
 

 

 

استان  های عمومیای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهمیزان سواد رسانه

 هاآنو ارائه راهكارهایی جهت بهبود وضعیت  تهران

 3سمانه ابوالقاسم، 2برادر ایرؤ، 1آبادییفشرسعید رضایی 

 شناسیمطالعات دانش

 06تا  23ص ، 97 تابستان، 51شماره ، چهارمسال 

 25/12/97تاريخ دريافت: 

 51/10/97تاريخ پذيرش:

 چکیده
هران های عمومی استان تای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههدف: هدف اين پژوهش تعیین میزان سواد رسانه

ی و پیمايش -: روش پژوهش حاضر توصیفیروش ست.بوده ا هاو ارائه راهکارهايی جهت بهبود وضعیت آن

با استفاده  هک ندهای عمومی استان تهران تشکیل داد. جامعه آماری را کتابداران کتابخانهبوداز نوع کاربردی 

. دننمونه پژوهش انتخاب شد عنوانبهتن از کتابداران استان تهران  511گیری تصادفی منظم از روش نمونه

 شدهاعالمهای مؤلفه بر اساسکه  بودای ساخته محقق پرسشنامه، پژوهش حاضرهای ابزار گردآوری داده

ی و اها نشان داد مؤلفه تعامل و استفاده اخالقی از محتوای رسانهها: يافتهيافته يونسکو طراحی شده است.

میان  میانگین را دربه ترتیب بیشترين و کمترين  2/53و مؤلفه خلق دانش با میانگین  7/22اطالعاتی با میانگین 

قرار  ها در وضعیت مطلوبیاند. میانگین تمامی مؤلفهای و اطالعاتی کتابداران داشتههای سواد رسانهمؤلفه

ی استان تهران های عمومای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهگیری: نتايج نشان داد میزان سواد رسانهیجهنت دارند.

های دوره یبنابراين راهکارهای پیشنهادی همچون برگزاری پیوسته ؛استباالتر از میانگین حد متوسط 

 هانآروزآمد کردن سواد کتابداران و تعامل بین  منظوربههای اجتماعی آموزش ضمن خدمت و ايجاد شبکه

العاتی ای و اطتواند به افزايش سطح سواد رسانهو خلق دانش می یگذاراشتراکو کاربران کتابخانه جهت 

 ران کمک کند.کتابدا

 تهران )استان(، کتابخانه عمومی، کتابداران، ای و اطالعاتیسواد رسانه واژگان کلیدی:

                                                           

 srezaei@alzahra.ac.ir ،دانشگاه الزهرا )س(، استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی. 5

 rbaradar@alzahra.ac.ir، دانشگاه الزهرا )س(، گروه علم اطالعات و دانش شناسی یاردانش 2.

3.  شناسی، دانشگاه الزهرا )س(ارشد علم اطالعات و دانشکارشناس ،samanehabolghasem82@yahoo.com 
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 مقدمه

 ،دنیای بشری دستخوش تغییرات سريع و چشمگیری بوده است، نیمه دوم قرن بیستم به بعد

جامعه اطالعاتی تغییر شکل داده است؛ اين انتقال با  یسوبهاز جامعه صنعتی  کهیطوربه

ديدی ج هایمهارتهمراه بوده است. در اين قرن افراد نیازمند  یتوجهقابلتغییرات اجتماعی 

(. يکی 2150، 5و همکاران لی) نديبرآهستند تا بتوانند از عهده تغییرات اجتماعی و فناورانه 

ای و اطالعاتی است. اطالعاتی امروز سواد رسانه جامعه ازیموردن هایمهارت ترينمهماز 

جعه توانند با مراای و اطالعاتی قدرت تفکر انتقادی دارند و میشهروندان دارای سواد رسانه

 .کنندها نیازهای اطالعاتی خود را رفع به بهترين منابع و رسانه

ستر توسعه ها بکتابخانهمدارس و ، نهادهايی نظیر خانواده، بیانیه سازمان يونسکو بر اساس

، یهای عمومکتابخانه ژهيوبهها کتابخانهای و اطالعاتی هستند. سواد رسانه دهیشکلو 

(. 2150، 2گريزلههستند )در جامعه  اطالعاتی ایرسانه گیری سوادبازيگران کلیدی در شکل

، و اينترنت ايانهربا در اختیار داشتن منابع اطالعاتی مختلف و با استفاده از  هاکتابخانه درواقع

هايی را جهت کنند و همچنین برنامهدسترسی عموم مردم را به منابع اطالعاتی فراهم می

، عالوه بر ملزومات نامبرده کنند.به کاربران ارائه می رانهآموزش استفاده از ابزارهای فناو

ای و اطالعاتی نیازمند به داشتن ومی جهت کمک به توسعه سواد رسانههای عمکتابخانه

ای و اطالعاتی الزم را در زمینه سواد رسانه هایمهارتاست که  دهيدآموزشکتابدارانی 

ای و ( کتابداران آشنا با اصول سواد رسانه2155) 3کسب کرده باشند. سازمان يونسکو

دهی و توسعه اين نوع از سواد و کلیدی در شکلمهم  آفريناننقشاطالعاتی را يکی از 

 د.کنای و اطالعاتی ياد میيکی از بازوهای توسعه سواد رسانه عنوانبهداند و از آنان می

 های عمومی به چه میزانحاضر مشخص نیست که کتابداران شاغل در کتابخانه حالدر 

تا چه حد صالحیت و توانايی  ای و اطالعاتی برخوردار هستند وسواد رسانه هایمهارتاز 

بررسی و پايش  های عمومی دارند.آموزش و انتقال آن را به مراجعان و اعضای کتابخانه

                                                           
1. Lee et al. 
2. Grizzle 
3. UNESCO 
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 های عمومیای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهسواد رسانه هایمهارتها و میزان صالحیت

 ستفاده از نهادتواند اطالعات مهم و قابل اتکايی را در جهت توسعه اين نوع سواد با امی

اندرکاران عرصه سواد عمومی قرار دهد؛ بنابراين های عمومی کشور در اختیار دستکتابخانه

تان های عمومی اسای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهپژوهش حاضر در نظر دارد سواد رسانه

تی و قرار داده و راهکارهايی را در جهت ارتقاء وضعیت سواد اطالعا موردسنجشتهران را 

 های عمومی پیشنهاد کند.ای کتابداران کتابخانهرسانه

داند که به ها میای از صالحیتای و اطالعاتی را مجموعه( سواد رسانه2153) ونسکوي

ذاری گايجاد و همچنین به اشتراک، ارزيابی و استفاده، درک، بازيابی، دسترسی برایافراد 

ها و با استفاده از ابزارهای مختلف و از مسیر قالب ای در همه انواعاطالعات و محتوای رسانه

ور طای و شخصی بهحرفه، های اجتماعیاخالقی کمک کرده تا از اين طريق در فعالیت

طالعاتی سواد ا، ایای و اطالعاتی از سه سواد رسانهسواد رسانهفعاالنه مشارکت داشته باشند. 

