
  
  

  

  

 اي در بین دانشجویان روابط عمومی اي سواد رسانه مطالعه مقایسه
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند و 

  فرهنگ و هنر تهران کاربردي–دانشگاه علمی 

  ** نوروزيحامد   ،  *اصحاب حبیب زاده
  4/4/1396 :تاریخ پذیرش  22/2/1396 :دریافتتاریخ 

  
  چکیده

 روابط دانشجویان بین در يا  رسانهسواد اي یسهمقااین تحقیق با هدف مطالعه 
 فرهنگ کاربردي– علمی دانشگاه و دماوند واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی

روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماري . شده است انجام تهران هنر و
 و دماوند واحد اسالمی آزادي ها انشگاهدشامل کلیه دانشجویان روابط عمومی 

 با استفاده از روش  که، استتهران هنر و فرهنگ کاربردي – علمی دانشگاه
براي .  نفر انتخاب شدند258تعداد ي متناسب ا طبقهگیري تصادفی  نمونه
شده    محقق ساخته استفادهپرسشنامه در این پژوهش، از ها دادهآوري  جمع
 و هدفمند استفاده (يا رسانه داد که ازنظر ابعاد سواد نتایج حاصل نشان. است

                                                   
 ertabat1388@yahoo.com).    نویسنده مسئول. ( دانشیار ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین*

  .کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی **
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 سازي  خالصه،مختلف هاي یامپ یب ترک،پیام یابی ارزش،ها از رسانه تر یدهگز

بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی دماوند ) مختلف هاي یامپ
که  طوري  به.و دانشجویان علمی کاربردي تفاوت معناداري وجود دارد

اي در بین دانشجویان  هاي پژوهش حاکی از آن بود که سطح سواد رسانه تهیاف
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند باالتر از دانشجویان دانشگاه 

 .علمی کاربردي فرهنگ و هنر است

 ،پیام یب ترک،پیام یابی ارزش،ها رسانهاي،  سواد رسانه: هاي کلیدي واژه
 پیام سازي خالصه

  
  مهمقد

 شمار به ها رسانه اصلی کارکردهاي از بخشی فرهنگی میراث و ها ارزش انتقال هرچند

 بیشتر ها آن و هاست آن کارکرد از بخشی تنها این نظران صاحب ازنظر ولی رود می

 با و هستند جوامع سنتی الگوهاي در تغییر موجد ها هستند و رسانه نوآوري مروج

 .کشند می به چالش را پیش نسل الگوهاي جدید، هنجارهاي و ها ارزش تشویق

سطح سواد  از جامعه مردم که درصورتی گوید می )2014 و 1998 (1پاتر که طور همان
 آنان براي رسانه برابر در خود محافظت امکان باشند، برخوردار پایینی نسبتاً اي رسانه

 برخوردار یباالی اي رسانه سواد سطح از افراد که درصورتی .شد آفرین خواهد مشکل

 کند، می تعریف آنان براي را زندگی معنی تدریجی طور به رسانه اینکه محض به باشند

 تدریج به بود خواهند قادر و افراد کند نمی تغییر ها آن احساسات و ها نگرش رفتارها،

 رسانه و برنامه ببرند بین از کرده ایجاد اطراف دنیاي از ها آن براي رسانه که را تعاریفی

  .)Potter, 1998: 3 (سازند جایگزین خود عقاید با را
 ثابتی نگرش و برداشت واحد اتفاق یک از است متفاوت ممکن افرادچنین  هم

 از را نیز عوامل ها رسانه و است مختلف افراد، تجربیات سطح زیرا نداشته باشند

                                                   
1. Potter 



  

  
  

  
 209  ...   اي در بین دانشجویان   اي سواد رسانه مطالعه مقایسه

 کنترل و اختیار نامخاطب آنکه براي .دهند میقرار  مطالعه مورد گوناگون هاي دیدگاه

 حرکت باالتر به سطوح فهمیدن و دانش سطح از باید نسپارند ها رسانه دست را به خود

 بتوانند یعنی ،باشند داشته معنادار واقع یادگیري در و نمایند علم تولید خود و کنند

 را دانستن و عمیق کردن فکر عمیق و نمایند درك را عناصر و اجزاء حاکم میان روابط

 بلکه نیست مهم یادگیري محصول  زیرا"نمایند اجتناب سطحی تفکر از و بیاموزند

 و ارزشیابی، خالقیت ترکیب، وتحلیل، تجزیه استدالل، قدرت که همان یادگیري فرآیند
 و اطالعات ترکیب اما است ما فراوان اطالعاتی هاي تکه .است مهم باشد می پویایی
 همان و این است مهم مسائل نقادي و یابیارز در ها آن از موقع استفاده به و کاربرد نحوه

   :1391 چشمه سهرابی و شاهین، (دارد اشاره آن به اي رسانه سواد که است اي نکته
 شخصی مفاهیم ایجاد و تعبیر توانایی :از است عبارت اي رسانه بنابراین سواد). 30-29

 رادیو، تلویزیون، طریق از روزه همه که اي دیداري و آوایی نماد هزاران شاید و از صدها

 ).11 :1380 ،1تامن (کنیم می دریافت بازرگانی هاي پیام البته و مجله روزنامه و رایانه،
 با کار و ارزیابی درك، توانایی رمزگشایی، -1 :بتوانند باید اي رسانه باسواد افراد امروزه

 یا و دبیافرینن صدا و تصویر بتوانند متن، -2 باشند داشته را رسانه مختلف اشکال

 سواد است معتقد پاتر ).87 :1385 قاسمی، (باشند داشته را عناصر این از ترکیبی

 در گرفتن قرار فعاالنه براي طور به ما که  استااندازه چشم از اي مجموعه اي رسانه

مواجه  ها آن با که را هایی پیام معناي تا کنیم می برداري بهرهها آن از رسانه معرض
 آشنایی طریق از معرفتی انداز چشم این پاتر ازنظر). Potter, 2005 (کنیم تفسیر شویم می

 فهم: از است عبارت اي رسانه سواد :گوید می زیل .آید می دست به ها رسانه علمی با

 ,Zil (ندنک می ایجاد را ها آن که هایی سازمان و اي رسانه هاي پیام کارکرد و ساختار

2002.(   

                                                   
1. tumen 
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 درك نوع یک اي رسانه سواد گوید می اي رسانه ادسو زمینه در )1385 (شکر خواه

