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 چکیده

هوای ارتبوا،ز،    هوای سوواد عموواز از هملوه ا وارت      ها به حووزه  های اخیر، اقبال دانشگاه در سال

ای از همله این اوارد اسوت کوه    کارآفرینز، احیط زیست و اانند آن بیشتر شده است. سواد رسانه

یز اورد توهه است. برخالف بسیاری از هوااع عالوه بر آاوزش عالز در آاوزش ابتدایز و اتوسطه ن

هوای کشوور اوورد توهوه قورار       ای هنوز به شکل باید و شاید در دانشوگاه  توسعه یافته، سواد رسانه

های اهتماعز، ضرورت این نوو  سوواد را افوزایا داده اسوت.      نگرفته است. ظ ور و فراگیری رسانه

از  قیتحق نیدر ا. تاسد انشگاه بجنورای دانشجویان د ایزان سواد رسانههدف این پژوها بررسز 

از بوین  دانشوجو   400% استفاده شود.  70 یزایپا بیبا ضر زسوال 53پرسشنااه احقق ساخته  کی

نشوان داد کوه    قیو تحق نیا جینتااورد نظر را تکمیل کردند.  پرسشنااهنشگاه، دانجشوی دا 3500

رقو    نیو قرار دارد. ا نییدانشگاه بجنورد در سطح اتوسط رو به پا انیدانشجو یا سطح سواد رسانه

بوا  برخوردارنود. سوطح سوواد      یا % از سوطح سوواد رسوانه   0.6 زعنینفر  2و تن ا  باشد ز% ا99.4

و سطح سواد  زاهتماع-یاقتصاد گاهیپا نیبا تر از دختران است. ب ی،ور اعنادار پسران به یا رسانه

 زاهتمواع  یهوا  استفاده از شوبکه  زانیا نیو همچن نترنتیایزان استفاده از ا ان،یدانشجو یا رسانه

اکتوب،  یها و سطح استفاده آن ا از رسانه انیایان هنس دانشجو ر است.رابطه اثبت اعنادار برقرا

دختور و پسور    انیتفاوت اعناداری بین دسترسز دانشجوعالوه بر این  طه اعناداری وهود ندارد.راب

 نیبو  ،یاجواز  زاهتماع یها شبکه ازدختر و پسر  انیو استفاده دانشجو زبین دسترس، به اینترنت

 ایوزان  و اهتمواعز  –اقتصوادی   گاهیپا نیب اختلف، یها دانشکده انیدانشجو یا سطح سواد رسانه

،وور   شود که دانشگاه و به پیشن اد از اشاهده نشد. یاکتوب، رابطه اعنادار یها رسانه از استفاده

در راسوتای ارتقواس سوواد    هوا، و هزواتوز را    ها، کارگواه  اشاوره، کالس ارکز و ویژه اعاونت فرهنگز

 ارائه دهند. دانشجویان به شکل اقتضز به ای ت یه و  رسانه

 اوزش عالزآ، دانشجو ای، رسانه : سوادکلیدیمات کل
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 مقدمه

ام که نتیجه همه آن ا دارای یک فصل اشترک  هدر چند سال گذشته از نزدیک شاهد تحقیقاتز بود

نمونه آخر آن ،رح پژوهشز است که دانشگاه بجنورد با عنووان  . ای است بوده اند و آن سواد رسانه

هوانوان اسوتان خراسوان     نی،وال  در بو   ایبوا افوزا   یاجاز یرابطه استفاده از فضا زانیا زبررس

. (1395درودی،  و )اسوکندری،  استیده جام رسبه سفارش اداره کل ورزش و هوانان به ان ز،شمال

، هوای کارشناسوز و کارشناسوز ارشود     همچنین دانشجویان رشته اشواوره و در قالوب پایوان نااوه    

بلوغ عا،فز و اانند آن و ارتباط آن ا با ایزان اسوتفاده از  ، کارهایز را با اوضوعات عملکرد خانواده

سنجری،  ،1394شفیعز،  )برای نمونه ه قرار داده اندهای اهتماعز و اعتیاد به آن اورد اطالع شبکه

هوای هدیود بور کواربران      نتایج همه آن ا حاکز از تأثیرات نااطلوب رسانه. (1394، راضانز، 1394

های اهتماعز، تأثیر  ( نشان داد که استفاده هرچه بیشتر از شبکه1394شفیعز ). بویژه هوانان بود

در پژوها استانز خود قویوا    (1395) اسکندری و درودیین انفز بر عملکرد خانواده دارد. همچن

تعارضات زناشویز و استعداد ،ال  را بوا ایوزان اسوتفاده از فضوای اجوازی و      بین ارتباط استقی  

 . ندهای اهتماعز نشان داد ویژه شبکه ،ور به

ررسز قرار اورد بنیز تر اانند تلویزیون و ااهواره  های سنتز پیا از آن بارها تأثیرات رسانه

همه آن ا حاکز از ناآگاهز . (1392پور ش رکز،  ، الک1392، گنجز، 1375پور،  )رفیع گرفته است

ویژه  ،ور بههای تعاالز هدید  کل و رسانه ،ور بهها  و ناتوانز هااعه در قبال تعاال صحیح با رسانه

های اختلف  را از هنبه این اار نسل هدید، های هدید با فراگیرتر شدن و افزایا نفوذ رسانه. است

 . کندپذیر  آسیبتواند  از

های اهتماعز و  و شبکه ا،العاتزهای  شبکه ،ریق دانا از ااروزه حج  با ی ا،العات و

با ها  به سبب استفاده از رسانه جویانانشد. از گیرد دسترس همگان قرار در رسان، افزارهای پیام نرم

 رنتتخصوص اینه ب اختلف وهای  با رسانه، سرگراز آاوزشز واهداف  ویژه به  اهداف اتنو  و

ای  رسانههای  ند برنااهنااها  اعمو  وقتز تاثیرات نااناسب انوا  رسانه .دارند زیادی ارتباط

 اینترنت بر استفاده نابجا از، ارزی برونای  ااهوارههای  شبکه، ای رایانههای  بازی، غیراجاز

دراانز های  به راه، از شود آشکار، کالت اخالقز و رفتاریصورت افت تحصیلز و اش به جویاندانش

اج ز ای  رسانه نیرواندتری به نام سواد حالز که ب تر است هوانان را به ابزار در. شود از اندیشیده

خود را تنظی  و کنترل ای  اصرف رسانهند و نپا یا بز گری و فعا نه دست به گزینا تاسازی  

 . کنند

علمز های  داشته سایر کنار درای  رسانه  زم است که به سوادنشگاهز گان داآاوخت دانا

ای  رسانه با نمایان کردن سطح سوادشجویان دانای  رسانه اینرو بررسز ایزان سواد از. دناج ز شو
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 زاه  .نماید از کمکها  دانشگاه درای  رسانه آاوزش سواد درست ارتقا وهای  به انتخاب شیوه، آن ا

دانشجویان ای  داشتن تصویری هااع و علمز از وضعیت سواد رسانه، این زاینه در ریزی برنااه

 . به بررسز این اساله بپردازدکرده است تحقیق حاضر تالش . است

 

 بیان مساله 

از صودها و بلکوه هوزاران    ، و تعاال آداز و ابزاری که خود ساخته است« انسان و فناوری»اوضو  

آن وا  تورین   از قودیمز . چون فلسفه و ال یوات اطورح بووده اسوت     های اختلفز سال پیا در رشته

، او فعالیت آداز را به سه صورت نظوری . توان به دیدگاه ارسطو درباب ابزار و فناوری اشاره کرد از

نواظر بوه فعالیوت ابوداعز و      2یوا فون   1از نظور او تخنوه  . کند عملز و ابداعز و شعرگونه تقسی  از

به صورت تولید ابزار و به صورت هنرهوای  : شود دو صورت نمایان ازتخنه به . شعرگونه آداز است

داستان . (17ص، 1388، به نقل از ضرغااز، 1368، ترهمه اجتبوی، زیبا )اثل نقاشز( )کاپلستون

 3بورای نمونوه هایودگر   . توهه به فناوری و نقا آن در زندگز آداز تا به ااروز ادااوه یافتوه اسوت   

اعتقود اسوت کوه شویوه     ، در ادااوه دیودگاه ارسوطو   « 4ب فنواوری پرسا دربا»( در کتاب 1954)

تفاوت فناوری نوین با نوو  ک ون   ترین  آشکارشدگز فناوری نوین تعرض به ،بیعت است و اساسز

ای تغییر کرده است که آداوز   به اعتقاد هایدگر نسبت آداز و فناوری به گونه. آن نیز همین است

 . ی اقاوات کندتواند در برابر گسترش فناور دیگر نمز

های هدید یکز از اصادیق فناوری است که همه ابعاد زندگز آداز را تحوت توأثیر    رسانه 

هوا   ه رسوانه بو ، توان گفت که هیچ عصری تا این زاان و به این ایوزان  به هرأت از. قرار داده است

در چند . کند ای شده زندگز از ای که ااروزه آداز در یک ه ان رسانه گونه وابسته نبوده است؛ به

ایون  . اند هایگاه ا مز را به خود اختصاص داده، های تعاالز ،ور ویژه رسانه ها و به دهه اخیر رسانه

ای که بر  گونه هذابیت خاصز داشته و از ضریب نفوذ با یز برخوردارند؛ به، ها در بین هوانان رسانه

ز چون تلگرام به بیا از بیسوت  تعداد استفاده کنندگان از یک شبکه اهتماع، اساس برخز آاارها

 های خبوری  اطبوعات و سایت، ها اانند تلویزیون سایر رسانه، در کنار این. ایلیون نفر رسیده است

ها هزیوز تفکیوک    رسانه: توان گفت ای که از نیز در ایان هوانان دارای احبوبیت هستند؛ به گونه

در کنار دسترسز و اسوتفاده روزافوزون از   . وندر در نزد هوانان به شمار از ویژه به ، ناپذیر از زندگز

هوانان و در اینجا دانشجویان به سوواد و ا وارت هدیودی نیازاندنود کوه در ایون ،ورح        ، ها رسانه

ها بودون داشوتن    فاده از رسانهاست. اورد اشاره قرار گرفته است« ای سواد رسانه»پژوهشز با عنوان 

. شد و چه بسا اثرات نااطلوبز هو  در پوز داشوته باشود    تواند افید و اطلوب با نمز، ای رسانهسواد 

                                                           
1 techne 

2 technique 

3 Heidegger, M. 

4 The question concerning technology 
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های هدید به انجام رسیده  شناسز رسانه هایز را که در زاینه آسیب ای از پژوها نمونه 1-1 هدول

 . دهد است نشان از

 های اهتماعز شناسز فضای اجازی و شبکه های آسیب نتایج کلز پژوها: 1-1هدول
 شناسز اوضو  آسیب پژوهشگران

 گفتگوی بین فرهنگز -فرهنگ .  (1386حمدی )ا گل

، الودین  شرف، (1391عاالز و حاهز هعفری )، (1391نجاتز حسینز )

 . (1393ال دی و نوروزی ) عل 

 ارتباط عفیفانه(، دین )خدا و اار قدسز

قاسومز و کیوانپور   ، عودلز پوور  ، (1391خاکسواری ) ، عدلز پوور ، اعمار

، زاده نجووف، (1393تبار )قاسوومز و ایراحموود ، عوودلز پووور ، (1392)

تیلوور ، (1394حاهیووانز و احموودزاده ) ، (1394و فتحووز )، انتظوواری

(2012) . 

 فرهنگز(، هویت )هویت الز

، اقتصووادی، فرهنگووز، هووا )دینووز ارزش . (1393و کاظمز )، اسکندری، (1389گودرزی )

 سیاسز(، اهتماعز

، (1392ربیعووز و احموودزاده یووزد )  ، (1385احسوونز و همکوواران ) 

عبوودالل یان و شوویص انصوواری  ، (1393زاده اقوودم و همکوواران )  رسووول

(1393) . 

 انزوای اهتماعز

 نوهوانان -آاوزان بلوغ عا،فز دانا .  (1394صفز نتایج )

 4شارلوسووکا، (2008) 3کیوووگلز، 2ویتووز، (2007) 1بووای  و همکوواران

، (2013)، 7بلوووو، (2013)، 6فاروهیوووا، (2012) 5روهوووویز، (2012)

و  12دوگوان ، 11لن وارت ، (2013) 10و اسومیت ، 9ناگارونز، 8کالیتون

و کتووز ، هووالپرن، والنووزوئال، (2014) 14کالیتووون، (2014) 13اسوومیت

صووداقت و ، (2015)، اختووار، صووالح، (2015و تووو ن )، دیووو، (2014)

 .(1393ذاکری هااانه )، و سفیری ،(1392گنجز )، (2015عبدالل ز )

 ،ال  -کیفیت روابط -خانواده

یوک   دراست؛ ش روندان کنونز باید بتوانند انتخابگر  فعال و اناخا،بنیازاند هدید  عصر  

ه  تشخیص  ها را از اشکال اختلف رسانه واناسبز داشته  اطلوب و عملکرد، ای شده هااعه رسانه

اطرح به شکل صحیحز سوا ت اساسز و افاهی  اصولز را بتوانند ، ها برای ارتباط با رسانه د ونده

                                                           
1 Baym, N. K., Zhang, Y. B., Kunkel, A., Ledbetter, A., & Lin, M. C. 

2 Whitty, M.T. 

3 Quigley, L. 

4 Sharalevska, I. 

5 Rujoiu, M. 

6 Farrugia, Rianne C. 

7 Bellou 

8 Clayton, MA. 

9 Nagurney A. 

10 Smith J. 

11 Lanhart A. 

12 Duggan, M. 

13 Smith, A. 

14 Clayton, MA. 
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 ا،العات و تبلیغات صرف ةکنند اصرف و ناتوان، ساحت تک، هویت بز، سواد به اخا،بین بز تا دنکن

 . دنتبدیل نگرد

ای دانشجویان  رو در همین راستا و با هدف بررسز وضعیت سواد رسانه ،رح پژوهشز پیا

ی ب تر ه ت ریز ای خواهد بود برای برنااه نتایج این تحقیق اقداه. دانشگاه بجنورد ارائه شده است

 . ای هااعه هدف افزایا سواد رسانه

 

 ت و اهمیت موضوعضرور

های اختلفز را  تواند آسیب ها از اصرف نادرست رسانه، االحظه شد 1-1 که در هدول ،ور همان

انزوا و ااننود آن از  ، بحران هویت، خیانت عا،فز و واقعز، نگاری هرزه، خشونت. در پز داشته باشد

هرچه بوه سومت   . باشد های هدید از طلوب استفاده زیاد و بدون هدف از رسانههمله پیاادهای ناا

هوای   کارایز و اثربخشز ابزارهای سنتز کاسوته و بوه نقوا و کوارکرد شویوه      توسعه پیا روی  از

هوای آن را   تورین اصودا    توان یکز از ا و   هایز که از شیوه. شود سازی ادرن افزوده از اصونیت

دهود و   های اخرب را به اخا،وب اوز   ای توانایز بازشناسز پیام رسانه سواد. دانستای  رسانه سواد

 . کند ای را برای او تنظی  از نوعز رژی  اصرف رسانه

و نگواهز دقیوق و تفکوری     یپرسشوگر  ای در گرو پورورش روح  تعمی  اهداف سواد رسانه

از سوویز  . (185: 1387، )،اهریوان  ای اسوت  هوای رسوانه   انتخاب صحیح گزینه انتقدانه در ه ت

در آاوزش . هاست در رابطه با تمااز انوا  رسانه، خوداختاری انتقادی، ای رسانه هدف اساسز سواد

اظ وار و تقودیر   ، سوازی شو روندان   تأکیود بیشوتر بور روی اوواردی همچوون آگواه      ، ای سواد رسانه

: 1387 ،)بخشوز  کنندگان است عزت نفس و صالحیت اصرف، پشتیبانز اهتماعز، شناختز زیبایز

199) . 

های علموز نیواز    به انجام پژوها، ای دانشجویان دست آوردن وضعیت سواد رسانه برای به

های خارهز که  آوردهای خارج از هااعه دانشجویز و یا نتایج پژوها توان برپایه دست است و نمز

سوواد   اقتصادی و فناورانوه بوا کشووراا تفواوت دارنود بورای آاووزش       ، های فرهنگز از لحاظ ویژگز

هوای داخلوز و    های علمز بور پایوه پوژوها    همچنین تا ا،العات و یافته. ریزی کرد ای برنااه رسانه

. شود ای و آاوزش آن نیز چندان احساس نمز ضرورت پرداختن به سواد رسانه، اعتبر در بین نباشد

 . دهد هایز است که انجام این پژوها را در عمل نشان از همه این ا ضرورت

هوای پژوهشوز    خارهز هستند و س   یافتوه  ای عمواا  ی علمز درباره سواد رسانهها یافته

هوای   ای دانشوجویز بسویار انودک اسوت و هوای پوژوها       داخلز به خصوص در حوزه سواد رسانه

های  شود نبود یافته تالش از، با انجام این پژوها. زیربنایز در اقا،ع اختلف تحصیلز خالز است

ای دانشجویان تا حدودی پر شود و به تولید علمز در این  واد رسانهپژوهشز در خصوص وضعیت س

ای از  تواند بوه عنووان نمونوه    های این پژوها عالوه بر دانشگاه بجنورد از یافته. زاینه کمک گردد

 . هااعه آاوزش عالز اورد استناد و استفاده قرار گیرد
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 ضرورت عملي 

است و  علمز نیازهای  به انجام پژوها، شجویانای دان آوردن وضعیت سواد رسانه دست بهبرای 

خارهز که از های  آوردهای خارج از هااعه دانشجویز و یا نتایج پژوها توان برپایه دست نمز

ای  اا تفاوت دارند برای آاوزش سواد رسانه اقتصادی و فناورانه با کشور، نگزفرههای  لحاظ ویژگز

بین  در داخلز و اعتبرهای  علمز برپایه پژوهاهای  فتههمچنین تا ا،العات و یا. ریزی کرد برنااه

همه این ا . شود و آاوزش آن نیز چندان احساس نمزای  ضرورت پرداختن به سواد رسانه، نباشد

 . دهد از هایز است که انجام این پژوها را درعمل نشان ضرورت

نز شده است؛ نگرا در فرهنگ اا بسیار اندک است و این اار اوهبای  س   سواد رسانه

اا . تمااز ا،العات عملکردی هااعه را بدانی  کنی  و باید از زندگزای  زیرا اا در یک احیط رسانه

 بنابراین. نمایی  تا به عقاید اشتباه در اورد هااعه و رسانه پز ببری  باید دائما  تحقیق و بررسز

نداشته ها  سطحز از پیامهای  برداشت هایشان را افزایا دهند تا دانشجویان باید پیوسته آگاهز

ای  رسانههای  پیام همه. افزایا درک و دانا اا نسبت به تفسیرهاست، نیز باشند و در واقع هدف

 . قابل تعبیر و تفسیر هستند

ها  رسانه غربز و استفاده ازهای  نااناسب رسانههای  ناشز از پیامهای  با توهه به بحران

و با . ناپذیر است ای ااری اهتناب رسانه توهه به اقوله سواد ضرورت اخا،بان برای تاثیرگذاری بر

به عنوان  جویاناسالاز دانش -توان هویت و فرهنگ ایرانز از عملیاتز کردن این دانا

  .سازان کشور تقویت نمود آینده

 

  پژوهشاهداف 

 : ف کلياهدا 

و همچنوین رابطوه عوواالز    های اوثر بر آن  ای دانشجویان و اولفه پز بردن به وضعیت سواد رسانه

ای از اهداف این تحقیق  های تحصیلز بر وضعیت سواد رسانه چون پایگاه اقتصادی اهتماعز و رشته

ای و بررسوز   بنودی سوواد رسوانه    ااکان سوطح ، ای دانشجویان شناخت وضعیت سواد رسانه با. است

همچنوین  . شوود    اوز های هااعوه دانشوجویز فوراه    عواال اوثر و ارتبط با آن با توهه به ویژگز

 . سازد یابز به اهداف هزئز هموار از راه را برای دست، های کلز رسیدن به هدف

 

 : هداف جزئيا

 . اختلفهای  رسانه دسترسز و استفاده دانشجویان ازشناخت ایزان  -

یز تفکر ای و توانا های رسانه توانایز تولید و ارتباط با پیام، ایزان توانایز تحلیل و ارزیابزشناخت  -

 . های اختلف رسانه استفاده از در دانشجویان انتقادی نسبت به رسانه در

 . اقایسه آن ا با یکدیگر و دانشجویانای  آوردن اصرف رسانه دست به -
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 . های اختلف تحصیلز ای دانشجویان در رشته شناخت وضعیت سواد رسانه -

 . تماعز دانشجویان اورد اطالعهای و پایگاه اقتصادی اه تبیین رابطه بین سواد رسانه -

 . های فردی دانشجویان اورد اطالعه ای و ویژگز بررسز رابطه بین سواد رسانه -

 . ای های سواد رسانه اهتماعز دانشجویان با اولفه -بررسز رابطه پایگاه اقتصادی  -

 

 پژوهشی ها سوال

پسر و  و ردی دانشجویان دخترهای ف ایان ویژگز آیا کدام است ودانشجویان های فردی  ویژگز -1

 دارد؟  ای رابطه اعناداری وهود رسانه وضعیت سواد

اهتمواعز   -کودام اسوت و آیوا ایوان پایگواه اقتصوادی        دانشجویاناهتماعز  -پایگاه اقتصادی  -2

 دارد؟  رابطه اعناداری وهود ای آن ا رسانه دانشجویان اورد اطالعه و وضعیت سواد

های اکتوب چه قدراست و آیا تفاوت اعناداری بین دختران  ویان از رسانهایزان استفاده دانشج -3  

 های اکتوب وهود دارد؟ و پسران در استفاده از رسانه

ایزان دسترسز دانشجویان دختر و پسر دانشجو به اینترنت )رسانه تعاالز( چه قدر است و آیا  -4

 تفاوت اعناداری بین دسترسز به اینترنت، با یکدیگر دارند؟

، تفواوت  اختلوف هوای تحصویلز    با رشته جوپسران دانش ای دختران و رسانه بین سطح سوادآیا  -5

 ؟دارد داری وهود اعنز

های تشکیل دهنده آن همبسوتگز   ای و اولفه اهتماعز با سواد رسانه –آیا بین پایگاه اقتصادی  -6

 وهود دارد؟

 

 های پژوهش فرضیه

 دانشجویان به نسبت با  اهتماعز - اقتصادی پایگاه با یاندانشجو ای رسانه سواد سطح اول: فرضیه

 اهتمواعز  – اقتصوادی  پایگواه  کوه  دانشجویانز است، اتفاوت پایین اهتماعز – اقتصادی پایگاه با

 . برخوردارند بیشتری ای رسانه سواد از دارند با تری

 سواد سطح و انسانز علوم و پایه علوم فیریک، ریاضز های دانشکده در دانشجویان بین: دوم فرضیه

 . دارد وهود اعناداری اختالف آن ا، ای رسانه

 نظور  بوه . دارد وهوود  اعناداری اختالف دانشجو، پسران و دختران ای رسانه سواد بین: سوم فرضیه

 . دارند با تری ای رسانه سواد پسر دانشجویان رسد از

 پسور،  و دختور  دانشوجویان  در ها رسانه از واستفاده ها رسانه به دسترسز ایزان بین: چ ارم فرضیه

 . دارند قرار با تری سطح در پسر دانشجویان رسد از نظر به. دارد وهود اعناداری تفاوت
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 اعنواداری  تفواوت  پسور،  و دختور  دانشجویان در ارزیابز و تحلیل توانایز ایزان بین: پنج  فرضیه

 . دارند قرار با تری سطح در پسر دانشجویان رسد از نظر به. دارد وهود

 پسور،  و دختور  دانشوجویان  در ای رسوانه  های پیام با وارتباط تولید توانایز ایزان بین: شش  فرضیه

 . دارند قرار با تری سطح در پسر دانشجویان رسد از نظر به. دارد وهود اعناداری تفاوت

 تفواوت  پسور،  و دختور  دانشوجویان  در هوا  رسوانه  بوه  نسبت انتقادی تفکر ایزان بین: هفت  فرضیه

 . دارند قرار با تری سطح در پسر دانشجویان رسد از نظر به. دارد وهود اعناداری

 بوا  دانشجویان به نسبت با  اهتماعز - اقتصادی پایگاه با دانشجویان استفاده ایزان: هشت  فرضیه

 یگواه پا کوه  دانشوجویانز  اسوت،  اتفواوت  اکتووب  هوای  رسانه از پایین اهتماعز – اقتصادی پایگاه

