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آموزش و   ک ی هیناح رانیمعلمان و  مد ایبا توسعه حرفه ای سواد چندرسانه نیرابطه ب

    یپرورش شهر سار 

 1ی دآبادی سع ی رینصطه 

 چکیده

-آمووزش یک ناحیه معلمان و مدیران ایحرفه توسعه با ایچندرسانه سواد بین رابطهمقاله   نیا  هدف
و از  ، روش گردآوری اطالعات میدانییکاربردمقاله از نظر هدف  این   .بوده استساری    شهر  وپرورش

 یوک ناحیوه معلمان و مدیرانکلیه شامل . جامعه آماری بود همبستگینظر روش اجرا توصیفی از نوع 
که با اسوتفاده از نفر بودند،    650  تعداد  به  1399-1400تحصیلی    سال  در  ساری  شهر  وپرورشآموزش

 نمونوه حجوم عنواننفر به  242ای نسبی  تصادفی طبقه  یرگیروش نمونهو  جدول کرجسی و مورگان  
 ، توسعه (1393) فلسفی ایچندرسانه های استاندارد سوادها پرسشنامهداده  یگردآورابزار .  شدند  انتخاب

از   ییایوپا  گرفوت،  قرار  تأیید  مورد  متخصصان  توسط  هاپرسشنامه  این  روایی  بود.  (2008)  ای نواحرفه
محاسوبه ( 88/0برابور  ایتوسوعه حرفوه ،79/0برابور ای سواد چندرسانهکرونباخ )  یآلفا  بیضرطریق  
ی و استنباط)فراوانی، درصد و نمودار ستونی(    یفیتوص  بخشاز   زین  هاداده  لیتحلتجزیه و    یبرا  .گردید

 یافزارهوابا استفاده از نرم گام(بهگام )کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون

22Spss   معلموان و مدیران ایحرفه توسعه با ایچندرسانه سواد بین نشان داد که جیاستفاده شد. نتا 
 های سووادچنین نتایج نشان داد که مولفهساری رابطه وجود دارد. هم شهر وپرورشآموزش  یک  ناحیه

 معلمان رابطه دارد. و مدیران ایحرفه توسعه با ایچندرسانه

 

 ای، مدیران، معلمانحرفه ای، توسعهچندرسانه سواد كلیدي:واژگان 
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 مقدمه  

ای  سواد رسانه مطلق، شر نه  است مطلق خیر نه رسانه آن در که امروز، شده ایرسانه دنیای در 

 از و ماند  امان ها در رسانه و مخرب منفی اثرات از توانمی آن بر تکیه  با که است مأمنی بهترین

 مهارت عنوان،  به را1ای سواد چندرسانه رسانه، و ارتباطات نظرانصاحب برد. بهره  آن فوایدو   محاسن

-می مطرح  گرفته نام اطالعات و عصر ارتباطات که حاضر عصر در زیستن برای ضروری توانایی و

 . ( 1396شبیری،   و  پاکدهیکنند )حسینی

 کرد. می طلب را عمومی مدارس در فوری تغییرات جامعه  که یافت ظهور زمانی 2ایتوسعه حرفه 

 برعهده قبالً که را بیشتری خدمات تا رفتمی انتظار جامعه هایپیچیدگی افزایش برابر مدارس در از

-دانش و هامهارت مداوم طوربه باید  مدیران و معلمان  امروزه   دهند  ارائه  بود پیرامونی جامعه  یا خانه

استراتژی  و کنند روزبه را خود های دهند   توسعه را هاآن  و آگاهی داشته آموزشی  جدید های از    

 (. 1396بلترک و همکاران،  )محمدپور 

  مدیران   ایحرفه  توسعه  با  ایچندرسانه  سواد  بین  رابطه  شناخت میزانمقاله حاضر به    از این رو،

مباحثی مانند: بیان مسأله،    مقاله پردازد. در مجموع در این  می   ساری،   شهر   وپرورش آموزش  یک  ناحیه

مقاله،   های  متغیر  و  اهداف  مقاله،  و  فرضیهاهمیت و ضرورت  مفاهیم  تعاریف  و سرانجام  مقاله  های 

گردیده است که به   ، روش ها و یافته ها ارائه)نظری( و عملیاتی طراحی  اصطالحات بصورت مفهومی

   ها پرداخته خواهد شد. آن 

 بیان مسأله 

 رسمی در شهایآموز با همگام روند ومی شماربه زندگی اصلی اجزای  از یکی هارسانه امروزه 