 و داد تمیز یکدیگر از را ها رسانه انواع آن اساس بر توان می که است بر مهارت متکی
 ).27: 1385شکرخواه،  (کرد شناسایی و تفکیک یکدیگر از اي را رسانه تولیدات انواع

 طرفدار چه و باشیم )رمدا رسانه (ها رسانهقدرت  طرفدار چه که بینیم می درهرصورت

 چه هر که خواهیم داشت نظر اتفاق نکته این در احتماالً ،)مدار مخاطب (مخاطبان هوش

 بیشتري کاهش ها رسانه از او  کورکورانهتأثیرپذیري امکان باشد، تر آگاه مخاطب

  خواندنکوشد می که است ارتباطات در جذابی مبحث اي رسانه واقع سواد در. یابد می

 شنیدن یا و درنیامده به نمایش هاي پالن تماشاي نوشتاري، رسانه نانوشته سطرهاي

 :1380 شکرخواه،( بیاموزد مخاطبان به را الکترونیک هاي رسانهاز  نشده پخش صداهاي
 براي که کنند یم ایجاد زیادي تغییرات جمعی، ارتباطات در جدید يها يفناور ).23

 مورد یا داکردهیپ تحول آنان اطالعات ایدب تغییرات این با دانشجویان شدن همگام
 تحوالت. آید وجود به يا رسانه يها امیپ بر بیشتري کنترل امکان تا گیرد قرار دنظریتجد

 اساسی ابهام مبین مدیریتی، و اطالعاتی و علمی انقالبات وجود و حاضر قرن شگرف

 و گیري کلش در دانشجویان محوري نقش. است آینده با مواجهه در بشریت فراروي
 اثربخشی و فعال نقش دانشجویان آنکه براي و است انکارناپذیر تحوالت این رهبري

 يا رسانه اطالعات وتحلیل تجزیه به نیاز باشند داشته جامعه مختلف هاي ر حوزهد
 ابی،یارزش ،ها رسانه از تر و گزیده هدفمند استفاده يرهایمتغ بامطالعه نیبنابرا .دارند

 آزاد دانشگاه یعموم روابط انیدانشجو نیب در انیدانشجو زيسا خالصه ب،یترک
 سطح از توان می تهران هنر و فرهنگ يکاربرد– یعلم دانشگاه و دماوند واحد یاسالم
 سواد سطح بردن باال جهت در را یمناسب بستر و افتهی یآگاه آنان اي رسانه سواد
در  اي رسانه سواد میزان مقایسه و مطالعه به پژوهش ایندر . آورد فراهم آنان اي رسانه

کاربردي  –دانشگاه علمی  و آزاد اسالمی دماوند دانشگاه روابط عمومی دانشجویان بین
اصلی  ن سؤالای هدر واقع این پژوهش به دنبال پاسخ ب. پردازیم می تهران فرهنگ و هنر
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د اسالمی هاي آزا اي در بین دانشجویان دانشگاه است که به چه میزان سطح سواد رسانه
  متفاوت است؟ کاربردي فرهنگ و هنر -دماوند و علمی 

  
  پیشینه تحقیق

ي در داخل و خارج از کشور ا رسانهشده در مورد سواد  در این بخش به تحقیقات انجام
   :شود یم اخیر پرداخته دههدر 

حمایت و : اي هسواد رساننامه خود با عنوان  در پایان) 1392(میرخانی 
ن ای ه بهاي متدین در برابر تلویزیون خانواده)  سال16 تا 12(توانمندسازي نوجوانان 

کنترل «و » ها نظام دهی رسانه«در کنار » اي آموزش سواد رسانه «:یافت نتایج دست
انه محسوب سه شیوه مهم مدیریت تعامل مخاطب کودك و نوجوان با رس» والدین

و والدین ) فرستنده(برخالف راهکارهاي دوم و سوم که به ترتیب بر رسانه . شود می
» مخاطب«اي بر  تمرکز دارند، آموزش سواد رسانه) واسطه میان رسانه و فرزندان(

  . متمرکز است
 مدیران و کارکنان روابط اي هسواد رسان نامه خود با عنوان در پایان) 1392 (رجبی

نتایج ن ای ه، بهاي دولتی کشور و عوامل مرتبط با آن ها و سازمان هاي وزارتخانه عمومی
 عواملی نظیر میزان تحصیالت، سواد بصري، سابقه کار، رشته تحصیلی، :یافت دست

 مدیران اي رسانها بر سواد  رتأثیر به ترتیب بیشترین اي رسانه و مصرف اي رسانهعادت 
 دارند و متغیرهاي سرمایه فرهنگی و پست سازمانی در ها عمومیو کارکنان روابط 

  .  ندارنداي رسانه مستقیم بر سواد تأثیررگرسیون خطی 
اي  سطح سواد رسانه نامه خود با عنوان بررسی در پایان) 1391(خدامرادي 

 :یافت دستنتایج ن ای ه ب)مطالعه موردي استان چهارمحال و بختیاري( فرهنگیان
فرهنگیان از تلویزیون بیشترین استفاده را دارند و فهم نهایی از واقعیت در مورد یک 

فرهنگیان مقطع  .گیرد از طریق تلویزیون صورت می اي، رویداد یا موضوع رسانه
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التحصیالن  اي باالتري برخوردارند و فارغ مقاطع دیگر از سواد رسانهمتوسطه نسبت به 
اي  رسانه رشته علوم تجربی و کسانی که داراي مدرك کارشناسی ارشد هستند از سواد

 اي  رسانههمچنین فرهنگیان زن نسبت به فرهنگیان مرد از سواد باالتري برخوردارند،
   .باالتري برخوردار هستند

 کتابداران اي رسانهبا عنوان  بررسی وضعیت سواد  ر پژوهشی د)1390( بازبین
نتایج ن ای ه ب اجتماعیهاي رسانه دانشگاه رازي کرمانشاه در استفاده از هاي کتابخانه

 دیگر هاي و کتابخانه  کتابداران کتابخانه دانشکده کشاورزي کمترین میزان :یافت دست
 استفاده در کتابداران مهارت و آشنایی یزانم و اي رسانه سواد میزان(نیز در هر دو مورد 

نکه کتابداران مورد ای هبا توجه ب. در طیف متوسط قرار دارند)ها اجتماع رسانه انواع از
 ندیده بودند؛ اما وضعیت سواد اي رسانه آموزشی سواد هاي دوره گونه هیچپژوهش 