ای و اطالعاتی سواد رسانه (.2150، 5همکارانلوکو و است )و سواد ديجیتالی شکل گرفته 

مهارت الزم برای قرن بیست و يکم از سوی يونسکو معرفی شده است که افراد در  عنوانبه

و استفاده از منابع  ارزيابی، جهت دسترسی موردنیاز هایمهارتجوامع مختلف بتوانند 

 (.2150، 2و همکاران لیکنند )مختلف را کسب 

و  هامهارت، هانگرش، اطالعاتی عبارت است از ترکیب دانش ای وسواد رسانه

عات و و تعامل اطال تولید، استفاده، ارزيابی، تحلیل، برای دسترسی موردنیازکارکردهای 

رد دهد. فقرار می موردتوجهقانونی و اخالقی که حقوق بشر را ، های خالقانهدانش به شیوه

های اطالعاتی مختلف را در مجرامنابع و ، هاسانهتواند رای میباسواد اطالعاتی و رسانه

 (.2150، 3کالو و کزمیندهد )قرار  مورداستفادهای و خصوصی خود حرفه، زندگی عمومی

، ودشبه دامنه آن نیز افزوده می هرروزبا گسترش دنیای اطالعاتی امروزی که  درواقع

مختلف  هایثرتر به رسانهؤم طوربهی هستند که بتوانند هايمهارتها و افراد نیازمند آموزش

 هانآرا ارزيابی کرده و در جهت رفع نیازهای خود از  هاآن، اطالعاتی دسترسی پیدا کنند
                                                           
1. Luque et al. 
2. Lee et al. 
3. Calvo, M. C. T., & Kuzmin 
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 گیری را جهت ارزيابیهای اندازهای از شاخصسازمان يونسکو نیز مجموعه استفاده کنند.

ک به کشورها و ها کمای و اطالعاتی معرفی کرده است. هدف اين شاخصسواد رسانه

ی اخود در زمینه توسعه سواد رسانه هایپیشرفتگیری و نظارت بر در جهت اندازه هاسازمان

لمللی اگذاران و همکاران بینو اطالعاتی است تا اطالعات دقیق و متقنی را در اختیار سیاست

 (.2155، 5مولر و همکارانبدهند )خود قرار 

توان به سه مؤلفه اصلی تقسیم کرده که هر اطالعاتی را میای و های سواد رسانهشاخص

 اند.ها مشخص شدهاين شاخص 5يک دارای دو مؤلفه فرعی هستند. در جدول 

 (2111، مولر و همکاران) یاطالعاتای و های سواد رسانه. شاخص1جدول 

 مؤلفه فرعی مؤلفه اصلی

ابع منجستجو و جايابی به محتوای ، تعريف و بیان نیاز

ای و اطالعاتیرسانه  

ای تعريف و بیان نیاز رسانه

 و اطالعاتی

جايابی و بازيابی رسانه و 

 اطالعات

، کنندگان رسانه و اطالعاتارزيابی محتوا و فراهم

ای و اطالعاتیمحتوای رسانه دهیسازمان  

درک و ارزيابی رسانه و 

 اطالعات

رسانه و  دهیسازمان

 اطالعات

اشتراک و استفاده اخالقی از محتوای ، خلق دانش

ای و اطالعاتیرسانه  
 خلق دانش

ارتباط و استفاده اخالقی 

 از رسانه و اطالعات

ای و اطالعاتی را شامل سه های ارزيابی سواد رسانه( شاخص2155همکارانش )مولر و 

-اد رسانهسو در «دسترسی»شاخص آنان  ازنظردانند. ارزشیابی و استفاده می، شاخص دستیابی

ثرتر و ؤی که کاربر را در دسترسی مهايمهارتای و اطالعاتی عبارت است از مجموعه 

 ،کند. اين شاخص همچنینها کمک میعاتی و رسانهالبه محتوای منابع اط تراثربخش

گیرد. یم جستجو و جايابی منابع اطالعاتی را دربر، بیان نیاز اطالعاتی، شناسايی نیاز اطالعاتی

کا ی که کاربر با اتهايمهارتای و اطالعاتی عبارت است از در سواد رسانه «ارزيابی»شاخص 

ه شامل ک کندها و منابع اطالعاتی اقدام میطور انتقادی به ارزيابی محتوای رسانههب هاآنبه 

ها و منابع اطالعاتی است. شاخص محتوای رسانه درکتحلیل و استنتاج و  هایمهارت

ی شامل توانايی هايمهارتای و اطالعاتی عبارت است از مجموعه واد رسانهدر س «استفاده»

                                                           

1. Mouler et al. 
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ی است و اتولید و بازتولید محتوای منابع اطالعاتی و محتوای رسانه، تعامل، کارگیریبه

د. گیریم دربرنیز های حقوقی و اخالقی استفاده از منابع اطالعاتی را همچنین توجه به جنبه

ای های و اطالعاتی کتابداران کتابخانهنجش وضعیت سواد رسانهاين پژوهش نیز برای س

ای ذيل هعمومی استان تهران از همین ديدگاه بهره گرفته و به دنبال پاسخگويی به پرسش

 است:

های عمومی استان تهران برحسب مؤلفه ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهرسانه سواد .5

 به چه میزان است؟ «اطالعاتیتعريف نیاز »دسترسی با زير مؤلفه 

های عمومی استان تهران برحسب مؤلفه ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهرسانه سواد .2

به چه  «ای و منابع اطالعاتیجايابی و دسترسی به محتوای رسانه»دسترسی با زير مؤلفه 

 میزان است؟

های عمومی استان تهران برحسب مؤلفه ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهرسانه سواد .3

 ست؟به چه میزان ا «و منابع اطالعاتی ایارزيابی محتوای رسانه»ارزشیابی با زير مؤلفه 

های عمومی استان تهران برحسب مؤلفه ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهرسانه سواد .0

 زان است؟به چه می «منابع اطالعاتی دهیسازمان»ارزشیابی با زير مؤلفه 

های عمومی استان تهران برحسب مؤلفه ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهرسانه سواد .1

 به چه میزان است؟ «خلق دانش»استفاده با زير مؤلفه 

های عمومی استان تهران برحسب مؤلفه ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهرسانه سواد .6

به  «یای و منابع اطالعاته اخالقی از محتوای رسانهتعامل و استفاد»استفاده با زير مؤلفه 

 چه میزان است؟

های پژوهش نشان داد پژوهشگران کمی به بررسی موضوع سواد اطالعاتی مرور پیشینه

ش در اين بخ روازايناند؛ های عمومی پرداختهکتابخانه ويژهبهها ای در کتابخانهو رسانه

ها و تابخانهای در کی سواد اطالعاتی و رسانهبا حوزه های مرتبطپژوهشگر به بررسی پیشینه

 همچنین سواد اطالعاتی پرداخته است.
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مشارکت میان سواد اطالعاتی »( در پژوهشی با عنوان 2155) 5داسیلوا و باربوزا، اُتونیکار

ا ر ای و سواد اطالعاتیهای رسانهاستانداردها و شاخص« های هیبريدیبا کتابخانه ایرسانهو 

ند تا کاست که به اشخاص کمک می ایگونهبهها بررسی کردند. اين استانداردها و شاخص

یان داشته باشند. هدف اين مقاله به تصوير کشیدن ارتباط م سروکارهای هیبريدی با کتابخانه