دانستنی هامهارت تکمیل بزرگراه که زمانی دارند. اساسی نقش مردم گوناگون هایو   هایدر 

میرسانه سواد کنید،می حرکت اطالعاتی چه   در را وقتتان از مقدارچه که بگوید شما به تواندای 

 مندبهره ایرسانه سواد  از که بنابراین، کسانی بگذارنید.  گرایشی چه با هایی رسانه چه  هایی،سایت

 چرا کنند، را دنبال هابرنامه  مطالعاتی و  پژوهشی تحلیلی، انتقادی، نگاهی بود با خواهند قادر هستند

 
1- Multimedia literacy 
2- Professional development 
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دنیای ما اطالعات کسب  منابع هارسانه که را   شرایطی ایرسانه سواد داشتن هستند. پیرامون از 

 فرستنده و پیام دیدگاه و هدف بتواند و تحلیل کند  را  هاپیام انتقادی  صورت به انسان  تا کندمی فراهم

 (. 1396هاشم و همکاران، بشناسد )بنی  را آن

چندرسانه  شهروندان   نیاز مورد هایتوانایی  و مهارت برای1لوهان مک که بود  عبارتی ایسواد 

  سواد   این   و   تبعیت کرده  او از نیز،  ارتباطات متخصصان از  بسیاری البته و کرد انتخاب جهانی دهکده

رسانه  اطالعات  و  ارتباطات   عصر  شهروندان  نیاز   مورد   جدید میرا »سواد  سواد  ای«  که هدف  نامند. 

 هارسانه برای فرهیخته کنندگانیمصرفآنکه   جایبه تا کند کمک مردم به که است این ایچندرسانه

  تبدیل   هستند  آن  تپنده   قلب  ها، رسانه  انواع   که   اطالعاتی،  جامعه. در فرهیخته شهروندانی به باشند،

 باشند داشته زیادی کنترل کنندمی عرضه هارسانه که آنچه روی توانند برنمی  افراد   تک شوند. »تک

ای  رسانه سواد هدف بنابراین بیاموزند. را ذهنی ریزیبرنامه شیوه به کنترل هایتوانند روشمی اما

-معطوف کنند )حسینی خود سمت به هارسانه از را کنترل چگونه دهد نشان مردم به  که است این

 نسپارند هارسانه دست  به را کنترل خود و اختیار مخاطبان که آن . برای(1396  شبیری،  و  پاکدهی

 بزنند علم تولید به دست در نهایت و دهند باالتر افزایش سطوح به را خود آگاهی و دانش سطح باید

 کنند؛ درک را پیام عناصر و اجزا میان حاکم روابط  بتوانند و داشته باشند معناداری  یادگیری درواقع و

آن   به ایرسانه سواد که اینکته همان یعنی یادگیری فرایند بلکه نیست مهم محصول یادگیری زیرا

 (.    1395دارد )نیازی و همکاران،   تأکید

حرفه   خالقیتتوسعه  بروز  در  پررنگی  نقش  که  نوآوریای  و  زمینهها  در  دارد  شغلی  های  های 

می تعریف  متفاوتی  بصورت  بهمختلف  حرفهشود.  توسعه  مثال،  طراحی  عنوان  تجارت  دنیای  در  ای 

دهد.  وری نیروی کار معنا میایش اثربخشی و بهرهها به منظور افزهایی برای کمک به سازمانبرنامه

آموزش در  حرفهودر  توسعه  فعالیت پرورش  و  فرایندها  به  بهای  شده  طراحی  دانش،  های  ارتقا  منظور 

نگرش و  حرفهمهارت  آموزش های  به ای  دارد؛  اشاره  نوبةدهندگان  به  امر  این  که  بهبود  طوری  خود 

دانش درپی  یادگیری  را  برنامهآموزان  ضمناً  داشت.  حرفهخواهد  توسعه  کاری  های  زمینة  با  باید  ای 

(.  1394های جدید را فراهم کند )میرکمالی و همکاران، مدیران و معلمان مرتبط باشد و بسر ارائه شیوه

 
1- McCullough 
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-برنامه خود  کارکنان ایحرفه توسعه برای  و باید نبوده مستثنی قاعده این از نیز آموزشی  های بخش

 از بسیاری توجه کارکنان ایحرفه موضوع توسعه گذشته هایدهه  طی در راستا همین در  ریزی کنند.

خود  را محققان توسعه کرده  جلب به  که مداومی فرآیند  کارکنان ایحرفه است.   بهبود به است 

 که ظرفیت است کارکنان تمامی برای شهروندی و استانداردهای آموزشی زمینه در  کارکنان عملکرد

)صفاری می  افزایش   العمرمادام یادگیری راستای  در را کارکنان تمامی همکاران،    دهد  و  زنجانی 

1396 .) 