 هاي دورهر دادن  انتظار داشت با قراتوان میها متوسط بود در نتیجه   آناي رسانه
  . دباشآموزشی این میزان قابل ارتقا 

 سنجش سواد ا عنوان کارشناسی ارشد خود بنامه پایان در )1390(شاهین 
نتایج ن ای هب ، دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهراناي رسانه
در بین دو  ها رسانه از تر گزیده تفاوت معناداري بین استفاده هدفمند و :یافت دست

 از متغیرهاي مورد بررسی یعنی درك کدام هیچهمچنین بین .  وجود نداردیادشدهجامعه 
، آشنایی با زبان انگلیسی و سازي خالصه، ارزشیابی، ترکیب، ها رسانهو نحوه کار 

 یادشده نوین بر اساس آزمون تی مستقل تفاوت معناداري بین دو جامعه هاي فناوري
 در بین اي رسانه پژوهش حاکی از آن بود که سطح سواد يها یافته. مشاهده نشد

  . باشد میتر از متوسط و مطلوب دانشجویان دو دانشگاه در سطح باال
 بررسی  خود با عنوان در پژوهش)1390(احمدآبادي  توسلی، سجادي و نیلی

رسانی پزشکی دانشگاه علوم   دانشجویان کتابداري و اطالعاي رسانهوضعیت سواد 
 زبان انگلیسی، کامپیوتر و هاي مهارت  :یافت  دستنتایج ن ای ه، باصفهانپزشکی 

 بر اي رسانه سواد تأثیرهمچنین .  افراد تأثیرگذار هستنداي رسانهاینترنت در سواد 
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، ارزشیابی ها رسانه، درك و نحوه کار ها رسانه از تر گزیده استفاده هدفمند و هاي مقوله
 بسیار ها رسانه پیام سازي خالصه  وها رسانه مختلف هاي امپی، ترکیب ها رسانه هاي پیام

 دانشجویان اي رسانهها دریافتند که سواد  همچنین در این پژوهش آن. چشمگیر است
 پزشکی در سطح پایینی قرار دارد و از وضعیت مطلوبی رسانی اطالعکتابداري و 

  . برخوردار نیست
بررسی عوامل موثر در ارتقا سواد در تحقیق خود با عنوان ) 1390( گشانی

 22مطالعه موردي کارشناسان روابط عمومی مناطق ( کارشناسان روابط عمومی اي هرسان
  که اکثریت پاسخگویان با واژه سواد :یافت دستنتایج ن ای ه، ب)گانه شهرداري تهران

اکثریت .  استشان فعلیها تحصیالتشان مرتبط با شغل  د و بیشتر آن آشنا هستناي رسانه
 اند گذرانده را اي رسانه آموزشی در زمینه آشنایی و یادگیري سواد هاي دورهپاسخگویان 

بیشتر افراد .  اعتقاد دارنداي رسانهو به میزان زیاد و خیلی زیادي به آموزش سواد 
 در تقویت حرفه روابط تواند میاد و خیلی زیادي  به میزان زیاي رسانهمعتقدند که سواد 
   .باشدعمومی تأثیرگذار 

 اي ه سواد رساناي هبررسی مقایس خود با عنوان نامه پایاندر  )1390( زاده تقی
 به "هاي شهرکرمان مطالعه موردي دبیرستان"آموزمقطع متوسطه  دختران وپسران دانش

آموزان سال چهارم متوسطه   دانشاي رسانهطورکلی سواد   به:یافت نتایج زیر دست
   .پرورش، در سطح متوسط استو  آموزش انسانی هاي خروجیعنوان  به

 مبتنی اي رسانه سواد آموزش تأثیر  به بررسی)1395 (آبادي علی و زارعی نیازي،
 سواد آموزش که گیرند وزان پرداخته و نتیجه میآم دانش آگاهی میزان بر فناوري بر

 آموزان دانش آگاهی میزان افزایش باعث ارتباطات و اطالعات فناوري بر مبتنی اي رسانه
  انجام هاي پژوهش سایر راستاي در پژوهش این نتایج .است شده اي رسانه سواد از

 سواد آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده مثبت نقش بیانگر شده،
   .بود اي رسانه سواد اساسی هاي مؤلفه با ارتباط در آگاهی افزایش و اي رسانه
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 " اجتماعیاي رسانهکتابدار، مدرس سواد " با عنوان اي مطالعه در )2012( 1بریج
 سنگین قانونی و هاي محدودیت که بسیاري از معلمان مدرسه با کند میبیان 

 رغم به -) برخط( ینالآموزان در محیط آن  تعامل با دانش زمینه در اي منطقه هاي سیاست
 اجتماعی استفاده هاي رسانه هاي سایتنه از آموزان فعاال این واقعیت که اکثریت دانش

    .  مواجه هستند-ندکن
 هاي چالش و اي رسانه با عنوان سواد مقاله خوددر  )2004( 2نوینگستولی
 دانشگاهی و هاي گفتمان که در کند مییان عاتی و ارتباطی جدید ب اطالهاي فناوري

 - چاپی و سمعیهاي رسانه از تمرکز سنتی خود بر اي رسانهسیاسی، مفهوم سواد 
 را اي رسانهاو سواد .  استیافته توسعه جدید هاي رسانهبصري مثل اینترنت و دیگر 

تعریف  مختلف هاي زمینهوتحلیل، ارزیابی و ایجاد پیام در  توانایی دسترسی، تجزیه
   .کند می

 از نوجوانان تأثیرپذیري در تحقیق خود با عنوان) 2009( دیگران و 3پریماك

 تأثیر اي رسانه سواد هاي برنامه :یافتند دستنتایج ن ای هسیگار ب ضد اي رسانه آموزش

وجود،  بااین .است داشته سیگار مصرف در نوجوان آموزان دانش آگاهی بر مثبتی
   .کرد دنخواه بیشتري کمک تأثیر این افزایش هب نیز سنتی هاي برنامه

 وضعیت با رابطه در گزارشی در تحقیق خود با عنوان) 2011( دیگران و پیسینکا

 آموزش آموزشی، نظام :یافتند دستنتایج ن ای هباسک، ب اجتماع مدرسه در اي رسانه سواد

 استفاده ضمن در. ستا قرار نداده خود آموزشی هاي برنامه اولویت در را اي رسانه سواد

  . است داشته آموزان دانش دیجیتالی هاي مهارت بر بیشتري تأثیر تر جوان معلمان از

                                                   
1. Bridges 
2. livingstonea 
3. Primack 
4. Piscina 
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 از استفاده و اي رسانه سواد در تحقیق خود با عنوان) 2012( 1جاکوبسون و کالور