توسط  شدهفراهمای و خدمات سواد رسانه، های سواد اطالعاتیاستانداردها و شاخص

نتايج در  ،هیبريدی در برزيل است. روش پژوهش مبتنی بر مرور ادبیات است هایکتابخانه

 دشدهشنهایپقالب جدولی بیان شده که ارتباط میان هر شاخص يا استاندارد را با خدمات 

ی ادهد. مطالعه نشان داد که سواد رسانهاطالعات و رفتار کاربران نشان می متخصصانتوسط 

نی را اهداف سازما هاآنزيرا ، های هیبريدی هستندبرای کتابخانهابزار  ترينمهمو اطالعاتی 

ای ههای آموزشی همپوشانی دارند. از اين منظر کتابخانهو با اهداف و فعالیت هدايت کرده

 ارتباطات و جامعه خود باشند. توسعهدرحالهیبريدی بايد 

آموزشگاهی و آموزش سواد های کتابخانه»( در کتابی با عنوان 2156) 2اينگوالدسن

 هامهارتای از ای و اطالعاتی مجموعه پیچیدهنويسد: سواد رسانهمی« ای و اطالعاتیرسانه

است که نیازمند به تمام فرآيندهای يادگیری و شايستگی است؛ يادگیری و شايستگی دو 

ها ايستگیش اصل بنیادی در آموزش هستند. پژوهش نشان داد که نوجوانان نیاز به تقويت اين

و با هدف استفاده از  2153تا  2119 هایسالدارند. پروژه مزبور در مدرسه نروژی و بین 

ای و اطالعاتی و تدوين دستورالعمل اجرا ابزاری برای آموزش سواد رسانه عنوانبهکتابخانه 

ا و هريزیبخشی از مدرسه بايد در برنامه عنوانبه ها نشان داد که کتابخانهشد. گزارش

 بر همکاری میان معلمان و کتابداران بیشتر قرار گیرد و موردتوجهمديريت مدارس بیشتر 

آموزان از کتابخانه در انجام امور آموزشی و انجام شود دانشاين امر سبب می، شود تأکید

ها مشخص کرد که کتابداران آموزشگاهی و تکالیف خود بیشتر استفاده کنند. يافته

و همچنین  هاآنهای آموزشی ياری کرده و به معلمان را در انجام فعالیتدانشگاهی بايد 

يک منبع اطالعاتی برای رفع نیازهای آموزشی  عنوانبهآموزان ياد دهند به کتابخانه دانش

                                                           

1. Ottonicar, Da Silva & Barboza 

2. ingvaldsen 
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خود نگاه کنند؛ عالوه بر اين به آنان بیاموزند که چطور اطالعات با کیفیت و معتبر را از 

 کنند. های اطالعاتی اخذرسانه

ای و ( نشان داد که اهمیت توسعه سواد رسانه2151) 5کاسارينپژوهش سريگاتو و 

اطالعاتی در جامعه کنونی بر کسی پوشیده نیست. هدف اين پژوهش بحث در مورد تولد 

فرامتن و انواع جديدی از خوانندگان است که با ، های هیبريدی در فضای سايبریزبان

ين ا تأکیدشود. رسانه ديجیتال ياد می عنوانبه هاآنامروزه از اطالعات در تعامل هستند و 

های اطالعاتی جديد است که شامل درک مرتبط با محیط هایمهارتپژوهش بر توسعه 

سواد  هایمهارتزبان رايج در چنین محیطی است. مسئله و چالش اصلی در آموزش 

و  های نوينها و فناوریبا رسانه هانآآشنا نمودن ، ای به خوانندگاناطالعاتی و سواد رسانه

 های مجازی است.بر زبان و نحوه خواندن در اين محیط تأکید

( در مقاله خود نشان دادند که سواد 2150پور )کوپايی و کاظم، رمضانی، اشرفی ريزی

طالعاتی اها و منابع تا بتوانند اطالعاتی که از رسانه کندای و اطالعاتی افراد را قادر میرسانه

 هاآنعالوه بر اين ، آورند را تفسیر کرده و آن را مورد قضاوت قرار دهندبه دست می

اشند. ای برسانه هایپیامی اطالعات و توانند با يادگیری اين سواد خالق و تولیدکنندهمی

ای و اطالعاتی میان دانشجويان دانشگاه علوم هدف اين پژوهش شناسايی میزان سواد رسانه

 ای و اطالعاتی بومی شده است. روششکی اصفهان با استفاده از پرسشنامه سواد رسانهپز

ی و اطالعاتی اها نشان داد که سطح میانگین سواد رسانهپژوهش پیمايشی تحلیلی است. يافته

میان دانشجويان باالتر از حد متوسط است. باالترين میانگین مرتبط با بهبود درجه علمی 

و کمترين میانگین به مشکالت شروع پژوهش اختصاص داشت. تفاوت دانشجويان بود 

 سواد هایمهارتها با نوع دانشگاه و میزان درآمد خانواده، معناداری میان سطح تحصیالت

ای و اطالعاتی دانشجويان وجود داشت. نتايج حاکی از آن است که دانشجويان رسانه

وضوع پژوهش و همچنین محدود توصیف م، کافی برای شروع يک پژوهش هایمهارت

های آموزشی بايد تمام دانشجويان و گروه، طورکلیبهنمودن موضوع پژوهش را ندارند. 

                                                           

1. Cerigatto & Casarin 
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لیت يک توانايی و قاب عنوانبهای و اطالعاتی های بهبود سواد رسانهای به شاخصتوجه ويژه

 های چاپی و الکترونیکی داشته باشند.اصلی در استفاده از رسانه

فاکتورهای  ترينمهمای و اطالعاتی يکی از ( سواد رسانه2150) 5اعتقاد ويروگورسکابه 

کند. اسناد دولتی هلند آماده می 25قرن  هایمهارتاست که افراد را برای يادگیری  کلیدی

پرداخته است؛ در اين اسناد به مفاهیمی مانند سواد  25ارتباطی قرن  هایمهارتبه معرفی 

مزبور اشاره نشده است و اين  هایمهارتو نقش کتابداران در کسب  عاتیای و اطالرسانه

داشته  25قرن  هایمهارتتوانند نقش بسزايی در آموزش ها میدر حالی است که کتابخانه

وانند به تای و اطالعاتی میهای سواد رسانهها با شناسايی شکاف میان برنامهباشند. کتابخانه

اجرايی کمک کنند. نتايج پژوهش نشان داد دولت هلند به  هایمهارتارتقاء و توسعه 

نگاه  اهمهارتسازی و اجرای بستری برای پیاده عنوانبهو عمومی  های دانشگاهیکتابخانه

در  ها بايد به دنبال تحکیم موقعیت خود بوده و بر نقش کتابدارانکتابخانه درنتیجهکند. نمی

 کنند. تأکیداطالعاتی  ای وسواد رسانه هایمهارتآموزش 

بررسی اهداف و ابزارهای مرتبط با سواد »( در پژوهش خويش با هدف 2152) 2صالح

ز ای ابه بررسی اين نوع سواد در میان نمونه، «ای و اطالعاتی در آفريقای جنوبیرسانه

برای رسیدن  3پرداخت. وی در اين پژوهش از روش آمیخته تاونکیپدانشجويان دانشگاه 

های ابتدا به بررسی پیمايشی وضعیت شاخص درواقعبه هدف پژوهش استفاده کرده است. 

