ا رسانهچهارم و بررسي گزينش آگاهانه پيام 

 راتييكه تغمعنا  نيدارد، به ا يد سالمت اجتماعو ابعا انيدانشجو يا رسانه اميآگاهانه پ نشيگز

وابسته )ابعاد سالمت  رينوسان در متغ جاديباعث ا انيدانشجو يا رسانه اميآگاهانه پ نشيدر گز

باشد، به  شتريب انيدانشجو يا رسانه اميآگاهانه پ نشيگز زانيهر چه مو  ( خواهد بودياجتماع

نشان داد  ها يبررسدر فرضيه پنجم نيز  .استمثبت  يابعاد سالمت اجتماع زانيهمان اندازه م

در  دارد. يو ابعاد سالمت اجتماع انيدانشجو يا رسانه اميبه پ ينگاه انتقاد نيب يدار يرابطه معن

 رينوسان در متغ جاديباعث ا انيدانشجو يا رسانه اميبه پ يدر نگاه انتقاد راتييتغاينجا نيز 

 انيدانشجو يا رسانه اميبه پ ي. هر چه نگاه انتقادگردد ي( ميوابسته )ابعاد سالمت اجتماع

 .شود يممثبت  يابعاد سالمت اجتماع زانيباشد، به همان اندازه م شتريب

برازش از مدل  دادنشان در تمام فرضيات نيز ( 5برازش مدل مطابق با جدول ) ،ازآن پس

از  ي( حاك1و  6با جداول ) مطابق زين tو آزمون  Fمقدار آماره  نيهمچن برخوردار است،مناسب 

 .وجود دارد رهايمتغ انيم يدار يرابطه معن اتيآن است كه در تمام فرض
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 تيشاخص کفا .5جدول 

 ابعاد سالمت اجتماعی 

 یا رسانهابعاد سواد 

ضريب 

 همبستگی
 ضريب تعيين

ضريب 

 شده ليتعد

 تعيين

 اريمعانحراف 

 خطا

 186/9 999/9 996/9 919/9 ها امين پاز اهداف پنها یآگاه

 186/9 995/9 998/9 991/9 یا رسانه اميپ یدرک محتوا

 186/9 959/9 956/9 916/9 یا رسانه اميپ ليوتحل هيتجز

 186/9 961/9 961/9 968/9 یا رسانه اميآگاهانه پ نشيگز

 599/9 999/9 996/9 189/9 یا رسانه اميبه پ ینگاه انتقاد

است. مطابق با جدول  شده استفاده Fي آن از آزمون دار يمعنون در تعيين پس از رگرسي

است  95/9كمتر از براي تمام فرضيات جدول  نيدر ا يسطح معنادار كه نيبا توجه به ا( 6)

مقدار  كه يي. ازآنجارفتيپذ يمالک را ازلحاظ آمار ريدر متغ نيب شيپ يرهايمتغ ريتأث توان يم

استانداردشده و  ونيرگرس بيجدول ضرا لهيوس به توان ياست ممعنادار  ونيرگرس بيضر

 نييرا در تع نيب شيپ ريمتغ يها از مؤلفه كيهر  يو معنادار تياهم زانياستاندارد نشده م

 مشخص نمود. كيمالک به تفک ريمتغ

 F. آزمون 1جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 عاتمرب
F 

سطح 

 معناداری

از اهداف پنهان  یآگاه

 ها اميپ

 11/1 9 11/1 رگرسيون

99/19 999/9 
مقدار 

 مانده يباق
11/11 995 996/9 

  996 98/81 جمع كل

 اميپ یدرک محتوا

 یا رسانه

 91/1 9 91/1 رگرسيون

95/98 999/9 
مقدار 

 مانده يباق
11/16 995 911/9 

  996 96/86 جمع كل

 اميپ ليوتحل هيتجز

 یا رسانه

 91/1 9 91/1 رگرسيون

89/98 999/9 
مقدار 

 مانده يباق
11/959 995 181/9 

  996 69/969 جمع كل
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 F. آزمون 7دول ادامه ج

 منبع تغييرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 اميآگاهانه پ نشيگز