 . کنند از بیشتراستفاده اکتوب، های رسانه از دارند، با تری اهتماعز – اقتصادی

 بوا  دانشوجویان  بوه  نسبت با  اهتماعز - اقتصادی پایگاه با دانشجویان استفاده ایزان: ن   فرضیه

 - اقتصوادی  پایگواه  کوه  دانشوجویانز  اسوت،  اتفواوت  اینترنت از پایین اهتماعز – اقتصادی پایگاه

 . کنند از استفاده بیشتر اینترنت، از دارند، با تری هتماعزا

 بوا  دانشوجویان  بوه  نسبت با  اهتماعز - اقتصادی پایگاه با دانشجویان استفاده ایزان: ده  فرضیه

 - اقتصادی پایگاه که دانشجویانز اجازی، اهتماعز های شبکه از پایین اهتماعز – اقتصادی پایگاه

 .کنند از استفاده بیشتر اجازی، اهتماعز های شبکه از د،دارن با تری اهتماعز

 به پایین است. ای دانشجویان دانشگاه بجنورد اتوسط و رو فرضیه یازده : سطح سواد رسانه

 پژوهش های  عملي متغیر تعاریف نظری و

 ای رسانه سوادتعریف نظری 

ارزیابز و ، تحلیل ،ها ده از رسانهاستفا ،ها به رسانه توانایز دسترسزای عبارت است از  سواد رسانه

 . درباره آن ا انتقادی تفکر اشکال اختلف و درای  رسانههای  برقراری ارتباط با پیام

 

 ای  رسانه تعریف عملیاتي سواد

توانایز برقراری ، ارزیابز توانایز تحلیل و، و استفادهبا عواال توانایز دسترسز ای  سطح سواد رسانه

، ای برای سنجا سواد رسانه. شود از و ایزان تفکر انتقادی بررسزای  رسانههای  ارتباط با پیام

هر ای  در اجمو  سواد رسانه. دوش از،راحز خاصز گویه یا سوال ، کننده آن برای هر عاال تعیین

ها  پاسص. آید از دست به های اربو،ه یا سوال ها گویه دانشجو بههای  پاسص، دانشجو از همع کردن
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توهه به ،یف  با را ها گویه وا ت وبه عبارتز س. اند پنج تایز لیکرت ،راحز شدهاس ،یف براس

که برایند اوارد شود  از هسنجیدای  رسانه شاخص سواد و هصورت کلز ارزیابز نمود لیکرت به

 شود: ای به ،ریق زیر احاسبه از در اجمو  سواد رسانه .استگذشته 

 50تا 10ازها از ااتی گویه 10اولفه دسترسز و استفاده : 

 65تا  13ااتیازها از  گویه 13اولفه تولید و ارتباط با رسانه ها:

 65تا 13گویه ااتیازها از 13اولفه تحلیل و ارزیابز: 

 70تا 14گویه . ااتیازها از  14اولفه تفکر انتقادی: 

 گویه 50همع= 

 50حداقل ااتیاز=

 250حداکثر=

250-50=200 

200/3=66.66 

 ای سواد رسانه: سطوح 2-1هدول 
 ای با  سواد رسانه ای اتوسط سواد رسانه ای پایین سواد رسانه

 250تا 183.33 183.32تا 116.67 116.66تا 50

 

 ای سواد رسانهمتغیرهای  

و ها  به رسانه توانایز دسترسز: حک  اتغیر استقل هستند درای  اتغیرهای زیر برای سواد رسانه

های  پیامتوانایز برقراری ارتباط با ، ای رسانههای  پیامارزیابز  تحلیل و توانایز، ها رسانه استفاده از

 . ها انتقادی نسبت به احتوای رسانه داشتن تفکر، ای رسانه

 

 ها رسانه استفاده از و توانایي دسترسي

 . ف استلاختهای  دسترسز و استفاده دانشجویان از رسانهایزان توانایز : تعریف نظری

 سنجیدهها  و استفاده از رسانهایزان دسترسز  با: و استفاده توانایي دسترسيتعریف عملیاتي 

 . شود از

و ای  دست آوردن اصرف رسانه خصوص به در. گویه ،راحز شد )فرض( سوال و 10 برای این بخا

. نظر گرفته شد تفاوت درها  بین ایزان استفاده از رسانه، اولیههای  با پرسشنااهها  ه  بررسز پاسص

به ای  رایانههای  بازی، اربوط به ایزان استفاده از تلویزیون در شبانه روزهای  پاسص، ای اثالبر

سینما رفتن و به سالن تئاتر رفتن به صورت سا نه ، اجالت به صورت ااهانه، صورت هفتگز

 . ،راحز شد
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 چند برای از 2 کد، برای هیچ 1 کد از، به صورت شبانه روزیها  برای کدگذاری استفاده از رسانه -

 5 سه ساعت و کد تا برای بین دو 4 کد، ساعت دو برای بین یک تا 3 کد، دقیقه تا یک ساعت

 . برای بیشتر از سه ساعت استفاده شد

دقیقه  چند برای از 2 کد، برای هیچ1 کد از، به صورت هفتگزها  رسانه برای کدگذاری استفاده از -

برای  5 شا ساعت و کد تا برای بین چ ار 4 کد، ساعت ارچ  برای بین دو تا 3 کد، تا دو ساعت

 . بیشتر از شا ساعت استفاده شد

 برای یک بار 2 کد، برای هیچ1 کد از، به صورت سا نهها  رسانه برای کدگذاری استفاده از -

اده برای بیشتر از سه بار استف 5کد، استفاده برای سه بار 4 کد، استفاده برای دو بار 3 کد، استفاده

 . گرفته شد نظر سال در در

، یک بارای  برای هفته 2 کد، برای هیچ و به ندرت 1 کد از، اینترنت برای کدگذاری استفاده از -

 . برای دسترسز و استفاده دایمز 5برای هر روز یک دو نوبت کد  4کد  دو سه روزی یک بار 3کد 

 

 ای رسانههای  پیامارزیابي  وانایي تحلیل وت

، ها داانه سایت، ها ایزان آگاهز دانشجویان از تولیدکنندگان پیام: ارزیابي حلیل وتوانایي ت

، تولیدکنندگان پیامهای  این اولفه از زیراولفه. باشد ها از و تشخیص احتوای پیامها  االکیت رسانه

لت و آشنایز باش روند و دوها  تشخیص احتوای پیام، ها االکیت رسانه، ها آشنایز با داانه سایت

 . الکترونیک تشکیل شده است

اتناسب با تعریف هایز  با ،رح گوسهای  رسانههای  پیامارزیابز  وانایز تحلیل وت: تعریف عملیاتي

 . شود از نظری سنجیده

 

 ای رسانههای  پیامبرقراری ارتباط با تولید و توانایي  

؛ و شود از ا،ال ها  تولید پیام درها  و ایزان توانایزها  رسانه استفاده ازهای  توانمندی وها  به ا ارت

و ارتباط با  تعاالز )اینترنت(های  رسانهز استفاده ا هاست که در توانایز اال آن دسته ازش

 زبان انگلیسز وهای  ا ارتآید. این ا ارت و توانایز  کار از بهتلویزیونز و رادیویز های  برنااه

 .گیرد در فضای اجازی را در بر ازکار های  ا ارتو همچنین ، آن درهات آشنایز با

  

اتناسب با تعریف هایز  با ،رح گویهای  رسانههای  پیام تولید و ارسالوانایز ت: تعریف عملیاتي

 . شود از نظری سنجیده

 ها انتقادی نسبت به محتوای رسانه تفکر توانایي

صحت احتوا  یت ودر هنگام توهه کردن به کیفها  داشتن نگرش انتقادی به رسانه: تعریف نظری

اده استف ، اختلفهای  رفتارکردن با تبلیغات در رسانه، ا،العات قادر بودن به ارزشیابز، )برای اثال



 11   ای در بین دانشجویان دانشگاه بجنورد/فصل اول: کلیات تحقیق بررسز ایزان سواد رسانه

ارزیابز است و با  با تر از تحلیل وای  تفکر انتقادی ارتبه ؛گر(هوشمندانه از اوتورهای هستجو

 . قضاوت همراه است داوری و، تفکر

،ریق  ازها  رسانهو احتوای ها  رسانهیدگاه دانشجویان نسبت به با توهه به د: تعریف عملیاتي

 کن  درک و از فکر: اانند. شدبندی لیکرت عملیاتز  چندین گویه با ،یف وسوال 10،رح 

اتوهه ، خبریهای  چه اندازه از ،ریق احتوای برنااهیا . ف میدن اخبار و اوضوعات روز آسان است

 شوید؟ از رسانههای  سوگیری

 

 اجتماعي  – اه اقتصادیپایگ

، درآاد، اقام و اوقعیتز است که شخص در ساختار اهتماعز به اقتضای شغل: تعریف نظری

 .آورد از دست به ... نو  سکونت و، تحصیالت

نو  شغل و ایزان تحصیالت در هااعه ، هایگاهز که افراد بر اساس ایزان ثروت: تعریف عملیاتي

این شاخص بر اساس سه اتغیر . پایگاه در نظر گرفته شده است اصدا  عملیاتز، آورند از دست به

افراد  اهتماعز - برای تعیین پایگاه اقتصادی .دوش از تبدیلای  و به یک شاخص رتبهاحاسبه فو  

و  اادر نو  شغل پدر و، تحصیالت علمز پدر و اادرهای  ابتدا از شاخص، )دانشجویان( اورد اطالعه

 . شد ازواده استفاده ااهیانه خان درآادایزان 

 

 تحصیالت والدین

در تمااز پژوها هایز که درباره انشا . انظور ادت آاوزش رسمز والدین است: تعریف نظری

 . بر نقا تحصیالت تاکید شده است ، زندگز انجام شدههای  سبک

ت با ،رح سوال برای ایزان تحصیالت پدر و اادر،راحز و به صور، این اتغیر: تعریف عملیاتي 

( فو  دیپل  و 3اتوسطه ودیپل  )، (2ابتدایز و راهنمایز)، (1بز سواد ). زیر کدگذاری شد

 . (5فو  لیسانس و با تر )، (4کارشناسز)لیسانس()

 

 پایگاه اقتصادی

اووثر  هوای   یکز از شاخص .گردد از ا،ال و وضعیت سکونت اادر  و پدر به درآاد: تعریف نظری

یابز  دست. ایزان دارایز و درآاد است، تماعز افراد در یک هااعهاه -در تعیین وضعیت اقتصادی 

بسیار اشکل است؛ چراکه از یک سو امکن است افراد درآاد واقعز خود ها  به درآاد واقعز خانواده

ا،العوز از درآاود ااهیانوه خوانواده خوویا      ها  آزاودنزامکن است را ابراز ندارند و از سوی دیگر 

 . گیرد ازاظ حدود درآاد خانواده اورد پرسا قرار بدین لح؛ نداشته باشند
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درآاود ااهیانوه   . گیورد  اوز  سونجا قورار   اوورد  به وسیله گویه زیور  این اتغیر: تعریف عملیاتي

 2 تواان، بین ایلیون 2 تا 1 بین تواان، ایلیون 1 از کمتر خانواده)پدر و اادر( شما چه قدراست؟

 تواان. ایلیون 4 از واان، بیات ایلیون 4 تا 3 تواان، بین ایلیون 3 تا

 

در اجمو  اتغیر پایگاه اقتصادی : دوش ميبه صورت زیر ساخته ، اجتماعي -اقتصادی پایگاه 

شواخص پایگواه   ، با ترکیب این عواال. دوش ازساخته ای  صورت رتبه خانواده دانشجو به اهتماعز -

به سوه قسومت   اهتماعز  -تصادی که در آن پایگاه اق دشو ازخانواده ساخته اهتماعز  -اقتصادی 

 .پایین، اتوسط، با : تقسی  گردید



 

 

 

 

 :فصل دوم

 نظری  مبانی

 و پیشینه پژوهش
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 مقدمه

که اا ااروزه در ای  گونه وابسته نبوده است بهها  به رسانه، به این ایزان، هیچ عصری تا این زاان

، تعاالزهای  رسانه ویژه ،ور بهو ها  رسانه، در عصر کنونز. کنی  از شده زندگزای  یک ه ان رسانه

این . اند هایگاه ا مز را به خود اختصاص دادهرسان  افزارهای پیام های اهتماعز و نرم اثل شبکه

 توان گفت از کهای  گونه به از احبوبیت و هذابیت خاصز برخوردارند؛، هوانان بین درها  رسانه

دسترسز و  کنار در. روند از شمار در نزد هوانان به هویژ به ، ناپذیر از زندگز هزیز تفکیکها  رسانه

تری نیاز است که سواد  به ا ارت ا  )یعنز دانشجویان(  این گروه سنز در، ها استفاده از رسانه

 تواند افید و اطلوب باشد و نمز، ای رسانه سواد بدون داشتنها  استفاده از رسانه. نام داردای  رسانه

 . داشته باشدبه دنبال   اطلوبز هچه بسا اثرات نا

پژوهشز های  خارهز هستند و س   یافته عمواا ای  علمز درباره سواد رسانههای  یافته

 زیربنایز درهای  دانشجویز اندک است و های پژوهاای  داخلز به خصوص در حوزه سواد رسانه

 .خالز استاز همله در سطح آاوزش عالز اقا،ع اختلف تحصیلز 

گام ن اده ای  ه ان به ارحله، ایالدی 1980 دهه در فناوریانقالب  با پیدایا و توسعه

داری  دستخوش تغییرات اساسز و داانه فرهنگز هوااع اختلف را، اهتماعز، که گستره سیاسز

بر عناصر زاان و اکان  اآن  این تغییرات بیشتر در ااتداد حواس پنجگانه انسان و غلبه. کرده است

، ها ااا به اوازات این فرصت. داده است قرارها  بز را فراروی توسعه التخوهای  آاده و فرصت پدید

ت دیدی که از . نماید از نیز حال و آینده زندگز افراد را ت دیدای  گرانه و پیاادهای ویرانها  چالا

توان گفت هویت و  از چندان که، شود از انسجام اهتماعز را شاالهای  سیاسز تا اولفههای  رژی 

انسجام اهتماعز با بحران هدی اواهه های  ترین اولفه آن ااروزه به عنوان یکز از ا  ی ها پایه

 . شده است

نگاری از  ترویج خشونت و هرزه، زیاد اصرف به اقدار بسیار تولید و ارسال ا،العات بز

 های هویانه اغایر با ارزشفیل  و تبلیغات سود، کارتون، ای رایانههای  ،ر  اختلف اانند بازی

کارایز و اثربخشز ابزارهای  هرچه به سمت توسعه پیا روی  از. هاست همله این بحران از فرهنگز

 هایز که شیوه. شود از سازی ادرن افزوده اصونیتهای  سنتز کاسته و به نقا و کارکرد شیوه

زشناسز توانایز باای  رسانه سواد. دانستای  رسانه آن را سوادهای  ترین اصدا  توان یکز از ا   از

 . کند از را برای او تنظی ای  دهد و نوعز رژی  اصرف رسانه از اخرب را به اخا،بهای  پیام

بدون . اند بیشتر اوقات فراغت کودکان و نوهوانان را به خود اختصاص داده، ها ااروزه رسانه  

، ات عموازبرای اشارکت فعال در حی. اند ترین ابزار ارتباط و نمود فرهنگز ا  ، ها رسانه، شک

تا حدود زیادی هایگاه خانواده و ادرسه را به ، رسانه. ادرن ضروری استهای  استفاده از رسانه
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به چاش کشیده و حتز در اوضع ضعف قرار داده عنوان ا مترین ن اد اهتماعز شدن در هااعه 

 است.

فکری نگاه دقیق و تارتقاس و  یپرسشگر در گرو پرورش روحای  تعمی  اهداف سواد رسانه

از سویز . (185: 1387، )،اهریان استای  رسانههای  انتخاب صحیح گزینه انتقدانه در ه ت

در آاوزش . هاست در رابطه با تمااز انوا  رسانه، خوداختاری انتقادی، ای رسانه هدف اساسز سواد

اظ ار و تقدیر ، سازی ش روندان تأکید بیشتر بر روی اواردی همچون آگاه، ای سواد رسانه

: 1387، )بخشز است کنندگان عزت نفس و صالحیت اصرف، پشتیبانز اهتماعز، شناختز زیبایز

199) . 

 

 مباني نظری

 ارزش و فناوری -الف

،رفز فناوری یا خنثز بودن یا نبوودن آن از   بحث بز، های اطرح در رابطه با فناوری از همله بحث

،رفز آن ا  نگرش اا درباره بز، ها فناوری لحاظ ارزشز است؛ چراکه در درون نقطه نظرات اا درباره

شود که آیا خنثز بودن و سوگیر بودن  ،رفز فناوری به این بحث خت  از بز بحث. نیز ن فته است

یعنوز انسوان بوه    . گردد یا به خوود فنواوری   های استفاده از آن توسط آداز باز از فناوری به شیوه

پوردازان در   گران و نظریوه  پژوها. دار باشد ند ه تتوا دهد یا خود فناوری نیز از فناوری ه ت از

 : اند در دو قطب اتضاد ارائه کردهرا این زاینه دو دیدگاه عمده 

 گیرد؛ قرار ازاستفاده  ]توسط انسان[ اورد فناوری خنثز است و به اثابه ابزار -

یموونس و )ز هووایز را ن فتووه دارد هووا و ایوودئولوژی فنوواوری خنثووز نیسووت و در دل خووود فلسووفه -

 . (2009، 1تیتنبرگر

تصور بر این است که خوب و بد ، که دیدگاهز ابتنز بر ادرنیس  است، در دیدگاه نخست

کننود بواز    به خود فناوری اربوط نیست بلکوه بوه کواربرانز کوه از آن اسوتفاده اوز      ، بودن فناوری

رزشوز بوودن یوک ابوزار     توانی  درباره خوب و بد یا ارزشز بودن و ضدا برای نمونه اا نمز. گردد از

خوب و . نه دارای ارزش اثبت است و نه انفز، چاقو به صرف چاقو بودن. اانند چاقو سخن بگویی 

بسویاری از  . بد بودن این ابزار بستگز دارد که برای چه انظوری اورد اسوتفاده قورار گرفتوه باشود    

و اعتقدنود کوه خوود    ( ،رفدار این دیدگاه هستند 2003و همکاران ) 2نظران چون هاناسن صاحب

نجارها از ابزارهایشان برای ساخت چیزها استفاده  "کند که  هاناسن اظ ار از. فناوری خنثز است

ها نیز باید به عنوان ابزارهایز برای  به همین ترتیب رایانه. کنند ابزارها نجار را کنترل نمز. کنند از

آن ا نباید یادگیرنده را کنتورل  . یرندکمک به یادگیرنده در ه ت ساخت دانا اورد استفاده قرار گ

                                                           
1 Tittenberger 

2 Jonassen 



 16      پژوهاابانز نظری و پیشینه وم: اه بجنورد/ فصل دن دانشجویان دانشگای در بی بررسز ایزان سواد رسانه

 

هوای   بلکه ایون کواربر اسوت کوه بوا هودف      ، یعنز ابزار هیچ تأثیری بر کاربر ندارند. (4. )ص "کنند

 . کند اتفاوت از آن ا استفاده از

( در حوزه 1967) 1لوهان اک های اختلف از همله پردازانز در حوزه در قطب اقابل نظریه

کوار   ها خنثز نبووده و قبول از آنکوه بوه     ارند که بر این اعتقادند که فناوریرسانه و ارتبا،ات قرار د

ها  اعتقد است که رسانه، لوهان اکبرای نمونه . هایز را ن فته دارند در دل خود ارزش، گرفته شوند

در ایون   لوهوان  اوک . توانند عمیقا  هااعه و روان بشر را دگرگوون سوازند   از، به عنوان یک فناوری

هوای   و بوا ایون گفتوه بوا هرگونوه فورض       "رسانه پیام اسوت "که  ه قصاری دارد و آن اینه کلمزاین

، هوا  فرض خنثز نبودن فنواوری  بر اساس پیا. ورزد انگارانه از فناوری اخالفت از ،رفز و خنثز بز

پذیریشوان بوه تجوارب اوا شوکل       ها بوه واسوطه انتخواب    کند که فناوری ( بحث از1996) 2چندلر

بور روی  ، کنوی   ها تعااول اوز   رت دیگر سخن چندلر این است که وقتز اا با رسانهبه عبا. دهند از

، 3شوی  )بوه نقول از کانوکوا    کنی  و استفاده از استفاده از، یکدیگر کنا و واکنا دوسویه داری 

یوک تمایول پیشوینز    ، گرایا ایدئولوژیکز ن فته است در هر ابزاری یک »در این دیدگاه . (2008

هوای   هایز را بور ارزش  و ارزش، دهد که نوعز از آن را بر نوعز دیگر رهحان از برای ساخت ه ان

« کنود  گرایا نسبت به دیگر انوا  آن اقودام اوز    یا، ا ارت، دیگر؛ و آشکارا به تقویت یک برداشت

 . (13. ؛ ص1993، 4)پستمن

و ، یاسوز س، بلکه قویا  حاال بارهوای ارزشوز  ، فناوری نه تن ا خنثز نیست، در این دیدگاه

هوای اهتمواعز و بوه عبوارت      ن ادها و نظام، های فرهنگز اطابق این دیدگاه زاینه. اهتماعز است

کوارگیری فنواوری بور     های را در تولید و ب کننده ها و ساختارهای اهتماعز نقا تعیین دیگر ساخت

های  اعز و زاینههای اهتم اربیان به تلفیق ابزارهای فناوری با سیست ، در این دیدگاه. ع ده دارند

کنود کوه سواختار اهتمواعز و سواخت       هوایز تأکیود اوز    این دیدگاه بر شیوه. اندند فرهنگز عالقه

. ص، 2008، کانوکوا دهند ) های کاربری اا را تحت تأثیر قرار از و شیوه، اهتماعز ابزارهای فناوری

97) . 

تمواعز در برگرفتوه   ای توهه دارند که فناوری از لحواظ اه  گران این حوزه به شیوه پژوها

و چوه   "تولیود "، "ابودا  "اورانه )چه در ارحله  اهتماعز و فن "های گزینه". شود شده و ساخته از

در این دیدگاه هر . (2004، 5دالبرگدهند ) اورانه شکل از ( به قالب و احتوای اصنوعات فن"اهرا"

برخورداری . کند شد ازفناوری دارای ساخت و ساختار اهتماعز است و در زاینه فرهنگز خاصز ر

هوای   شود اورد توهوه و اسوتفاده آن دسوته از سیسوت      فناوری از همین ویژگز است که باعث از

                                                           
1 McLuhan 

2 Chandler 

3 Kanuka, Heather 

4 Postman 

5 Dahlberg, L. 



 17      پژوهاابانز نظری و پیشینه وم: اه بجنورد/ فصل دن دانشجویان دانشگای در بی بررسز ایزان سواد رسانه

 

اهتماعز قرار گیرد که این ویژگز اطلوب آن است یا بوا آن وا سوازگار اسوت؛ و بورعکس؛ از سووی       

 . دانند ،رد شود هایز که آن را ت دید از سیست 

بور هموین اسواس    . قوانین بازار حاکمیت را در دست دارند( اعتقد است که 1995) 1شیلر

( 1994) 2هاریس و داویدسون. داری است فناوری ا،العات نیز ابزاری قدرتمند برای اقتصاد سراایه

3داری انقالب سایبری و بحران سراایه"تحت عنوان 
یک تحلیل سیست  تک بعدی در این زاینوه   "

تن ا اعتقدند که ابانز اقتصاد به تغییرات اهتماعز و فرهنگز  در این تحلیل آن ا نه. کنند ارائه از

،ووری   بلکه اعتقدند که ه  اکنون ا،العات به ابزار احوری تولید تبدیل شده است؛ بوه ، انجااد از

4داری ا،العات سراایه"که 
، زند )بوه نقول از دالبورگ    ،ور کاال سرنوشت همعز اا را رق  از به "

2004) . 