ای ههای مختلف سازمانداده بر اساسای و اطالعاتی در جامعه آفريقای جنوبی سواد رسانه

به  اونتکیپای از دانشجويان دانشگاه پرداخته است و سپس با انتخاب نمونه 0المللیبین

ای و اطالعاتی های سواد رسانهاساس وضعیت شاخصر ی موردی اين دانشجويان بعهمطال

 65 که آن استهای پژوهش حاکی از در میان دانشجويان دانشگاه اقدام کرده است. يافته

از محتوای  هاآندرصد از  91، عادی اينترنت شناخته شدند کاربران عنوانبه هاآندرصد از 

                                                           

1. wiorogorska 

2. Saleh 

3. Mixed Method 

ای ههای مربوط به اين بخش از پژوهش عبارت بودند از میزان استفاده از اينترنت، دسترسی ديجیتالی، شاخصداده. 4

 المللی استخراج شده بودند.های بینتوسعه انسانی که از آمارهای سازمان
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 های آنکردند که دلیل استفاده غیرمجاز را هزينهاستفاده می 5مجازغیر صورتبهاينترنتی 

 مطرح کرده بودند.

 «ای و اطالعاتی در هسته آموزشاستقرار سواد رسانه»( پژوهشی با عنوان 2152) 2سینگ

اين مبنا استوار است که بیشتر دانشجويان در حال دور شدن از  انجام داد. اين پژوهش بر

 و آموزشمرجعی برای حل مسائل خود در زمینه  عنوانبهو گوگل را  ها هستندکتابخانه

 ،دانند. نتايج پژوهش نشان داد راه رهايی دانشجويان از گرايش به گوگلی شدنيادگیری می

ای و اطالعاتی در هسته اصلی آموزش در همه سطوح های آموزشی سواد رسانهارائه دوره

 است. وپرورشآموزش

ای و اطالعاتی: مطالعه موردی ارتقای سواد رسانه» ای با عنوانمطالعه( 2152) 3بیگوم

انجام داد. وی در اين مطالعه پیمايشی خود از هر دو روش کمی و  «بخش عمومی بنگالدش

 کهدرصد از جامعه پژوهش معتقد بودند  15ها نشان داد است. يافته هکیفی استفاده کرد

آموزشی راهی برای ارتقای سطح سواد  مؤسساتبخش در اندازی يک رقابت آگاهیراه

خود را از  موردنیازاطالعات  موردمطالعهدرصد از افراد  01ای و اطالعاتی مردم است. رسانه

ا الزم برای هکردند. همچنین نتايج پژوهش بیانگر آن است که زيرساختاينترنت دريافت می

ه یست. اکثريت جامعه معتقد بودند کای و اطالعاتی در بنگالدش فراهم نارتقا سواد رسانه

 2125رسیدن به بنگالدش ديجیتالی در سال  منظوربهای و اطالعاتی را دولت بايد سواد رسانه

 تقويت کند.

 «ایارتقا سواد اطالعاتی از طريق سواد رسانه»( پژوهشی با عنوان 2151) 0ردو ود ون

، زان از راه دور )آموزش مجازی(آمودانش خصوصبه، آموزان امروزیانجام داد. دانش

برای نیازهای پژوهشی خود وابسته هستند. اين پژوهش  سايتوبای به فزاينده طوربه

يک  عنوانهب، آنالينآنالين به کشف روابط بین ارزيابی انتقادی در مورد اطالعات  صورتبه

                                                           

1. unlicensed items 

2. Singh 

3. Begum 

4. Van de vord 
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 سواد اطالعاتی و سوادای پرداخته است. بین مقیاس از سواد اطالعاتی و اجزای سواد رسانه

 .ای رابطه مثبت وجود داردرسانه

د ای و سوا( در پژوهشی کاربردی به بررسی رابطه سواد رسانه5391) همکارانپونکی و 

-به روش پیمايشی، اطالعاتی دانشجويان علوم ارتباطات و علم اطالعات و دانش شناسی

ن رشته علم اطالعات و همبستگی پرداختند. جامعه آماری اين پژوهش را دانشجويا

شناسی و رشته علوم ارتباطات در مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران و عالمه دانش

ت. ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده اسداد. برای گردآوری دادهطباطبائی تشکیل می

ابطه رای و سواد اطالعاتی های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر سواد رسانهيافته

 ای رابطهمعنادار مستقیم وجود دارد. همچنین بین سطح درآمد دانشجويان و سواد رسانه

 معنادار وجود دارد.

بررسی وضعیت سواد اطالعاتی »( در پژوهشی تحت عنوان 5393جوکار )عبدالهی و 

با توجه به استانداردهای سواد اطالعاتی به  «های عمومی استان فارسکتابداران کتابخانه

واد س سنجش»در اين پژوهش پیمايشی و کاربردی از پرسشنامه  هاآنبررسی پرداختند. 

استفاده کردند. پرسشنامه الکترونیکی به همه کتابداران استان فارس ارسال کرديد  «اطالعاتی

های پژوهش پرسشنامه عودت داده شد. يافته 510، پرسشنامه ارسالی 500از  درنهايتکه 

های عمومی استان در سطح متوسطی قرار دارد. عاتی کتابداران کتابخانهنشان داد سواد اطال

بوده است. بین سواد اطالعاتی کتابداران  تأثیرگذارسواد اطالعاتی  کاربرسن و سابقه 

طع داری وجود داشت. مقالتحصیل در رشته کتابداری و غیرکتابداری تفاوت معنیفارغ

 بود. تأثیرگذار کتابدارانتحصیلی نیز بر سواد اطالعاتی 

ای میزان سواد رسانه نییتع»( در پژوهش خويش با هدف 5392) ريزی و همکاراناشرفی

طالعاتی ای و ابه بررسی سواد رسانه «و اطالعاتی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ه بررسی ب در اين پژوهش پیمايشی تحلیلی خويش هاآن. پرداختنددانشجويان در اين دانشگاه 

و استفاده  ارزيابی، دسترسی مؤلفهای و اطالعاتی دانشجويان با توجه به سه میزان سواد رسانه

از منابع اطالعاتی اقدام کردند و برای اين منظور از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کردند. 

 هاآناز نفر  365داد که نفر از دانشجويان دانشگاه تشکیل می 6111جامعه پژوهش حاضر را 
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های پژوهش نشان داد میانگین دو مؤلفه استفاده حجم نمونه انتخاب شده بود. يافته عنوانبه

باالتر از میانگین بوده است و کمترين میانگین هم به مؤلفه دسترسی اختصاص  و ارزشیابی

و متغیرهای جنسیت و سن تفاوت ای و اطالعاتی داشته است. همچنین بین سواد رسانه

دانشکده و سطح درآمد ، ری وجود نداشته است اما بین متغیرهای مقطع تحصیلیاادمعن

میزان اين  طورکلیبهداری نشان داده شد. ای و اطالعاتی تفاوت معنیخانواده با سواد رسانه

 .نوع سواد در جامعه مذکور را باالتر از حد متوسط ارزيابی کردند

سواد اطالعاتی کتابداران و میزان  مهارت»( پژوهشی با عنوان 5395) یخسروبرجیان و 

 211انجام دادند و برای اين منظور  «( در کتابخانه ملی ايرانACRLآن با استاندارد ) انطباق

نفر از کتابداران شاغل با تحصیالت کتابداری و غیرکتابداری در کتابخانه ملی سنجیده شد. 