 یا رسانه

 99/99 9 99/99 رگرسيون

91/69 999/9 
مقدار 

 مانده يباق
16/66 995 999/9 

  996 11/11 جمع كل

 اميبه پ ینگاه انتقاد

 یا رسانه

 99/9 9 99/9 رگرسيون

56/8 999/9 
مقدار 

 مانده يباق
91/85 995 919/9 

  996 59/81 جمع كل

 يونيواردشده در معادله رگرس ريمتغ، t( و آزمون 1ل )مطابق با جدو Fپس از تعيين مقدار 

 بيمربوط به ضرا tآزمون بر اين اساس در تمام فرضيات است.  ونيرگرس يهسته اصل عنوان به

بوده و  999/9برابر موردنظر در هر فرضيه  ريمقدار براي متغ نيكه ا دهد ينشان م ونيرگرس

وجود دارد. به تفکيك  موردنظرميان متغيرهاي  مثبت و معناداري ريتأثبراي فرضيات  جهيدرنت

از اهداف  يآگاه ريمتغ واحد كي رييتغ يبه ازا( 1) اول مطابق با جدول هيدر فرضفرضيات، 

 جاديا يسالمت اجتماع ريدر متغ رييواحد تغ 919/9 ان،يدانشجو يا رسانه يها اميپنهان پ

 بيمربوط به ضرا tآزمون  .استمحقق  رهايمتغ ريمسئله با فرض ثابت بودن سا نيكه ا شود يم

از  يآگاه جهيبوده و درنت 999/9برابر  ريمتغ نيمقدار براي ا نيكه ا دهد يمنشان  زين ونيرگرس

در  .گذارد يم يمثبت و معنادار ريبر سالمت تأث انيدانشجو يا رسانه يها امياهداف پنهان پ

 991/9، انيدانشجو يا رسانه اميپ يدرک محتوا ريواحد متغ كي رييتغ يبه ازافرضيه دوم، 

 ريمسئله با فرض ثابت بودن سا نيكه ا شود يم جاديا يسالمت اجتماع ريدر متغ رييواحد تغ

شده است  مستقل محاسبه ريبراي متغ زين ونيرگرس بيمربوط به ضرا tاست. آزمون  رهايمتغ

 اميپ يدرک محتوا هدد يمنشان  جهيبوده و درنت 999/9برابر  ريمتغ نيمقدار براي ا نيكه ا

. مطابق با فرضيه سوم، با فرض گذارد يم يمثبت و معنادار ريبر سالمت تأث انيدانشجو يا رسانه

واحد  991/9، يا رسانه اميپ ليوتحل هيتجز ريواحد متغ كي رييتغ يبه ازاثبات در ساير متغيرها، 

برابر  زين ونيرگرس بيرامربوط به ض t آزمون. شود يم جاديا يسالمت اجتماع ريدر متغ رييتغ

در  .گذارد يم يمثبت و معنادار ريبر سالمت تأث يا رسانه اميپ ليوتحل هيبوده و در تجز 999/9
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 191/9، انيدانشجو يا رسانه اميآگاهانه پ نشيگز ريواحد متغ كي رييتغ يبه ازافرضيه چهارم، 

ي قبل ها هيفرضنيز مانند مسئله  نيكه ا شود يم جاديا يسالمت اجتماع ريدر متغ رييواحد تغ

حاكي از آن  زين ونيرگرس بيمربوط به ضرا t آزمون است. رهايمتغ ريا فرض ثابت بودن ساب

 يا رسانه اميآگاهانه پ نشيگز جهيبوده و درنت 999/9برابر  ريمتغ نيمقدار براي ا نيكه ا است

نيز با بررسي متغير نگاه در فرضيه آخر  .گذارد يم يمثبت و معنادار ريبر سالمت تأث انيدانشجو

 ريمتغ واحد كي رييتغ يبه ازا رهايمتغ ريبا فرض ثابت بودن ساانتقادي، نتايج آزمون نشان داد 

 جاديا يسالمت اجتماع ريدر متغ رييواحد تغ 969/9، انيدانشجو يا رسانه اميبه پ ينگاه انتقاد

 999/9كه برابر  ر اين فرضيهدمستقل  ريبراي متغ ونيرگرس بيمربوط به ضرا t آزمون. شود يم

 يمثبت و معنادار ريبر سالمت تأث انيدانشجو يا رسانه اميبه پ ينگاه انتقاد دهد يمنشان  است