مهم  از  شاخصه یکی  چندرسانهترین  سواد  حرفههای  توسعه  و  بهای  سرزندگی  است.  عنوان  ای 

به   گرایش  و  درونی  انگیزش  از  برخورداری  نتیجه  در  که  است  شده  معرفی  آشنا  شکوفایی  حسی 

شود و هرگونه کنترل شدید یا اجبار به انجام کاری از میزان ارژی فرد  استعدادهای خویش ایجاد می

پذیرد و از نظر میزان فعالیت و کاهد. احساساً سرزندگی از هر دو عامل جسمانی و روانی تاثیر میمی

متفاوت شادکامی  با  انگیزش،  نوع  نظر  از  نیز  و  فردی  زندگی  در  آن  )باروچ   تاثیر  همکاران،  1است  و 

2014 .) 

 مفهومی  تعاریف 

هنگام مواجهه با  ها درباره کنترل مخاطب بر خود بهها و مهارت ای مجموعه دیدگاهرسانهچندسواد  

ای است )فلسفی،  های رسانهای تفسیر آگاهانه فرد از مفاهیم پیامرسانه است. به بیان دیگر سواد رسانه

1393 .) 

  شغل   در   را  کارکنان  های مهارت  و   دانش  که  هایی فعالیت  از  ایی: مجموعهاتعریف توسعه حرفه

 (. 1396 پورشافعی،   و دانند )خسروی می بخشد،می بهبود  خود ایحرفه

 ریف عملیاتی اتع

های  ای: در این پژوهش منظور مجموع نمراتی است که آزمودنی از پاسخ به سوالسواد چندرسانه

 کند. ( کسب می1393) پرسشنامه  فلسفی   20-1

به سوالتوسعه حرفه پاسخ  از  آزمودنی  است که  نمراتی  پژوهش منظور مجموع  این  در  های  ای: 

 کند. کسب می ( 2008) پرسشنامه  نوا30-1

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

 
1- Baruch 
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رسانه   معاصر  دنیای  گونهدر  دارای  از  ها  انسان  ادراک  و  شناخت  هستند.  فراوانی  پیچیدگی  و  ها 

کند. افراد مختلف ممکن است از  روز اهمیت بیشتری پیدا میبهویدادهای اطراف خود روزاتفاقات و ر

نگرش و  برداشت  واحد،  اتفاق  افراد  یک  آگاهی  و  تجربیات  سطح  زیرا  باشند  داشته  مختلفی  های 

رسانه و  است  دیدگاهمتفاوت  از  را  عوامل  این  نیز  میها  بررسی  گوناگون  حافظه  های  بنابراین  کنند، 

کننده اطالعات و  ها عرضهکند. از آنجا که رسانهاطبان پیوسته مطلبی را جایگزین مطلب قبلی میمخ

بی شکلمنابع  در  باالیی  قدرت  که  هستند  ارزششماری  انتقال  و  از  دهی  پس  دارند،  جامعه  در  ها 

کننده  حالت مشارکتتواند ما را از  ها میها بدون برخورد آگاهانه با آنافزایش میزان استفاده از رسانه 

 (. 1395و همکاران،   ها درآورد )نیازی های رسانه فعال به بیننده منفعل و غیر پویا در مقابل پیام

  آموزشگری را  شروع   برای   الزم  هایمهارت  و   دانش  تا  کند می  کمک  مربیان  به  ایحرفه  توسعه 

  و   اختیار  ها، دانش، مهارت   آموزشی   مؤسسه  کارکنان  که  دهد می   اطمینان   ایحرفه  کنند. توسعه   کسب

  توسعه   که  است  دهند. گفتنی  آموزش  فراگیران   به  که  دارند  آمادگی  و  اند کرده  کسب  را  الزم  صالحیت

و   معطوف  فرد   ایحرفه  عمر  و   کاری  جنبه  به  ایحرفه   العمر مادام  یادگیری  های مؤلفه   از  یکی  است 

  با که دربردارد را ای شده طراحی هایبرنامه تمام ایحرفه کارکردی، توسعه لحاظ  شود. بهمی محسوب

و  دانش  و  مهارت  بهبود  غایت معلمان  و  یابند  می  سامان   هاآن   عملکرد  افزایش  نتیجه،   در  مدیران 

 (. 1397)امیری و همکاران، 

اهمیت   به   یک  ناحیه   مدیران   و  معلمان   ایحرفه  توسعه   با   ایچندرسانه  سواد  بین  رابطهنظر 

است    خصوص انجام نشده این  که تاکنون پژوهشی در  و با توجه به این  ساری،  شهر   وپرورشآموزش

می ضروری  پژوهش  این  انجام  رابطه،  نمودلزوم  میزان  شناسایی  پژوهش،  آنی  نتایج    سواد   بین  از 

از     ساری  شهر   پرورش   و  آموزش   یک   ناحیه   مدیران   و  معلمان  ایحرفه  توسعه  با  ای چندرسانه است. 