دهای جستجوی اطالعات در حد جامعه پژوهش در راهبر هایمهارتها نشان داد يافته

 هایمهارتدرک درست نیاز اطالعاتی مطلوب نیست. میزان انطباق  ازنظراما ، مطلوب است

 کارکنان با مدرک درمجموعسواد اطالعاتی آنان با استانداردها کمتر از حد مطلوب است. 

سشنامه پر هایموفقیت نسبی در پاسخ به پرسش، کتابداری در مقابل افراد غیرکتابداری

 اند.داشته

سنجش سطح سواد اطالعاتی مراجع »( در پژوهشی با عنوان 5395محمدی و همکاران )

که بر اساس استاندارد « ملی جمهوری اسالمی ايران کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه

ACRL االست و کنندگان ببدين نتیجه رسیدند که سطح سواد مراجعه، صورت گرفته بود

بیشترين امتیاز مربوط به سطح پنجم يعنی آشنايی و درک مباحث ، گانهپنجاز بین سطوح 

اقتصادی و حقوقی و کمترين آن مربوط به سطح اول يعنی تشخیص ماهیت و میزان اطالعات 

مقطع تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجويان تفاوت ، است. همچنین بین سن موردنیاز

 معناداری وجود دارد.

های عمومی های کتابخانهبررسی توانمندی»خود با عنوان  نامهايانپ( در 5391) یداراب

ی سواد اطالعاتی از ديدگاه های توسعهاستان لرستان در فراهم آوری ابزارها و زمینه

. وی رداختندپبه بررسی وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران  «هادانشجويان عضو اين کتابخانه

ابزار  عنوانبهتحلیلی انجام شد از پرسشنامه  –شیی خويش که به روش پیمايدر مطالعه
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اد که در دگردآوری اطالعات استفاده کرد. جامعه پژوهش را کلیه دانشجويانی تشکیل می

یری گهای عمومی استان لرستان عضويت داشتند که پژوهشگر به روش نمونهکتابخانه

 های پژوهش مبین آن بود کهافتهي اقدام به گردآوری اطالعات کرد. هاآنتصادفی از میان 

ازيابی منابع ب، های جستجوزمینه ويژهبهنقش کتابداران در توسعه سواد اطالعاتی دانشجويان 

 .بوده است تأثیرگذاراطالعاتی 

 روش

توصیفی پیمايشی و از نوع مطالعه کاربردی است. جامعه آماری اين پژوهش ، روش پژوهش

ار های عمومی استان تهران مشغول به کابدار در کتابخانهنفر بوده که با سمت کت 111شامل 

د. حجم های عمومی کشورنسازمانی وابسته به نهاد کتابخانه ازلحاظها هستند. اين کتابخانه

ی تصادف گیرینمونه بر اساس نفر است که 257نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 

تخاب شدند و پرسشنامه برای آنان ارسال گرديد؛ منظم )سیستماتیک( از بین افراد جامعه ان

ها از ابزار پرسشنامه پرسشنامه عودت داده شد. برای گردآوری داده 511در پايان نیز تعداد 

ای ذيل ههای اصلی و مؤلفهساخته استفاده شد. مبنای اصلی طراحی پرسشنامه شاخصمحقق

وسط يونسکو در قالب چارچوب ( است که ت2155، ای و اطالعاتی )يونسکوسواد رسانه

 5یای و اطالعاتای و اطالعاتی و با عنوان ماتريس صالحیت سواد رسانهارزيابی سواد رسانه

ای برای ارزيابی سواد رسانه، ای و اطالعاتیمعرفی شده است. ماتريس صالحیت سواد رسانه

وجه قرار گیرد. با ت دهمورداستفاتواند های مختلف افراد جامعه میو اطالعاتی در میان گروه

بايد مورد تعديل قرار بگیرد )هلما و  موردمطالعهبه اينکه اين معیارها برحسب جامعه 

 موردبررسیاين پژوهش  موردمطالعههای مختلف با توجه به جامعه ( مؤلفه2150، 2همکاران

 ردمطالعهموقرار گرفت و تعديل و تغییرات الزم اعمال شد و همچنین موارد نامرتبط با جامعه 

مؤلفه فرعی  6و  مؤلفه اصلی 3ای شامل پرسشنامه درنهايتاز میان معیارها حذف گرديد و 

دسترسی است که شامل دو مؤلفه فرعی تعريف و بیان نیاز؛ جستجو ، به دست آمد. مؤلفه اول

                                                           

1. MIL Competency Matrix 

2. Holma & et.al. 
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گويه در پرسشنامه( است. مؤلفه  52شامل اطالعاتی )ای و و جايابی به محتوای منابع رسانه

ه و کنندگان رسانهای فرعی ارزيابی محتوا و فراهمدوم تحت عنوان ارزشیابی شامل مؤلفه

گويه در پرسشنامه( بوده و  51شامل اطالعاتی )ای و محتوای رسانه دهیسازماناطالعات؛ 

ای اشتراک و استفاده اخالقی از محتوای رسانه، مؤلفه سوم استفاده است که شامل خلق دانش

گذاری پرسشنامه از طیف نمره منظوربهگويه در پرسشنامه( است.  9شامل )اطالعاتی و 

نظران از اساتید و صاحب پرسشنامه 5( استفاده شد. برای تعیین روايی محتوايی1-5لیکرت )

شد و بعد از چندين بار اصالحات و ايجاد  ای نظرخواهیدر زمینه سواد اطالعاتی و رسانه

هايی تهیه شد. برای سنجش پايايی پرسشنامه از آزمون آلفای نجرح و تعديالت پرسشنامه 

به دست آمد. برای  535/1است که ضريب آلفای کرونباخ برابر با استفاده شده  2کرونباخ

مره و انحراف کمترين ن، بیشترين نمره، ها از آمار توصیفی شامل میانگینداده وتحلیلتجزيه

 هایگويی به پرسش( برای پاسخ3با میانگین فرضی ) و از آمار استنباطی آزمون تی تک متغیر

افزار اس. پی. اس. اس. نرم های به دست آمده با استفاده ازپژوهش استفاده شد. داده

 33/2طیف بازرگان عددی میان  بر اساسشد و حد مطلوب وضعیت هر مؤلفه  وتحلیلتجزيه

 در نظر گرفته شد. 66/3تا 

 هایافته

ب های عمومی استان تهران برحسای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهاول. سواد رسانه پرسش

 به چه میزان است؟ «تعريف نیاز اطالعاتی»مؤلفه دسترسی با زير مؤلفه 

ی ای و اطالعاتنتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به بررسی سواد رسانه، 2 جدولدر 

يف نیاز مؤلفه دسترسی با زير مؤلفه تعر برحسبران های عمومی استان تهکتابداران کتابخانه

 اطالعاتی شامل ابعاد شناسايی نیاز و ابزار نیاز ارائه شده است.
  