 .گذارد يم

 t آزمون جهينت. 1جدول 

 B Beta T Sig مدل

 999/9 18/6  91/9 مقدار ثابت

 999/9 19/6 919/9 511/9 ها امياز اهداف پنهان پ یآگاه

 999/9 99/1  95/9 مقدار ثابت

 999/9 91/6 991/9 561/9 یا رسانه اميپ یدرک محتوا

 999/9 61/9  55/9 مقدار ثابت

 999/9 99/1 991/9 55/9 یا رسانه اميپ ليوتحل هيتجز

 999/9 99/6  11/9 مقدار ثابت

 999/9 15/1 191/9 615/9 یا رسانه اميآگاهانه پ نشيگز

 999/9 95/8  69/9 ثابت مقدار

 999/9 19/9 969/9 989/9 یا رسانه اميبه پ ینگاه انتقاد

 

 یريگ جهينتبحث و 

در شکل، سطح سواد و  يراتييعصر اطالعات موجب تغ يسو به يگذر جهان از جوامع صنعت

در خواندن و نوشتن  ييتوانا يسواد به معنا يخود شده است. روزگار ياطالعات از حالت قبل

 جاديدر ا يبشر يازهاين يسطح سواد جوابگو نياز ا ياما امروزه برخوردار شد، يمداد مقل

 يکيعنوان  ها، به (. امروزه رسانه9915 همکاران، و يپونک يلست )اسماعين يبهتر كاف يزندگ
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در حال  جيتدر ها به . رسانهكنند يم فايا يافراد نقش مهم يابزارها در زندگ نيرگذارترياز تأث

و  ياسيو س يفرهنگ ،ياجتماع تياز واقع يافراد، آگاه ينفوذ خود بر سبك زندگ شيافزا

ها، سواد  هستند. با توجه به تنوع انواع مختلف رسانه يشخص يها شکل دادن به ارزش

و دست  يا رسانه يها اميبه لحاظ مجهز و توانمند كردن مخاطبان در مواجهه با پ يا رسانه

 يفرد يها سالم و ارتقاء مهارت يشنهادهايو پ ها نهيانتخاب گزو  ينشگريبه قدرت گز افتني

 ميفراموش نکن .ديآ يها م به كمك مخاطبان رسانه يا رسانه يها اميپ ليو تحل ريمنظور تفس به

و تدارک  يساز آماده يا بلکه هدف از سواد رسانه ستين يگر تيحما يا هدف از سواد رسانه

. ابنديدست  ها امياز پ يو معناساز يابيخود به معنا صياست تا مخاطبان با قوه تشخ يگر

 يو اجتناب از مواجهه انفعال يو حفظ استقالل فکر يتفکر انتقاد يا روح حاكم بر سواد رسانه

 است. يا رسانه يها اميبا پ

 انيدانشجو نيدر ب يبا سالمت اجتماع يا رابطه سواد رسانه يبررس باهدفاين پژوهش 

از  يآگاه نيب صورت گرفته است. فرضيه اول نشان داد شهر نيواحد شاه يدانشگاه آزاد اسالم

دارد.  دجومعنادار و بطهرا يو ابعاد سالمت اجتماع انيدانشجو يا رسانه يها امياهداف پنهان پ

تبع آن سهل گرديدن تشخيص  رسانه و به يها يكار بيافزايش توان جوان در تشخيص فر

ير كه وي در برخورد در اجتماع تحت تأث شود يرسانه موجب م يها امياهداف پنهان موجود در پ

ها قرار نگرفته نوع ارتباط خود را در  سبك زندگي القايي ناشي از تهاجم فرهنگي رسانه

 شيفرد افزا يسالمت اجتماع گردد يكار سبب م نيچارچوب هنجارهاي جامعه تنظيم نمايد. ا

راد و پسوده و  (9999) نولسيو، (9915) يابرس هاشم نژادبا مطالعات  اين فرضيه جينتا .ابدي

 دارد. يوانخ( هم9911)

و ابعاد  انيدانشجو يا رسانه اميپ يدرک محتوا وجود رابطه ميان باهدفدر فرضيه دوم 

نسبت به درک  انيگو . هر چه پاسخنتايج نشان داد رابطه معناداري وجود دارد يسالمت اجتماع

. به ابدي يبيابند كيفيت رفتار آنان در اجتماع ارتقا م شتريي بمهارت يا رسانه يها اميمحتواي پ