پژوهش،   آتی  راهنتایج  و دستارائه  مسوالن  به  رهنمودها  و  توسعه  کارها  و  تقویت  اندرکاران، جهت 

توان نام برد. از این  ها، میمعلمان و پوشش نقاط ضعف آن   ای حرفه  توسعه  با   ایچندرسانه  میزان سواد 

  کلیه   آموزشی،  مراکز  معلمان  و  تواند بصورت کاربردی مورد استفاده تمام مدیرانرو، نتایج پژوهش می

  دانشجویان   و  جوان   پژوهشگران   پرورش،   و  آموزش   نظر  زیر   غیردولتی   و  دولتی   موسسات   و   ها سازمان 

 . گیرد  قرار  پژوهشی  حوزه این  به عالقمندان  سایر  و  مقالهاتی کار  انجام جهت
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 روش تحقیق  
کاربردی، هدف  نظر  از  مقاله  اجرا    این  شیوه  نظر  از  میدانی،  اطالعات  گردآوری  شیوه  لحاظ  از 

  ای حرفه  توسعه   با   ایچندرسانه  سواد  بین  رابطهچرا که این مقاله به    .است  نوع همبستگی توصیفی از  

 پردازد.  می ساری شهر وپرورشآموزش  یک  ناحیه معلمان  و  مدیران

  یافته ها

  سال   در   ساری  شهر   وپرورش آموزش  یک   ناحیه   معلمان  و  مدیران  کلیهجامعه آماری این مقاله     

، فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری را  1-3جدول    باشد.نفر می  650  تعداد  به  1398-99تحصیلی  

 دهد: می ، نشانجنسیتبه تفکیک  

 یتجنس: فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری به تفکیک 1-1جدول

 درصد   فراوانی جنسیت ردیف 

 38.4 249 زن 1

 61.6 401 مرد  2

 100 650 مجموع 

 

 گیري حجم نمونه و روش نمونه

در این مقاله جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان مراجعه و بر این اساس        

برابر   نمونه  هم  242حجم  شد.  محاسبه  به  نفر  مراجعه  جهت  نمونه  چنین،  روش  از  نمونه  واحدهای 

طبقه تصادفی   استفاده شد.گیری  جنسیت(  )بر حسب  نسبی  هر    ای  یک    دورهبنابراین  عنوان  به  را 

 ، حجم هر طبقه به شرح جدول برآورد گردید: دورهطبقه در نظر گرفته و متناسب با حجم جامعه هر  

 آماری  نمونه : فراوانی و درصد فراوانی 1-2جدول

ردی 

 ف

 درصد  حجم نمونه  م جامعه حج جنسیت

 38.4 93 249 زن  1

 61.6 149 401 مرد  2

 100 242 650 مجموع 
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 روش گردآوري اطالعات 

 شد:  زیر استفادهآوری اطالعات مورد نیاز از دو روش در این مقاله برای جمع 

مقاله و آوری اطالعات مورد نیاز جهت تدوین طرح در این روش، به منظور جمعای:  روش کتابخانه

از طریق   با موضوع مورد مقاله، اطالعات  ارتباط  در  منابع موجود  از مطالعات  استفاده  با  ادبیات مقاله 

پایگاه نشریات،  اینترنتی جمع مطالعه کتب،  منابع  و  رسانی  اطالع  منابع های  انتخاب  از  پس  و  آوری 

 برداری و ترجمه متون خارجی اقدام گردید.  نسبت به تهیه، فیش

به تعداد مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری به های مقاله  پرسشنامهدانی: در این روش  روش می

و جمعجنسیتتفکیک   توزیع  پرسشنامه،  اجرای  از  پس  گردید.  بین  آوری  در  منتخب  ها  جامعه  افراد 

از طریق نرمهای خام جمعآماری، مجموع داده آماری  آوری شده به کامپیوتر وارد و    Spss22افزار 