                                                           

1. Content validity 

2. Cronbach's Alpha 
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 نیاز اطالعاتی آزمون تی تک متغیر برای مؤلفه دسترسی و زیر مؤلفه .2جدول 

فه
مؤل

زير
 ها

 3نمره آزمون =

T تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی 
 سطح اطمینانفاصله از 

 بااليی پائینی

5 129/9 509 111/1 561/1 65/1 10/5 

2 110/55 509 111/1 911/1 70/1 16/5 

3 260/51 509 111/1 927/1 71/1 55/5 

0 255/7 509 111/1 657/1 11/1 57/1 

1 122/7 509 111/1 693/1 15/1 55/1 

6 605/6 509 111/1 633/1 01/1 52/1 

 

های دهد تفاوت میانگین در تمامی زيرمؤلفهنشان می 2نتايج جدول  که طورهمان

میانگین  ديگرعبارتبهمعنادار است. ، (3( نسبت به حد وسط )11/1دسترسی در سطح )

ای دهد که میزان سواد رسانهها نشان میها از حد وسط باالتر هستند و همه اينتمامی زيرمؤلفه

ای و و بیان نیاز به محتوای رسانه در تعريفهای عمومی نهو اطالعاتی کتابداران کتابخا

باالتر است و کتابداران در مؤلفه تعريف و بیان نیاز اطالعاتی از سطح  3 نیانگیماطالعاتی از 

 سواد مناسبی برخوردار هستند.

های عمومی استان تهران ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهرسانه سوادپرسش دوم. 

منابع  ای وجايابی و دسترسی به محتوای رسانه»فه دسترسی با زير مؤلفه برحسب مؤل

 به چه میزان است؟ «اطالعاتی

به  واقعدرهای پرسش دوم که نتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به يافته، 3در جدول 

مؤلفه  سببرحهای عمومی استان تهران ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهبررسی سواد رسانه

ستجو ای و منابع اطالعاتی شامل جبا زير مؤلفه جايابی و دسترسی به محتوای رسانه ترسیدس

 ارائه شده است.، پردازدو جايابی می
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ی اآزمون تی تک متغیر برای مؤلفه دسترسی و زیر مؤلفه جایابی و دسترسی به محتوای رسانه .3جدول 

 و منابع اطالعاتی

 ها
فه

مؤل
زير

 

 3نمره آزمون =

T تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی 
 فاصله از سطح اطمینان

 بااليی پائینی

5 761/6 509 115/1 167/1 01/1 73/1 

2 269/7 509 115/1 153/1 37/1 61/1 

3 195/7 509 115/1 193/1 03/1 76/1 

0 701/3 509 115/1 317/1 50/1 07/1 

1 173/0 509 115/1 021/1 20/1 61/1 

6 939/7 509 115/1 737/1 13/1 55/1 

های اين تفاوت میانگین در تمامی زيرمؤلفه، دهدنشان می 3که نتايج جدول  طورهمان

پرسش در ارتباط با مؤلفه جايابی و دسترسی به محتوای رسانه و منبع اطالعات و در سطح 

 ها از حد وسطمیانگین تمامی زيرمؤلفه درواقعمعنادار است. ، ( نسبت به حد وسط11/1)

های در جايابی و دسترسی به محتوای رسانه و منبع باالتر هستند و کتابداران کتابخانه

 ( دارند.3متوسط )اطالعاتی وضعیت باالتری از میانگین حد 

های عمومی استان تهران ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهپرسش سوم. سواد رسانه

به چه میزان  «ای و منابع اطالعاتیارزيابی محتوای رسانه»برحسب مؤلفه ارزشیابی با زير مؤلفه 

 است؟

به  رواقعدهای پرسش سوم که نتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به يافته، 0در جدول 

مؤلفه  سببرحن تهران های عمومی استاای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهبررسی سواد رسانه

ل و قیاس تحلی، ای و اطالعاتی شامل ارزيابیارزشیابی با زير مؤلفه ارزيابی محتوای رسانه

 ارائه شده است.، پردازدای و منابع اطالعاتی میمحتوای رسانه
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 طالعاتیاای و منابع آزمون تی تک متغیر برای مؤلفه ارزشیابی و زیرمؤلفه ارزیابی محتوای رسانه .4جدول 
 ها

فه
مؤل

زير
 

 3نمره آزمون =

T تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی 
 فاصله از سطح اطمینان

 بااليی پائینی

5 575/5 509 115/1 757/1 61/1 95/1 

2 325/6 509 115/1 661/1 01/1 57/1 

3 561/0 509 115/1 113/1 33/1 75/1 

0 316/1 509 115/1 057/1 32/1 66/1 

1 609/5 509 515/1 507/1 13/1- 32/1 

6 135/2 509 152/1 233/1 11/1 05/1 

در  زيرمؤلفه پنجم جزبههای پژوهش تفاوت میانگین در تمامی زيرمؤلفه 0نتايج جدول 

، ( نسبت به حد وسط11/1ای و منبع اطالعاتی و در سطح )محتوای رسانه ارزيابیارتباط با 

حد وسط  زيرمؤلفه فوق از جزبهها میانگین تمامی زيرمؤلفه ديگرعبارتبهباشند. معنادار می

 باالتر هستند.

های عمومی استان تهران ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهپرسش چهارم. سواد رسانه

 ؟به چه میزان است «منابع اطالعاتی دهیسازمان»برحسب مؤلفه ارزشیابی با زير مؤلفه 

به  رواقعدهای پرسش چهارم که آزمون تی تک متغیر مربوط به يافته نتايج، 1در جدول 

مؤلفه  سببرحهای عمومی استان تهران ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهبررسی سواد رسانه

، ردازدپمنابع اطالعاتی شامل پااليش و ذخیره اطالعات می دهیسازمانارزشیابی با زير مؤلفه 

 ارائه شده است.
 منابع اطالعاتی دهیسازمانآزمون تی تک متغیر برای مؤلفه ارزشیابی و زیرمؤلفه  .5جدول 

فه
مؤل

زير
 ها

 3نمره آزمون =

T تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی 
 فاصله از سطح اطمینان

 بااليی پائینی

5 959/3 509 115/1 367/1 59/1 11/1 

2 050/3 509 115/1 353/1 53/1 09/1 

3 956/2 509 110/1 207/1 15/1 05/1 

0 011/0 509 115/1 367/1 21/1 13/1 
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های تفاوت میانگین در تمامی زيرمؤلفه، دهدنشان می 1که نتايج جدول  طورهمان

معنادار ، ( نسبت به حد وسط11/1اطالعات در سطح ) دهیسازمانپژوهش در ارتباط با 

ها از حد وسط باالتر هستند و کتابداران میانگین تمامی زيرمؤلفه ديگرعبارتبهاست. 

ت منابع اطالعا دهیسازمانارتباط با مؤلفه  درها را های عمومی همه اين زيرمؤلفهکتابخانه

 اند.ای و اطالعاتی باالتر از میانگین گزارش کردهسواد رسانه

 های عمومی استان تهرانبخانهای و اطالعاتی کتابداران کتا. سواد رسانهپنجمپرسش 

 به چه میزان است؟ «خلق دانش»برحسب مؤلفه استفاده با زير مؤلفه 

به  رواقعدهای پرسش پنجم که نتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به يافته، 6 جدولدر 

مؤلفه  سببرحهای عمومی استان تهران ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهبررسی سواد رسانه

، پردازدمی ای و اطالعاتیه با زير مؤلفه خلق دانش شامل تکثیر و تولید محتوای رسانهاستفاد

 ارائه شده است.