توأم  يا رسانه يها امياين معني كه اهميت يافتن انتخاب رسانه و توجه به نحوه توليد محتواي پ

بر بهبود رابطه جوان با و جامعه و نحوه رفتار او در  ها اميبا داشتن قدرت تشخيص محتواي پ

. نتايج حاصل از ابديجوان بهبود  يسالمت اجتماع گردد يد و سبب مدار ييبسزا يريجامعه تأث

 يا رسانه اميپ ي( در مورد درک محتوا9915) يو داود ي، كرميها با پژوهش اين دستاورد

 .همسويي دارد( 9911راد و پسوده )و ( 9996چن و اسچوارز )همچنين 
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موجب  گردد يز رسانه مها كه منجر به استفاده هوشمندانه ا رسانه يمش آگاهي از خط

مختلف براساس عقايد و  يها اش را از ميان رسانه موردعالقه يها كه جوان برنامه شود يم

 گردد يكار سبب م ني. ارديگ يقرار نم يا تبليغات رسانه ريباورهايش گزينش نموده تحت تأث

سالمت  به ياديامر كمك ز نيو ا رديقرار بگ ستين ديمف شيكه برا يمجاز يافرد كمتر در فض

 اميآگاهانه پ نشيگز نيبكه در فرضيه سوم مشخص گرديد  طور همان كند يجوانان م ياجتماع

نتايج حاصل از اين  .رابطه معناداري وجود دارد يو ابعاد سالمت اجتماع انيدانشجو يا رسانه

( 9911و راد و پسوده )( 9996) چن و اسچوارز، (9915) يهاشم نژاد ابرسفرضيه با مطالعات 

 .يکسان است

رسانه و اطالع از  يها اميها توسط جوان براساس آگاهي از محتواي پ برنامه ليوتحل هيتجز

آنان  يها اميها و پ ضمن جلوگيري از سردرگمي وي در مواجهه با انواع رسانه ها اميماهيت پ

چون  ييها شانتاژهاي رسانه رغم يعل شود يجوان شده موجب م يا باعث بهسازي فعاليت حرفه

 ليوتحل هيدهند، تجز رييفرد را تغ ياجتماع ي. زندگندينما يكه سعي م يا ماهواره يها ونيزيتلو

 طور همان خود را حفظ كند. ياجتماع يو باورها ها نييفرد آ شود يسبب م يا رسانه اميكردن پ

 يماعو ابعاد سالمت اجت يا رسانه اميپ ليوتحل هيتجز نيبآن است كه  ديمؤكه فرضيه چهارم 

، ويلسون (9915) يو داود يكرمي ها پژوهشنتايج حاصل با  دارد. دجومعنادار و بطهرا

 ( همسو است.9911( و راد و پسوده )9996) چن و اسچوارز(، 9999)

و ابعاد سالمت  انيدانشجو يا رسانه اميبه پ ينگاه انتقادفرضيه پنجم نيز نشان داد بين 

سواد اطالعاتي به معناي توانايي تشخيص نياز اطالعاتي،  رابطه معناداري وجود دارد. يجتماعا

جايابي، ارزيابي و استفاده مؤثر و اخالقي از اطالعات است كه ارزيابي انتقادي نقشي اساسي در 

دستيابي به آن را دارد. دانشجويان به سبب ماهيت كاري و ارتباط گسترده با منابع اطالعاتي و 

عاتي و ارتباطي به اين ابزار نيازمند هستند. يعني دانشجويان بايد اطال يها يروند شتابان فنّاور

شده را با  صورت منتقدانه ارزيابي و اطالعات انتخاب اطالعات بازيابي شده و مأخذ آن را به

ها موجبات عدم  مبناي دانش و نظام ارزشي خود تلفيق كنند. عدم وابستگي جوان به رسانه

ها  نامطلوب رسانه راتيرا فراهم نموده باعث آگاهي جوان از تأث بر وي يا رسانه يها اميتسلط پ

فراملي جهت القاء  يها تبليغات رسانه شود ي. اشراف بر اين مهم موجب مشود يبر خود م

بنهد لذا جوان با كمك نگاه  ريفرهنگ خود نتواند خارج از هنجارهاي جامعه بر جوان تأث
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 يكوشک قاتيتحقنتايج اين فرضيه با  كند. مكك خود يسالمت اجتماع به تواند يم يانتقاد