 . مورد تحلیل قرار گرفت

 ابزار گردآوری اطالعات 

  که ساخته شد    1393توسط فلسفی در سال   پرسشنامهای: این  استاندارد سواد چندرسانه  پرسشنامه 

رسانه   های پیام  پنهان   اهداف   از  ای، آگاهی رسانه  های پیام   محتوای   )درکمولفه    5سوال در    20دارای  

گزینش نگاهرسانه  هایپیام  آگاهانه  ای،  تجزیهرسانه  هایپیام  به  انتقادی  ای،    هایپیام  وتحلیل   ای، 

زیاد( طراحی  کم تا خیلی ای لیکرت )خیلیگزینه است. سواالت پرسشنامه بر اساس طیف پنجای( رسانه

است.  پایایی    شده  و  مقاله روایی  ضریب  فلسفی  در  آزمون  از  استفاده  با  پایایی  که  شد  الفای    تایید 

 گزارش شد.   صدم  70کرونباخ باالی  

( طراحی و اعتباریابی  2008)در سال  پرسشنامه توسط نوا  ای: این  استاندارد توسعه حرفه  پرسشنامه 

آموزش، کار تیمی، مهارت  موارد  )شش بعد  که    گویه بسته پاسخ   30شده است، این پرسشنامه شامل  

ارتباطات فردی،  بین  روابط  توسعه  شغلی،  مسیر  توسعه  می  (سازمانی،  قرار  سنجش  مورد  .  دهد را 

روایی و  ،  نمره گذاری شده استزیاد(  کم تا خیلی )خیلی ای لیکرتدرجهبراساس طیف پنج  پرسشنامه

لفای  آ   ی با استفاده از آزمون ضریب . که پایایشده است  و تایید   ( اعتباریابی 1394)  توسط بازی پایایی  

 گزارش شد.   صدم 0/ 85کرونباخ باالی  
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 روایی   

از درجه    است  عبارت  روایی یک    واقعی   مقدار  به   گیریاندازه  یا   آزمون ای که  روایی  است.  نزدیک 
اندازه  وسیله  یا  بهآزمون  استروشگیری  ارزیابی  قابل  مختلفی  رواییهای    وسیله   به   پایایی  همانند  . 

به منظور تعیین روایی  در این مقاله    .( 1393شود )محمدبیگی و همکاران،  می  بیان  همبستگی  ضریب
از جمله    متخصصان   و   از کارشناسان   صوری و محتوایی پرسشنامه، چند نسخه از آن در اختیار چند تن

ری و محتوایی  روایی صو  که پس از دریافت نظرات و انجام اصالحات الزم،   گرفت قرار  استاد راهنما  
 آن با نظر متخصصان تایید شد. 

 پایایی  

-اندازه  دو  توافق  درجه  از   است  عبارت   پایایی .  باشد   پایایی   دارای   بایستی  خود  آزمون   یا  معیار  یک     
  دو  آن  بین  همبستگی  ضریب  صورت   به  معموالً   توافق  این.  چیز  یک  از  هم  از   جدا   و   مستقل  گیری 
ها استاندارد هستند و  (. با توجه به اینکه پرسشنامه1393)محمدبیگی و همکاران،  شود  می  گیری اندازه

مقاله  در  بارها  مقاله، پایایی  این  در  بیشتر  اطمینان  حصول  بر  لذا  شد  تایید  مختلف    30تعداد    های 
روش    ها، به که پس از تکمیل پرسشنامه  در اختیار جمعی از مدیران و معلمان قرار گرفتپرسشنامه  

از ضریب همس استفاده  با  و  درونی  برابر  سواد چندرسانههای  پرسشنامه  پایایی   ،آلفای کرونباخ   انی  ای 
ها از پایایی مناسب و مطلوبی  پرسشنامه  محاسبه شد که نشان داد   0/ 88برابر    ایتوسعه حرفه  ،79/0

 برخوردار هستند.  
 