 ها فناوري :یافتند دستنتایج ن ای هشهروندي، ب انتخاب تشویق یک روش عنوان به آن

 جامعه افراد همه بین هاي جدید فناوري از استفاده وجود،  این با .نیستند نهایی هدف

 سواد و اي رسانه سواد داشتن نیازمند ها رسانه این از مؤثر استفاده و شود داده آموزش

   .است اطالعاتی
 و اي رسانه سواد در تحقیق خود با عنوان آموزش) 2011( دیگران و 2ویتورث

 اولستر دانشگاه عالی آموزش ارشد آکادمی کارشناسی قطعم به پژوهشگران اطالعاتی

منبع  یک ایجاد براي تالش در پروژه این :یافتند  دستنتایج ن ای هشمالی ب ایرلند 
 در اطالعاتی و اي رسانه سواد هاي مهارت توسعه به کمک جهت باز آموزشی

 منبع این دوجو که کند می توصیه است و ارشد کارشناسی مقطع پژوهشگر دانشجویان

   .دهد آموزش فردگرا و مستقل خالق، را دانشجویان تواند می آموزشی
 راهبرد: کنگ هنگ در اي رسانه سواد در تحقیق خود با عنوان ارتقاء) 2012( 3لی

 محرکه  نیروي؛است بخش 9 شامل مدل  این :یافت دستنتایج ن ای هاي ب شبکه مدل یک

 این .شبکه گسترش و شبکه؛ شبکه؛ ارتباطات کزمرا شبکه؛ پیکربندي شبکه، اندازي راه

 کنگی هنگ چارچوب در اطالعاتی و اي رسانه سواد اجزاي و تعریف ،بررسی به مقاله
 سواد از انتظار مورد پیامدهاي درباره همچنین پژوهش این .است پرداخته چینی

   .است کرده بحث جهانی و اجتماعی سطوح فردي، در اطالعاتی و اي رسانه
 ایجاد :پژوهان دانش به دانشجویان در تحقیق خود با عنوان تبدیل) 2012( 4رمادی

 :یافتند دستنتایج ن ای هارتباط، ب برقراري طریق از و اطالعاتی اي رسانه سواد هاي قابلیت
 طور به که است ها این دانشگاه دانشجویان براي ها قابلیت نای هتوسع هاي راه از یکی

 علمی ارتباطات فرآیند در خود تحقیقات توزیع و اطالعات دتولی طریق از و فعاالنه

                                                   
1. Culver & Jacobson 
2. Whitworth, 
3. Lee 
4. Mader 
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 ها آن علمی تولیدات به دیجیتال سازمانی مخزن یک از طریق دیگران و شوند درگیر

  . باشند داشته دسترسی
 مطالعه :اطالعاتی و يا رسانه سواد در تحقیق خود با عنوان ارتقاي) 2012( 1بگوم

ن ای هب بنگالدش داکا پایتخت اهالی از نفر 100 بنگالدش در بین عمومی بخش موردي
 رقابت یک يانداز راه که بودند معتقد پژوهش جامعه درصد از58  :یافت دستنتایج 

 اطالعاتی و يا رسانه سواد سطح ارتقاي براي راهی مؤسسات آموزشی در آگاهی بزرگ

 در. کنند یم تاینترنت دریاف از را خود نیاز مورد اطالعات درصد 45 ها آن .است مردم

 فراهم بنگالدش در اطالعاتی ي وا رسانه سواد ارتقا براي الزم يها رساختیز ضمن

 ي راا رسانه سواد باید دولت که، بودند معتقد پژوهش اکثریت جامعه همچنین،. نیست

  . تقویت کند2021سال  در دیجیتالی بنگالدش یک به رسیدن منظور به
ن ای هدهد ک ل و خارج از کشور نشان میشده در داخ  بررسی تحقیقات انجام

اما تحقیقات . موضوع براي پژوهشگران و محققان این حوزه موردتوجه بوده است
اي در اولویت آموزشی مراکز آموزشی نبوده  اند که مبحث سواد رسانه داخلی نشان داده

ملی نظیر اند و عوا اي در حد متوسط برخوردار بوده و دانشجویان معموالً از سواد رسانه
اي و مصرف  میزان تحصیالت، سواد بصري، سابقه کار، رشته تحصیلی، عادت رسانه

تفاوت معناداري بین . اند اي داشته اي به ترتیب بیشترین تأثیر را بر سواد رسانه رسانه
ها، ارزشیابی، ترکیب،  ها و درك و نحوه کار رسانه تر از رسانه استفاده هدفمند و گزیده

 .ر بین دانشجویان وجود نداردسازي د خالصه

  
  چارچوب نظري تحقیق

 است که در دو سطح عمل يا  رسانهيها امی، توان ارزیابی پيا بز، سواد رسانهها  نظر از
 ییها ، در سطح نخستین و مقدماتی، مخاطب به موضوعات و پرسشسو کی از ؛کند یم

                                                   
1. Begum 
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 چه با ؟کند ی ماستفاده یفنون چه از ؟ندیآفر ی مرا يا  رسانه يها امیمانند چه کسی پ
 مخاطب ،تر قی عمسطحی در دیگر، سوي از و دارد توجه ؟کند ی مارسال را پیام هدفی
 سپاسگر،(دهد  ی مقرار مدنظر را پیام در مستتر و پنهان زندگی يها  سبکوها  ارزش
 سطح نخستین و مقدماتی، بخشی از يها  پرسشرسد ی منظر به). 241 :1384

نظر السول، در هر  که از چرا.  السول در تعریف ارتباطات باشدرولدها  يها پرسش
؟ چگونه دیگو ی؟ براي چه کسی مدیگو ی؟ چه مدیگو یکه م«ارتباط شش پرسش 

 معتقد سپاسگر. شود ی ممطرح »؟دیگو ی متأثیري چه با ؟دیگو ی م ؟ براي چهدیگو یم
بز در زمینه سواد ها کرد بین رویکرد السول در زمینه ارتباطات و رویتوان ی که ماست
 به شرح زیر هی تلفیقی صورت داد و بدین ترتیب در این الگوي ترکیبی دواليا رسانه

  :شود یتشکیل م
شده در   زندگی ارائهيها ها و سبک در این الیه ارزش:  الیه درونی و مرکزي-1