 مطابق است. (9911راد و پسوده )و  (9915) يو داود يكرم، (9915)

افراد داراي .« سازد ياز شما شهروند بهتري م يا سواد رسانه»معتقد است:  9نگيپيپات ك

، اطالعات و اخبار ها دگاهيها در انتقال د مسـئله توجـه دارنـد كـه رسانه نيبه ا يا سواد رسانه

 يها وهيها و ش كه از فن دانند يافراد م نيا ني. همچنكنند يعمل م دهيچيو پ فيظر اريبس

. افـراد داراي شود يقرار دادن احساسات و عواطف استفاده م ريو تحت تأث اميدر خلق پ ياصخ

نظر  ث و تبادلبح باره نيو درا ييشده را شناسا يگذار هدف يها قادر هستند فن يا سواد رسانه

و  هكنـار گذاشـت يكسـان ـاي يهستند و چه كس نفعيها ذ در رسانه يكسان اي يكنند كه چه كس

منابع مختلف اطالعات  يا . افراد داراي سواد رسانهستيامر چ نيا ليو دل شوند يگرفته م دهيناد

مند  بهره خود ياطالعات ازهاييها براساس ن و از رسانه كنند يرا جستجو م ها يو سرگرم

 ملع اريبخواهند اخت نکهيدر مواجهـه بـا رسـانه چگونه عمل كنند تا ا دانند يها م . آنشوند يم

، شهروندان بهتري هستند يا لذا افراد داراي سواد رسانه نديها واگذار نما خود را به رسانه

 يها يآگاه يباال دارا يا ( و واضح است افراد با سطح سواد رسانه9919و همکاران،  يري)نص

 خواهند كرد. نيتأم زيسالمت جامعه خود را ن ،الزم

 پيشنهادها

 کاربردی الف( پيشنهادهای

درک ، آگاهي از اهداف پنهاني )ا رسانهي سواد ها شاخص رابطه معناداري ميان كه ييازآنجا

دي به نگاه انتقاو  ها اميپ ليوتحل هيتجزي، ا رسانه يها اميگزينش آگاهانه پ، ها اميمحتواي پ

قرار گرفت و وجود  موردمطالعهدر پژوهش حاضر  يو ابعاد سالمت اجتماع ي(ا رسانه يها اميپ

در  شود يماست، لذا پيشنهاد  ذكر قابلهايي در خصوص اين امر شنهادي، پشد ديتائرابطه 

 يا در حوزه سواد رسانه ديمستمر آموزش اسات يها دورهخصوص آگاهي از اهداف پنهان 

دانشجو باز  يرا برا يا رسانه اميكه بتوانند اهداف پنهان پ ديدر اسات تيقابل نيا جاديمنظور ا به

آن رسانه  يها در انتخاب رسانه به نحوه توليد اخبار و گزارش انيدانشجو .برگزار گردد كنند

پيرامون نحوه  يا آموزش داده شود پس از تماشاي يك برنامه ماهواره انيدانشجو به توجه كنند.

 انيدانشجو يا رسانه اميپ يدرک محتوا در آن شبکه جهت تهيه آن برنامه فکر شود. يزير مهبرنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Pat Kipping 
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توان  انيدانشجو يبرا يآموزش يها دوره يبرگزار با شود يم شنهادي، پيو ابعاد سالمت اجتماع

باز  انيدانشجو يموضوع برا نيا شود. جاديا انيدر دانشجو ها تيسا يها يكار بيتشخيص فر

 يساز تر از آگاه اهداف فرهنگي و سياسي مهم يا ماهواره يها راي برخي شبکهشود كه ب

اينترنتي كه سعي دارند به او  يها تيكنند در مقابل برخي سا يسع انيدانشجو دانشجوست.