 پایایی متغیرهاي مقاله
 پایایی  متغیرها  ردیف 

 79/0 ای چندرسانهسواد  1

 88/0 ای توسعه حرفه 2

 

  هاروش تجزیه و تحلیل داده 

داده      گردآوری  از  دادهبعد  باید  محقق  روش ها،  از  استفاده  با  را  شده  گردآوری  آماری  های  های 
های تحقیق پاسخ دهد.  تواند به سؤاالت و فرضیه ها محقق میمناسب تحلیل کند. بعد از تحلیل داده

های اساسی هر  عنوان یک فرایند علمی، یکی از مجموعه فعالیتها، بهبنابراین، تجزیه و تحلیل داده 
بینی شده  های آماری مناسبی پیشهای گردآوری شده روشتحقیقی است. برای تجزیه و تحلیل داده 
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 (.  1391زاده، ها نیز مشخص شده است )حسناست و کاربرد اصلی هر یک از آن
های آنان به هر پرسش کدگذاری و  ها برای کارکنان گروه نمونه اجرا شد. پاسخه پرسشنامهپس از آنک

آزمون از  آماری  روش  با  مورد  کولموگروف برحسب  و     -های  پیرسون  همبستگی  ضریب  اسمیرنوف، 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.    Spss22افزار  رگرسیون با استفاده از نرم

 ریاضی ها و روابط فرمول 

ها به  دار کردن آنا باشند که از آمار برای معنآوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می های جمعداده 
مقاله  منظور اهداف  می تحقق  گرفته  دادهشود.  ها کمک  تحلیل  و  تجزیه  رو  این  بررسی  از  ها جهت 

ماری از اهمیت خاصی  صحّت و سقم فرضیه های مقاله و تعمیم اطّالعات حاصل از نمونه به جامعه آ
علمی یکی از  مقاله  عنوان بخشی از فرآیند روش  تجزیه و تحلیل اطالعات به  برخوردار است. بنابراین،

تا رسیدن به    ی رود که بوسیله آن کلیه فعالیت های مقالهشمار می های اصلی هر مطالعه و مقاله بهپایه 
 شوند. یک نتیجه، کنترل و هدایت می 

 هایداده اطالعات،  تحلیل و تجزیه منظوربه  Spss22افزاری  استفاده از بسته نرم  با در مقاله حاضر   

 گرفتند:  قرار ارزیابی طریق مورد  دو به آمده دست به

از قبیل سن،    توصیف ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها   ها: جهتداده  توصیفی تجزیه و تحلیل
هم و  کار  سابقه  و  تحصیالت  از سطح  مقاله  متغیرهای  نظیر  شاخص  چنین  توصیفی  آمار  درصد  های 

 شده است. استفاده استاندارد فراوانی، میانگین و انحراف 

چنین  ها: جهت تعمیم اطّالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری و هم استنباطی داده تجزیه و تحلیل
 شد.    استفاده گام بهقاله از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامآزمون فرضیه های م 

 ها تجزیه و تحلیل توصیفی داده
 : جنسیتبررسی  

 جنسیت فراوانی متغیّر  توزیع : جدول 2-2جدول

 درصد فراوانی  فراوانی جنسیت

 61.6 149 مرد 

 38.4 93 زن 

 100 242 جمع کل 
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 بر حسب درصد فراوانی  جنسیت: متغیّر 1-1نمودار 

 
های مورد مطالعه  آزمودنی   جنسیت، فراوانی و درصد فراوانی    1-1و نمودار ستونی  2-2جدول فراوانی 

درصد دیگر آنها زن    38.4ها مرد و  آزمودنیدرصد    61.6دهند. براین اساس،  در این مقاله را نشان می 
بنابراین،  باشندمی آزمودنی   جنسیت .  مطاکثریت  مورد  مقاله  های  این  در  معادل    149)  مرد العه  نفر 

 باشد. میدرصد( 61.6
 : سنبررسی 

 سن فراوانی متغیّر توزیع : جدول 2-3جدول

 درصد فراوانی  فراوانی سن

 23.6 58 30کمتر از 

45-30 103 42.6 

 33.9 81 45بیشتر از  

 100 242 جمع کل 
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 بر حسب درصد فراوانی  سن: متغیّر 1-2نمودار 

 
های مورد مطالعه در  آزمودنی  سن فراوانی و درصد فراوانی  ،  1-2و نمودار ستونی  2-3جدول فراوانی  

  45تا    30درصد بین  42.6سال،    30درصد کمتر از    23.6  دهند. براین اساس،  این مقاله را نشان می 
های مورد مطالعه در  اکثریت آزمودنی  سن . بنابراین،  سال سن دارند  45درصد بیشتر از    33.9سال و  

 . استدرصد(   42.6نفر معادل   103) سال 45تا   30این مقاله
 بررسی تحصیالت:  

 تحصیالت فراوانی متغیّر سطح توزیع : جدول 2-4جدول
 درصد فراوانی  فراوانی  تحصیالت

 3.3 8 دیپلم 

 13.6 33 کاردانی

 69.8 169 کارشناسی

 13.2 32 کارشناسی ارشد و باالتر 

 100 214 جمع کل

 