نگریسوته   6ها به اثابه اصنوعاتز فرهنگوز  ( فناوری1996) 5تعبیر ولگار در این دیدگاه به

فناوری اینترنت به عنوان یک اصونو  بشوری دارای بوار ارزشوز و فرهنگوز      ، برای نمونه. شوند از

بانان سیاسز به  برخز دروازه -(34ص، 2010) 7به تعبیر اعصواز -شود  خاصز است که باعث از

. استفاده از آن را امنو  یوا احودود کننود   ، فرصتدانند تا  از ت دیدتر که فناوری را بیش خا،ر آن

کوه   ها پیا از آن این فناوری. باشد 9بوک و یا فیس 8تواند فناوری تویتر تر از تر و دقیق اثال روشن

افزارهای اهتمواعز   ذاتا  دارای ساختار اهتماعز بوده )چراکه نرم، احتوایز در درون آن ا هریان یابد

اعناست( و بار فرهنگز و ارزشز خاصز را نیز  ت شبکه هستند که استفاده انفرادی از آن ا بزو ساخ

بسته به همین ارزش است کوه توسوط برخوز هوااوع اوورد اسوتقبال قورار        . کنند با خود حمل از

 . شوند گیرند و توسط برخز ،رد )فیلتر( از از

خنثز نبوده و ، هر نوعز که باشند ها از فناوری، های قبلز اشاره شد که در بخا ،ور همان

هوا و در اینجوا    اثور فنواوری  . گذارنود  اثراتز را به ها اوز ، کنند صرف نظر از احتوایز که انتقل از

 خنثز. (فُرم) شکل ،ریق از و احتوا ،ریق از: شود از اعمال خود اخا،ب بر ،ریق دو از، ها رسانه

 لوهوان  اک اارشال ا   دستاوردهای از یکز، آن کاربران هویت بر رسانه قالب تأثیر و رسانه نبودن

 و گذارند از اثر اا تفکر و درک عادات بر که است این ها رسانه اثر ترین ا   لوهان اک نظر به. است

ترهمه ، تانکارد و سورین) آن ا احتوای از نه، شود از ناشز آن ا شکل از، ها رسانه پراهمیت آثار، لذا

 . (1388، دهقان

 

                                                           
1 Schiller 

2 Harris and Davidson 

3 The Cybernetic Revolution and the Crisis of Capitalism 

4 Information capitalism 

5 Woolgar, Steve 

6 Technologies as cultural artefacts 

7 Masoumi, Davoud 

8 Twitter  

9 facebook 
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 ای سانهسواد ر -ب

ها در دانشگاه لندن  هوانان و رسانه ، استاد آاوزش و ادیر ارکز اطالعات کودکان، 1دیوید باکینگ ام

عبوارت سوواد   ": نویسود  ای و فرهنوگ اعاصور اوز    سوادرسانه ، یادگیری ، ای در کتاب آاوزش رسانه

ها اورد نیواز   تفسیر رسانههایز اشاره دارد که برای استفاده و  ها و توانایز ا ارت، ای به دانا رسانه

در ایون زاینوه صوحبت در بواب     . سرراست و واضح نیست ، ای با این حال تعریف سواد رسانه. است

های اختلف زبوان را   توانند به شکلز گونه ها از ای به نظر د لتز است بر این که رسانه سواد رسانه

شونیداری را بوه ،ریوق اشوابه      -یداری های دیداری و د توانی  زبان و این که اا از –گیرند  کار به

 . (85: 1389، )باکینگ ام "زبان نوشتاری اطالعه کنی  و آاوزش دهی 

آاوووزش و فراگیووری دربوواره ، بووه عنوووان فراینوود تعلوی   ، آاوووزش رسوانه ، او اعتقود اسووت 

آاووزان بوه آن    هوایز اسوت کوه دانوا     ای برایند و حاصل دانا و ا وارت  سواد رسانه. هاست رسانه

، پوس هودف آاووزش رسوانه    . هاست ای ضرورتا  شاال خواندن و نوشتن رسانه سوادرسانه. زاندندنیا

،ووری کوه هوانوان را در تفسویر و ارایوه       بوه . رشد و ارتقای ف   انتقادی و اشوارکت فعوال اسوت   

البته همچنین آن وا را در اقوام   . سازد آااده از، کنندگان رسانه های آگاهانه به عنوان اصرف داوری

آاووزش رسوانه در بواب رشود و ارتقوای      . رانود  به سوی تولیدکنندگان رسانه اوز ، صز خویاشخ

 . (31: های خالقانه و انتقادی هوانان است )همان توانایز

ای  سووادهای رسوانه   [های سنز و سایر گروه]رود کودکان  انتظار از، با توهه به این نکات

های اتفاوت اهتماعز که با آن  ند که در اوقعیتداشته باش -با وهوهز اتفاوت از سواد  -اتفاوتز 

گیرند و این به اراتب دارای نتایج و کارکردهای اهتماعز اتفواوتز هو     از کار به ، شوند اواهه از

ای دارند که امکون اسوت    های خویا پیشینه های رسانه اا باید باور کنی  که افراد از تجربه. هست

 . (87: یا توسط رخدادهای سواد فعال شود )همان، ای به ،ر  خاص و در زاینه اهتماعز ویژه
، یونسوکو : ااننود ، کننود  ای فعالیوت اوز   رسوانه  ها و اوسساتز که در زاینه سوواد  سازاان

هوای   درباره چ ار زاینوه در خصووص ا وارت   ، رسد کمیسیون اروپایز و پارلمان اروپایز به نظر از

 تواننود در  ای اوز  های ارتبط با سواد رسوانه  ا ارت. ای توافق دارند های اورد نیاز سواد رسانه رسانه

هوا   هموه ایون ا وارت   . خالصوه شووند   ارزیابز و تولید خال  ، تحلیل کردن ، دسترسز: چ ار زاینه

تفکر انتقادی و توانایز حل اشوکل را تقویوت   ، های خودآگاهز های شخصز توانایز پیشرفت هنبه

توانوایز دسترسوز و اسوتفاده از    ، تووان  ینوه را اوز  زا این چ وار . (18: 2009، 2)آکسترند کنند از

، 1-2 هودول . ای و تفکر انتقادی ناایود  های رسانه تولید و ارتباط با پیام، تحلیل و ارزیابز، ها رسانه

 . دهد ای را نشان از تعاریف اوهود از سواد رسانه

 

 

                                                           
1 David Buckingham 
2
 Oxstrand 
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 (20: 2009، آکسترند: انبع)ای  رسانه سواد تعاریف اوهود از: 1-2 هدول

 ایجاد )خلق( درك دسترسي /استفاده ادنه

دسترسز بخشویدن بوه هموه انووا       یونسکو

ابزارهوایز  ، بالقوه ،ور بهها که  رسانه

بووورای درک هااعووووه در ه ووووت  

 . اشارکت داوکراتیک هستند

هوای   گسترش دادن ا ارت

اعو    ها،  تحلیل انتقادی پیام

، یا سرگرم کننده، از خبری

بووه انظووور تقویووت کووردن 

ای استقل افوراد و  ه قابلیت

 .  کاربران فعال

خالقیت و ، کردن تولید ترغیب

هووای اختلووف  تعااوول در حوووزه

 . ای ارتبا،ات رسانه

 کمیسیون

 اروپایي

احساس آسوودگز داشوتن بوا هموه     

هووای اوهووود از روزنااووه تووا  رسووانه

 .  ارتبا،ات واقعز

هووا و  درک اقتصوواد رسووانه 

اختالف ایان تکثر گرایز و 

 . االکیت رسانه

گاه بوودن از اسوائل کپوز    آ

رایووت بوورای یووک فرهنووگ 

ویژه بورای   ،ور به، قانونمند

نسوول هوووانز کووه در آن   

ااکانووات اضوواعف اصوورف  

کنندگان و تولید کننودگان  

 . احتوا وهود دارد

بوه  ها،  استفاده خالقانه از رسانه

هووای  عنوووان ارزیووابز فنوواوری 

ای و افزایا حضور شبکه  رسانه

و اینترنووت کووه ااکووان ایجوواد  

ا،العوات  ، انتشرنمودن تصاویر

و احتوووا را بوورای شووماری از   

 .  اروپاییان فراه  کند

 منشور

 اروپایي

 سواد

 ای رسانه

هووای  اسووتفاده اوووثر از تکنولوووژی 

، بازیوابز ، ای بورای دسترسوز   رسانه

ذاشتن ذخیره کردن و به اشتراک گ

، هوای احتوا در ه ت بورآوردن نیاز 

 فردی ارتبا،ز و عالیق

، چگونگه و چورا درک اینکه 

د یووهووا تول احتوووای رسووانه

 .  شود از

دسترسوز داشووتن و ایجوواد  

انتخاب آگاهانه در خصوص 

های و  ،یف وسیعز از قالب

ای از انوابع   احتوای رسوانه 

فرهنگووووز و اوسسووووات  

 . اختلف

هووا  اسووتفاده خالقانووه از رسووانه

قوول نمووودن تبوورای بیووان و ان

 . ها؛ ا،العات و نظرات ایده

اتحادیههه 

 ملي

 ادسو

 ای رسانه

 آمریکا

ای سووواد ) از  آاوووزش سووواد رسووانه

قبیل خواندن و نوشوتن( را درهموه   

 ای گسوووترش هوووای رسوووانه قالوووب

 .  دهد از

ای از  آاوووزش سووواد رسووانه

بحووث گروهووز و تحلیوول   

ها در  های رسانه نمودن پیام

ه ت کمک کردن به درک 

هووا و نقطووه  گاهدو ف وو  دیوو

نظوورات اختلووف از سوووی  

 .  گیرد از کودکان ب ره

ای کسوب   آاوزش سوواد رسوانه  

 های یادگیرنودگان را در  ا ارت

 .  کند ها تقویت از همه زاان
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 سازمان

 رسمي

 ها رسانه

در 

 انگلستان

ای بووا سووواد سوونتز   سووواد رسووانه 

تشوواب اتز دارد؛ توانووایز خوانوودن و 

بصوری   -نوشتن ا،العوات سومعز   

تورین سوطح    سواده  نسبت بوه اوتن  

اسوتفاده از  توانوایز   ، ای سواد رسوانه 

ها و قوادر بوودن بوه     ،یفز از رسانه

درک ا،العوووات دریافوووت شوووده   

 .  باشد از

، اووورد پرسووا قوورار دادن 

تحلیوول کووردن و ارزیووابز   

 کردن ا،العات

ایجاد وب سایت خواص خوود و   

هووا در یووک  ارائووه دادن گفتگووو

 . چت روم

 

پونج  ، ناسان ایون ارکوز  به نقل از کارش، دا در پایگاه اینترنتز خودای کانا رسانه ارکز سواد

هوولز و  ، )شور  اطرح کورده اسوت  ای  در رابطه با سواد رسانه سوال زیر را به عنوان سوا ت کلیدی

 . (1390زاده،  ، به نقل از تقز2005، ثوان

 [.دنبال اولف پیام است  این پرسا ا   به] چه کسز پیام را ایجاد کرده است؟ -1

دنبوال یوافتن     ایون پرسوا بوه   ] اا استفاده شده است؟ توهه هایز برای هذب و چه فناوری از -2

 [.ساختار است

ایون پرسوا   ] کننود؟  نسبت به ان درک اوز ، ای اتفاوت پیام را به گونه، چگونه افراد اختلف - 3

 .[دنبال بررسز اخا،ب است به

 وند؟شو  شوند یا نادیده گرفته از پیام ارائه از و نقطه نظراتز درها  ارزش، های زندگز چه سبک -4

 [.دنبال بررسز احتوای پیام است این پرسا به]

دنبال این است که هدف ن ایز   در ن ایت این پرسا نیز به] چرا این پیام فرستاده شده است؟ -5

  .[از ،راحز و ارسال چنین پیااز را دریابد

ای یک واژه کلز است که سه ارحله پیوستاری را  سواد رسانه 1بر اساس نظر الیزابت ثوان

 . (2: 1995، )ثوان گردد ای از شود که انجر به توانمندسازی سواد رسانه شاال از

. است ای( رژی  اصرف رسانهها ) ز در نحوه استفاده از رسانهریزی شخص اهمیت برنااه: مرحله اول

ها دارد و به صورت  به این اعنا که اخا،ب توهه بیشتری به انتخاب و تماشای انوا  اختلف برنااه

پوردازد و   ها از ها و دیگر رسانه فیل ، های الکترونیکز بازی، یووید، ز به استفاده از تلویزیوناشخص

 . دهد ایزان )ادت زاان( اصرف را کاها از

یادگیری با هدف تحلیل ، های ویژه تماشای انتقادی این ارحله شاال یادگیری ا ارت: مرحله دوم

هوایز امکون اسوت حوذف      و چه چیز، شده است و پرسیدن این سوال که این قالب چگونه ساخته

های گروهز یا کالسوز   ب ترین کاوش علمز برای فعالیت، های تماشای انتقادی ا ارت. شده باشند

 . ای هستند های رسانه ای در خصوص آفرینا پیام در آاوزش سواد رسانه

                                                           
1 Elizabeth Thoman 
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کند و اخا،وب   ای توهه از تر رسانه های نااحسوس اخا،ب به هنبه، در این ارحله: مرحله سوم

سوازد؟ چوه هودفز بوا      ای را اوز  های رسانه های عمیقز اانند چه کسز پیام ها و اوضو  به پرسا

و ... کنود؟   برد و چه کسز ضرر اوز  شود؟ چه کسز از ارسال پیام سود از فرستادن پیام دنبال از

چگونه افراد در  سیاسز و اهتماعز به این نکته که، های اقتصادی تحلیل، در این ارحله .پردازد از

نظام اقتصوادی   ، های همعز زنند و چگونه رسانه ای دست به اعناسازی از هااعه از تجربیات رسانه

 . دنماین توهه از، کنند اصرف ه انز را هدایت از

های الکترونیکوز در   با وهود آنکه امکن است تلویزیون و رسانه": نویسد از، الیزابت ثوان

ای در هااعه اعاصر بوه نظور    ها برای ترویج آاوزش سواد رسانه ین واکناتر هذاب ترین و ارائه قوی

توا  گرفتوه  از تلویزیوون   –هوا   ای بورای هموه رسوانه    های آاوزش سوواد رسوانه   قواعد و تمرین ،آیند

 . )همان( "قابل اهرا و اناسب هستند - ها تا اینترنت و از بیلبورد، شرت تزهای روی  ،رح

هایز از پیام است کوه حوذف شوده     شناخت حقایق و هنبه، داردآنچه در این  یه اهمیت 

)کواچ در گرو شناسایز ابعاد ها افتاده پیام است ، ف   اتن از سوی اخا،ب، به عبارت دیگر. است

ت دارد کوه هوابز از آن بوا    ای اهمیو  ای بوه انودازه   این بعد از سواد رسانه. (35: 2005، و روسنستیل

 بینوز  تووان پویا  ، ای این هنبه از سوواد رسوانه  ، از نظر هابز. کند از یاد "ف   سطح با تر"عنوان 

: 2003، 2و فراسوت  1)هابز آورد ای برای شناسایز نیازها و انتظارات اخا،بان فراه  از قوی کننده

 . (1390زاده،  ، به نقل از تقز341

شود؛ بوه   ر ازای اخا،بان بیشت ایزان سواد رسانه، رفتن اراحل با با ، بنا به تعریف ثوان

رژی  اصورف داشوته   ، کند در استفاده از رسانه اخا،ب خود را الزم از، این ترتیب که ارحله اول

، دهنده برخز از پیام که اطلوب اخا،وب اسوت   های پیام با توهه به ویژگز، باشد و در ارحله دوم

ای پرداختوه   های رسانه مدر ارحله سوم نیز به نقد پیا. شود ها نادیده گرفته از برگزیده و بقیه پیام

 . شود از

با چوالا روبورو   ، سازد که پیام دریافت شده ای این ااکان را فراه  از بنابراین سواد رسانه

، بوه ایون ترتیوب   . پرسشگر و خود بیانگر برسود ، از حالت انفعالز به وضعیتز فعال، شود و اخا،ب

دیوداری یوا   ، نوشوتاری هور اوتن )   کوه خواننوده را در برابور   توانمندی خاصز است ، ای سواد رسانه

( . . . و های اهتماعز ، شبکهااهواره، تلویزیون، رادیو، بیلبورد، اجله، شنیداری و در برابر انوا  کتاب

 . کند به اوهودی فعال تبدیل از، از حالت شئ اانند

                                                           
1
 Hobbs 

2
 Frost 
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 ثوان دید از ای رسانه : اراحل سواد1-2شکل 

 

 ای از دید ثومن سواد رسانهخالصه مراحل 

تا نقد اتن( و رسیدن به ارحله ای  در نتیجه با برخورداری از سواد رسانه )از انتخاب ساده رسانه

شود که در برابر هجوم  از ( این ااکان برای اخا،ب فراه اتنهای  )ف   و تفسیر زاینه آن با تر

اخا،بان با سواد از اینرو این دسته از . هویت خود را حفظ کند، ای رسانههای  آور القای پیام سرسام

آنان همچنین . آنان را کنترل کندای  رسانههای  هویانه پیام دهند نظام سلطه نمز اهازه، ای رسانه

ای  سواد رسانه، بر این اساس. گیرند در نظر نمزای  ه ان واقعز را همسان با تفسیرهای رسانه

های  اواه ه فرد را با پیامذهنز و اخالقز است که های  اتاثر از داوری، نظااز تفسیری و ترهیحز

در ، شود اخا،بان از و اوهب دهد از گرانه( شکلچه در دسترس و چه هستجو) ای رسانه

 . (6: 2003، 2و ثاای  1)لیوینگستوناسئولیت بیشتری احساس کنند ها  استفاده و انتخاب پیام

 

 از دید دیوید باکینگهامای  سواد رسانه

در دانشگاه لندن ها  هوانان و رسانه ، ادیر ارکز اطالعات کودکاناستاد آاوزش و ، دیوید باکینگ ام

عبارت سواد ": نویسد از و فرهنگ اعاصرای  رسانه سواد ، یادگیری ، ای در کتاب آاوزش رسانه

اورد نیاز ها  اشاره دارد که برای استفاده و تفسیر رسانه زهای و توانایزها  ا ارت، به داناای  رسانه

در این زاینه صحبت درباب سواد . سرراست و واضح نیست ، ای ل تعریف سواد رسانهاین حا با. است

 کار بهاختلف زبان را های  توانند به شکلز گونه ها از این که رسانه به نظر د لتز است برای  رسانه

شنیداری را به ،ریق اشابه زبان  -دیداری  دیداری وهای  توانی  زبان از و این که اا –گیرند 

 . (85: 1389، )باکینگ ام "شتاری اطالعه کنی  و آاوزش دهی نو

آاوزش و فراگیری درباره ، به عنوان فرایند تعلی  ، آاوزش رسانه، او اعتقد است

 و دانشجویان آاوزان هایز است که دانا برایند و حاصل دانا و ا ارتای  سواد رسانه. هاست رسانه

پس هدف آاوزش . هاست نوشتن رسانه شاال خواندن و ضرورتا ای  رسانه سواد. به آن نیازاندند

ی که هوانان را در تفسیر و ارایه ،ور به. ارتقای ف   انتقادی و اشارکت فعال است رشد و، رسانه

                                                           
1
 Livingston 

2
 Thumim 

رژیم 
 مصرف

مرحله  
 اول

ویژگي های  
 پیام

مرحله  
 دوم

 نقد پیام
مرحله  

 سوم
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البته همچنین آن ا را در اقام . سازد از آااده، کنندگان رسانه آگاهانه به عنوان اصرفهای  داوری

ارتقای  آاوزش رسانه درباب رشد و. راند از ن رسانهکنندگابه سوی تولید، شخصز خویا

 . (31: خالقانه و انتقادی هوانان است )همانهای  توانایز

، سنزهای  سایر گروهآاوزان و دانشجویان و  دانارود  از انتظار، با توهه به این نکات

اتفاوت های  عیتکه در اوق داشته باشند -با وهوهز اتفاوت از سواد  -اتفاوتز ای  سوادهای رسانه

گیرند و این به اراتب دارای نتایج و کارکردهای اهتماعز  کار به ، شوند از اهتماعز که با آن اواهه

دارند که ای  خویا پیشینههای  رسانههای  اا باید باور کنی  که افراد از تجربه. اتفاوتز ه  هست

 فعال شود خاصدادهای یا توسط رخ، ای ،ر  خاص و در زاینه اهتماعز ویژهامکن است به 

 . (87: )همان

 

 پاتر دید ازای  رسانه تعریف سواد

اعرض رسانه از  گرفتن در فعا نه برای قرار ،ور بهاندازهاست که  از چش ای  اجموعهای  رسانه سواد

 اا. کنی  شوی  تفسیر از هایز را که با آن ا اواهه اعنای پیام کنی  تا از برداری ب ره آن ا

برای ساختن ساختارهای . سازی  از را با استفاده از ساختارهای دانا خود ی خوداندازها چش 

آاده  دست ااده اولیه ا،العات به. ااستهای  ا ارت این ابزار. اولیه نیاز داری  و اواد به ابزار، دانا

 ،ور به آگاهی  و ها نه بدان اعنز است که اا از پیاماستفاده فعا . و دنیای واقعز استها  رسانه از

 بزرگز عمل کوچک وهای  د برجناندازها اان چش  "پاتر" به اعتقاد. تعاالی  آن ا در خودآگاهانه با

اف واز ای  رسانه سواد. کنند از اختلف کمکهای  هنبه کنند که به شناخت اا از ا،راف در از

اختلفز اشاهده های  انداز چش  باید از، بنابراین. چند بعدی است که وهوه اتعدد و هالبز دارد

کردن ایده  تر برای روشن. (19: )همانخوبز بشناسی   که باید عرضه کند به همه آنچه را کنی  تا

 : شود از دو ویژگز ا   آن اعرفز، ای رسانه سواد

 ازای  به اجموعه اعمو  ، کنی  از وقتز به ا،العات فکر: چندبعدی استای  رسانه سواد -الف

استلزم آن است که ای  رسانه سواد. اندیشی  از روزنااه یا اقاله، سزکتاب دریک  درها  واقعیت

 بلکه ابعاد ن ی  بنا را دانا خود، د شناختزعب البته نه فقط در. دست آوری  به ز راا،العات

 این چ ار یک از هر. دهی  از نیز اورد توهه قرار راا،العات شناختز و اخالقز  زیبایز، احساسز

، اسااز، ها تاریص –د لت دارد  حقایقشناختز به  حوزه. ک اتفاوتز اتمرکزنددرهای  حوزه بعد بر

حوزه . استقرند اغز که در ردا،العاتز تلقز کتوان  از ا،العات شناختز را. ااثال آن تعاریف و

شادی و ، خش ، نفرت، احساساتز چون عشق. احساسز حاوی ا،العاتز درباره احساسات است

شناسز حاوی  حوزه زیبایز. قلب استقرند تلقز کنید که در زحساساتا را ا،العات. نااایدی

بصری  تماشاگرانز که سواد (1994) "ساساری" به اعتقاد. ا،العاتز درباره روش تولید پیام است

این همله آگاهز  از او انظور. یابند از تصرفات هنراندانه و بصری آگاهز دخل و از دارند حتما 

تماشاگران  آنچه از. شود از ،ریق رسانه بصری ایجاد از که ،ز آن اعنادرباره فرایندهایز است 
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این نکته . است اثر تفسیر آگاهز درباره نقا خودشان در داشتن حدی از ،رود از فرهیخته انتظار

)سبک  اولف گرفته شده و تشخیص حضور کار بهشناسایز ترفندهای  شاال توانایز در

 وها  چش  که در ا،العاتز تلقز کنید شناختز را ات زیبایزا،الع. است کننده/کارگردان( ت یه

اوسیقیایز  گوها یا آثار گوش خوبز برای شنیدن گفت و اا بعضز از. دارند هایمان قرار گوش

هرچه  .برداری یا حرکت داری  ترکیب فیل ، چشمان خوبز برای دیدن نورپردازی اا بعضز از. داری 

 بسیار گرتوانی  ایان بازیگر بزرگ و بازی از ب تر، باشد ز بیشرشناس حوزه زیبایز اان در ا،العات

احبوبز که دوران کوتاهز اطرح  و ترانه فعال  شد که هاودانه خواهدفاخر ای  بین ترانه، خوب

تصنعز تمایز قائل  هنری و آثار بین اثر، بین فیل  خوب یک کارگردان و ب ترین اثرش، خواهد ااند

 . (20: 2008، ساریسا )پاتر به نقل از شوی 

ا،العات اخالقز را ا،العاتز تلقز کنید . هاست عرصه اخالقز شاال ا،العاتز درباره ارزش

ای  شخص باید سواد رسانه، برای درک کاال اضااین اخالقز. است ضمیر و روحتان استقر که در

شید تا بتوانید با شخصیت گذشته افراد اورد باید قادر به اندیشیدن در شما. با یز داشته باشد

هایشان  کنا از راها  قادرید شخصیت شما. کنید اتمرکز 1روایز سطح کلز اعناسازی خود را در

به دلیل تناسب  هایا را کنا ااا، دوست نداشته باشید امکن است شخصیت خاصز را. کنید هدا

دیدگاه  بر فقط تان را اشاهده شما. دوست داشته باشید تقویت آن ا( ارزش ایتان )یا داشتن با