 د.ندقت كن ينترنتيا يها تيسا اميپ يبگويند چگونه فکر كند به درک محتوا

 انيدانشجو يرا برا يا ماهواره يها شبکه يمش خط دكنن يسع دياساتآگاهانه  نشيگز در

 است. رگذاريها تأث در استفاده هوشمندانه دانشجو از شبکه گردد يكار سبب م نينشان دهند ا

مختلف گزينش كرده و همه  يها اش را از ميان رسانه موردعالقه يها كند برنامه يدانشجو سع

 اس عقايد و باورهايش انتخاب كند.اينترنتي را براس يها تيسا ها را نگاه نکند. برنامه

كار سبب سردرگم  نيدانشجو از ماهيت خبرها آگاه گردد ا يا رسانه اميپ ليوتحل هيدر تجز

ها  ها و رسانه برنامه ليوتحل هي. به دانشجو جهت تجزشود يها نم شدن در مواجهه با انواع رسانه

منظور  به يا موزش سواد رسانهراهنما پيرامون آ يها كتابچه يساز آموزش داده شود. آماده

 ينگاه انتقاد ي. در شاخصا رسانه يها اميپ ليوتحل هيمنظور تجز به انيبخشي به دانشجو اهيآگ

به دنبال  يا ماهواره يها كند شبکه دايدست پ نشيب نيبه ا دانشجوي ا رسانه اميبه پ

 راتيتأث از نيهمچن بر من جهت حفظ و گسترش منافع مالي خود هستند. يرگذاريتأث

مطابق بافرهنگ ملت  يمطالعات منابع كند. دايپ يبر خودآگاه يا ماهواره يها نامطلوب شبکه

 يها اميپ يانتقاد ليمنابع به تحل نيتا بتوانند با كمك ا رديقرار گ انيدانشجو اريدر اخت رانيا

 بپردازند. يا رسانه

 ب( پيشنهادهای نظری

 :است شنهادشدهيپ يآت قاتيعنوان تحق به ليشده موارد ذ انجامپژوهش به  تيبا عنا

 ها دانشگاهساير مشابه در  قيانجام تحق (9

 ريتأث يمنظور بررس و گواه به شيآزما يها و استفاده از گروه يا مداخله يها انجام پژوهش (9

 يدر بهبود سالمت اجتماع يا سواد رسانه شيافزا

 يفيك يها انجام پژوهش با استفاده از روش (9

 ي تحصيليها رشتهبا تفکيك مقاطع تحصيلي حتي تفاوت قائل شدن در  مشابه پژوهشجام ان (1

 يبا سالمت اجتماع يو سواد اطالعات يا سواد رسانه ريتأث يبررس (5

 يتفکر انتقاد يانجينقش ماستفاده از با  يسالمت اجتماع و يا سواد رسانه ريتأث يبررس (6
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 با محور سالمت زندگي سبك رابطه (، بررسي9911پويا، ) سيد ،نژاد يرسول بان وپارسامهر، مهر 

 دوره سابق(، انساني توسعه) ياجتماع توسعه تالش، فصلنامه شهر مردم در بين اجتماعي سالمت

 .66-95 ، صفحات9 شماره ،99

 يها شبکه ها و رسانه يها و فرصت دهاي، بررسي تهد(9916مظفر، ) رحمت اله و فرجي، ،پرندين 

آباد غرب، پنجمين همايش علمي پژوهشي  اجتماعي در سالمت جامعه مطالعه موردي شهر اسالم

انجمن توسعه و ترويج  :تهران ،اجتماعي و فرهنگي ايران يها بي، آسيعلوم تربيتي و روانشناس

 .علوم و فنون بنيادين

 فضاي  دياجتماعي نوپد يها بيزمينه كاهش آس يا ، ارتقاي سواد رسانه(9919)عباس،  ،تقي زاده

وزارت تعاون، كار  :اجتماعي نوپديد، تهران يها بيمجازي، نخستين كنگره ملي فضاي مجازي و آس

 .و رفاه اجتماعي

 براي ارتقاي سالمت اجتماعي ايرانيان (، 9919، )وثوق مقدم و عباس، عباس ،بهزاد، ناصحي ،دماري

لي و نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش بر وضع موجود، راهبردهاي م يچه كنيم؟ مرور

-15 ، صفحات(9پياپي ) 99 ، شمارهمجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ،پزشکي

58. 