 و فهم ردیگ یمتر پیام را در بر  پنهانيها یژگیاین الیه و. ردیگ یپیام مورد بررسی قرار م
مخاطبی که از دانش بیشتر و .  از الیه بیرونی استتر دهیچی مبتنی بر آن، پيا سواد رسانه

 آشکار و يها امیپو  زندگی يها ها و سبک  ارزشتواند ی برخوردار باشد ميتر قیعم
 يا وهیاعمال و کارهایی است که به ش«منظور از سبک زندگی . پنهان را تشخیص دهد

 شامل آن دسته از  و و حاصل ادراکاتی خاص هستنداند شده يندب خاص طبقه
  ).67 :1384 ،یفاضل(اند  مشاهده  صورت عملی قابل  افراد است که بهيها تیاولو

ها بر افکار و   را که رسانهيا ی قادر است که زندگيا مخاطب داراي سواد رسانه
  .، تشخیص دهدکنند یاعمال و زندگی او اعمال م

 يا  اصلی ارتباطات رسانهيها  در این الیه مؤلفه:ونی و پیرامونی الیه بیر-2
؟ دیگو ی؟ چگونه مدیگو ی؟ چه مدیگو ی؟ براي چه کسی مدیگو یم که«السول، یعنی 

بدین ترتیب که مخاطب . شود یمطرح م» ؟دیگو ی؟ با چه تأثیري مدیگو ی چه ميبرا
کنندگان،  ردانان، بازیگران، تهیهکارگ (امی پدیدآورندگان پتواند ی، ميا باسواد رسانه
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این مخاطب ). دیگو یچه کسی م(را تشخیص دهد ...) گذاران، نویسندگان و سیاست
، یعنی همان ...)نحوه تدوین، نورپردازي، مونتاژ و (امی ابعاد فنی تولید و ارائه پتواند یم

خاطب همچنین م). دیگو یچگونه م(شناختی موردنظر پاتر را درك کند  بعد زیبایی
سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و  (نانی قادر به فهم هدف پیام آفريا داراي سواد رسانه

 پیام که است امر این تشخیص  و) دیگو ی و براي چه مدیگو یچه م(باشد  یم) فرهنگی
عالوه ). دیگو یبراي چه کسی م( است شده پخش و تهیه مخاطبان از گروهی چه براي

 تا میزان تأثیرگذاري پیام دهد ی به مخاطب این قدرت را ميا بر این، داشتن سواد رسانه
با چه تأثیري (زا یا اثرات مثبت آن را تشخیص دهد  را تعیین کند و پیامدهاي آسیب

  ).261 -241 :1384سپاسگر، ( )؟دیگو یم
 همانند فیلتري داوري کننده يا و همکارانش، سواد رسانه1به نظر الیزابت تامن 

 عبور يا  فیلتر سواد رسانهيها هیکه جهان متراکم از پیام، از ال ؛ چنانکند یعمل م
 الیه سه   دريا از دید تامن پیام رسانه. شود می؛ شکل مواجهه با پیام معنادار کند یم

  :کند ی معمل
ن معنا که ای هها ب ریزي شخصی در نحوه استفاده از رسانه اهمیت برنامه: الیه اول

صورت  ها دارد و به اب و تماشاي انواع مختلف برنامهمخاطب توجه بیشتري به انتخ
ها   و دیگر رسانهها لمی الکترونیکی، فيها يمشخصی به استفاده از تلویزیون، ویدئو، باز

  .دهد ی و میزان مصرف را کاهش مپردازد یم
 کند ی توجه ميا تر رسانه  نامحسوسيها  در این سطح، مخاطب به جنبه:الیه دوم

؟ چه سازد ی را ميا  رسانهيها امی چه کسی پ:هاي عمیقی مانند  موضوعها و و به پرسش
 و چه کسی برد ی؟ چه کسی از ارسال پیام سود مشود یهدفی با فرستادن پیام دنبال م

  .پردازد یم... ؟ وکند یضرر م

                                                   
1. thoman 
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با این . هاست  الزم براي تماشاي انتقادي رسانهيها  این الیه مهارت:الیه سوم
 يها  به تجزیه و پرسش درباره چارچوب ساخت پیام و جنبهها، مخاطب مهارت

، ها هی شدن التر قی با عم،بنابراین تعریف). Thoman, 1995: 2(پردازد  یجاافتاده در آن م
ترتیب که در الیه اول، مخاطب خود  این ؛ بهشود ی مخاطبان بیشتر ميا میزان سواد رسانه

ه مصرف داشته باشد و در الیه دوم، با توجه  در استفاده از رسانه، جیرکند یرا ملزم م
ها که مطلوب مخاطب است، برگزیده و بقیه  دهنده برخی از پیام  پیاميها یژگیبه و
. شود ی پرداخته ميا  رسانهيها امینقد پ در الیه سوم نیز به. شود یها نادیده گرفته م پیام

 وي را در برابر هر متن  با دادن توانمندي خاصی به مخاطب،يا بنابراین سواد رسانه
کند  ینوشتاري یا دیداري و شنیداري از حالت انفعال به وضعیتی فعال تبدیل م

  ).281 :1385سپاسگر، (
، »ساختارهاي دانش« الگویی چندعاملی است و يا نظر جیمز پاتر، سواد رسانه از

 يها عامل» ها ییها و توانا مهارت«و » وظایف پردازش اطالعات«، »شخصیجایگاه «
 بر اساس دیدگاه پاتر، ارتباط این عوامل، فضایی و   . وي هستنديا مدل سواد رسانه

 قرار يا است؛ در هر برش عرضی، یکی از عوامل سواد رسانه) نه سطحی (یحلزون
 :1384سپاسگر، (کنند  یرو هر یک از عوامل، عامل دیگر را پشتیبانی م دارند و ازاین

  :شود یاین عوامل اشاره مدر ادامه به هر یک از ). 291
 يها اي از دانسته پیچیده هم  دانش منظومه بهيساختارها : دانشيساختارها) الف

شکل و   بیيا ن منظومه، تودهای هک نخست آن.  خاصی دارديها یژگیمخاطبان است که و
. دهی به آن، وضعیت فعال دارند وبرهم از اطالعات نیست و مخاطبان در شکل درهم

برخی از . پیچیده، ارزش برابر و یکسان ندارند هم ها در این بافت به دانستهکه  دوم آن
. تر هستند و برخی ارزش کمتري در وضعیت ساختارهاي دانشی دارند اطالعات مهم