 آزمون تی تک متغیر برای مؤلفه استفاده و زیر مؤلفه خلق دانش .6جدول 

 ها
فه

مؤل
زير

 

 3نمره آزمون =

T تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی 
 فاصله از سطح اطمینان

 بااليی پائینی

5 760/1 509 115/1 133/1 31/1 72/1 

2 550/1 509 115/1 117/1 35/1 71/1 

3 716/1 509 115/1 061/1 31/1 62/1 

0 500/2 509 111/1 261/1 15/1 00/1 

تفاوت میانگین مؤلفه خلق دانش در تمامی ، کنیدمشاهده می 6که نتايج جدول  طورهمان

 ديگرعبارتبهمعنادار است. ، ( نسبت به حد وسط11/1سطح )های پژوهش در زيرمؤلفه

عمومی  هایرا کتابداران کتابخانه هاآناز حد وسط باالتر هستند و همه  هاآنمیانگین تمامی 

 اند.باالتر از حد متوسط گزارش کرده
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هران ت استانهای عمومی ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهپرسش ششم. سواد رسانه

ی و منابع اتعامل و استفاده اخالقی از محتوای رسانه»ب مؤلفه استفاده با زير مؤلفه برحس

 به چه میزان است؟ «اطالعاتی

به  رواقعدهای پرسش ششم که نتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به يافته، 7در جدول 

مؤلفه  حسبربهای عمومی استان تهران ای و اطالعاتی کتابداران کتابخانهبررسی سواد رسانه

امل ای و منابع اطالعاتی شاستفاده با زير مؤلفه تعامل و استفاده اخالقی از محتوای رسانه

رائه ا، پردازدای و منابع اطالعاتی میمحتوای رسانه کارگیریبهرعايت اصول اخالقی در 

 شده است.

اده اخالقی از محتوای آزمون تی تک متغیر برای مؤلفه استفاده و زیر مؤلفه تعامل و استف .7جدول 

 ای و منابع اطالعاتیرسانه

 ها
فه

مؤل
زير

 

 3نمره آزمون =

T تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی 
 فاصله از سطح اطمینان

 بااليی پائینی

5 552/21 509 115/1 257/5 59/5 39/5 

2 105/1 509 115/1 127/1 30/1 75/1 

3 905/2 509 110/1 317/1 51/1 15/1 

0 373/0 509 115/1 061/1 21/1 67/1 

1 530/1 509 115/1 167/1 37/1 76/1 

 هایتفاوت میانگین در تمامی زيرمؤلفه، کنیدمشاهده می 7که نتايج جدول  طورهمان

ی در ای و منبع اطالعاتپژوهش در ارتباط با مؤلفه تعامل و استفاده اخالقی از محتوای رسانه

د ها از حمیانگین تمامی زيرمؤلفه درواقعمعنادار است. ، به حد وسط( نسبت 11/1سطح )

-را در مؤلفه تعامل و استفاده اخالقی از سواد رسانه هاآنوسط باالتر هستند و همه کتابداران 

 اند.ای و اطالعاتی باالتر از حد متوسط گزارش کرده
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 گیریبحث و نتیجه

ر ای و اطالعاتی بجايگاه آموزش و يادگیری سواد رسانهها نشان داد اهمیت و مرور پیشینه

دگان به کننتوانند با هدف آموزش و تربیت مراجعهها میکسی پوشیده نیست. کتابخانه

( نشان دادند که سواد 2155) 5داسیلوا و باربوزا، . اُتونیکارکنندنهادهايی مانند مدارس کمک 

ازمانی اهداف س چراکههای هیبريدی هستند؛ خانهای و اطالعاتی ابزار مهمی برای کتابرسانه

( 2156) 2های آموزشی همپوشانی دارند. اينگوالدسنکنند و با اهداف و فعالیترا هدايت می

بنابراين ؛ دکنيک منبع اطالعاتی برای رفع نیازهای آموزشی نگاه می عنوانبهبه کتابخانه 

ع کنندگان آنان را در رفالعاتی به مراجعهای و اطتواند با آموزش سواد رسانهکتابخانه می

اضر پژوهش ح روازاينياری رساند؛  هاآندسترسی به منابع و ارزشیابی ، نیازهای اطالعاتی

 با پژوهش اُتونیکار و همکاران و پژوهش اينگوالدسن همسو است.

ها و ابزارهای ( در پژوهش خود به ايجاد و خلق محیط2151) 3سريگاتو و کاسارين

ای ويژه هایمهارتکنند که مواجهه با آنان نیازمند به آموزش و يادگیری يدی اشاره میجد

 هایمهارت ترينمهم. وی معتقد است آشنايی با زبان رايج در اين محیط يکی از است

آموزد چگونه نیاز اطالعاتی ای و اطالعاتی به فرد میاست. آموزش سواد رسانه موردنیاز

؛ کند و محتوای آن را ارزيابی کردهمنابع مرتبط با نیاز خود را جستجو ، خود را تعريف کرده

ه چطور آموزد ککنندگان کتابخانه میای و اطالعاتی به مراجعهبنابراين آموزش سواد رسانه

 نتیجهدر؛ کنندهای اطالعاتی نوين مواجه شوند و نیازهای اطالعاتی خود را برطرف با محیط

 يگاتو و کاسارين همسو است.اين پژوهش با پژوهش سر

ای و ( در مقاله خود نشان دادند سطح سواد رسانه2150اشرفی ريزی و همکاران )

اطالعاتی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باالتر از حد متوسط است. از اين منظر 

ه ک کردندپژوهش آنان با اين پژوهش همسو است. وی و همکارانش به اين نکته اشاره 

توصیف موضوع و محدود کردن موضوع پژوهش ، نشجويان توانايی شروع يک پژوهشدا

                                                           

1. Ottonicar, Da Silva & Barboza 

2. ingvaldsen 

3. Cerigatto & Casarin 
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ارزيابی  ،دانشجويان توانايی بیان نیازهای اطالعاتی و شناسايی گريدیعبارتبهرا ندارند. 

ها را ندارند. پژوهش آنان از اين منظر با پژوهش حاضر همسو محتوای اطالعاتی منابع و رسانه

 نیست.

 هایمهارت( معتقدند که کتابداران نقش به سزايی در آموزش 2150) 5ويروگورسکا

با پژوهش حاضر همسو است.  سونياای و اطالعاتی به افراد جامعه دارند و از سواد رسانه

 ينترنتیااز محتوای  رمجازیغ صورتبه تاونکیپ( نشان داد دانشجويان دانشگاه 2152صالح )

آنان تعامل درستی با محتوای اطالعاتی نداشته و استفاده  ديگرعبارتبه، کننداستفاده می

 اخالقی از اين محتوا ندارند و از اين منظر با اين پژوهش همسو نیست.

خود نشان دادند  هایپژوهش( در 5393( و عبدالهی و جوکار )5391پونکی و همکاران )

ده و در از سطح متوسط بوای دانشجويان و کتابداران باالتر که سطح سواد اطالعاتی و رسانه

حد مطلوبی قرار دارد و از اين منظر با پژوهش حاضر همسو هستند. اشرفی ريزی و همکاران 

ی ای و اطالعات( در پژوهش خود نشان دادند دو مؤلفه استفاده و ارزشیابی سواد رسانه5392)

ان در تند. آنبا اين پژوهش همسو هس منظردانشجويان باالتر از سطح متوسط است و از اين 

ی و اطالعاتی اپژوهش خود به اين نکته اشاره کردند که میانگین مؤلفه دسترسی سواد رسانه

 با اين پژوهش همسو نیست. سونيادر میان دانشجويان کمتر از حد متوسط است و از 

( در پژوهش خود نشان دادند که سطح سواد اطالعاتی 5395محمدی و همکاران )

مراجعان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران در حد مطلوبی است و آنان 

با  انآنبنابراين پژوهش ، خود را دارند موردنیازتوانايی تشخیص ماهیت و میزان اطالعات 

( نیز در پژوهش خود به اهمیت نقش کتابداران در 5391) اين پژوهش همسو است. دارابی

 بازيابی منابع اطالعاتی اشاره کرده و از اين منظر، های جستجوتوسعه سواد اطالعاتی در زمینه

 با اين پژوهش همسو هستند.