 بنابراین، اتعدد را درک کنیدهای  شخصیت. کنید از بلکه سعز کنید نمز شخصیت اتمرکز

 . تجربه کنید، )داستان( ،ز فرایند روایت های آنان را غیراستقی  پیاادهای کنا ،ور به توانید از

نو  یک  اگر. شده هستند حوزه یاد هر چ ار ساختارهای قدرتمند دانا دارای ا،العاتز از

، شاید هنگام تماشای یک فیل ، برای اثال. شود از دانا ضعیف ساختار، نباشد ا،العات اوهود

دیدگاه کارگردان و اضمون اصلز آن  فیل ، ژانر ،باره تاریخچهردو  بسیار تحلیلگر باشید

 کاری خشک و صرفا ، آورید ااا نتوانید واکنا احساسز به وهود. بسیاری را نقل کنیدهای  واقعیت

 . (20-21: 2008، )پاتراید  انجام داده آکادایک

یک ای  رسانه سواد، اعتقد است پاتر: طبقهنه یك ، است یك پیوستارای  رسانه سواد -ب

برای اثال شما یا . آن هستید یا نیستید نیست که یا در -اانند یک هعبه -اقوله )،بقه( 

 سواد، اقابل در. یکا هستید یا نیستیدآار یا ش روند، آاوخته دبیرستان هستید یا نیستید دانا

  .شود از تلقز یک پیوستارای  رسانه

 

 شکاف آگاهي

، ای با عنوان در اقاله 1970در سال  "اولین"و  "دونوهو"، "تیکنور"این فرضیه اولین بار توسط 

فرضیه شکاف آگاهز را به  ، اولفان. اطرح شد، های همعز و رشد تفکیکز در آگاهز هریان رسانه

، یابد های همعز به نظام اهتماعز افزایا از وقتز ریزش ا،العات رسانه: ین ،ریق بیان کردندا
                                                           

1 overall narrative level 
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این ، تر های با پایگاه پائین تر از بخا سریع، هایز از همعیت با پایگاه اهتماعز اقتصادی با تر بخا

ه های اینکه ب، ها ی که تفاوت یا شکاف در آگاهز ایان این بخا،ور بهکنند؛  ا،العات را کسب از

 2-2 شکل که در گویند این پدیده را فرضیه شکاف آگاهز از. کند از افزایا پیدا، کاها یابد

 . (1388، ترهمه دهقان، 364: 1386، تانکار، )سورین شود از دیده

 
 (1388، ترهمه دهقان، 364: 1386، تانکار، )سورین شکاف آگاهز: 2-2شکل 

که  اطالعاتزنتیجه ح فرضیه خود دست زدند و در به اصال 1975در سال سورین، تانکار 

شکاف آگاهز کاها یافته یا از ایان برود  ،برخز از شرایطز که امکن است تحت آن انجام دادند،

در سال  "برانتگارد"پس از او . را عموایت داد این فرضیه "راهرز" 1976در سال . را بررسز کردند

توان  از انتقدین این فرضیه از. اف نفوذ را اطرح کردبه این کار همت گماشت و اسئله شک 1983

 . )همان( اشاره کرد "دروین"به 

های همعز  تأثیر رسانههای شناخته شده در خصوص  یهشکاف آگاهز که یکز از نظر

کند؛ یا افزایا  های ا،العاتز اوهود را تقویت از اعتقد است که ارتباط همعز نابرابری، است

خبر باقز  کااال  بز، قائل نیست که همعیت دارای ،بقه پائین نظریه ن، ایبنابراین، دهد از

های دارای انزلت با  بیشتر  نسبز در ایان گروه ،ور بهاانند؛ بلکه ادعز است که رشد دانایز  از

 . (389، ص1385ترهمه اهاللز  ،است )اک کوایل

 

 هيدالیل ممکن برای شکاف آگا

با توانائز افراد با پایگاه ، اهتماعز با  دارند -اقتصادی توانائز ارتبا،ز افرادی که پایگاه -1

برای  سطح تحصیلز افراد اتفاوت است و تحصیالت شخص را اعمو  . پائین اتفاوت است

 .کند از درک و به یادآوردن آااده، انجام کارهای اساسز پردازش ا،العات اثل خواندن

کسانز که پایگاه . شده اتفاوت است قبلز کسبهای  ایزان ا،العات ذخیره شده یا آگاهز -2

امکن است از قبل به واسطه تحصیل از اوضوعز ا،ال   ، اقتصادی با  دارند، اهتماعز

 .راهع به آن بیشتر بدانند، ها داشته باشند یا امکن است به واسطه اواه ه قبلز با رسانه
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یعنز ، باشند تری داشته افراد دارای پایگاه با تر امکن است تماس اهتماعز اناسب -3

مکن است با افراد آگاه از اسائل عمواز و اخبار علمز رابطه داشته باشند و با آن ا درباره ا

 .این اوضوعات وارد بحث شوند

افراد با . پذیرش و حفظ امکن است در این اار دخیل باشند، اکانیس  اواه ه گزینشز -4

یا اخبار علمز را سازگار با  امکن است ا،العات اربوط به اسائل عمواز، تر پایگاه پائین

به این نو  ا،العات نداشته ای  یا امکن است عالقه، خود ندانندهای  یا نگرشها  ارزش

 .باشند

، های همعز چنین است که برای اشخاص دارای پایگاه اهتماعز ااهیت نظام رسانه -5

های  بیشتر اخباراسائل عمواز و علمز در رسانه. اقتصادی با تر سازگار شده است 

نوشتاری به هانب انافع و سلیقه اشخاص دارای های  شود و رسانه از نوشتاری انتشر

 .(367: 1386 ترهمه دهقان، ،تانکارد، )سورین. گیری شده است پایگاه با تر ه ت

بوه  ، هوا؛ کسوانز کوه پایگواه اهتمواعز بوا تری دارنود        تفاوت در الگوی استفاده از رسوانه   -6

خوود ایون   . چاپز گرایا دارند؛ چون ا،العات آن ا بیشتر است های هایز اثل رسانه رسانه

هوا اسوتفاده    تر که کمتر از این رسوانه  اوهب شکاف بین آن ا و افراد با ،بقه پائین، اسئله

 . (164 ،1385 ،)رزاقز شود از، کنند از

هایز که اربوط به عالیق عمواز است  و همکارانا وقو  شکاف آگاهز را در حوزه تیکنور

های خاص اثل باغبانز را  دانند ااا احتمال وقو  آن در حوزه ا،العات عمواز احتمل از اثل

در اوضوعات احلز که اوورد تعوارض   ، ایشان در اصالح نظریه خود قائل شدند. دانند کمتر از

احتمال دارد شکاف کاها یابد؛ ااا احتموال  ، باشند و در اوضوعاتز که اثر فوری و قوی دارند

. در هوااعز که دارای انابع ا،العاتز اتعدد است بیشتر از سایر هوااع اسوت گسترش شکاف 

برای ایون فرضویه دو هنبوه قائول     ، اک کوایل. (364: 1386 ترهمه دهقانز ،تانکارد، )سورین

ها بتوانند در کنار ایجاد شوکاف بوه پور     از یک هنبه آن امکن است رسانه، شده و اعتقد است

فرضویه شوکاف آگواهز دو    ": گویود  ام نمایند وی در این باره اوز ها نیز اقد کردن برخز شکاف

هنبه دارد؛ که از این ایان یکز به توزیع عمواز اجموعوه ا،العوات ایوان ،بقوات اختلوف      

تر  ها بعضز اطلع خاصز که در اورد آنها و عناوین  شود و دیگری به اوضو  اهتما  اربوط از

ها وهوود دارد و   اری برای ایجاد و پر کردن شکاف؛ از هنبه دوم ااکانات بسیدهستن از دیگران

 "ها را پر کنند و به ایجواد برخوز دیگور بپردازنود     ها برخز شکاف کااال  احتمال دارد که رسانه

 . (1385،390 ترهمه اهاللز، ،کوایل  )اک

 تعریف سر  توافق بر

کمیسیون ، یونسکو :اانند، کنند از فعالیت ای سواد رسانهو اوسساتز که در زاینه ها  سازاان

های  رسانههای  درباره چ ار زاینه در خصوص ا ارت، رسد از اروپایز و پارلمان اروپایز به نظر
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توانند در توانایز  ازای  ارتبط با سواد رسانههای  ا ارت. توافق دارندای  اورد نیاز سواد رسانه

ها  همه این ا ارت. ه شوندخالص ارزیابز و تولید خال  ، تحلیل کردن ، دسترسز: درچ ار زاینه

 تفکر انتقادی و توانایز حل اشکل را تقویت، خودآگاهزهای  شخصز توانایزهای  پیشرفت هنبه

ها،  توانایز دسترسز واستفاده از رسانه، توان از این چ ارزاینه را. (18: 2009، )آکسترندکنند از

 . انتقادی ناایدو تفکرای  رسانههای  تولید و ارتباط باپیام، تحلیل وارزیابز

 

 ای  رسانه مفاهیم سواد

اطلق های  بازتابها  رسانه، 1به گفته هان پانگنته: هستندای  سازهها  همه رسانه -الف

این . (1390زاده،  ، به نقل از تقز1989:2، )پانگنته کنند خارهز )بیرونز( را ارائه نمزهای  واقعیت

پردازند که عواال اعینز  از به ارائه برداشت هایز ای با دقت ااهرانهها  دهد رسانه از اف وم نشان

. کند از حقایق بیرونز را ارائه ازای  صورت پیچیدهای  در این ایان بازنمایز رسانه. را انعکاس دهند

. توان گفت تشخیص ارز ایان واقعیت و اجاز نه غیرامکن بلکه دشوار است از کهای  به گونه

برای پذیرش رابطه  شیوه شر،ز شدن اا حاکز از، گوید دوربین هرگز دروغ نمز، سخن قدیمز"

های  سازی روزگار واقعیت اجازی و شبیه در. هاست نمایا واقعیت توسط رسانه ایان واقعیت و

انتخاب و ، تدوین، گردآوری، با دقتها  همه رسانهاحتوای . عین باور کردن نیست، دیدن، ای رایانه

ااا از یک ، رسد از دهند که اگر چه حقیقز به نظر از نشان ابه ا را زآن ا دنیای. دشون از ،راحز

یادگیری تشخیص واقعیت از بازتاب . شده است که اعمو  اا به ازای خارهز ندارد گزینا ، نگاه

 . (1379: 10، ) کان سز داین ".در همین اف وم استتر است، واقعیت

درک این نکته است که ایان شیوه  این اصل بیانگر: کنند مي بازسازی واقعیت راها  رسانه -ب

هنگااز که اا درک . رابطه اعناداری وهود داردبا شیوه درک اخا،بان ها  ارائه وقایع توسط رسانه

واسطه ، شخص یا اکان ارائه شده در رسانه نداشته باشی ، اوضو ، اوسسه، استقی  و عینز از فرد

این همان چیزی است که بودریار . (1379: 10، )کان سز داین بود خواهندها  رسانه ،این درک

 وانمودگز که اصالتا در. آن به ارحله نمادین وانمودگز رسیده است اعتقد است هااعه از رهگذر

. یابد از است اعناای  رسانههای  پرداخته غول که ساخته وای  چارچوب یک نظ  نوین رسانه

کنند و بدین  از خواهند بازسازی از ه کهواقعیت را آنگون، به لطف این وانمودگزها  بنابراین رسانه

بودریار با . (90: 1385، )قاسمز آورند از وهود حقیقت را به از ترتیب حج  زیادی از ادراک اا

، اوقعیتز که اوضو  گزارش است": تلویزیون اعتقد است درهای  اشاره به انعکاس گزارش

ها  رسانه. (349: 1383، اسمیت) "شده است ایجادها  اوقعیتز است که به وسیله خود رسانه

آگاهز و ذهنیت اردم نسبت به  به این اعنا که، گذارند از برشناخت و درک عموم از ه ان تاثیر

ن ایواسطه و ایانجز ها  زیرا رسانه، کنند از دریافتها  ه ان بستگز به احتوایز دارد که از رسانه

                                                           
1 John Pungente 
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همچون ها  رسانه. ده اعنا هستندتر اهتماعز و سازن فردی و ساختارهای گستردههای  آگاهز

. گذارند از ثیرتأبلکه برساخت اهتماعز واقعیت ، کنند برای انعکاس واقعیت عمل نمزای  آیینه

 .(9: 1387، )ا دیزاده واقعیت استای  ساخت رسانه، بازنمایز، براین اساس

وادی را برای برای اا اها  رسانه: گیرند ها مي مورد نظرشان را از رسانه مخاطبان معنای -ج

 تعاال اغلب اخا،بان با فاکتورهای فردی رق . آورند از ساختن تصاویراان از واقعیت فراه 

، نژادی و هنسیتزهای  نگرش، روزارههای  سختز، ها خوشز، و اشتیا  شخصزها  نیاز. خورد از

 . (2: 1989، )پانگنته چیزهای دیگر است پیشینه خانوادگز و فرهنگز و بسیاری از

پایه  کند که بر از انحصربه فردی درک ،ور بهرا ای  یک تجربه رسانه، فردی هر

بزرگ شده است تجربیات  استرالیا اتولد و فردی که در، برای اثال. شود از تجربیاتا بنیان ن اده

سوییس اتولد و بزرگ شده  نسبت به فردی که در اتفاوتز پس از تماشای فیل  استرالیایز کااال 

 عمل، کننده ارتبا،ات واقعز/اهتماعز انه بخشز از فرهنگز است که به عنوان ادغامرس. دارد است

 تفسیرهایشان از ساختن شان را برای شخصز و تجربیاتها  فرضیه، ها و اردم توانایز. کند از

 . (24: 2009، )آکسترند برند از کار بهاحتوای رسانه 

توان از  نمز راها  رک واقعیت از احتوای رسانهااروزه هر نو  د: اهداف تجاری دارندها  رسانه - د

اعتقد  (1991) هابرااس .کرد هداها  االز احرک صنعت رسانههای  زاینه اقتصادی و ضرورت

هدفز را به صورت  –عقل قصدی یا وسیله های  آید که احاسبه از درای  است پول به عنوان رسانه

را از ها  از تعاالای  پیچیدههای  دهند که اوقعیت از این کار را انجام ها رسانه. دهد از رازی نشان

 به نقل از )باقری دهند از کاهاای  به یک فعالیت کلیشه، صورت ساده شده گذاری بهیق رازر،

 . (18: 1385، هابرااس

سواد ارکز اقررات آاوزش : ارزشي را در بر دارند ئولوژیك ودایهای  پیامها  رسانه -هه

، ها رسانه آورده است که ،بق نظر کارشناسان خود بر، پایگاه اینترنتز خوددر  1آاریکا در ای رسانه

و شاال  آن ا ،راحز شده هستند. ه ان واقعز نیستندهای  یا آیینه، هایز رو به ه ان پنجره

و ، ها نگرش، ها ارزش ، ناپذیری اهتناب ،ور بهها  گزینا این. شوند از هایز هستند که ایجاد گزینا

هایز  تصاویر یا برنااه، همه کلمات، شما به عنوان اخا،ب. دهند از ازنده را انعکاسسهای  دیدگاه

تا اندازه ای  همه تولیدات رسانه: گویند از آن ا. بشنوید توانید ببینید یا شوند را نمز که پذیرفته نمز

کلز  روند. دهند از زندگز را نشانهای  روش وها  زیرا که آن ا ارزش. زیادی تبلیغاتز هستند

قبیل نحوه  ایدئولوژیکز همچون اوضوعاتز ازهای  ضمنز انتقال پیام ،ور بهیا  تصریحا ، ها رسانه

 پرستز بز چون و چراست و،ن ذیرش اسئولیت وپ، نقا زنان، گرایز روح اصرف، زندگز خوب

 . (2: 1989، )پانگنته

                                                           
1 NAMLE: National Association for Media Literacy Education 
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و تغییرات اهتماعز تاثیر  اسایل سیاسز برها  رسانه: بار سیاسي و اجتماعي دارندها  رسانه - و

 . (3: )همان انتخاب یک رهبر الز تاثیر بگذارد از تواند بر،  پایه تصویر تلویزیون بر. زیادی دارند

واقعیت  هر رسانه قواعد دستوری و: اند کامال به هم وابستهها  رسانه قالب و محتوا در - ز

کنند ااا  از دی اشابه را گزارشاختلف رویداهای  رسانه. تدوین شده اخصوص به خود را دارد

 . (2: 1989، )پانگنته کنند از اختلفز خلقهای  و پیام تاثیرات

 

ها یک و برخوز از آن وا چنود     برخز از رسانه: برد ي بهره ميقالب هنری خاصاز هر رسانه  - ح

نوابراین  کنود ب  از کنند. برای نمونه رادیو صرفا  از حس شنوایز استفاده اورد از حواس را درگیر از

های اهتمواعز بوه غیور از     قالب هنری آن بیشتر اوسیقز و کالم آهنگین است؛ در حالز که رسانه

های چندوه ز هنری اسوتفاده   کنند و از انوا  قالب حس بویایز و  اسه دیگر حواس را درگیر از

و   بورای  کنند. هر یک از ابعاد هنری اورد استفاده، توأثیرات خاصوز را بوه دنبوال دارد و اعمو      از

گیرد. شوناخت   تأثیرگذاری احتوا بر اخا،ب، آگاهانه از سوی صاحبان رسانه اورد استفاده قرار از

ای  تواند وه یوز از سوواد رسوانه    گذارد، از ای که بر اخا،ب تأثیر از ها، و شیوه قالب هنری رسانه

  باشد.

 

 ای  سواالت کلیدی سواد رسانه

پنج سوال زیر را ، به نقل از کارشناسان این ارکز، گاه اینترنتز خودپای در داکانا ای سواد رسانهارکز 

 . (1: 2005، هولز و ثوان، )شر به عنوان سوا ت کلیدی اطرح کرده است

 .[نبال اولف پیام استد این پرسا ا   به] چه کسز پیام را ایجاد کرده است؟ -1

دنبال یافتن  این پرسا به] ازچه فناوری هایز برای هذب وتوهه اا استفاده شده است؟ -2

 .[ساختار است

 این پرسا به] کنند؟ از نسبت به ان درک، اتفاوتای  پیام را به گونه، چگونه افراد اختلف - 3

 [.دنبال بررسز اخا،ب است

 شوند؟ از شوند یا نادیده گرفته از پیام ارائه و نقطه نظراتز در، ها ارزش، زندگزهای  چه سبک -4

 [.بال بررسز احتوای پیام استدن این پرسا به]

دنبال این است که هدف ن ایز  در ن ایت این پرسا نیز به] چرا این پیام فرستاده شده است؟ -5

  [.یابد از ،راحز و ارسال چنین پیااز را در

 

 آموزش انتقادی رسانه

بر حوزه  ای تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی عالوه یکز از افاهی  بنیادی در حوزه سواد رسانه

با وهود این برخوردار است.  ای ها از همله تعلی  و تربیت نیز از هایگاه ویژه ها در دیگر حوزه رسانه



 30      پژوهاابانز نظری و پیشینه وم: اه بجنورد/ فصل دن دانشجویان دانشگای در بی بررسز ایزان سواد رسانه

 

تعریف هااع و اانعز از این اف وم وهود ندارد. ن ادهای اختلف تعاریف اتفاوتز از تفکر انتقادی 

و مان اندازه که ا   است، دشوار اند؛ عالوه بر اینکه ایجاد و پرورش نگاه انتقادی، به ه ارائه کرده

 باشد.  نیز ازبر زاان

 (21: 2009، )آکستراند ارزیابز انتقادی رسانه 2-2هدول 

 ارزیابز انتقادی احتوا دنها

به انظور تقویت کردن ، اع  از خبر یا سرگرازها،  گسترش دادن ارزیابز انتقادی پیام یونسکو

  .استقل افراد و کاربران فعالهای  توانایز

 کمیسیون اروپایي

 

صحت احتوا )برای  در هنگام توهه کردن به کیفیت وها  داشتن نگرش انتقادی به رسانه

، اختلفهای  رفتارکردن با تبلیغات در رسانه، ا،العات قادر بودن به ارزشیابز، اثال

 . استفاده هوشمندانه از اوتورهای هستجوگر( 

ادراکات و ها  رسانه،  مک کند در اینکه چگونهتواند به بینا عمواز ک ازای  آاوزش رسانه

 فردی تاثیرهای  انتخاب دهند و بر از کنند؛ به فرهنگ عمواز شکل از نظراتشان را فیلتر

 . گذارند از

منشور اروپایي 

 سواد رسانه ای

هایز که آن ا  و پیامها  رفته توسط رسانه کار بهو اصول ها  زبان، ها تکنیک، ارزیابز انتقادی

  .کنند از قلانت

 انجمن ملي آموزش

ای  سواد رسانه

 )آمریکا(

نویسندگان و ، همه گویندگان، درک این نکته است که چگونه توانایز، انتقادی سواد

و ، فرهنگزهای  فردی هنبههای  ویژه با ویژگزهای  زاینه در ، کنندگان اتون واقعزتولید

 .دارند حضوراهتماعز 

 

 ای نهسواد رساهای  لید واژهک وها  سوال، خالصه مفاهیم

 ای سواد رسانهارکز ، روی پایگاه اینترنتز شده بر بندی اطالب انتشر با استفاده از همع هدول

 . تنظی  شده است (2010) کانادا

 

 )پایگاه اینترنتز ارکز ای رسانه سوادهای  کلید واژه وها  سوال، خالصه افاهی  3-2 هدول شماره

 (2010، ای رسانه سواد

کلید  نجپ

 واژه

مفهوم  پنج

 اصلي

سوال  پنج

 کلیدی

 سواالت مرتبط

های  پیام همه نویسنده

ها  رسانه

ای  سازه

 هستند

چه کسز پیام 

را ایجاد کرده 

 است؟

چه واحدهای سازنده اتفاوتز  اتن ارائه شده است؟ چه نوعز از

دیگر  تشابه یا تفاوتز با چه رفته است؟ کار بهبرای ساختن احتوا 

هایز برای آفرینا پیام استفاده  چه فناوری یکسان دارد؟ ژانرهای

هایز صورت گرفته که پیام را اتفاوت  چه گزینا شده است؟

هایز در خلق پیام دخالت  چند نفر و با چه حرفه کرده است؟

 اند؟ داشته
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 قالب

 )فرمت(

های  پیام

، ها رسانه

ساختاراند 

ای(  )سازه

 هستند و

زبانز خال  را 

با اصول خاص 

خودشان 

 از برندکار به

چه  از

هایز  فناوری

 برای هذب و

توهه اا 

استفاده شده 

 است؟

کنید؟  از که پیام ساخته شده استای  به شیوه شما چه توه ز

، وسایل صحنه، حرکت، سکوت، کلمات، صداها، اندازه، شکل، رنگ

دوربین کجاست؟  نورپردازی؟، بندی ترکیب، لباس، ها صحنه

ن ظاهرا چگونه گفته شده است و افراد چه داستا دیدگاه چیست؟

 دارد؟ بصری وهودهای  آیا نشانه یا استعاره کنند؟ از کار

گرفته  کار بهعا،فز کدااند؟ چه ترفندهایز برای اقنا  های  هاذبه

 ؟سازد از چه چیزی آن را واقعز شده است؟

، افراد اختلف مخاطب

پیام اشابه 

را به ها  رسانه

های  شکل

 اختلف تجربه

 کنند از

چگونه افراد 

پیام ، اختلف

ای  را به گونه

، اتفاوت

نسبت به ان 

 درک

 کنند؟ از

آیا شما چیزی اشابه این)تولید رسانه ای( در زندگز خود تجربه 

این  از چگونه این نمایا به زندگز شما نزدیک است؟ اید؟ کرده

تجربه کردن  چه چیزی شما از چه چیزی آاوختید؟ای  اتن رسانه

چه چیزی از  آاوختید؟ درباره خودتانای  ن رسانهاین ات

چه  شان؟ دیگر آاوختید؟ از تجربه شخصز افرادهای  واکنا

توانی   از چگونه داشته باشد؟ تواند وهود از تفسیرهای دیگری

چگونه  دارد؟ اوهه دیگری وهودهای  دیدگاه درباره آن ا بشنوی ؟

 از توانی  توضیح بدهی ؟ اختلف راهای  واکنا

ها  رسانه محتوا

و ها  ارزش

نقطه نظرات 

خاص خود را 

 دارند

های  چه سبک

، زندگز

و ، ها ارزش

نقطه نظراتز 

 پیام ارائه در

شوند یا  از

 نادیده گرفته

 شوند؟ از

 تشخیص و پیاادها توصیف شده است؟ رفتارها چه نوعز از

خواننده برای ، بیننده، دهید چه نو  فردی به عنوان شنونده از

، وا فراخوانده شده است؟چه سوا تز به هنگام خواندناین احت

 وها  چه ایده آید؟ از دیدن یا شنیدن احتوا به ذهن شما

های  چه ایده شوند؟ از این احتوا به اا قبو نده هایز در ارزش

 چه عقاید و سیاسز و اقتصادی با این پیام ارتبط هستند؟

 کنی  ارائه ر رفتارونه با افراد دیگگاا چ، اظ اراتز درباره اینکه

یا ابعادی ها  چه دیدگاه دیدگاه ه انز کلز پیام چیست؟ شود؟ از

 توانید آن ا را بیابید؟ از چگونه شما  اند؟ گذاشته شده کنار

بیشتر  هدف

برای ها  رسانه

 دست به

آوردن سود 

قدرت )یا  یا

دو(  هر

 سازااندهز

 . شوند از

چرا این پیام 

فرستاده شده 

 است؟

چرا آن ا  کند؟ از انتقال این پیام را کنترل جاد وچه کسز ای

چه کسز  توانید آن را بدانید؟ از شوند و چگونه شما از ارسال

 بدانید؟ توانید آن را از چگونه برای شما ارسال کرده است؟ آن ا را

یا انافع آن چه   سرویس داده است؟، چه کسز برای ارسال پیام

چه  اد؟ اوسسات؟افر انافع شخصز؟ بوده است؟ عمواز؟

ایجاد یا ارسال این پیام تاثیر  اقتصادی امکن است برهای  تصمی 

 گذاشته باشد؟
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 مروری بر پیشینه پژوهش 