  ،بانوان شاغل  يو سالمت اجتماع يا رابطه سواد رسانه يبررس ،(9911) ه،پسود فيروز و الهام،راد

« زيشون»داداش برادر  يزن شاغل در شركت صنعت : كاركناني)مطالعه مورد زيتبر يها در كارخانه
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 .19-51 فحات، ص19شماره  ،يا (، مطالعات رسانهايصبح پارالر آس عيو صنا

 رابطه بين سواد (9916)حبيب پور،  ،و سميه هيمرض، رضايي كالنتري ،كمال ديس ،رمضانيان ،

ن بهشهر، دومين سالمت اجتماعي معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستا يها اطالعاتي و مؤلفه

 .موسسه آموزش عالي صالحان :مديريت و حسابداري، تهران يالملل نيكنفرانس ب

 ها، دومين  ها و چالش ، خانواده، فرصتيا ، سواد رسانه(9916)عشريه،  ،محسن و رحمان ،رضايي

دانشگاه امام صادق )ع(  :مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني، رشت يالملل نيكنفرانس ب

 .يس خواهرانپرد

 (، يو اخالق يادراك ،ياحساس ،ي)بعد شناخت يا ابعاد سواد رسانه گاهي(، جا9919ع، ) ،يديسع

 .999-11، صفحات (96 ياپي)پ95، شماره ارتباطات _مطالعات فرهنگ

 بررسي سالمت اجتماعي دانشجويان (9911)شکوهي،  ،و نرگس، احمد چريك، اميد ،ظفرمند ،

ه در پرداختن به فعاليت بدني، اولين همايش علمي پژوهشي علوم شهر كهگيلوي يها دانشگاه

انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون : ايران، تهران ي، آموزش و استانداردسازيزير مديريت و برنامه

 .بنيادين

 يها ، كاركرد رسانه(9915)پرافکند،  ،بابك ، حديث وحيدري راد ، فاطمه،قرباني ،اكبر ،عطادخت 

ت روان و امنيت اجتماعي، اولين كنگره ملي توانمندسازي جامعه در حوزه جمعي در سالم

مركز توانمندسازي  :علوم تربيتي و مطالعات اجتماعي و فرهنگي، تهرانمجله ، يشناس جامعه

 .فرهنگي و اجتماعي جامعه يها مهارت

 سي ميزان ، برر(9915)فرنام،  ،و فاطمه نيمحمدحس، پناهي ، مريم،سعيدي پور ،مدينه ،فرنام

آن در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر اهواز، سومين ا سالمت اجتماعي و عوامل مرتبط ب

موسسه مديران ايده پرداز پايتخت  :كشور تركيه_علوم و مهندسي، استانبول يالملل نيكنفرانس ب

 .ويرا

 افته،ي توسعه يدر كشورها يا به سواد رسانه يقيتطب يکردي(، رو9919) غالمرضا، ديس ،يفلسف 

 .911-951صفحات  (،9 ياپي)پ1شماره  ،يا مطالعات رسانه

 و نقش آن در جامعه ايراني  يا ، مطالعه ميزان سواد رسانه(9915)داودي،  ،ناهيد و عنايت ،كرمي

شهرستان محمودآباد(، دومين كنفرانس ملي علوم مديريت نوين و  اني)مطالعه موردي: دانشجو

مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش حکمت : جتماعي ايران، قمفرهنگي ا يزير برنامه

 .مرتضوي

 در آموزش شهروندي، دومين همايش ملي  يا ، نقش آموزش سواد رسانه(9915)امين،  ،كوشکي

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق :شهروندي، تهران يها رسانه، ارتباطات و آموزش

 ميدر تحک ينيو د ينقش سالمت اجتماع ي، بررس(9916)ي، فاطم ي،زهرا و مهد ،گران پاشا 
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 يرويموسسه ن :، تهرانها تيها و اولو سازمان و خانواده؛ ضرورت يالملل نيب شيهما نيخانواده، اول

 .انيرانيا ريتدب

 در  يا آموزش سواد رسانه تياهم ،(9919) ،محمود ديس ي،هاشمو  بهاره ي،بخش ،بهاره ي،رينص

 .966-951 ، صفحات(98 ياپي)پ 9شماره  ي،ا العات رسانهمط ،کميو  ستيقرن ب

 بر رفتار اجتماعي دانش آموزان  يا سواد رسانه ري، تحليل تأث(9915)فاطمه،  ،هاشم نژاد ابرسي

، سومين كنفرانس جهاني روانشناسي و علوم 9911-9915شهر  دوره ابتدايي شهرستان قايم

ه سوم، شيراز، با همکاري مشترک دانشگاه علمي تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزار
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