طورکلی، اطالعاتی که  ها و به  آنيها شهی تلویزیون و هنرپيها براي مثال دانستن عنوان
» ساختارهاي دانش«اهمیتی در  ، اطالعات کمدشون یارائه م» چه«در پاسخ به عنصر 
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و » چرا «يها  هستند که در پاسخ به پرسشییها اطالعات ارزشمندتر، دانسته. هستند
 يا  که ساختارهاي دانش رسانهکند یپاتر همچنین یادآوري م. شوند یمطرح م» چگونه«

  :گیرد افراد پنج حوزه را در برمی
   جهان واقعی -4 يا  صنایع رسانه-3 يا ه تأثیر رسان-2 يا محتواي رسانه -1

کننده منبع شخصی در برابر رسانه   منظومه دانش این پنج حوزه، پشتیبانی.  خود-5
  .است

 ها انگیزشی مخاطبان از رسانه؟؟؟؟؟  عامل اهداف و سائق نی ا: منبع شخصی)ب
جایگاه قوي و ترتیب که  این گیرد؛ به  پیوستاري از کنش فعاالنه تا منفعل را در برمیو

؛ جایگاه ضعیف یعنی مخاطبان، از شود ی مخاطبان در برابر رسانه مطرح مفیضع
بنابراین .  خودآگاه نیستند و کنترل کمی بر روش استفاده از آن دارنديا اهداف رسانه

، به قوي يا وتحلیل پیام رسانه  گوناگون و تجزیهيها استفاده هدفمند مخاطبان از رسانه
  .شود یان منجر مشدن جایگاه آن

 مخاطب، در يا  به نظر پاتر، سواد رسانه: وظایف پردازش پیام اطالعات)ج
نظام مندي   که در سهپردازد یاطالعات م» پردازش کنندگی« شکل به وظیفه نیتر یعال

در گزینشگري، . شود یمتبلور م»  معناییيها سازه«و » همتاسازي معنایی«، »گزینشگري«
گیري،  این تصمیم.  که با پیام مواجه شود یا آن را نادیده بگیردردیگ یمخاطب تصمیم م

که مخاطب تصمیم به برخورداري از پیام بگیرد،   کامالً ارادي دارد و درصورتیيا جنبه
دیگر، مخاطب معناي هر پیام را بامنظور  عبارت به. شود یپیام براي او حامل معنا م

ین سطح، نمادهاي مستتر و آشکار اطالعات  و در نتیجه در اسازد یمعنایی خود همتا م
از سوي دیگر، در مرحله گزینشگري، تمرکز مخاطب بر . کند یرا کشف و شناسایی م

در دیدگاه پاتر منظور از محیط، هم . ها در محیط است  دریافتی از رسانهيها امیبررسی پ
نظومه در مرحله دوم، مخاطب بر م. اي دیگر است جهان واقعی و هم منابع رسانه

 که با معناهاي پردازد یهایی م  یعنی به پیامشود ییافته نمادها در پیام متمرکز م انسجام
در مرحله سوم، مخاطب بار دیگر به مرحله اول، . دنآموخته او درگذشته هماهنگ باش
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گردد و سعی دارد این ساختارها را گسترش دهد  یعنی ساختارهاي دانش برمی
  ).291-341 :1384سپاسگر، (

، »ساختارهاي دانش«از عوامل گوناگون » يا سواد رسانه«بنابراین از منظر پاتر 
. کنند یشده است که یکدیگر را پشتیبانی م تشکیل» پردازش پیام«و » جایگاه مخاطب«

 حدود دانش مخاطب نسبت به تواند یاین الگو نسبت به الگوهاي دیگر، بیشتر م
تر از همه نظام معنایی پیام را  ها و مهم ه از رسانه الزم براي استفاديها ها، مهارت رسانه

 را داراي چهار بعد شناختی، يا همچنین جیمز پاتر سواد رسانه. مورد بررسی قرار دهد
 تحقیق به آن يا  که در بخش ابعاد سواد رسانهداند یاحساسی، اخالقی و زیباشناختی م

   .شود یپرداخته م
ها فاصله اطالعاتی بین طبقات   که رسانهنظریه شکاف آگاهی بر این عقیده است

ها   چرا که شیوه ارتباطات مردم با رسانه،سازند روز بیشتر می مختلف مردم را روزبه
ها و نحوه  متفاوت است و چگونگی برخورداري آنان، یا میزان دسترسی به رسانه

ان با زم  هم.شود استفاده از اطالعات نیز یکی از عوامل وجود این شکاف محسوب می
هاي همگانی در یک جامعه، بخشی از مردم که شرایط  جریان اطالعات توسط رسانه

تري نسبت به بخشی از مردم که وضع  اقتصادي بهتري دارند دسترسی بیشتر و سریع
بنابراین، شکاف در میزان آگاهی بین . ند آور تر دارند، به دست می معیشتی نامناسب

ها کاهش یابد موجب افزایش  نچه که توسط رسانهآ هاي مختلف مردم بیشتر از گروه
 .شود ها بین آگاهی آنان می فاصله

معتقدند که افزایش اطالعات در جامعه ) 1970 (و اوئلین تیکهونور، دونوهو
بدین معنی که گروهی از مردم . گیرد طور یکنواخت صورت نمی توسط اعضا جامعه به

وانایی و شرایط بهتري دارند تا اطالعات را که از طبقات اقتصادي باالیی برخوردارند، ت
گروهی هستند که  گروه اول،: شوند پس مردم جامعه به دو گروه تقسیم می .کسب کنند

ها اطالعات زیادي دارند و  دهند، آن کرده جامعه تشکیل می اعضاء آن را افراد تحصیل



 
 
 
 
 
 
 

  1396، زمستان 12هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      222

؟؟؟؟؟؟ طالعه سواد مبا کنند و گروه دوم، گروهی  توانند اظهارنظر  چیز می در مورد هر
ها در  اي در بین دانشجویان هستند که دانش و سواد کمتري دارند و آگاهی آن رسانه
این است  ترین موضوعی که قابل ذ کر است،  مهم.مسائل پیرامونشان اندك است مورد

هایی که داراي  چرا که آن ،شود تر و بیشتر می روز عمیق ن فاصله اطالعاتی روزبهای هک
) 1965-1949 ( سال16نسبتشان در طول )  درصد60 (اند  بیشتري بودهسطح سواد

 درصد رشد برخوردار 25تر، از  که افراد با سطح سواد پایین یافته است درحالی افزایش
نتایج این تحقیق همچنین ثابت کرده است که فاصله یا شکاف آگاهی همیشه . اند بوده