 سیصود یک بررسوز سوه سواله روی     در، گرک هافمن ، ای تحقیقز با عنوان اطالعه سواد رسانه در

 شا تا چ ارایانگین  ،ور بهاوزان آ آاریکا نشان داد که دانا آاوز راهنمایز و دبیرستانز در دانا

ایوزان اصورف    و خواننود  آن ا چنودان روزنااوه نموز    ؛کنند ساعت در شبانه روز تلویزیون تماشا از

اخا،بان هووان   ، شود که بازار هدف آن ا اجالتز را شاال از ، عمده ،ور به ، هایشان )اطالعه( اجله

کننود   ها استفاده از ه اقدار زیادی از رسانهآاوزان ب اگر چه دانا، در این تحقیق اشخص شد. بود

 آاوزان انودکز در  و دانا. کنند آگاه نیستند هایز که تماشا از ااا درباره عواال شکل دهنده برنااه

، به 1: 1999، 1)هافمن آگاهز دارند ، های خبری های شکل دهنده گزارش خصوص عواال و فاکتور

 . (1390زاده،  نقل از تقز

2پانوگ  آنا"، ورکشور سنگاپ در
، 2005سوال   در، ادرسوه رسوانه و فنواوری ارتبا،وات     از "

نتایج تحقیق نشوان  . انجام داد، ساله 23تا  17هوان بین  262ای را با روش پیمایشز روی  اطالعه

ایزان آگاهز بیشتر و تفکور  ، ای شرکت کرده بودند های آاوزش سواد رسانه داد افرادی که در دوره

ایون تحقیوق   . های ازبور شرکت نکرده بودند داشوتند  سبت به افرادی که در دورهانتقادی با تری ن

هوای آاوزشوز سوواد     کننده در دوره ای افراد شرکت سواد رسانه، همچنین نشان داد که در اجمو 

ای کسوانز کوه آاوزشوز در ایون زاینوه       ای در سطح با  قرار دارد و در اقابل سوواد رسوانه   رسانه

وی آنگونه که توضیح داده است کار خود را بر ابنای اطالعوات  . پایین قرار دارداند در سطح  ندیده

ای  تحقیق ثابت کرد که آاووزش رسوانه  . سازی کرده است ای در کانادا بواز کارشناسان سواد رسانه

، هایز از پرسشنااه این پژوها در خصوص تفکر انتقادی بخا. انجااد ای از به ارتقای سواد رسانه

 . فاده قرار گرفته استاورد است

در ارائه نتایج تحقیق  فرانک بیکر، آاریکا در، های آاوزشز همچنین در کنفرانس تکنولوژی

کنند با تر از  هایز که آن ا استفاده از رسانه اند که بیشتر گزارش داد که هوانان اظ ار داشته، خود

آن ا اسوتفاده   هایشان ]که از سانهااروزه هوانان شیفته ر او اعتقد است که . سطح تحصیلز آن است

، 3)بیکور  برنود  بوه سور اوز   ( . . و هموراه  تلفن، به این اعنا که دائما با آن ا )رایانه ، کنند[ هستند از

2010 :18-8) . 

نااوه سوطح کارشناسوز ارشود گوروه ارتبا،وات        ( در پایوان 1385ره شاهرخ اسوکویز ) زه

ای دانشجویان فنوز   رسانه بررسز سواد"با عنوان دانشکده علوم اهتماعز دانشگاه عالاه ،با،بایز 

هوای   نشان داد کوه دانشوجویان رشوته    "اقطع تحصیالت تکمیلز علوم انسانز دانشگاه ت ران در و

براساس . های علوم انسانز دارند ای با تری نسبت به دانشجویان رشته سواد رسانه، فنز علوم پایه و

                                                           
1
 Hoffmann, Gregg 

2
 Anna Phang 

3
 Baker, Frank 
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ن تحقیوق در چنوین سوطحز در خصووص سوواد      این پوژوها نخسوتی  ، های صورت گرفته بررسز

 . ای است که در کشور انجام شده است رسانه

با انتشوار   1385های اجلس شورای اسالاز در سال  ارکز پژوهادفتر اطالعات فرهنگز 

پیشن ادهای خود بورای  ، "ای ای؛ رویکردی نوین به نظارت رسانه رسانه سواد"گزارشز تحت عنوان 

در بخا . تقنینز و اهرایز تفکیک کرد، ا در سه بخا راهکارهای سیاستزر ای سواد رسانه توسعه

وارد ، اطلوب امکن انجام تحقیقات و اطالعات تطبیقز به انظور ارائه الگوی، راهکارهای سیاستز

در دنیوای حقیقوز    آاوزش این کوه خشوونت  ، ای در نظام آاوزشز رسمز کشور رسانه کردن سواد

ای و  توسوعه سوواد رسوانه    بانز و نظوارت دائو  بور    هایفای نقا دید ،عواقب شدیدی به دنبال دارد

بوه اثربخشوز آاووزش سوواد      ارزشیابز انسج  و همه هانبه برای فراه  کردن استندات اربووط 

 . ای در کشور ضرورت دارد رسانه

ای بوه عنووان یوک ابوزار      گذارانه به سواد رسانه نیز نگاه قانون در زاینه راهکارهای تقنینز

ای بوه آاووزش    های بودهوه  های ارتبا،ز هدفمند و اختصاص ردیف پروژه تز و دفاعز در برابرنظار

 . شود توصیه از های آتز قوانین بودهه سال ای در سواد رسانه

تحلیل وضوعیت سوواد اینترنتوز    »( با عنوان 1387در پژوها احمد سلطانز )، همچنین

اشخص شود در  ، «سه با اربیان و والدین آن اآاوزان سال سوم دبیرستان ش ر ت ران در اقای دانا

از . اربیان و والدین آن ا تفاوت اعناداری وهوود دارد ، آاوزان توانایز استفاده از اینترنت ایان دانا

بیشوتر از اربیوان و   ، آاووزان از اینترنوت   دیگر نتایج این پژوها این است که ایزان استفاده دانا

 . والدین آن است

 نقوا آن در  ای و رسوانه  ایوزان سوواد  ( بوا عنووان   1389پور ) ق ایرانبراساس نتایج تحقی

ارتبا،ز دانشجویان تحصیالت تکمیلز دانشگاه اصف ان  بررسز رفتار، های تعاالز رسانه استفاده از

کارشناسوز ارشود ارتبا،وات در گوروه ارتبا،وات      نااه  پایانکه در قالب ، و دانشگاه صنعتز اصف ان

دانشوجویان تحصویالت   : انجام یافته آاوده اسوت  انشگاه عالاه ،با،بایز ددانشکده علوم اهتماعز 

ای  ای در حد اتوسط هستند و دانشجویان با سطوح سواد رسانه تکمیلز از لحاظ سطح سواد رسانه

 . های تعاالز دارند ایزان استفاده اتفاوتز از رسانه، اتفاوت

اهتمواعز   –ایگاه اقتصوادی  براساس نتایج دیگر این تحقیق اشخص شده است که ایان پ

بدین ترتیب که دانشجویان با . ای آن ا رابطه اعناداری وهود دارد دانشجویان و وضعیت سواد رسانه

تور   اهتمواعز پوایین   -ای ب تری نسبت به دانشجویان با پایگواه اقتصوادی    سواد رسانه، پایگاه با تر

 . دارند
1بررسز اعل "با عنوان ای  اطالعه در

با ، راهنمایز و اتوسطه، ادرسه ابتدایز 96 که در "

اعلمان آاوزش  گردیداشخص انجام شد در آاریکا  2000سال  درای  شرکت اعلمان سواد رسانه

درصد  82 تا و، درصد 94 تا در دوره راهنمایز، درصد 95  تا، دوره دبیرستان را درای  سواد رسانه

                                                           
1 Teacher Survey 
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در دبیرستان نسبت به ای  تز آاوزش سواد رسانهبه عبار. اند ابتدایز اناسب ارزیابز کرده در دوره

 . تر است اناسب ، سایر اقا،ع

 

 داخليهای  پژوهش

آاوزشز شبکه های  با عنوان قابلیت، (1383) برپایه نتایج پژوهشز که توسط احسن اسالاز -

 درآاوزان و آاوزگاران دوره دبیرستان که  آن و دیدگاه دانا استفاده از ، ایزان دسترسز، ه انز

ادرسه به  در ، آاوزان دوره دبیرستان ش ر ت ران دانا: ش ر ت ران انجام شده است اشخص شد

آاوزان انا،ق  همچنین دانا. اینترنت دسترسز ندارند و دسترسز آنان بیشتر در انازل است

و فرزندانز که پدرشان دارای تحصیالت دانشگاهز ، شمالز ش ر از ااکانات بیشتری برخوردارند

 آاوزان از بیشترین استفاده دانا. هستند بیا از دیگران به شبکه اینترنت دسترسز دارند

، زاینه برقراری ارتباط و گفتگوی اینترنتز بوده و استفاده در زاینه دروس تخصصز در ، اینترنت

 . کمتر اورد نظر بوده است 

نااه سطح کارشناسز ارشد گروه ارتبا،ات دانشکده علوم  ( در پایان1385) یززهره شاهرخ اسکو -

علوم انسانز  دانشجویان فنز و ای سواد رسانهبررسز "با عنوان  اهتماعز دانشگاه عالاه ،با،بایز

های  دانشجویان رشته که انجام داده است نشان داد "اقطع تحصیالت تکمیلز دانشگاه ت ران در

براساس . علوم انسانز دارندهای  با تری نسبت به دانشجویان رشتهای  سواد رسانه، علوم پایه وفنز

سواد خصوص  چنین سطحز در این پژوها نخستین تحقیق در، صورت گرفتههای  بررسز

 . انجام شده است کشور است که در ای رسانه

ا انتشار ب 1385سال  اجلس شورای اسالاز درهای  پژوها ارکزدفتر اطالعات فرهنگز  -

پیشن ادهای خود برای ، "ای ای؛ رویکردی نوین به نظارت رسانه رسانه سواد"گزارشز تحت عنوان 

در بخا . تقنینز و اهرایز تفکیک کرد، را در سه بخا راهکارهای سیاستز ای سواد رسانه توسعه

وارد ، امکناطلوب  انجام تحقیقات و اطالعات تطبیقز به انظور ارائه الگوی، راهکارهای سیاستز

در دنیای حقیقز  آاوزش این که خشونت، ای در نظام آاوزشز رسمز کشور رسانه کردن سواد

ای و  توسعه سواد رسانه بانز و نظارت دائ  بر هایفای نقا دید، عواقب شدیدی به دنبال دارد

به اثربخشز آاوزش سواد  ارزشیابز انسج  و همه هانبه برای فراه  کردن استندات اربوط

گذارانه به سواد  نیز نگاه قانون در زاینه راهکارهای تقنینز .ای در کشور ضرورت دارد انهرس

های ارتبا،ز هدفمند و اختصاص  پروژه ای به عنوان یک ابزار نظارتز و دفاعز در برابر رسانه

 .شود توصیه از های آتز قوانین بودهه سال ای در ای به آاوزش سواد رسانه های بودهه ردیف

اسالاز ت ران با  ( عضو هیات علمز دانشگاه آزاد1387) پژوها احمد سلطانز در، چنینهم -

اقایسه با  ت ران در آاوزان سال سوم دبیرستان ش ر عنوان تحلیل وضعیت سواد اینترنتز دانا

اربیان و ، آاوزان توانایز استفاده از اینترنت ایان دانا در اشخص شد، اربیان و والدین آن ا
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ایزان استفاده  دیگر نتایج این پژوها این است که از. ن ا تفاوت اعناداری وهود داردوالدین آ

 . اربیان و والدین آن است از بیشتر، آاوزان از اینترنت دانا

 استفاده از نقا آن در وای  رسانه ایزان سواد"( با عنوان 1389) پور ایرانبراساس نتایج تحقیق  -

ارتبا،ز دانشجویان تحصیالت تکمیلز دانشگاه اصف ان و دانشگاه  اربررسز رفت، "تعاالزهای  رسانه

گروه ارتبا،ات دانشکده علوم  کارشناسز ارشد ارتبا،ات درنااه  پایانقالب  که در، صنعتز اصف ان

لحاظ  دانشجویان تحصیالت تکمیلز از: انجام یافته آاده است انشگاه عالاه ،با،بایزاهتماعز د

ایزان ، اتفاوتای  حد اتوسط هستند و دانشجویان با سطوح سواد رسانه درای  سطح سواد رسانه

 . تعاالز دارندهای  استفاده اتفاوتز از رسانه

اهتماعز  –اشخص شده است که ایان پایگاه اقتصادی ، براساس نتایج دیگر این تحقیق -

یب که دانشجویان با بدین ترت. دارد آن ا رابطه اعناداری وهودای  دانشجویان و وضعیت سواد رسانه

 تر اهتماعز پایین -ب تری نسبت به دانشجویان با پایگاه اقتصادی ای  سواد رسانه، پایگاه با تر

 . نااه این پژوها اورد استفاده قرارگرفت پرسا هایز از بخا. دارند

 



 

 

 

 

 : فصل سوم

 روش پژوهش
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 پژوهشروش 

علووم  هوای تحقیوق    روش ایون روش یکوز از  . پیمایشز اسوت  توصیفز و از نو ، پژوهاروش این 

پاسخگویانز که  ای از روی نمونه ها از اهرای پرسشنااه است عبارت رایج است و و تربیتز اهتماعز

 . شوند انتخاب ازهااعه آااری ایان  از

 

 جامعه آماری

در سوال   بجنورد دانشگاههااعه آااری پژوها حاضر همه پسران و دختران اشغول به تحصیل در 

 . باشد نفر از 3200برابر با که  باشند از 94-95حصیلز ت

 

 روش نمونه گیری

. اسوت  1ای ای چنود ارحلوه   نمونه گیری خوشوه احتمالز و از نو  ، گیری در این تحقیق روش نمونه

هنور و فنوز و   ، علووم پایوه  ، ر اساس چ ار دانشکده علووم انسوانز  ب دانشجویانبدین گونه که ابتدا 

شوند. به خا،ر س ولت کار  ، از بین آن ا تعدادی انتخاب ازبا رعایت نسبت ا ندسز تقسی  شده و

هوا را در   های اوذکور خواسوته شود کوه در فرصوت اناسوب پرسشونااه        از اساتید اختلف دانشکده

 . اوری کنند توزیع و در همان هلسه همع ی اورد نظرها کالس

 

 برآورد حجم نمونه

بر اسواس ایون هودول،     .شد استفاده اورگانو کرهسز  هدولآوردن حج  نمونه از  دست بهبرای 

تعوداد دانشوجویان    کوافز اسوت. بوا وهوود اینکوه      346نفر، حج  نمونه  3500برای هااعه آااری 

پرسشنااه توزیوع شود    400نفر کمتر است، ه ت ا،مینان بیشتر حدود  3500دانشگاه بجنورد از 

 پرسشنااه اورد استفاده قرار گرفت. 363 های تعداد اخدوش، دادههای  که از با حذف پرسشنااه

 

 های آماری تکنیك

کوه در اطالعوات    ه استشاال اطالعات اسنادی و بخا پیمایا تشکیل شد، پژوها از دو بخا

تجزیوه و تحلیول   . از ابزار پرسشونااه اسوتفاده خواهود شود    ، اسنادی از انابع اوهود و در پیمایا

 : شاال دو بخا خواهد بودآاده از ،ریق پرسشنااه  دست بههای  داده

                                                           
1 multi phase cluster sampling 
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 روش آماری توصیفي -الف

ت یه هوداول یوک بعودی    های فراوانز ) های تحقیق از روش در سطح آاار توصیفز برای ارائه یافته

 . استفاده خواهد شد. . . ایانگین و، ایانه، درصد، (توصیف داده ها توزیع فراوانز و

 روش آماری استنباطي -ب

بورای  ، ارحلوه ا و  و اساسوز در تجزیوه و تحلیول ا،العوات اسوت       در سطح آاار استنبا،ز کوه  

کروسوکال  ، ویتنوز  -ان ، با دو نمونه استقل tآزاون ، خز دوهای  پاسخگویز به سوا ت از آزاون

ها اسمز  اتغیرهایز که سطح سنجا آن. والیس و ضرایب همبستگز اسپیران استفاده خواهد شد

اوورد   خوز دو ط این اتغیرها با استفاده از شواخص آاواری   رواب، یا حداقل یکز از آن ا اسمز باشد

ضریب همبستگز اسپیران نیز برای بررسز همبستگز بین پایگاه اقتصوادی  . گیرد بررسز قرار از

 . گیرد ای اورد استفاده قرار از های سواد رسانه اهتماعز دانشجویان با اولفه –

 

 پژوهشابزار 

در این زاینه تا کنوون  . ه احقق ساخته استفاده خواهد شدناا ها از یک پرسا برای گردآوری داده

های تعواالز   تر شدن استفاده از رسانه با عنایت به پررنگ. دو پرسشنااه در ایران ساخته شده است

 های اوهود نیازاند اصالح و بوازنگری  نااه پرسا، تلگرام و اانند آن، تویتر، بوک چون فیس، هدید

زاده دانشجوی دکتری ارتبا،وات دانشوگاه عالاوه     توسط تقز 1389در سال  نمونه نخست. هستند

، سوالز  40احتووای ایون پرسشونااه    . ساخته شده اسوت ، ،با،بایز و در ،ز انجام رساله دکتری

توسوط دکتور   نمونوه دوم  . ای در بوین دانوا آاووزان اسوت     بیشتر ناظر به سونجا سوواد رسوانه   

ساخته شده که توسط  1391اصف ان در سال عضو هیات علمز دانشگاه علوم پزشکز ریزی  اشرفز

نمونه دوم اگرچه هااعه دانشجویز را اخا،ب قرار داده . ایشان در اختیار نویسنده قرار گرفته است

پرسشونااه نخسوت و بوا    ، این با وهود. رسد که از ظرافت  زم برخوردار نباشد از ااا به نظر، است

ز و اصوالح قورار گرفوت و بورای هااعوه دانشوجویز       زاده اورد بازبین همکاری خود آقای دکتر تقز

 سازی و روزآاد شد. اناسب

 

 )قابلیت اعتماد( پایایي

این . های ساخته شده توسط آزاون آلفای کرانباخ انجام خواهد گرفت سنجا ایزان پایایز اقیاس

زه عقاید و سایر اقو تز کوه انودا  ها،  قضاوتها،  ضریب برای سنجا ایزان تک بعدی بودن نگرش

تا یک است و هرچوه بوه یوک     اقدار آلفای کرانباخ بین صفر. رود از کار بهگیری آن ا آسان نیست 

) البته . باشد 70/0حداقل ید آلفای کرانباخ با. تماد اقیاس ه  بیشتر استعتر باشد قابلیت ا نزدیک

، سوعید ، )گوودزری  ها کافز باشد اند( تا قابلیت اعتماد گویه فتهرگدر نظر  50/0 ابرخز این اقدار ر

1388 :33). 
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 اعتباراندازه گیری )روایي(

. بتواند خصیصه و ویژگز اورد نظر را اندازه بگیرد، اقصود از اعتبار آن است که وسیله اندازه گیری

هوای حاصول از آن ا،مینوان داشوت      توان به دقوت داده  گیری نمز بدون آگاهز از اعتبار ابزار اندازه

اقصود از اعتبار این است که یک سنجه تجربوز توا چوه    ، همچنین. (66 :1387، بریری، پور )نایب

بورای  . (282: 1386، کند )ببز اف وم اورد بررسز را به قدر کافز انعکس از، اعنای واقعز، حد

( توسط تعدادی استهای اوهود  نااه پرسشنااه احقق ساخته )که اصالح شده پرسا، این انظور

 ورد تأیید قرار گرفت.و ااز اساتید ارتبا،ات بررسز 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 : فصل چهارم

 های پژوهش یافته
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 مقدمه

حج  این . شود حاصل از پژوها در دو بخا توصیفز و استنبا،ز ارائه ازهای  ادهد، در این فصل

توصیفز بیشتری های  دلیل این اار این است که داده، فصل شاید کمز بیا از اقدار اعمول باشد

ها اتضمن احتوای افیدی بوود تورهیح داده    ز آنجا که تعدادی از سوا ت یا گویها. ارائه شده است

های آن ا در دل فصل چ ارم ارائه شود؛ به های آنکه به صورت پیوست در انت ای ،رح  شد که یافته

 .ارائه شود

 

  های توصیفي الف( یافته

 توزیع فراوانز برحسب هنس دانشجویان 1-4 هدول شماره
 درصد فراوانز هنس

 54.5 198 دختر

 45.2 164 پسر

 99.7 362 کل

 0.3 1 بدون پاسص

 100 363 کل

  

، نفور( 198درصد ) 54.5 بادانشجویان دختر ، نظر هنسیت از، با توهه به هدول ارائه شده

تعوداد بیشوتری را در هااعوه آاواری تشوکیل      نفر( 164درصد ) 45.2 دانشجویان پسر بانسبت به 

ایون ااور   ، به نسبت همعیتز بین دانشجویان دختر و پسور در دانشوگاه بجنوورد   با توهه . دهند از

دهنوده را بوه نسوبت     پراکنودگز دانشوجویان پاسوص    2-4همچنین هدول شوماره  . پذیرفتنز است

 . دهد نشان ازها  دانشکده

 دانشکده احل تحصیل دانشجویان  توزیع فراوانز برحسب 2-4 هدول شماره
 درصد فراوانز دانشکده

 13.8 50 نره

 17.4 63 علوم پایه

 39.1 142 انسانز

 28.9 105 فنز
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 99.2 360 کل

 0.8 3 اعالم نشده

 100 363 کل

 

و  اند نفر به سوال پاسص داده 360، دانشجو 363 از اجمو ، فو  با توهه به ا،العات هدول

نفر(  50) درصد 13.8 در دانشکده علوم انسانز و کمترین درصد، نفر(142) 39.4 بیشترین درصد

 . در دانشکده هنر اشغول تحصیل هستند

 

 داخلز ای و ااهواره های تلویزیونز شبکه)تماشای(  ایزان استفاده توزیع فراوانز 3-4 هدول شماره

 ( ، .پرس تز وی، هام ه ، خبر، نسی ، )اثل شبکه سه
 درصد فراوانز ایزان استفاده

 33.1 120 هیچ

 27.5 100 کمتر از یک ساعت

 19.6 71 ساعت 2تا  1بین 

 11 41 ساعت 3تا  2بین 

 8 29 ساعت 3بیشتر از 

 99.4 361 کل

 0.6 2 بدون پاسص

 100 363 کل

 های تلویزیونز شبکه)تماشای(  استفادهایزان  از نظر، فو  با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

از  نفر(120درصد ) 33.2 درصد دهنده بیشترین پاسص 361و  اجم از، داخلز ای و ااهواره

نفر(  29درصد ) 8 کنند و کمترین درصد های تلویزیونز استفاده نمز این نو  کانالهای  برنااه

 70در اجمو  حدود . کنند های تلویزیونز استفاده از این کانالهای  برنااه ساعت از 3بیشتر از 

 . کنند از استفادهداخلز ای  تلویزیون ااهوارههای  شبکههای  درصد از برنااه

 

درشبانه  ای خارهز ااهواره های شبکه )تماشای( ایزان استفاده فراوانز توزیع 4-4 هدول شماره