 
 : متغیّر سطح تحصیالت بر حسب درصد فراوانی 1-3مودار ن
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های مورد  تحصیالت آزمودنی، فراوانی و درصد فراوانی سطح  1-3و نمودار ستونی  2-4جدول فراوانی 

این مقاله را نشان می در  این اساس،مطالعه  بر    69.8درصد کاردانی،    13.6درصد دیپلم،    3.3  دهند. 
بنابراین، سطح تحصیالت اکثریت    باشند. درصد کارشناسی ارشد و باالتر می  13.2درصد کارشناسی و  

 باشد.  درصد( می  69.8ر معادل نف 169)کارشناسی های مورد مطالعه در این مقاله آزمودنی
 : نوع استخدامبررسی 

 نوع استخدام فراوانی متغیّر توزیع : جدول 2-5جدول
 انحراف استاندارد  درصد فراوانی  فراوانی  استخدام 

 0.634 8.7 21 قراردادی 

 15.7 38 پیمانی

 75.6 183 رسمی قطعی

 100 242 جمع کل

 
 

 
 بر حسب درصد فراوانی  استخدامنوع : متغیّر 1-4نمودار 

 
فراوانی   نمودار ستونی  2-5جدول  فراوانی    1-4و  فراوانی و درصد  های مورد  آزمودنی   نوع استخدام، 

استخدام پیمانی  درصد   15.7  درصد قراردادی،   8.7  دهند. براین اساس، مطالعه در این مقاله را نشان می 
می  75.6  و قطعی  رسمی  استخدام  استخدام بنابراین،    باشند. درصد  آزمودنی   نوع  مورد  اکثریت  های 

 . استدرصد(   75.6نفر معادل  183) رسمی قطعیمطالعه در این مقاله 
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 : سابقه خدمتبررسی 
 سابقه خدمت فراوانی متغیّر توزیع : جدول 2-6جدول

 درصد فراوانی  فراوانی  سابقه خدمت

 22.7 55 سال 10کمتر از 

20-10 87 36.0 

 41.3 100 سال  20بیشتر از 

 100 242 جمع کل

 

 
 بر حسب درصد فراوانی  سابقه خدمت: متغیّر 1-5نمودار 

 
های مورد مطالعه در  آزمودنی  سابقه خدمتجدول فراوانی و نمودار ستونی ، فراوانی و درصد فراوانی     

  20تا    10درصد    36سال،    10درصد کمتر از صفر تا    22.7  دهند. بر این اساس،این مقاله را نشان می 
های مورد  اکثریت آزمودنی  سابقه کاربنابراین،    سال سابقه دارند.  30تا   20درصد بیشتر از    41.3سال و  

 باشد.  درصد( می 41.3نفر معادل  100)سال  30تا  20مطالعه در این مقاله 
 

 ها تجزیه و تحلیل استنباطی داده
 ها نرمال بودن داده

 (، وجود توزیع های نرمال تست گردیده است. ksاسمیرنوف)  -ا استفاده از آزمون کولموگوروف 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

10تا 0 20تا 10 30تا 20



 1400اييز  پ   ، اول ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑50
 

 فرضیه آماری عبارت است از: 
 

𝐻0:   نرمال بودن متغیرهای مقاله 

𝐻1:   نرمال نبودن متغیرهای مقاله 
 

 تغیر های مقاله اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن م -: آزمون کولموگروف 3-1جدول

 داری سطح معنی  آماره کولموگروف  متغیر

 0.144 0.065 ای سواد چندرسانه

 0.166 0.154 ای توسعه حرفه

 

توسعه حرفه، چون در سواد چندرسانه3-1در جدول      .α  >0.000=Sig=0.05ای و سرزندگی  ای، 
پس  می نمی   H0باشد  رد  مقاله(  متغیرهای  بودن  آزمون ضریب همبستگی  )نرمال  از  بنابراین  شود 

 شود. پیرسون استفاده می

 هاي مقالهیافته

 درصد( بود.   61.6دهندگان، مرد )پاسخ   جنسیت اکثریت •

        بود. درصد(  42.6سال ) 45تا   30دهندگان، اکثریت پاسخ  سن •

 بود.  درصد( 69.8دهندگان، کارشناسی )پاسخ اکثریت  سطح تحصیالت  •

 بود.  درصد(  75.6قطعی ) دهندگان، رسمی پاسخ استخدام اکثریت  نوع •

 بود.  درصد( 41.3سال ) 20 از دهندگان، بیشترپاسخ   کار اکثریت سابقه •

  گیريبحث و نتیجه 

هدف   با  حاضر    یک   ناحیه  معلمان  و  مدیران  ایحرفه  توسعه   با  ایچندرسانه  سواد  بین  رابطهمقاله 
 براین اساس، اهداف ویژه عبارت بود از:   ، انجام شد. ساری شهر  وپرورشآموزش

 ای مدیران و معلمان.  ای با توسعه حرفهرسانه های پیام محتوای  تعیین رابطه بین درک  •

آگاهی  • بین  رابطه  حرفهرسانه  های پیام  پنهان   اهداف   از  تعیین  توسعه  با  و  ای  مدیران  ای 
 معلمان.  