  ).361: 1381 سورین و تانکارد،(افتد  اتفاق نمی
 مورد جامعه در دانش قدرتمند يساختارها شناخت بر افزون حاضر، پژوهش در
 لحاظ، نیبد. است شده مطالعه زین اي رسانه سواد هاي مهارت از ها آن شناخت مطالعه،
 هدفمند استفاده چون هایی مهارت به ازین ها رسانه با مواجهه جهت انیدانشجو شناخت
  .است شده  تحلیل سازي خالصه  وبیترک ابی،یارزش ،ها رسانه از تر و گزیده
  

 ها سؤال

 و دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند دانشجویان يا رسانه سواد سطح آیا بین 
 تفاوت ها رسانهاز  تر دهیگز و هدفمند استفاده تهران در کاربردي-دانشگاه علمی 

  دارد؟ وجود
 و المی واحد دماونددانشگاه آزاد اس دانشجویان يا رسانه سواد سطح آیا بین 

 وجود دارد؟ تفاوت پیام ارزشیابی در تهران کاربردي -دانشگاه علمی 

 و دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند دانشجویان يا رسانه سواد سطح آیا بین 
 دارد؟ تفاوت وجود مختلف يها امیپ ترکیب در تهران کاربردي -دانشگاه علمی 

 و دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند ندانشجویا يا رسانه سواد سطح آیا بین 
 دارد؟ تفاوت وجود مختلف يها امیپ يساز خالصه در تهران کاربردي - دانشگاه علمی
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 ها هیفرض

 و هدفمند استفاده درروابط عمومی دانشجویان  يا رسانه سواد سطح بین

 .دارد وجود تفاوت ها از رسانه تر دهیگز

 تفاوت پیام ارزشیابی درابط عمومی رو دانشجویان يا رسانه سواد سطح بین

 .وجود دارد

 ،مختلف يها امیپ ترکیب در  روابط عمومیدانشجویان يا رسانه سواد سطح بین
 .دارد تفاوت وجود

 يها امیپ سازي خالصه در  روابط عمومیدانشجویان يا رسانه سواد سطح بین
  .دارد تفاوت وجود ،مختلف
  

  روش پژوهش
 نوع از اطالعات توصیفی گردآوري نحوه ازنظر و برديکار هدف ازنظر حاضر تحقیق

جامعه . است ها مقایسه میانگین از نوع متغیرها بین ارتباط ازنظر .باشد می پیمایشی
و ) نفر 1800 (هاي آزاد اسالمی واحد دماوند آماري این تحقیق دانشجویان دانشگاه

یین حجم نمونه از باشند که براي تع می) نفر 1400(علمی کاربردي فرهنگ و هنر 
نفر از دانشجویان  125نفر؛ که  258برابر است با  که. فرمول کوکران استفاده گردید

نفر از دانشجویان روابط عمومی دانشگاه  133روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردي و 
تصادفی  گیري نمونه تحقیق از روش ایندر . آزاد اسالمی واحد دماوند انتخاب شدند

 تهیه در که ، استپرسشنامه ها داده آوري جمع ابزار پژوهش این در. شدفاده استاي  طبقه

 مورد پرسشنامه بنابراین است، شده المللی استفاده بین شده استاندارد هاي شاخص از آن

 بوده مناسب اعتبار  داراي،پژوهش این هاي داده آوري جمع هايابزار از یکی عنوان به نیز

آزمون  یک محتواي اعتبار. است شده حاصل محتوایی ریقط به آن اعتبار واقع در و
 تحقیق  در.شود می تعیین مطالعه مورد موضوع در متخصص افرادي توسط معموالً
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شده   استفاده) دونیمه کردن (حاضر براي سنجش پایایی پرسشنامه از روش تصنیف
  .است

  
  ضریب پایایی پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش-1جدول 

  ضریب پایایی  تعداد گویه نامهپرسش  ردیف
  78/0  21  ها از رسانه تر یدهگز و هدفمند استفاده  1
  76/0  8  پیام ارزشیابی  2
  82/0  6  مختلف هاي یامپ ترکیب  3
  84/0  7  مختلف هاي یامپ سازي خالصه  4

  
  ها یافته

  شجوییي دانها گروه در بین ها از رسانه تر دهیگز و هدفمند استفادهبررسی تفاوت  -2جدول 

 متغیر
گروه 

 دانشجویی
 میانگین تعداد

انحراف 
 معیار

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 و هدفمند استفاده 828/0 39/3 129  دماوند
 ها از رسانه تر یدهگز

 پیام ارزشیابی در

علمی 
  کاربردي

129 70/2 887/0 
45/6  256  000/0  

  
 آزاد دانشگاه دانشجویان يا رسانه سواد سطح بین داللت براین دارد که 2جدول 

 تر دهیگز و هدفمند استفاده تهران در کاربردي-دانشگاه علمی  و اسالمی واحد دماوند

  . گردیددییتأ در نتیجه فرضیه اول پژوهش ،)P > 05/0 (دارد وجود تفاوت ها از رسانه
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  ي دانشجوییها گروه در بین پیام ارزشیابیبررسی تفاوت  -3جدول 

 متغیر
گروه 

 وییدانشج
 میانگین تعداد

انحراف 
 معیار

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 02/1 47/3 129  دماوند

علمی  پیام ارزشیابی
  کاربردي

129 01/3 01/1 
30/14  256  018/0  

  
 آزاد دانشگاه دانشجویان يا رسانه سواد سطح بین داللت براین دارد که 3 جدول

 وجود پیام تفاوت ارزشیابی در تهران يکاربرد-دانشگاه علمی  و اسالمی واحد دماوند

  . گردیددییتأدر نتیجه فرضیه دوم پژوهش ). P > 05/0 (دارد
 و  آزاد اسالمی واحد دماونددانشگاه دانشجویان يا رسانه سواد سطح بین: 3فرضیه 

  .دارد تفاوت وجود مختلف يها امیپ ترکیب در تهران کاربردي-دانشگاه علمی 
  

  ي دانشجوییها گروهدر بین   مختلفيها امیپ ترکیببررسی تفاوت  -4جدول 

 متغیر
گروه 

 دانشجویی
 میانگین تعداد

انحراف 
 معیار

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 984/0 08/3 129  دماوند
 هاي یامپ ترکیب