 روز
 درصد فراوانز ایزان استفاده

 82.1 298 هیچ

 9.4 34 کمتر از یک ساعت

 3.3 12 ساعت 2تا  1بین 

 2.2 8 ساعت 3تا  2بین 

 2.5 9 ساعت 3بیشتر از 

 99.4 361 کل
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 0.6 2 بدون پاسص

 100 363 کل

 های شبکهاز )تماشای(  استفادهایزان  از نظر، فو  با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

نفر( از 298درصد ) 82.5 دهنده بیشترین درصد پاسص 361اجمو   از، ای خارهز ااهواره

درصد  2.2 و کمترین درصدنمز کنند  خارهز استفادهای  های تلویزیون ااهواره های کانال برنااه

 . کنند از استفاده ای خارهز ااهواره های شبکهساعت از  3تا  2نفر( بین  8)
 

توسط  داخلزفارسز رادیو های  از برنااه ایزان استفاده فراوانزتوزیع  5-4 هدول شماره

 شبانه روز دانشجویان در
 درصد فراوانز ایزان استفاده

 80.2 291 هیچ

 15.7 57 کمتر از یک ساعت

 1.9 7 ساعت 2تا  1بین 

 0.8 3 ساعت 3تا  2بین 

 0.6 2 ساعت 3بیشتر از 

 99.2 360 کل

 0.8 3 بدون پاسص

 100 363 کل

دهنده  پاسص 360اجمو  از، استفاده از رادیوایزان  از نظر، با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

نمز کنند و کمترین  داخلز استفاده رادیوای ه نفر( از برنااه 291درصد ) 80.2 بیشترین درصد

 . دهند از رادیو داخلز گوشهای  ساعت به برنااه 3 نفر( بیا از 2درصد ) 0.6درصد 

شبانه  توسط دانشجویان دراستفاده از رادیو فارسز خارهز  ایزان فراوانزتوزیع  6-4 هدول شماره

 روز
 درصد فراوانز ایزان استفاده

 94.2 342 هیچ

 3.3 12 از یک ساعتکمتر 

 0.3 1 ساعت 2تا  1بین 

 0.6 2 ساعت 3تا  2بین 

 0.8 3 ساعت 3بیشتر از 

 99.2 360 کل

 0.8 3 بدون پاسص

 100 363 کل

اجمو   از، خارهز استفاده از رادیوایزان  از نظر، فو  با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

فارسز رادیوهای خارهز های  نفر( از برنااه 342) درصد 95پاسص دهنده بیشترین درصد  360
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فارسز های  ساعت به برنااه 2 تا 1 نفر( بین 1درصد ) 0.3 نمز کنند و کمترین درصد استفاده

 . دنده از رادیوهای خارهز گوش

 توسط دانشجویاناطالعه روزنااه ایزان  فراوانزتوزیع  7-4 هدول شماره
 درصد فراوانز ایزان استفاده

 72.2 262 هیچ

 21.5 78 کمتر از یک ساعت

 4.7 17 ساعت 2تا  1بین 

 0.3 1 ساعت 3تا  2بین 

 0.3 1 ساعت 3بیشتر از 

 98.8 359 کل

 1.1 4 بدون پاسص

 100 363 کل

 360اجمو   از، اطالعه روزنااهایزان  از نظر، دهد از نشان، فو ا،العات ارائه شده در هدول 

خوانند و کمترین  نمز روزنااه )اکتوب( نفر( اصال 262درصد ) 73پاسص دهنده بیشترین درصد 

 . خواند از ساعت روزنااه 3 تا 2نفر( بین  1درصد ) 0.3 درصد

 دانشجویان  خبری اینترنتز توسطهای  سایتاز توزیع فراوانز ایزان استفاده  8-4 هدول شماره
 درصد فراوانز ایزان استفاده

 22.6 82 هیچ

 35.8 130 کمتر از یک ساعت

 22 80 ساعت 2تا  1بین 

 11 40 ساعت 3تا  2بین 

 7.4 27 ساعت 3بیشتر از 

 98.9 359 کل

 1.1 4 بدون پاسص

 100 363 کل

 

 از، خبوری اینترنتوز  هوای   استفاده از سوایت ایزان  از نظر، با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

هوای   سوایت سواعت از  1نفر( کمتر از 130)درصد  36.2 پاسص دهنده بیشترین درصد 359اجمو  

سواعت از ایون    3 نفر( بیا از 272درصد ) 7.5 کنند و کمترین درصد از استفادهخبری اینترنتز 

 . کنند از استفادهها  سایت

 دانشجویان توسط اهتماعز اجازیهای  شبکهایزان استفاده از  فراوانزتوزیع  9-4 هدول شماره
 درصد فراوانز ایزان استفاده

 9.9 36 هیچ

 17.9 65 کمتر از یک ساعت

 17.4 63 ساعت 2تا  1بین 
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 22.9 83 ساعت 3تا  2بین 

 31.1 113 ساعت 3بیشتر از 

 99.2 360 کل

 0.8 3 بدون پاسص

 100 363 کل

 360اجمو   از، اهتماعز اجازیهای  استفاده از شبکهایزان  از نظر، اندرج در هدولهای  یافته

اهتماعز های  شبکهساعت از  3بیشتر از ، نفر(113درصد ) 31.4 ترین درصدپاسص دهنده بیش

 استفادهها  از این شبکه اصال  نفر( 36درصد )10 کنند و کمترین درصد از استفادهاجازی 

 . کنند نمز

 توسط دانشجویان )گی (ای  رایانههای  بازیایزان استفاده از فراوانز  توزیع 10-4 هدول شماره
 درصد فراوانز دهایزان استفا

 59.5 216 هیچ

 21.5 78 کمتر از یک ساعت

 8.5 31 ساعت 2تا  1بین 

 4.4 16 ساعت 3تا  2بین 

 5 18 ساعت 3بیشتر از 

 98.9 356 کل

 1.1 4 بدون پاسص

 100 363 کل

 ن است کهآتوسط دانشجویان حاکز از  ای رایانههای  انجام بازیایزان  از نظر، فو  ا،العات هدول

 انجامای  رایانههای  بازی، نفر(216درصد ) 59.5 پاسص دهنده بیشترین درصد 359اجمو   از

 . کنند از ساعت بازی 3 تا 2بین  نفر( 16درصد ) 4.4 دهند و کمترین درصد نمز

 توسط و ابزار اختلف(ها  اتصال به اینترنت )از راهتوزیع فراوانز ایزان  11-4 هدول شماره

 دانشجویان
 درصد فراوانز ستفادهایزان ا

 4.1 15 هیچ

 12.1 44 کمتر از یک ساعت

 14.9 54 ساعت 2تا  1بین 

 17.6 64 ساعت 3تا  2بین 

 51 185 ساعت 3بیشتر از 

 99.7 362 کل

 0.3 1 بدون پاسص

 100 363 کل
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پاسص  362اجمو   ازن است که آاتصال به اینترنت حاکز از ایزان ایزان  از نظر، ا،العات هدول

ساعت به اینترنت وصل هستند و کمترین  3از بیا ، نفر(185درصد ) 51 دهنده بیشترین درصد

 . اتصل نیستند به اینترنت نفر( 15درصد ) 4.1 درصد

 

 توسط دانشجویان، ها یا وبالگها  دادن در سایت توزیع فراوانز ایزان نظر 12-4 دول شمارهه

 درصد فراوانز پاسص

 56.7 206 خیلز ک 

 22.3 82 ک 

 12.7 46 تاحدودی

 5 18 زیاد

 0.3 1 خیلز زیاد

 97 352 کل

 3 11 بدون پاسص

 100 363 کل

توسوط  هوا   یوا وبوالگ  ها  دادن در سایت از نظر ایزان نظر، با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

یوا  ها  ر سایتنفر( خیلز ک  د 206) درصد 58.5 ،بیشترین درصد، نفر 352اجمو   از، دانشجویان

 نظرها،  یا وبالگها  در سایت خیلز زیاد نفر(3) درصد 0.3 دهند و کمترین درصد از نظرها،  وبالگ

 . دهند از

 

برنااه  برداشت اختلف از یکایزان دیدگاه دانشجویان درباره ، توزیع فراوانز 13-4 هدول شماره

 ای رسانه
 درصد فراوانز پاسص

 6.6 24 خیلز ک 

 13.8 50 ک 

 42.7 155 تاحدودی

 21.5 78 زیاد

 11.6 42 خیلز زیاد

 96.1 349 کل

 3.9 14 بدون پاسص

 100 363 کل

 

درصد  42.7 ،بیشترین درصد، نفر 349اجمو   از، از دیدگاه دانشجویان سازد از هویداها  یافته

واحد ای  رسانهاتفاوتز از یک برنااه های  تا حدودی پیام، اعتقدند آن ا و دوستانشان نفر(155)
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در حد ، اعتقدند که آن ا و دوستانشان، نفر( 24) درصد 6.6 درصد و کمترین کنند از دریافت

 .کنند از دریافت، خیلز ک  پیام اتفاوتز از یک برنااه رسانه ای

 توسط دانشجویانها،  تشخیص االکیت رسانهتوزیع فراوانز ایزان  14-4هدول شماره
 االک تشخیص تعداد

 داده شده 

 درصد فراوانز

 87.1 316 هیچ

 9.9 36 2و1

 1.4 5 4و3

 0.6 2 5و4

 0.8 3 5 از بیشتر

 99.7 362 کل

 0.3 1 بدون پاسص

 100 363 کل

، توسط دانشجویانها  تشخیص االکیت رسانهایزان  از نظر با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول،

ای را  االک هیچ رسانهنفر( 316 ) صددر 87.1 ، بیشترین درصدپاسص صحیح 362اجمو   از

االک رسانه را تشخیص  5و4 نفر(2درصد ) 0.6 کمترین درصدشناسند )تشخیص ندادند( و  نمز

  شناسند(. )ازدادند 
  

 جداول توصیفي مربوط به مولفه تفکر انتقادی ب( 

چه  تاها،  نهرسا هنگام استفاده از: به سوالدانشجویان  پاسص، توزیع فراوانز 15-4 هدول شماره

 اهمیت دارد؟ برای شما ، انافع االکان و همچنین سابقه آن ا، شناسایز صاحبان، اندازه
 درصد فراوانز پاسص

 26.2 95 خیلز ک 

 24 87 ک 

 28.9 105 تاحدودی

 11.8 43 زیاد

 7.7 28 خیلز زیاد

 98.6 358 کل

 1.4 5 بدون پاسص

 100 363 کل

 

چه  تاها،  رسانه هنگام استفاده از": پاسص به سوال در، شده در هدول با توهه به ا،العات ارائه

 نظر از "برای شما اهمیت دارد؟ ، انافع االکان و همچنین سابقه آن ا، شناسایز صاحبان، اندازه

 این اوضو  برایشان تا، نفر(105رصد )د 28.9 ،بیشترین درصد، نفر 400اجمو   از، دانشجویان
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اشخص کرده اند که ، نفر(28) درصد 7.7درصد  اهمیت دارد و کمترین حد اتوسط( حدودی )در

 . خیلز زیاد اهمیت دارد، شانبرای ، انافع االکان و همچنین سابقه آن ا، صاحبان شناسایز

 

،رح پرسا در ذهن دانشجویان درباره هدف از پخا توزیع فراوانز ایزان  16-4 هدول شماره

 ها  م استفاده از رسانهبه هنگاای  پیام یا برنااه رسانه
 درصد فراوانز پاسص

 11.3 41 خیلز ک 

 16 58 ک 

 32.2 117 تاحدودی

 27.8 101 زیاد

 11 40 خیلز زیاد

 98.3 357 کل

 1.7 6 بدون پاسص

 100 363 کل

 

،رح پرسا در ذهن دانشجویان درباره ایزان لحاظ  از، با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

بیشترین ، نفر 357 اجمو  ازها،  به هنگام استفاده از رسانهای  ا پیام یا برنااه رسانههدف از پخ

درباره هدف از پخا پیام یا برنااه  اتوسط( ،ور بهتا حدودی )ر( نف 117درصد ) 32.2 ،درصد

 11.3 کمترین درصد شود و از پرسا اطرح، در ذهنشانها،  به هنگام استفاده از رسانهای  رسانه

 . کنند از این خصوص فکر ردر ذهنشان د خیلز زیاد، فر(ن 40) درصد
 

چه اندازه از ،ریق احتوای : به سوالدانشجویان  پاسص، توزیع فراوانز 17-4 هدول شماره

 شوید؟ از )هانبدا ری های( رسانههای  اتوهه سوگیری، خبریهای  برنااه
 درصد فراوانز پاسص

 12.4 45 خیلز ک 

 23.7 86 ک 

 32.2 117 یتاحدود

 18.2 66 زیاد

 10.5 38 خیلز زیاد

 97 352 کل

 3 11 بدون پاسص

 100 363 کل

چه اندازه از ،ریق احتوای  ": پاسص به سوال در، با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

 از، دانشجویان نظر از " شوید؟ از ری های( رسانه)هانبداهای  اتوهه سوگیری، خبریهای  برنااه
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حد اتوسط( اتوهه  حدودی )در تا، نفر(117رصد )د 32.2 ،بیشترین درصد، نفر 352و  اجم

حد خیلز زیاد اتوهه سوگیری  در، نفر( 38) درصد10.5 درصد شوند و کمترین ها از سوگیری

 . شوند از خبریهای  احتوای برنااه

، فوذ و تاثیر تلویزیونان درباره ن: به گویهدانشجویان دیدگاه ، توزیع فراوانز 18-4 هدول شماره

 . کن  از در هااعه اان فکرها  و سایر رسانهای  رایانههای  بازی، اینترنت
 درصد فراوانز پاسص

 8.8 32 خیلز ک 

 13.5 49 ک 

 38 138 تاحدودی

 27 98 زیاد

 11.3 41 خیلز زیاد

 98.6 358 کل

 1.4 5 بدون پاسص

 100 363 کل

 

، ان درباره نفوذ و تاثیر تلویزیون": گویهپاسص به  در، ه در هدولبا توهه به ا،العات ارائه شد

، نفر 358اجمو   از ". کن  از در هااعه اان فکرها  و سایر رسانهای  رایانههای  بازی، اینترنت

های  بازی، اینترنت، درباره نفوذ و تاثیر تلویزیونتا حدودی ، نفر(138درصد ) 38 ،بیشترین درصد

خیلز ک  ، نفر( 32) درصد 8.8 ،درصدند و کمترین کن از در هااعه فکرها  رسانه و سایرای  رایانه

 . ندکن از در هااعه فکرها  و سایر رسانهای  رایانههای  بازی، اینترنت، درباره نفوذ و تاثیر تلویزیون

 : به گویهدانشجویان  پاسص، توزیع فراوانز 19-4 هدول شماره

 . اندیش  از خوان  انتقدانه از بین  یا از اینترنتدر  که آنچهنسبت به 

 درصد فراوانز پاسص

 8.8 32 خیلز ک 

 18.2 66 ک 

 39.1 142 تاحدودی

 25.1 91 زیاد

 6.6 24 خیلز زیاد

 97.8 355 کل

 2.2 8 بدون پاسص

 100 363 کل

 

بین   از ترنتایندر  که آنچهنسبت به ": گویه پاسص به در، با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

درصود   39.1 ،دانشوجو بیشوترین درصود    355از اجموو    ". اندیشو   اوز  خووان  انتقدانوه   اوز  یا



 50   پژوهاهای  یافته: ه بجنورد/ فصل چ ارمن دانشجویان دانشگاای در بی بررسز ایزان سواد رسانه

 

 نود خوان اوز  یوا  نود بین اوز  اینترنوت در کوه   آنچهنسبت به ، اتوسط( ،ور بهحدودی ) تا، نفر(142)

 ندبین زا اینترنتدر  که آنچهنسبت به ، نفر( 24) درصد 6.6 کمترین درصدند و اندیش از انتقدانه

 . ندمز اندیشن انتقدانه ند خیلز زیادخوان از یا

 زندگز واقعز را به تصویر، تلویزیون: به گویه دیدگاه دانشجویان، توزیع فراوانز 20-4 هدول شماره

 دهد( از کشد )نشان از
 درصد فراوانز پاسص

 43 156 خیلز ک 

 24.5 89 ک 

 26.7 97 تاحدودی

 3 11 زیاد

 0.3 1 خیلز زیاد

 97.5 354 کل

 2.5 9 بدون پاسص

 100 363 کل

 

 زندگز واقعز را به تصویر، تلویزیون": گویهپاسص به  در، با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

% اعتقدند که تلویزیون تصویر واقعز از 67حدود ، نفر 354اجمو   از "دهد( از کشد )نشان از

 کشد. نمز زندگز را به تصویر

 : به گویهدانشجویان دیدگاه ، توزیع فراوانز 21-4 هدول شماره

 . دهد از نشان ، تصویری صادقانه از احصو ت تبلیغ شده، تبلیغات رسانه ای، اجمو  در
 درصد فراوانز پاسص

 44.6 162 خیلز ک 

 26.2 95 ک 

 23.1 84 تاحدودی

 3.3 12 زیاد

 0.8 3 خیلز زیاد

 98.1 356 کل

 1.9 7 بدون پاسص

 100 363 کل

 

درصد  45.5 ،بیشترین درصد، نفر 356اجمو   از، با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

 را تصویری صادقانه از احصو ت تبلیغ شده، ای تبلیغات رسانه، خیلز ک ، اند نظر داده، نفر(162)

  ند.اعتقدند که تبلیغات صادقانه هست، نفر( 3) درصد 0.8 کمترین درصد و دهد از نشان 
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آیا استفاده از ، به نظر خود شما :به گویهدانشجویان دیدگاه ، توزیع فراوانز 22-4 هدول شماره

 تان تأثیر انفز داشته است؟ های اهتماعز روی تحصیل شبکه
 درصد فراوانز پاسص

 24.2 88 خیلز ک 

 19.6 71 ک 

 25.6 93 تاحدودی

 15.2 55 زیاد

 12.7 46 خیلز زیاد

 97.2 353 کل

 2.8 10 بدون پاسص

 100 363 کل

درصد  25.6 ،بیشترین درصد، نفر 352اجمو   از، با توهه به ا،العات ارائه شده در هدول

تان  های اهتماعز روی تحصیل استفاده از شبکهکنند  از حدودی فکر تااند،  نظر داده، نفر(93)

کنند  از خیلز زیاد فکرنفر( در حد  46درصد )12.7 و کمترین درصدتأثیر انفز داشته است 

 . تان تأثیر انفز داشته است های اهتماعز روی تحصیل استفاده از شبکه

 

 های پژوهش ی مربوط به سوالها تحلیل دادهج( 

ههای   فردی دانشجویان دانشگاه بجنورد کدام است و آیا میان ویژگيهای  ویژگي: 1سوال

آنها رابطه معناداری ای  د رسانهمورد مطالعه و وضعیت سوا فردی دانشجویان دختر و پسر

 دارد؟ وجود

 ویتنز -نتایج آزاون یو ان و ای سواد رسانههای  هنس و ایانگین رتبه 23-4 هدول شماره
ایانگین  فراوانز هنس 

 ها رتبه

آااره ان  ها اجمو  رتبه

 ویتنز

Z  سطح

 اعنز داری

 

سواد 

 ای رسانه

 0.000 -3.942 1.233 32030.00 161.77 198 دختر

 33673.00 205.32 164 پسر

   362 کل

 

یز که هنس خود را اشخص دانشجو 362اجمو   از، هدول توهه به ا،العات ارائه شده در با

 ،پسردانشجویان ای  ایانگین رتبه سواد رسانه. نفر پسر هستند 164نفر دختر و  198اند  کرده

، ویتنز -انای  نمونه دواون آااری زنتایج آتوهه به  با. است 161.77 دختردانشجویان  و 205.32

توهه به سطح  باگیری   از بنابراین نتیجه. است 000/0ها،  سطح اعناداری تفاوت ایانگین رتبه

وضعیت هنس دانشجویان و رابطه بین ، درصد 99به احتمال ، (000/0)، اعناداری احاسبه شده
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به دختران از نظر  به اقدار ایانگین رتبه نسبتو پسران با توهه . استاعنادار، آن اای  سواد رسانه

 .دارند در هایگاه ب تری قرارای  رسانه وضعیت سواد

 

 برحسب سنای  )آنووا( اقایسه ایانگین سواد رسانه آزاون 24-4 هدول شماره

سن و 

سواد 

رسانه 

 ای

اجمو  

 اجذورها

ایانگین 

 اجذورها

Df F ضریب  اعناداری

اتا 

(Eta) 

ضریب 

نسبت 

 همبستگز

 6679.986 477.142 

333 

347 

14 

139718.304 

146398.209 

1.137 

419.572 

0.324 0.741 0.549 

آن ا ای  رابطع اعناداری بین سن دانشجویان و سواد رسانه، هدول توهه به ا،العات ارائه شده در با

 .(0.324 وهود ندارد )ضریب اعناداری
 

شجویان مورد مطالعه و وضعیت سواد اجتماعي دان –اقتصادی  آیا میان پایگاه: 2سوال

  دارد؟ معناداری وجود آنها رابطهای  رسانه

اهتماعز و سطح  -پایگاه اقتصادی و آزاون خز دو (خز دوهدول توافقز ) 25-4 هدول شماره

 دانشجویان ای  سواد رسانه
سطح 

  سواد

 ای رسانه

  اهتماعز -پایگاه اقتصادی  

 کل

پیرسون 

 خز دو

درهه 

 آزادی

سطح 

 با  اتوسط پایین عناداریا

 

 

 پایین

 

 0.005 4 14.656 119 16 51 52 تعداد

 سطح سواد درصد

 ای رسانه
43.7 42.9 13.4 100 

 پایگاه درصد

 اهتماعز –اقتصادی 
46 26.7 27.6 32.9 

 32.9 4.4 14.1 14.4 کل درصد

 

 

 

 اتوسط

 241 41 139 61 تعداد

 سطح سواد درصد

 ای رسانه
25.3 57.7 17 100 

 پایگاه درصد

 اهتماعز –اقتصادی 
54 72.8 70.7 66.6 

 66.6 11.3 38.4 16.9 کل درصد

 2 1 1 0 تعداد 
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 با 
 

 سطح سواد درصد

 ای رسانه
0.0 50 50 100 

 پایگاه درصد

 اهتماعز –اقتصادی 
0.0 0.5 1.7 0.6 

  0.6 0.3 0.3 0.0 کل درصد

 

 

 

 کل

 

 362 58 191 113 تعداد

 سطح سواد درصد

 ای رسانه
31.2 52.8 16 100 

 پایگاه درصد

 اهتماعز –اقتصادی 
100 100 100 100 

   100 16 52.8 31.2 کل درصد

 

درهوه   14.656 برابور بوا   خز دوتوهه به اقدار  با، هدول اساس ا،العات ارائه شده در بر 

 -ایوان پایگواه اقتصوادی   : تووان گفوت   اوز  0.005 با و با توهه به ضریب همبستگز برابر 4آزادی 

. درصد ا،مینان رابطه اعناداری وهود دارد 95درصد خطا و  5با ، اهتماعز و سطح سواد رسانه ای

بیشوترین  ، پوایین ای  در سطح سواد رسوانه ، آزاون آااری هدول و اساس ا،العات ارائه شده در بر

نفر( در 16)13.4 اهتماعز پایین و کمترین درصد با -نفر( در پایگاه اقتصادی  52) 43.7 با درصد

 . اهتماعز با  قراردارند –پایگاه اقتصادی 

 -نفر( در پایگاه اقتصادی 139) 57.7 با بیشترین درصد، اتوسطای  سطح سواد رسانه در

. دارند اهتماعز پایین قرار -ادی پایگاه اقتص نفر( در 41) 17اهتماعز اتوسط و کمترین درصد با 

اهتماعز با  و  -نفر( در پایگاه اقتصادی 15)% 50 ترین درصد با بیا، با ای  سطح سواد رسانه در

 -پایگاه اقتصادی  در. دارند اهتماعز پایین قرار -نفر( در پایگاه اقتصادی 6) %20با کمترین درصد

% 5/1اتوسط و کمترین درصد ای  ح سواد رسانه% در سط8/51 بیشترین درصد با، اهتماعز پایین

 . با  هستندای  در سطح سواد رسانه

ای  % در سطح سواد رسانه9/69بیشترین درصد با ، اهتماعز اتوسط، پایگاه اقتصادی در

اهتماعز ، پایگاه اقتصادی در .با  هستندای  در سطح سواد رسانه %5/3اتوسط و کمترین درصد 

اتوسط و یک نفر در سطح با  و کمترین ای  سطح سواد رسانه درنفر( 1) 50بیشترین درصد ، با 