 ای مدیران و معلمان.  ای با توسعه حرفهرسانه های پیام  آگاهانه تعیین رابطه بین گزینش  •

 ای مدیران و معلمان.  ای با توسعه حرفهرسانه های پیام  به انتقادی  تعیین رابطه بین نگاه •
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 ران و معلمان. ای مدی ای با توسعه حرفهرسانه های پیام وتحلیل تعیین رابطه بین تجزیه •
 

کاربردی، هدف  نظر  از  مقاله  میدانی،  این  اطالعات  گردآوری  از    روش  و  توصیفی  نوع  ماهیت 

  سال   در ساری  شهر  وپرورش آموزش  یک  ناحیه  معلمان  و مدیراناست. جامعه آماری شامل    همبستگی

مقاله    بود.نفر    650  تعداد  به   1398-99تحصیلی   این  جدول  در  براساس  مطالعه  مورد  نمونه  تعداد 

( مورگان  با  1970کرجسی  برابر  آزمودنی  ،چنینهمنفر محاسبه شد.    242(  انتخاب  از روش  برای  ها 

تصادفی نمونه جنسیت(  طبقه  گیری  )برحسب  نسبی  شد.ای  دو    استفاده  از  اطالعات،  گردآوری  برای 

برداری از کتب، مقاالت،  ای نسبت به فیشخانهای و میدانی استفاده شد. در روش کتابروش کتابخانه

اقدام شد. همنامهپایان به منظور دستها، نشریات داخلی و خارجی  به جدیدترین مقاالت  چنین  یابی 

های مقاله در اختیار  پرسشنامه  موضوع مقاله از شبکه اینترنت استفاده شد. در روش میدانی،   مرتبط با 

م این  در  گرفت.  قرار  اندازه پاسخگویان  ابزار  شامل  داده   گیری قاله،  استاندارد پرسشنامهها،    سواد   های 

با محاسبه آلفای    و   تایید شد   توسط متخصصان ها  ، روایی پرسشنامه، بود(1393)   فلسفی  ای چندرسانه

محاسبه شد    88/0برابر    ای توسعه حرفه  ، 79/0ای برابر  سواد چندرسانههای  پرسشنامه  کرونباخ، پایایی 

ها استفاده  روش تجزیه و تحلیل داده   برخوردار هستند.   نسبتاً باالیی ها از پایایی  نشان داد پرسشنامهکه  

  ( و آمار استنباطی نمودار ستونی  فراوانی و  درصد  فراوانی،  جداولهای آمار توصیفی )محاسبه  روش  از

کولموگروف )آزمون گام  -های  رگرسیون  و  پیرسون  همبستگی  ضریب  گاسمیرنوف،  طریق  امبه  از   )

نرم چندرسانهیافته   بود. Spss22 افزاریبرنامه  سواد  بین  که  داد  نشان  حرفهها  توسعه  با  ای ای 

آموزش یک  ناحیه  معلمان  و  بهمدیران  نتیجه  دارد.  رابطه  ساری  شهر  نتایج  وپرورش  با  آمده  دست 

ابوال1399)  زبان و همکاران(، خوش1399نیا ) علی  نیا و های علیمقاله (،  1397قاسمی و همکاران ) (، 

( و  2018(، کارملی )2020(، وورتلر و همکاران )2020(، گوس و همکاران ) 1397و همکاران )  رضوی

 ( همخوانی دارد.  2018کامپ )  اوپ دن

 نویسنده:  تجارب  بر  مبتنی پیشنهادهای 

 ای. حرفه توسعههای آشنایی راه مدیران و معلمان جهت تمامی برای آموزشی   هایبرگزاری کالس

 .  ایحرفه در جهت توسعه ای راچندرسانه سواد مسیر مدیران و معلمان توانمند، شناسایى

 مدیران و معلمان توانمند.   سایر با هماهنگى و متقابل، تعامل روابط ایجاد
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