ای و اطالعاتی مطلوب کتابداران نتايج پژوهش حاضر میزان سواد رسانه هرچند

 انای و اطالعاتی کتابداروضعیت سواد رسانهاما ، دهدان را نشان میاستان تهر هایکتابخانه

                                                           

1. wiorogorska 
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ا صورت هديگری نیز در ساير استان هایپژوهشها مشخص نیست و الزم است ساير استان در

ی و ادهی سواد رسانهريزی آموزشی منسجم و دقیقی جهت توسعه و شکلپذيرد تا برنامه

های کشور در جامعه های عمومی نهاد کتابخانهانهاطالعاتی از طريق کتابداران و کتابخ

لیدی آفرين مهم و کنقش عنوانبهتوان از کتابدار در صورتی میبه عبارتی صورت پذيرد. 

ای و اطالعاتی در جامعه مخاطب را گسترش سواد رسانه انتظار کمک بهتوسعه اين سواد 

لذا بررسی  باشد. الزم برای اين نوع سواد را دارا هایمهارتها و داشت که خود صالحیت

ای های و اطالعاتی کتابداران کتابخانهسواد رسانه هایمهارتها و و پايش میزان صالحیت

آموزش و  منظوربهريزی تواند اطالعات مهم و قابل اتکايی را در جهت برنامهعمومی می

 عمومی کشور قرار دهد. هایتوسعه اين سواد را در اختیار نهاد کتابخانه

می استان های عمواطالعاتی کتابداران کتابخانه و ایسواد رسانهکه گفته شد  گونههمان 

عیت سواد بهبود وض منظوربهبنابراين ؛ تهران در تمامی مؤلفه باالتر از میانگین بوده است

بت به کمتری نس نايیتواای که کتابداران زير مؤلفه مؤلفهدر هر ، هاآنای و اطالعاتی رسانه

در نظر گرفته شده است و متناسب با همان مؤلفه و ، اندهای آن مؤلفه داشتهساير زير مؤلفه

 رائه شده است.ا 5راهکارهای پیشنهادی در جدول ، زير مؤلفه

ای های و اطالعاتی کتابداران کتابخانهبهبود وضعیت سواد رسانهپیشنهادی جهت راهکارهای  .8جدول 

 استان تهرانعمومی 

 راهکار گويه مؤلفه

 تعريف و بیان نیاز به

ای و محتوای رسانه

 اطالعاتی

بندی و بیان نیاز در جهت فرمول

اطالعاتی خويش مشورت 

نمايم.می  

های صمیمی کتابداران و برگزاری نشست

استفاده از تجارب يکديگر در زمینه 

و بیان نیاز اطالعاتی بندیفرمول  

 جستجو و جايابی و

دسترسی محتوای منابع 

ای و اطالعاتیرسانه  

 یهاو چالشها محدوديت

ای و جايابی محتوای رسانه

شناسم.اطالعاتی را می  

های آموزشی مستمر با موضوع برگزاری دوره

های جايابی از طريق ها و چالشمحدوديت

هاسامانه فراگیر آموزش نهاد کتابخانه  

 ارزيابی محتوا و

انه و رس کنندگانفراهم

 اطالعات

های نسبت به محدوديت

 ارزيابی آگاهی دارم.

های آموزشی با موضوع و برگزاری دوره

-محوريت اصول و فنون ارزيابی محتوای رسانه

 ای و اطالعاتی
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 راهکار گويه مؤلفه

محتوای  دهیسازمان

ای و اطالعاتیرسانه  

ای و توانم محتوای رسانهمی

کنم. دهیسازماناطالعاتی را   
یچاپ یرغابع من دهیسازمانآموزش   

 خلق دانش

توانم از ابزارهای گوناگون می

برای تولید و ارائه دانش استفاده 

 کنم.

 ها درنشر و اشاعه اطالعات توسط نهاد کتابخانه

 منظوربههای اجتماعی فضای مجازی و شبکه

خلق دانش با تعامل میان کتابداران و کاربران 

 کتابخانه.

تعامل و استفاده اخالقی از 

ای و محتوای رسانه

 اطالعاتی

ای و توانم از محتوای رسانهمی

اطالعاتی به شیوه اخالقی و 

 قانونی استفاده کنم.

 تهیه مرامنامه اخالقی

 برگزاریراهکارهای پیشنهادی همچون ، کنیدمشاهده می 5که نتايج جدول  طورهمان

ردن روزآمد ک منظوربههای اجتماعی و ايجاد شبکه یآموزش یپیوستههای دوره ها ونشست

دانش  و خلق گذاریاشتراکو کاربران کتابخانه جهت  هاآنسواد کتابداران و تعامل میان 

 کتابداران کمک کند.و اطالعاتی ای تواند به افزايش سطح سواد رسانهمی

 منابع

بررسی رابطه  (.5391) .فاطمه، فهیم نیا و محمدرضا، اسمعیلی گیوی ،الهام، اسمعیل پونکی

ای و سواد اطالعاتی دانشجويان علوم ارتباطات و علم اطالعات و سواد رسانه

 .610-155(، 2)32، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعاتشناسی. دانش

(. بررسی میزان 5392) .زهرا ،کاظم پور و حامد ،آقاجانی ،امیر ،رمضانی ،حسن، ريزیاشرفی

 ها ونظامای و اطالعاتی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. سواد رسانه

 .30-57، (2)2، خدمات اطالعاتی

سواد اطالعاتی کتابداران و میزان  هایمهارت(. 5395) .فريبرز، خسروی و مهشید، برجیان

 فصلنامه مطالعات ملی کتابداری وانطباق آن با استاندارد در کتابخانه ملی ايران. 
 .595-575، (2)23، اطالعات هیدسازمان
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های عمومی استان لرستان در فراهم های کتابخانهبررسی توانمندی(. 5391) .فاطمه، دارابی

ی سواد اطالعاتی از ديدگاه دانشجويان عضو اين های توسعهآوری ابزارها و زمینه
 .اسالمی دانشگاه آزاد ،ارشد کارشناسی نامهپايان ،هاکتابخانه

(. بررسی وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران 5393) .عبدالرسول، جوکار و معصومه، عبدالهی

 ،های عمومیرسانی کتابخانهاطالعتحقیقات های عمومی استان فارس. کتابخانه

21(0)، 757-725. 

(. سنجش سواد اطالعاتی 5395) .دهیسع، اکبری داريان و صديقه، شاکری و فرناز، محمدی

اساس  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران برکنندگان مراجعه

 .96-51، (2)5 ،ها و خدمات اطالعاتینظام. ACRLاستانداردهای 
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