  .پایین هستندای  در سطح سواد رسانه نفر( 0درصد ) 0. 0درصد

 

 ؟است مکتوب چه قدرهای  جو از رسانهپسران دانش میزان استفاده دختران و: 3سوال 

 دارد؟  مکتوب وجودهای  آیا رابطه معناداری بین جنس و میزان استفاده از رسانه

 هنس و سطح استفاده از نتایج آزاون خز دوو  (خز دوهدول توافقز ) 26 -4 هدول شماره

 اکتوبهای  رسانه
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پیرسون  کل هنس    

 خز دو

درهه 

 آزادی

سطح 

 اعناداری

 0.124 2 4.178 پسر دختر

 

 

 

 

 

 

 

سطح 

 استفاده از 

های  رسانه

 اکتوب

 

 

 پایین

 

 343 157 186 تعداد

درصد سطح 

  استفاده
54.2 45.8 100 

 94.8 97.7 93.9 درصد هنس

 94.8 43.4 51.4 درصد کل

 

 

 اتوسط

 17 5 12 تعداد

درصد سطح 

 استفاده
70.6 29.4 100 

 4.7 3 6.1 درصد هنس

 4.7 1.4 3.3 درصد کل

 

 

 با 

 2 2 0 تعداد

درصد سطح 

 استفاده
0.0 100 100 

 0.6 1.2 0.0 درصد هنس

 0.6 0.6 0.0 درصد کل

 

 

 کل 

 362 164 198 تعداد

درصد سطح 

 استفاده
54.7 45.3 100 

 100 100 100 درصد هنس

 100 45.3 54.7 درصد کل

 

و  2و درهه آزادی  4.178 بابرابر  خز دوتوهه به اقدار  با، هدول اساس ا،العات ارائه شده در بر

ایان هنس دانشجویان و سطح استفاده : توان گفت از 0.124 با توهه به ضریب همبستگز برابر با

تعداد ، همچنین ،بق پیام آزاون آااری. رابطه اعناداری وهود ندارد، اکتوبهای  آن ا از رسانه

 . نفر است 5متر از با  در بین پسران و دختران کای  افراد دارای سطح سواد رسانه

اند  اکتوب خود را اشخص کردههای  یز که ایزان استفاده از رسانهدانشجو 343اجمو   از

 سطح در 45.8 بیشترین درصد با، بین دانشجویان پسر در. نفر پسر هستند 157نفر دختر و  186

بین  در. ندهست اکتوبهای  سطح استفاده با  از رسانه در 1.2 درصد استفاده پایین و کمترین

سطح  در 0. 0درصد  پایین و کمترین در سطح استفاده 54.2 بیشترین درصد با، دختر دانشجویان

 . اکتوب هستندهای  استفاده با  از رسانه
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 به اینترنت چه قدر پسر دانشگاه بجنورد میزان دسترسي دانشجویان دختر و: 4 سوال

 ؟در دختران و پسران وجود دارد ،آیا تفاوت معناداری بین دسترسي به اینترنت ؟است

 دسترسز به اینترنت دانشجویانهای  هنس و ایانگین رتبه 27-4 هدول شماره
ایانگین    

 اه رتبه

اجمو  

 ها رتبه

-آزاون یو ان

 ویتنز

Z  سطح

 اعناداری

دسترسز 

 به اینترنت

 0.083 -1.732 14647.500 34348.50 173.48 198 دختر

 31354.50 191.19 164 پسر

   362 کل

 

بین دو گروه ، ویتنز-هدول و نتایج آزاون آااری یواان  اساس ا،العات ارائه شده در بر

به  سطح اعناداری توهه به اقدار با، ر اورد اطالعه در دانشگاه بجنورددختر و پس دانشجویان

. هود نداردپسر به اینترنت و تفاوت اعناداری بین دسترسز دانشجویان دختر و 0.083 ایزان

 نسبت به دانشجویان دختر با ایانگین رتبه 191.19 رسزدست بهدانشجویان پسر با ایانگین رت

ااا این اختالف اعنادار نیست و قابل تعمی  به هااعه . دسترسز بیشتری به اینترنت دارند 173.48

 .باشد نمز اااری

 

اجتماعي های  از شبکه پسر دانشگاه بجنورد میزان استفاده دانشجویان دختر و: 5سوال

 ؟دختران و پسران وجود دارد هو آیا تفاوت معناداری بین استفاداست  مجازی چه قدر

و نتایج  اهتماعز اجازیهای  دسترسز به شبکههای  هنس و ایانگین رتبه 28-4 هدول شماره

 ویتنز  -آزاون یو ان
ایانگین    

 اه رتبه

آزاون یو  ها اجمو  رتبه

 ویتنز-ان

Z  سطح

 ناداریاع

هنس و 

دسترسز 

به 

های  شبکه

 اهتماعز

 0.642 -0.464 15788.5 35489.50 179.24 198 دختر

 30213.50 184.23 164 پسر

   362 کل

 بین دو گروه دانشجویان، ویتنز-هدول و نتایج آزاون آااری یواان  براساس ا،العات ارائه شده در

 0.642 بوه ایوزان   سطح اعناداری توهه به اقدار با، نوردر اورد اطالعه در دانشگاه بجدختر و پس

. اهتماعز اجازی وهود نداردهای  پسر به شبکه تفاوت اعناداری بین دسترسز دانشجویان دختر و

 نسبت به دانشوجویان دختور بوا ایوانگین رتبوه      184.23 رسزدست بهدانشجویان پسر با ایانگین رت

ااا این اختالف اعنادار نیسوت و  . اعز اجازی دارنداهتمهای  دسترسز بیشتری به شبکه 179.24

 . باشد نمز ااریآقابل تعمی  به هااعه 
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با میزان سواد ای  یك از چهار مولفه تشکیل دهنده سواد رسانه بین هر آیا: 6سوال

 همبستگي وجود دارد؟ای  رسانه

 ای  سواد رسانه باای  سازنده سواد رسانههای  ضرایب همبستگز ایان اولفه 29-4 هدول شماره

دسترسز و  

 استفاده

 توانایز تحلیل

 و ارزیابز

 توانایز تولید و ارتباط

 با پیام های رسانه ای

 ایزان تفکر انتقادی

 به رسانه

 0.865** 0.837** 0.850** 0.422** سواد رسانه ای

 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح اعناداری

با یک  000/0در سطح اعناداری احاسبه شده ، هدول رتوهه به نتایج آزاون آااری ارائه شده د با

رابطوه  ای  بوا سوواد رسوانه   ای  سازنده سواد رسوانه های  اولفهدرصد ا،مینان بین  99درصد خطا و 

ایزان این همبستگز برحسب ضریب اسپیران احاسبه شده بوه ترتیوب بورای    . دارد اعنادار وهود

 0.850 ** ارزیابز برابر با با توانایز تحلیل و0.422 ** برابر باها  ایزان دسترسز و استفاده از رسانه

با ایزان تفکر انتقادی به رسانه برابر  0.837 **برابر با ای  رسانههای  پیام ارتباط با با توانایز تولید و

با ای  سازنده سواد رسانههای  اولفهبین  که نشان دهنده همبستگز اثبت و قوی. است0.865 **با 

 . است ای سواد رسانه

، آنهاای  پسران و سطح سواد رسانه بین دختران و، انسانيعلوم دانشکده در  آیا :7سوال 

  ؟دارد وجود تفاوت معناداری

و  انسانزعلوم دختران و پسران دانشجوی  درای  اقایسه ایانگین سواد رسانه 30-4 هدول شماره

 نتایج آزاون تز
 هنس 

 

 تعداد
 

طح س T انحراف استاندارد ایانگین

 اعناداری

 ایانگین سواد

 رسانه ای

-4.381 0.42291 2.3482 73 دختر  0.000 

 0.46364 2.7528 32 پسر

 

بوا  ، بنوابراین . شوود  اوز  تاییدها  واریانس فرض عدم برابری، با توهه به نتایج آزاون آااری

تران دانشوجو  دخبین پسران و : توان گفت ، از0.000 سطح اعناداری و -4.381تز برابر با  اقدار

. درصد را بطه اعناداری وهود دارد 99و با ا،مینان  درصد 1درسطح خطای ، ای از نظر سواد رسانه

ای  سوواد رسوانه   2.3482 از پسران با ایوانگین  2.7528 ای رسانه با ایانگین سواد دانشجویان پسر

 . بیشتری دارند

 

تفاوت ، آنهاای  سواد رسانهپسران و سطح  بین دختران و، فني دانشکدهدر  آیا :8سوال 

  ؟دارد وجود معنادار
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 دانشکده فنز دختران و پسران دانشجوی درای  اقایسه ایانگین سواد رسانه 31-4 هدول شماره 

 و نتایج آزاون تز
 هنس 

 

 تعداد
 

 سطح اعناداری T انحراف استاندارد ایانگین

ایانگین 

 سواد

 رسانه ای

-2.843 0.37456 2.4343 62 دختر  0.005 

 0.40516 2.6229 80 پسر

توز برابور بوا     با اقودار ، بنابراین. شود از ردها  واریانس رابریبفرض ، با توهه به نتایج آزاون آااری

بین پسران و دختران دانشجو از نظر سوواد رسوانه   : توان گفت ، از0.005 سطح اعناداری -2.843

 دانشجویان پسور . ه اعناداری وهود داردبطدرصد را 95و با ا،مینان  درصد 5سطح خطای  در، ای

 . بیشتری دارندای  سواد رسانه 2.4343 از پسران با ایانگین 2.6229ای  رسانه با ایانگین سواد

 

، آنهاای  پسران و سطح سواد رسانه بین دختران و، دانشکده علوم پایه درآیا : 9سوال 

 ؟دارد تفاوت معناداری وجود

و  دختران و پسران دانشجوی علوم پایه درای  نگین سواد رسانهاقایسه ایا 32-4 هدول شماره

 نتایج آزاون تز
 هنس 

 

 تعداد
 

 سطح اعناداری T انحراف استاندارد ایانگین

ایانگین 

 سواد

 رسانه ای

 0.956 -0.056 0.43974 24651 34 دختر

 0.42114 2.4712 28 پسر

بوا  ، بنوابراین . شوود  اوز  تاییدها  ریانسوا فرض عدم تساوی، با توهه به نتایج آزاون آااری

بین پسران و دختران دانشجو از : توان گفت ، از0.956 سطح اعناداری و -0.056تز برابر با  اقدار

ای  رسوانه  دانشوجویان پسور بوا ایوانگین سوواد     . رابطه اعناداری وهوود نودارد  ، نظر سواد رسانه ای

بیشتری دارند ااا این تفاوت اعنادار و قابول  ی ا سواد رسانه 2.4651 از پسران با ایانگین 2.4712

 . تعمی  به هااعه آااری نیست

 

تفاوت ، آنهاای  پسران و سطح سواد رسانه بین دختران و، دانشکده هنر درآیا  :10سوال 

 ؟دارد معناداری وجود

و نتایج  هنردختران و پسران دانشجوی  درای  اقایسه ایانگین سواد رسانه 31-4 هدول شماره

 آزاون تز
 هنس 

 

 تعداد
 

 سطح اعناداری T انحراف استاندارد ایانگین

 0.582 0.555 0.27444 2.5507 27 دخترایانگین 
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 سواد

 رسانه ای

 0.41648 2.4961 23 پسر

تز  با اقدار، بنابراین. شود از تاییدها  واریانس فرض برابری، با توهه به نتایج آزاون آااری

ی هنر از نظر بین پسران و دختران دانشجو: توان گفت ، از0.582 اعناداریسطح  و 0.555برابر با 

 2.5507ای  رسانه دانشجویان دختر با ایانگین سواد .بطه اعناداری وهود نداردرا، سواد رسانه ای

بیشتری دارند ااا این تفاوت اعنادار و قابل تعمی  به ای  سواد رسانه 2.4961 از پسران با ایانگین

 . اری نیستهااعه آا
 

تشکیل های  و مولفهای  رسانه اجتماعي با سواد –آیا بین پایگاه اقتصادی : 11سوال 

 دارد؟ دهنده آن همبستگي وجود

و ای  اهتماعز با سواد رسانه –ضرایب همبستگز ایان پایگاه اقتصادی  32-4 هدول شماره

 آنهای  اولفه
دسترسز و  

 استفاده

توانایز 

 تحلیل

 و ارزیابز

یز تولید توانا

 وارتباط

با پیام های رسانه 

 ای

ایزان تفکر 

 انتقادی

 به رسانه

ایزان 

 سواد

 رسانه ای

پایگاه اقتصادی 

 اهتماعز

** 0.203 **0.147 **0.242  *0.114  **0.221  

 0.000 0.029 0.000 0.005 0.000 سطح اعناداری

ری احاسوبه شوده   سوطح اعنوادا   در، هودول  توهه به نتایج آزاون آااری ارائه شوده در  با

ای  رسانه و با سواد اهتماعز –درصد ا،مینان بین پایگاه اقتصادی  95با یک درصد خطا و  005/0

ایزان این همبستگز برحسب ضریب . اولفه تشکیل دهنده آن رابطه اعنادار وهود دارد چ ار و هر

بوا  ، 203/0: بوا  ابور برهوا   رسانه اسپیران احاسبه شده به ترتیب برای ایزان دسترسز و استفاده از

 :برابور بوا  ای  رسوانه هوای   امپیو  ارتبواط بوا   با توانایز تولید و 0.147 :ارزیابز برابر با توانایز تحلیل و

 اسوت  0.221** برابر بوا ای  رسانه و با سواد 0.114*با ایزان تفکر انتقادی به رسانه برابر با  0.242

و ای  اهتمواعز بوا سوواد رسوانه     –ی بین سوطح پایگواه اقتصواد    که نشان دهنده همبستگز اثبت

 . سازنده آن استهای  اولفه

 

 ها آزمون فرضیهد( 

اجتماعي باال نسبت به  -دانشجویان با پایگاه اقتصادی ای  سطح سواد رسانه -فرضیه اول

دانشجویاني که پایگاه ، اجتماعي پایین متفاوت است –اقتصادی  دانشجویان با پایگاه

 . بیشتری برخوردارندای  ری دارند از سواد رسانهاجتماعي باالت –اقتصادی 
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اهتماعز با  –پایگاه اقتصادی  خصوص والیس در -گزارش آزاون کروسکال 33-4 هدول شماره

 و نتایج آزاون خز دو سواد رسانه ای
اقتصادی  پایگاه 

اهتماعز –  

درهه  خز دو ایانگین رتبه فراوانز

 ازادی

سطح 

 اعناداری

 0.000 2 15.728 149.96 113 پایین ای سواد رسانه

 194.08 192 اتوسط

 204.43 58 با 

  363 کل

پایگاه سه  در، دانشجو اورد اطالعه 363، هدول توهه به ا،العات ارائه شده در با

دانشگاه بجنورد  درنفر(  58) نفر( و با 192اتوسط )، نفر(113پایین )اهتماعز  –اقتصادی 

 204.43 اهتماعز با  –پایگاه اقتصادی دانشجویان ای  رسانه ایانگین رتبه سواد. کنند از تحصیل

 –و دانشجویان پایگاه اقتصادی 194.08 اهتماعز اتوسط –پایگاه اقتصادی  دانشجویان و

خز  اقدار، کروسکال والیسای  نمونه اون آااری چندزنتایج آ،بق . است 149.96 اهتماعز پایین

 با برابر 2 با درهه آزادیها  رتبه ایانگین ح اعناداری تفاوتسط15.728 با رآاده براب دست به دو

سطح  ،P≤ 01/0) صددر 99گیری  که به احتمال  از بنابراین نتیجه .است 000/0

، آن اای  وضعیت سواد رسانهاهتماعز دانشجویان و  –پایگاه اقتصادی رابطه بین ( 0.000اعناداری=

  .است اعنادار
 

و  علوم پایه و علوم انساني، ریاضي فیریكهای  دانشکده بین دانشجویان در: دوم فرضیه

 . دارد اختالف معناداری وجود، آنهاای  سطح سواد رسانه

و نتایج آزاون  برحسب رشتهای  گزارش آزاون کروسکال والیس سواد رسانه 34-4 هدول شماره 

 خز دو
سطح 

 اعناداری

درهه 

 آزادی

  رشته  اوانزفر ها ایانگین رتبه خز دو

 ای سواد رسانه هنر 50 189.33 4.286 3 0.232

 علوم پایه 63 170.77 

 فنز 142 191.64

 علوم انسانز 105 167.07

  کل 360 

 

نفر به سوال پاسص  360، دانشجو 363از اجمو  ، با توهه به ا،العات هدول ارائه شده

در دانشکده علوم انسانز با ترین درصد را ، نفر( 142) که. دکنن از دانشکده تحصیل 4داده اند در 

. نفر( در دانشکده هنر اشغول تحصیل هستند 50)، به خود اختصاص دادند و کمترین درصد
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نفر در دانشکده علوم پایه اشغول تحصیل  63نفر در دانشکده علوم انسانز و  105همچنین 

 .هستند

سطح است و  4.286 خز دوضریب ، الیسکروسکال وای  نمونه اون آااری چندزآ

گیری   از بنابراین نتیجه .باشد از 0.232برابر ، 2آزادی  با درههها  اعناداری تفاوت ایانگین رتبه

 اعنادا، آن اای  وضعیت سواد رسانه دانشجویان و تحصیلزهای  رشتهدانشکده و که رابطه بین 

 دانشجویان دانشکده فنز با ایانگین رتبهای  سواد رسانه: باید گفت ااا در توصیف نتایج. نیست

هنر با های  بعدی دانشجویان دانشکدههای  و در رده. از سایر دانشجویان با تر است 191.64

و در ن ایت 170.77 رشته علوم پایه با ایانگین رتبه و سپس دانشجویان189.33 ایانگین رتبه

البته این اختالف اعنادار و . قرار دارند 167.07 دانشجویان دانشکده علوم انسانز با ایانگین رتبه

 . قابل تعمی  به هااعه آااری نیست

 

. اختالف معناداری وجود دارد، دختران و پسران دانشجوای  بین سواد رسانه: سومفرضیه 

 . باالتری دارندای  رسد دانشجویان پسر سواد رسانه مي به نظر

 و نتایج آزاون تز دختران و پسران دانشجو درای  اقایسه ایانگین سواد رسانه 35-4 هدول شماره
 هنس 

 

 تعداد
 

 سطح اعناداری T انحراف استاندارد ایانگین

 ایانگین سواد

 رسانه ای

-4.029 0.39684 2.4277 198 دختر  0.000 

   0.42775 2.6026 164 پسر

بوا  ، بنوابراین . شوود  اوز  تاییود ها  فرض عدم تفاوت واریانس، با توهه به نتایج آزاون آااری

بین پسران و دختران دانشوجو  : توان گفت ، از0.000 سطح اعناداری و -4.029تز برابر با  اقدار

 درصد را بطوه اعنواداری وهوود    99و با ا،مینان  درصد 1سطح خطای  در، از نظر سواد رسانه ای

از دختوران بوا    2.6026 ای رسوانه  انشجویان پسر بوا ایوانگین سوواد   د :توان گفت از بنابراین. دارد

 . بیشتری دارندای  درصد سواد رسانه1سطح خطای  اعناداری در ،ور به 2.4277 دختران ایانگین

 

در دانشجویان دختر ها  واستفاده از رسانهها  بین میزان دسترسي به رسانه: چهارم فرضیه

 رسد دانشجویان پسر در سطح باالتری مي به نظر. تفاوت معناداری وجود دارد، و پسر

 . قرار دارند

و  پسران دانشجو دختران و درها  اقایسه ایانگین دسترسز و استفاده از رسانه 36-4 هدول شماره

 نتایج آزاون تز
 هنس 

 

 تعداد
 

 سطح اعناداری T انحراف استاندارد ایانگین

ایانگین 

 دسترسز

-2.444 0.44167 2.0536 198 دختر  0.015 

 0.50795 2.1756 164 پسر
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با ، بنابراین. شود از تاییدها  فرض عدم تفاوت واریانس، به نتایج آزاون آااری با توهه

بین پسران و دختران دانشجو : توان گفت ، از0.015 سطح اعناداری و -2.444تز برابر با  اقدار

بطه درصد را 95و با ا،مینان  درصد 5سطح خطای  درها  رسانه دسترسز و استفاده ازاز نظر 

 دسترسز و استفاده ازدانشجویان پسر با ایانگین : توان گفت از بنابراین. دارد اعناداری وهود

درصد  5سطح خطای  اعناداری در ،ور به 2.0536 دختران از دختران با ایانگین 2.1756 ها رسانه

 . دارندها  رسانه از بیشتری دسترسز و استفاده

 

تفاوت ، نشجویان دختر و پسردر دا بین میزان توانایي تحلیل و ارزیابي :پنجم فرضیه

 . قرار دارند رسد دانشجویان پسر در سطح باالتری مي به نظر. معناداری وجود دارد

و  پسران دانشجو دختران و درها  اقایسه ایانگین تحلیل و ارزیابز از رسانه 37-4 هدول شماره

 نتایج آزاون تز

 هنس 
 

 تعداد
 

سطح  T انحراف استاندارد ایانگین

 اعناداری

ایانگین 

تحلیل و 

 ارزیابز

 0.009 -2.615 0.50010 2.4804 198 دختر

 0.51283 2.6201 164 پسر

تز  با اقدار، بنابراین. شود از ردها  فرض برابری واریانس، با توهه به نتایج آزاون آااری

ظر بین پسران و دختران دانشجو از ن: توان گفت ، از0.009 سطح اعناداری و -2.615برابر با 

بطه درصد را 95و با ا،مینان  درصد 5درسطح خطای ها  رسانههای  پیام توانایز تحلیل و ارزیابز

 توانایز تحلیل و ارزیابزدانشجویان پسر با ایانگین : توان گفت از بنابراین. اعناداری وهود دارد

توانایز د درص 5سطح خطای  اعناداری در ،ور به 2.4804 دختران از دختران با ایانگین 2.6201

 . بیشتری دارندتحلیل و ارزیابز 

 

در دانشجویان دختر ای  رسانههای  بین میزان توانایي تولید وارتباط با پیام ششم: فرضیه

 رسد دانشجویان پسر در سطح باالتری مي به نظر. تفاوت معناداری وجود دارد، و پسر

 . قرار دارند

در دختران و پسران ای  رسانههای  اط با پیاماقایسه ایانگین تولید و ارتب 38-4 هدول شماره

 و نتایج آزاون تز دانشجو
 هنس 

 

 تعداد
 

 سطح اعناداری T انحراف استاندارد ایانگین

ایانگین 

 تولید و

ارتباط با 

 0.000 -3.884 0.56034 2.4356 198 دختر

 0.61789 2.6765 164 پسر
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های  پیام

  ای رسانه

با ، بنابراین. شود از تاییدها  فرض عدم تفاوت واریانس، ریبا توهه به نتایج آزاون آاا

بین پسران و دختران دانشجو : توان گفت ، از0.000 و سطح اعناداری -3.884تز برابر با  اقدار

درصد و با ا،مینان  5سطح خطای  درها  رسانههای  پیامای  رسانههای  تولید و ارتباط با پیاماز نظر 

تولید و دانشجویان پسر با ایانگین : توان گفت از بنابراین. ری وهود دارددرصد را بطه اعنادا 95

سطح  اعناداری در ،ور به 2.4356 از دختران با ایانگین 2.6765 ای رسانههای  ارتباط با پیام

 . بیشتری دارندای  رسانههای  تولید و ارتباط با پیامتوانایز درصد  1خطای 

 

، در دانشجویان دختر و پسرها  تقادی نسبت به رسانهبین میزان تفکر ان: هفتمفرضیه 

 . قرار دارند رسد دانشجویان پسر در سطح باالتری مي به نظر. تفاوت معناداری وجود دارد

پسران  در دختران وای  رسانههای  انتقادی نسبت به پیام اقایسه ایانگین تفکر 39-4 هدول شماره

 و نتایج آزاون تز دانشجو
 هنس 

 

 تعداد
 

یانگینا سطح  T انحراف استاندارد 

 اعناداری

ایانگین 

 تفکرانتقادی

-3.409 0.49013 2.6120 198 دختر  0.001 

 0.51364 2.7923 164 پسر

با ، بنابراین. شود تایید ازها  فرض عدم تفاوت واریانس، با توهه به نتایج آزاون آااری

دختران دانشجو  بین پسران و: توان گفت از، 0.001 سطح اعناداریو  -3.409تز برابر با  اقدار

درصد  99و با ا،مینان  درصد 1سطح خطای  در، ها تفکر انتقادی نسبت به رسانهنظر ایزان  از

ایزان تفکر انتقادی دانشجویان پسر با ایانگین : توان گفت از بنابراین. دارد تفاوت اعناداری وهود

سطح خطای  اعناداری در ،ور به 2.6120 ناز دختران با ایانگی 2.7923 ها نسبت به رسانه

 . دارندها  ایزان تفکر انتقادی بیشتری نسبت به رسانهدرصد 1

اجتماعي باال نسبت به  -میزان استفاده دانشجویان با پایگاه اقتصادی : هشتم فرضیه

، مکتوب متفاوت استهای  اجتماعي پایین از رسانه –اقتصادی . دانشجویان با پایگاه

، مکتوبهای  از رسانه، اجتماعي باالتری دارند –ي که پایگاه اقتصادی دانشجویان

 . کنند مي بیشتراستفاده

و ایزان استفاده  اهتماعز -هدول توافقز )کروسکال والیس( پایگاه اقتصادی 40-4 هدول شماره

 و نتایج آزاون خز دواکتوب در دانشجویان های  از رسانه
سطح 

 اعناداری

درهه 

 ازادی

ها انگین رتبهای خز دو  –پایگاه اقتصادی  فراوانز 

 اهتماعز

 

 ایزان استفاده از  پایین 112 174.01 1.287 2 0.525
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های  رسانه اتوسط 190 180.97

 با  57 188.52 اکتوب

 کل  356

های  که ایزان استفاده از رسانه دانشجو اورد اطالعه 359، هدول توهه به ا،العات ارائه شده در با

نفر( و  190اتوسط )، نفر(112پایین )اهتماعز  –پایگاه اقتصادی سه  در، اند اکتوب را اعالم کرده

  .نفر( قرار دارند 57) با 

 –پایگاه اقتصادی دانشجویان  اکتوب درهای  ایزان استفاده از رسانهایانگین رتبه 

و دانشجویان 180.97 توسطاهتماعز ا –پایگاه اقتصادی  دانشجویان و 188.52 اهتماعز با 

کروسکال ای  بر اساس نتایج آااری چند گزینه. است 174.01 اهتماعز پایین –پایگاه اقتصادی 

بنابراین رابطه . بزرگتراست 05/0است که از  0.525 ها سطح اعناداری تفاوت ایانگین، والیس

نتایج قابل . اعنادار نیست ،اکتوبهای  رسانه اهتماعز و ایزان استفاده از –ایان پایگاه اقتصادی 

  .باشد تعمی  به هااعه آااری نمز
  

اجتماعي باال نسبت به  -میزان استفاده دانشجویان با پایگاه اقتصادی : نهم فرضیه

دانشجویاني که ، اجتماعي پایین از اینترنت متفاوت است –دانشجویان با پایگاه اقتصادی 

 . کنند مي استفاده بیشتر، از اینترنت ،اجتماعي باالتری دارند -اقتصادی  پایگاه
 

و ایزان استفاده  اهتماعز -هدول توافقز )کروسکال والیس( پایگاه اقتصادی 42-4 هدول شماره

 و نتایج آزاون خز دواز اینترنت در دانشجویان 
سطح 

 اعناداری

درهه 

 آزادی

ها ایانگین رتبه خز دو  –پایگاه اقتصادی  فراوانز 

 اهتماعز

 

  پایین 113 149.81 18.334 2 0.000

ایزان استفاده 

 از 

 اینترنت

 اتوسط 192 194.56

 با  58 202.84

 کل 363 

پایگواه  سوه   در، دانشوجو اوورد اطالعوه    363، هودول  توهه به ا،العات ارائوه شوده در   با

ایانگین رتبوه  . نفر( قرار دارند 58) نفر( و با 192وسط )ات، نفر(113پایین )اهتماعز  –اقتصادی 

 دانشوجویان  و 202.84 اهتمواعز بوا    –پایگاه اقتصوادی  دانشجویان  ایزان استفاده از اینترنت در

 اهتمواعز پوایین   –و دانشوجویان پایگواه اقتصوادی    194.65 اهتماعز اتوسوط  –پایگاه اقتصادی 

 18.334 خوز دو بوا  ، کروسکال والویس ای  نمونه اون آااری چندزنتایج آبر اساس  .است 149.81

 بنوابراین نتیجوه   .اسوت 000/0بوا  برابور  2بوا درهوه آزادی  هوا   سطح اعناداری تفاوت ایانگین رتبوه 

 .پایگواه رابطوه بوین   ( 0.000سوطح اعنواداری=   ، P≤ 01/0) درصود  99گیری  که به احتموال   از
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علق است و دانشجویان اتاعنادار، آن ااهتماعز دانشجویان و ایزان استفاده از اینترنت  –اقتصادی 

  .کنند از به پایگاه با تر از اینترنت بیشتر استفاده
 

اجتماعي باال نسبت به  -میزان استفاده دانشجویان با پایگاه اقتصادی : دهم فرضیه

، اجتماعي مجازیهای  اجتماعي پایین از شبکه –دانشجویان با پایگاه اقتصادی 

، اجتماعي مجازیهای  از شبکه، اجتماعي باالتری دارند -اقتصادی  دانشجویاني که پایگاه

 . کنند مي استفاده بیشتر
 

و ایزان استفاده  اهتماعز -هدول توافقز )کروسکال والیس( پایگاه اقتصادی 43-4 هدول شماره

  و نتایج آزاون تز اهتماعز اجازی در دانشجویانهای  از شبکه
سطح 

 اعناداری

درهه 

 ازادی

ایانگین رتبه  خز دو

 ها

 –اقتصادی پایگاه  فراوانز

 اهتماعز

 

ایزان استفاده  پایین 113 158.98 10.268 2 0.006

 از 

 اینترنت
 اتوسط 192 189.49

 با  58 208.67

 کل 363 

پایگاه اقتصادی سه  در، دانشجو اورد اطالعه 363، هدول باتوهه به ا،العات ارائه شده در

ایوزان  ایوانگین رتبوه   . نفر( قرار دارنود  58) و با  نفر(192اتوسط )، نفر(113پایین )اهتماعز  –

 و 202.84 اهتمواعز بوا    –پایگاه اقتصادی دانشجویان  در اهتماعز اجازیهای  شبکهاستفاده از 

اهتمواعز   –و دانشجویان پایگاه اقتصادی 194.65 اهتماعز اتوسط –پایگاه اقتصادی  دانشجویان

 خوز دو بوا  ، کروسوکال والویس  ای  نمونوه  اواری چنود  اوون آ زنتایج آبر اساس  .است 49.81 پایین

بنوابراین   .اسوت  0.006 بوا  برابور  2با درهوه آزادی ها  سطح اعناداری تفاوت ایانگین رتبه 10.268

 پایگواه رابطه بین ( 0.006سطح اعناداری= ، P≥ 006/0) درصد99گیری  که به احتمال  از نتیجه

است و دانشجویان اتعلق اعنادار، آن ااز اینترنت اهتماعز دانشجویان و ایزان استفاده  –اقتصادی 

 اهتمواعز اجوازی  هوای   شوبکه درصد ا،مینان از  95درصد و با  5به پایگاه با تر در سطح خطای 

 .کنند از بیشتر استفاده
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ای دانشجویان دانشگاه بجنورد متوسط و روبه پایین  فرضیه یازدهم: سطح سواد رسانه

 است.

 ای دانشجویان سواد رسانه ایانگین: 44 -4هدول 

 واریانس انحراف استاندارد ایانگین با ترین کمترین تعداد شاخص

 0.176  0.41939 2.5062 3.82 1.00 363 رسانه ای سواد

اسوت.   5از  2.51ای دانشوجویان برابور بوا     رسوانه  ایانگین سوواد که دهد  ها نشان از یافته

است. ایوانگین سوواد    3.82و با ترین نمره  1ب شده ای کس ترین نمره سواد رسانه همچنین پایین

تر است تا سطح  ای دانشجویان در ،یف اتوسط قرار دارد ااا به سطح پایین و ضعیف نزدیک رسانه

هودول بعودی    سطح اتوسط را. 3.64تا  2.34و از  شود را شاال از 2.33 تا 1،یف پایین از  با .

 دهد. زای دانشجویان را نشان ا سطح سواد رسانه

 ای دانشجویان سطح سواد رسانه: 45-4هدول 

 درصد تجمیعز درصد فراوانز اعیار

 33.1 33.1 120 ک 

 99.4 66.4 241 اتوسط

 100.0 0.6 2 با 

  100.0 363 کل

  66.4 دانشوجوی اوورد بررسوز، بیشوترین درصود،      363دهد از  ا،العات هدول نشان از

نفور( در   2درصود )  0.6یعنز  و کمترین درصد، ،ی اتوسطا سطح سواد رسانهنفر( در 241)  درصد

 درصود دانشوجویان   99.4ای  ای با  قرار دارنود. در اجموو  سوطح سوواد رسوانه      سطح سواد رسانه

 .شود ارزیابز از در حد اتوسط و پایین دانشگاه بجنورد

   



 

 

 

 

 : فصل پنجم

 گیری بحث و نتیجه
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 صیفيهای تو گیری درباره یافته بحث و نتیجه

در کشور ایران اوورد  به نسبت سابقه آن در دنیا، ای  که قبال  اشاره شد، بحث سواد رسانه ،ور همان

کلز حکایت از این دارد که به این  ،ور بهآاده از این تحقیق  دست بهنتایج غفلت قرار گرفته است. 

داد که سوطح سوواد   نتایج این تحقیق نشان ا   در سطح دانشگاهز نیز باید بیشتر پرداخته شود. 

ای دانشجویان دانشگاه بجنورد در سطح اتوسط رو به پایین قرار دارد. همانطور که در فصول   رسانه

ای با   % از سطح سواد رسانه0.6نفر یعنز  2باشد و تن ا  % از99.4چ ارم نشان داده شد این رق  

دیگور احققوان از هملوه     های این تحقیق با آنچوه پویا از ایون توسوط     برخوردارند. اقایسه یافته

ها )علوم پزشکز اصف ان( گزارش شده است،  ( در اورد دیگر دانشگاه1392ریزی و دیگران ) اشرفز

ای  سطح سواد رسانه زای دانشجویان دانشگاه بجنورد به اراتب ا دهد که سطح سواد رسانه نشان از

اده و همچنوین زاوان اهورای    تر است. اگرچه ابزار اوورد اسوتف   دانشگاه علوم پزشکز اصف ان پایین

باشد، بوا وهوود    نادرستپرسشنااه در دو تحقیق یکز نیست، و از ه اتز این اقایسه امکن است 

اقتصادی دانشجویان، سطح -رسد؛ چراکه پایگاه اهتماعز نظر از پذیرش این تفاوت انطقز بهاین، 

   ای تأثیر دارد. د رسانهفرهنگز احل سکونت و اانند آن بر سطح سوا-علمز دانشگاه، شرایط علمز

دهود   های دیگری را نیز در اختیار اا قرار از هدای از یافته کلز فو ، تحقیق حاضر یافته

برای نمونه در بخشز از سووا ت از  باشد.  ای در بین هااعه هدف از که نشان از ضعف سواد رسانه

، تلویزیون، شبکه اهتماعز، دانشجویان خواسته شد که نام هشت نو  رسانه اورد استفاده )روزنااه

صاحب ااتیاز، دارنده، یا اداره کننوده  ، االکانظور از ...( را نوشته و االک آن را نیز اشخص کنند. 

از  دانشوجویان  %87بیا از  باشد. ...و  سازاان، ن اد، شرکتیک فرد یا تواند  باشد که از رسانه از

صواحبان  از  یوک  . بدین اعنز که آن ا هیچهشت اورد خواسته شده به هیچ یک پاسص نداده بودند

% تن ا یک یا دو اورد را 10اانده نیز حدود شناختند. از درصد باقز  نمز رااورد استفاده های  رسانه

رفت که دانشجویان  و این در حالز است که بنا به سوابق پژوهشز انتظار ازند. ه بودشناسایز کرد

 اورد را بتوانند پاسص دهند. 5یا  4

هوا(   ای دیگر از دانشجویان سوال شد که این اوضو  )یعنز شناسایز صاحبان رسوانه در ه

% از دانشجویان این ایزان را ک  یا خیلوز کو  اعوالم    50چقدر برای آن ا اهمیت دارد که در پاسص 

ها  یعنز بخا قابل توه ز از دانشجویان هنوز به اهمیت شناسایز صاحبان و االکان رسانه کردند.

کننوده اسوت. از    ا و  و کموک  ، ااا بسیار هستنداگرچه توصیفز  ها یافتهدسته از این  اند. پز نبرده

آتوز افیود و راهنموا باشود     هوای   ریزی تواند برای برنااه توصیفز که عل  به آن ا ازهای  دیگر یافته

  عبارتند از:   

 کنند. تلویزیونز داخلز استفاده ازهای  کمتر از یک ساعت از شبکهدانشجویان % 60 -

 کنند. تلویزیونز خارهز استفاده ازهای  کمتر از یک ساعت از شبکهدانشجویان % 92 -
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 کنند. نمز ویز داخلز استفادهیرادهای  اصال  از برنااهدانشجویان % 80 -

 کنند. نمز رادیویز خارهز استفادههای  اصال  از برنااهدانشجویان % 95 -

 خوانند. نمز اصال  روزنااه اکتوبدانشجویان % 72 -

% بیا از یک ساعت از گی  در روز استفاده 18کنند و  نمز اصال  از گی  استفادهدانشجویان % 60 -

 کنند. از

 کنند. خبری اینترنتز استفاده ازهای  از سایتدانشجویان % 77 -

آن ا بیا از یک  از % درصد71اهتماعز هستند که بیا از های  کاربر شبکهدانشجویان % 90 -

 کنند. ها استفاده از در روز از شبکهعت سا

ها  اهتماعز و سایتهای  شبکههای  خیلز ک  در ذیل نوشتهک  و از دانشجویان، دانشجویان % 79 -

 دهند. نظر از

 دانشجویان اعتقدند که تبلیغات تلویزیونز ک  و خیلز ک ، در تبلیغ خود صداقت دارند.% 70 -

هوای رادیوویز و    % دانشوجویان از برنااوه  90ا از بیدهد که  فو  نشان ازهای  ارور یافته

تواند سبک خاص زنودگز   کنند. دلیل ا   این اار از ارزی( استفاده نمز تلویزیونز خارهز )برون

عدم دسترسز بوه تلویزیوون و    های دانشجویز، ها و خابگاه دانشجویز باشد. زندگز همعز در خانه

هوای اهتمواعز، و    ها یا شبکه به رسانه نسبزتگز و همچنین عالقمندی و وابس های ااهواره بشقاب

و های هوشمند باعث شده است که دانشجویان اجوالز   س ولت دسترسز به اینترنت از ،ریق تلفن

های خوارهز   ارزی و همچنین رادیو ای فارسز زبان برون های ااهواره برای استفاده از شبکهااکانز 

سوختز   اورزی را بوه   های تلویزیونز و رادیویز بورون  کهپیدا نکنند. عدم توهه یا عدم استفاده از شب

هوای صودا و سویمای     اعتقادی نسبت داد؛ چراکه اگور اینطوور بوود، برنااوه    -بتوان به د یل ارزشز

و ایون در حوالز اسوت کوه      ؛بایست تا حد زیادی اورد توهه و استفاده باشود  هم وری اسالاز از

 نیستند.نیز ویزیونز و رادیویز داخلز های تل چندان اهل استفاده از شبکهدانشجویان 

بوین  در فارسوز رادیوویز چوه داخلوز و چوه خوارهز احبووبیتز        های  ااه،ور کلز برن به

و بوه   اهتمواعز هوای   کاربران شبکهاز % دانشجویان 90در اقابل  دانشجویان دانشگاه بجنورد ندارد.

رونود و   و ..( بوه شومار اوز    تویتر،، بوک، تلگرام )فیس های اهتماعز تعبیر هدیدتر از کاربران رسانه

های اهتماعز،  ،ور کلز رسانه کنند. به خبری دنبال ازهای  اخبار را از این ،ریق و از ،ریق سایت

 روند. در حال حاضر در بین دانشجویان ا مترین رسانه، به شمار از

های خبوری اینترنتوز هسوتند کوه بوا تسواهل و        ، سایتدواین رسانه احبوب دانشجویان

دهود   ها نشان اوز  های اهتماعز قلمداد کرد. همانطور که داده سنص رسانه توان آن ا را ه  ااح ازتس

کنند، ااوا دسترسوز آن وا بوه      های اکتوب استفاده نمز دانشجویان )همانند عموم اردم( از روزنااه

سو  های خبری اینترنتز  های هوشمند( آن ا را به سمت سایت فضای اجازی )بویژه از ،ریق تلفن

 داده است.
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 های استنباطي گیری درباره یافته بحث و نتیجه

های استنبا،ز، بر اساس آنچه به تفصیل در فصل چ ارم و در قالب هداول اختلف به  از بین یافته

  آاد: دست بهخالصه اوارد زیر  ،ور به ،تصویر کشیده شد

سوواد   ز دختوران اسوت.  ا ا تراعنواداری بو   ،وور  بهپسران ای  سواد رسانهسطح کلز  ،ور به -1

و اسوتفاده از آن وا، ایوزان    هوا   دارای چ ار اولفه است: ایزان دسترسز به رسوانه ای  رسانه

و ایوزان تفکور   ای  رسانههای  توانایز تحلیل و ارزیابز، ایزان توانایز تولید و ارتباط با پیام

اولفوه اوذکور   پسران در هر یک از چ ار ای  انتقادی. نتایج نشان داد که سطح سواد رسانه

 اعنادار با تر از دختران است. ،ور بهنیز، 

اعنوادار   ،ور بها ندسز -انسانز و فنزعلوم های  دانشکدهدر پسران ای  سطح سواد رسانه  -2

سوطح  در علوم پایوه و هنور   های  دانشکدهبا تر از دختران است؛ ااا این اختالف سطح در 

 اعنادار نیست.

دانشوجویان رابطوه اثبوت اعنوادار     ای  سطح سواد رسوانه اهتماعز و -بین پایگاه اقتصادی -3

اهتمواعز بوا تر باشود، سوطح سوواد      -بدین اعنا که هرچوه پایگواه اقتصوادی    برقرار است.

اهتمواعز و سوواد   -اعنادار با تر است. نه تن وا بوین پایگواه اقتصوادی     ،ور بهای نیز  رسانه

اهتمواعز و چ وار    –اه اقتصوادی  رابطه اثبت اعنادار وهود دارد، بلکه بین پایگو ای  رسانه

هوا، توانوایز    ایزان دسترسز و استفاده از رسانهیعنز -ای  دهنده سواد رسانه اولفه تشکیل

 نیوز  -ای، ایوزان تفکور انتقوادی    های رسوانه  تحلیل و ارزیابز، توانایز تولید و ارتباط باپیام

 رابطه اعنادار وهود دارد.

اینترنت رابطه اثبوت اعنوادار برقورار     استفاده از اهتماعز و ایزان –بین پایگاه اقتصادی  -4

 است. یعنز هرچه پایگاه با تر باشد، اصرف اینترنت بیشتر است.

اهتمواعز رابطوه اثبوت    هوای   شوبکه  اهتماعز و ایزان اسوتفاده از  –بین پایگاه اقتصادی  -5

بیشوتر  عز های اهتموا  استفاده از شبکهاعنادار برقرار است. یعنز هرچه پایگاه با تر باشد، 

 است.

های اکتوب، رابطه اعنواداری وهوود    ایان هنس دانشجویان و سطح استفاده آن ا از رسانه -6

 ندارد.

 تفاوت اعناداری بین دسترسز دانشجویان دختر و پسر به اینترنت وهود ندارد. -7

های اهتمواعز   تفاوت اعناداری بین دسترسز و استفاده دانشجویان دختر و پسر به شبکه -8

 ندارد. اجازی وهود

 اختالف اعناداری وهود ندارد.اختلف، های  دانشکدهدانشجویان ای  بین سطح سواد رسانه  -9

ی اعنوادار رابطه های اکتوب،  اهتماعز و ایزان استفاده از رسانه –اقتصادی بین پایگاه  -10

 نیست. برقرار
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. شود از پژوها اشاهدههای  در یک نگاه کلز انسجام و سازگاری انطقز در بین یافته 

بوین پایگواه   آن وا  اسواس  با یکدیگر سازگاری کاال دارند. بر 5و  4، 3های شماره  ،ور ویژه یافته به

عنادار برقورار  اهتماعز رابطه اثبت اهای  اهتماعز و ایزان استفاده از اینترنت و شبکه -اقتصادی 

یشتری برای اتصوال  شود که فرزندان پول ب از باعثها،  ، درآاد بیشتر خانوادهتر است. به زبان ساده

بپردازنود. اسوتفاده بیشوتر از اینترنوت و احتووای آن       های اهتماعز و استفاده از شبکه به اینترنت

دانشجویان باشد. نتایج این بخوا  دسته از این ای  تواند خود دلیلز بر افزایا سطح سواد رسانه از

در ایرانپوور،  یکسان اسوت.   اند هآورد دست به (1390و تقز زاده ) (1389از تحقیق با آنچه ایرانپور )

بور نحووه چگوونگز و ایوزان     ای  با هدف بررسز و شناخت وضعیت و نقا سوواد رسوانه  ای  اطالعه

تعاالز در ایوان دانشوجویان تحصویالت تکمیلوز در دو دانشوگاه اصوف ان و       های  استفاده از رسانه

ای  ا ، وضعیت سوواد رسوانه  اقتصادی ب-صنعتز اصف ان نشان داد که دانشجویان با پایگاه اهتماعز

زاده هموین   همچنوین تقوز   اقتصادی پوایین دارنود.  -ب تری نسبت به دانشجویان با پایگاه اهتماعز

 آورد. دست بهآاوزان ش ر کراان  نتایج را در بین دانا

دهد که اسوتفاده بیشوتر از    نشان از 5تا  3های  نگری یافته همانطور که گفته شد باه  

( نیز نشان دادند که ایزان 1391شجاعز و اایرپور )طح سواد انجر شده است. رسانه به افزایا س

در بین دانشجویان اراکز آاووزش عوالز اسوتان خراسوان     ای  استفاده از رسانه با ایزان سواد رسانه

شمالز، ارتباط استقی  دارد. یعنز هرچه ایزان استفاده پاسخگویان از رسانه بیشوتر باشود ایوزان    

  آن ا نیز با تر است و برعکس. ای سواد رسانه

با نظریه شکاف آگاهز همراستاست؛ بودین ترتیوب کوه بوه     ها  همچنین این بخا از یافته

از هوایز   همعوز در یوک نظوام اهتمواعز، بخوا     های  اوازات افزایا انتشار ا،العات توسط رسانه

کوه پایگواه   هوایز   اقتصادی با تری دارند، سریع تر و بیشوتر از بخوا  -همعیت که پایگاه اهتماعز

کنند و در نتیجه شکاف آگواهز ایوان ایون دو بخوا، بوه هوای        ازپایین دارند ا،العات را کسب 

 .(1391شجاعز، و اایرپور، یابد ) ازکاها، افزایا 

هوای اکتووب    دختران و پسران، هر دو از رسانهنکات هالب توهه دیگر این تحقیق اینکه،  

دون آنکه اخوتالف اعنواداری بوین آن وا باشود( بوه اینترنوت و        ،ور یکسان )ب کنند، به استفاده نمز

های اهتماعز دسترسز دارند، و دیگر اینکه رشته تحصویلز )دانشوکده( ارتبوا،ز بوه سوطح       شبکه

 ای دانشجویان ندارد.  سواد رسانه

 

 پیشنهادات:

و  ی فرهنگزن ادهاکارشناسان ، ای با حضور اسئولین دانشگاه ارائه نشستز با عنوان سواد رسانه -

( ه ت ارائه اندیشز و هلسات ه  ساعات فرهنگز)برای نمونه در قالب  اعضای هیات علمزدیگر 
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نتایج تحقیق حاضر و ایجاد حساسیت و افزایا آگاهز اعضای هیات علمز نسبت به اقوله سواد 

 ای. رسانه

 شز، و سخنرانزتعیین هدف و اأاوریت برای اعاونت فرهنگز ه ت برگزاری کارگاه، دوره آاوز -

 .ویژه برای دانشجویان دختر ای، به رسانه در زاینه سواد

تمرکز هرچه تمااتر دانشگاه برای افزایا آگاهز دانشجویان نسبت به استفاده درست و نادرست  -

، به عنوان ا مترین و رسان( افزارهای پیام های اهتماعز، نرم )شبکه های اهتماعز از رسانه

 .دانشجویانرد استفاده فراگیرترین رسانه او

برای اساتید حق  (دانشجویان )با تأکید بر افزایا تفکر انتقادی ای برگزاری کارگاه سواد رسانه -

 اعارف، ادبیات فارسز و زبان انگلیسز. های التدریس و عضو هیات علمز گروه
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