علمی   مختلف
  کاربردي

129 58/1 675/0 
37/2  256  000/0  

  
 آزاد دانشگاه دانشجویان يا نهرسا سواد سطح بین داللت براین دارد که 4جدول 

مختلف  يها امیپ ترکیب در تهران کاربردي-دانشگاه علمی  و اسالمی واحد دماوند
  . گردیددییتأدر نتیجه فرضیه سوم پژوهش ). P > 05/0 (دارد وجود تفاوت
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  ي دانشجوییها گروهدر بین  مختلف يها امیپ سازي خالصهبررسی تفاوت  -5جدول 

 متغیر
گروه 
 ییدانشجو

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
t 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

  129  دماوند
 

73/3 773/0 
 سازي خالصه

علمی   مختلف هاي یامپ
  کاربردي

129 41/3 871/0 

56/3  256  000/0  

  
 آزاد دانشگاه دانشجویان يا رسانه سواد سطح بین داللت براین دارد که 5جدول 

 يها امیپ سازي خالصه در تهران کاربردي- علمی دانشگاه و اسالمی واحد دماوند

  . گردیددییتأ در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش ،)P > 05/0 (دارد وجود تفاوت مختلف
  
  گیري نتیجه

دانشگاه  و  آزاد اسالمی واحد دماونددانشگاه دانشجویان يا رسانه سواد سطح بین
 .دارد وجود تفاوت ها  رسانهاز تر دهیگز و هدفمند استفاده تهران در کاربردي -علمی 

 دانشجویان يا رسانه سواد  سطح بررسی این فرضیه، یعنی بررسی تفاوتمنظور به
 تهران در 55واحد کاربردي  –دانشگاه علمی  و  آزاد اسالمی واحد دماونددانشگاه
نتایج آزمون . از آزمون تی مستقل استفاده گردید ها از رسانه تر دهیگز و هدفمند استفاده

  . کرددییتأین فرضیه را ا
 جدید يها  گفت که در نحوه استفاده از رسانهتوان یبا توجه به نتایج این سؤال م

عات، دانشجویان هر دو دانشگاه ها و نحوه استفاده از اطال ها با رسانه  شیوه ارتباط آنو
یجه این نت.  و میانگین نمره دانشجویان دانشگاه دماوند باالتر استستندنیدر یک سطح 

فرضیه شماره دو . همخوانی دارد) 1391 (نیشاهبا نتایج تحقیق چشمه سهرابی و 
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 آزاد اسالمی واحد دانشگاه دانشجویان يا رسانه سواد سطح بیناین که : عبارت بود از
. وجود دارد تفاوت پیام ارزشیابی در تهران کاربردي -دانشگاه علمی  و دماوند

 دانشجویان يا رسانه سواد  سطحتفاوتبررسی منظور بررسی این فرضیه، یعنی  به

 پیام ارزشیابی تهران درکاربردي  –دانشگاه علمی  و  آزاد اسالمی واحد دماونددانشگاه
  . کرددییتأ این فرضیه را ، نتایج آزمون واز آزمون تی مستقل استفاده گردید

افراد  میزان منابعی که ،وه بر متغیر درجه دانشطبق چارچوب نظري پژوهش، عال
ها که  میزان منابع رسانه. شود یدر دست دارند نیز باعث ایجاد شکاف آگاهی بین افراد م

ها در   رسانهيها امیدانشجویان هر دو دانشگاه جهت ارزشیابی یا همان داوري درباره پ
و  ستندنیها ازنظر مهارت ارزشیابی در یک سطح  دست داشتند حاکی از آن بود که آن

این نتیجه با نتایج تحقیق چشمه . نشجویان دانشگاه دماوند باالتر استمیانگین نمره دا
  .همخوانی دارد) 1391 (نیشاهسهرابی و 
 و  آزاد اسالمی واحد دماونددانشگاه دانشجویان يا رسانه سواد سطح بین

 .دارد تفاوت وجود مختلف يها امیپ ترکیب در تهران کاربردي-دانشگاه علمی 

 دانشجویان يا رسانه سواد  سطحتفاوترضیه، یعنی بررسی منظور بررسی این ف به

 تهران در 55واحد کاربردي –دانشگاه علمی  و  آزاد اسالمی واحد دماونددانشگاه

نتایج آزمون این فرضیه را . از آزمون تی مستقل استفاده گردید مختلف يها امیپ ترکیب
  . کرددییتأ

فراد از پایگاه اجتماعی اقتصادي با توجه به نظریه شکاف آگاهی، به هر میزان ا
وتحلیل و  د به همان میزان نیز قدرت ترکیب یا همان تجزیهنیی برخوردار باشالبا

 موقعیت اجتماعی و ه و با توجه بابدی یها در ساختاري جدید افزایش م بندي پیام جمع
نیز  در یک سطح بودند، در این مهارت باًیاقتصادي دانشجویان هر دو دانشگاه که تقر

و میانگین  بودندن و هر دو جامعه آماري در یک سطح داشتها وجود  تفاوت بین آن
این نتیجه با نتایج تحقیق چشمه سهرابی و . نمره دانشجویان دانشگاه دماوند باالتر است
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 سواد باید همه که موافقند پیشنهاد این با مردم بیشتر. همخوانی دارد) 1391 (نیشاه

 و صنایع محتوا، :شناختند نیازمند حوزه سه در کم دست آنان ،باشند داشته يا رسانه
  .تأثیرات

 دانشجویان يا رسانه سواد سطح بیناین که : فرضیه شماره چهار عبارت بود از

 سازي خالصه در تهران کاربردي-دانشگاه علمی  و  آزاد اسالمی واحد دماونددانشگاه

 سی این فرضیه، یعنی بررسی تفاوتمنظور برر به. دارد تفاوت وجود مختلف يها امیپ
–دانشگاه علمی  و  آزاد اسالمی واحد دماونددانشگاه دانشجویان يا رسانه سواد سطح

. از آزمون تی مستقل استفاده گردید، مختلف يها امیپ سازي خالصه تهران درکاربردي 
  . کرددییتأنتایج آزمون این فرضیه را 

سازي یا همان ارائه   خالصهطبق چارچوب نظري پژوهش حاضر، در مهارت
وه بر سطح دانش و آگاهی، متغیرهایی ها، عال  رسانهيها امیتوصیف روشن و دقیق از پ
 مطرح شد ییها در این خصوص پرسش. قه نیز مؤثر هستندمثل درجه انگیزش و عال

که با تحقیق  ستندنیکه حاکی از آن بود که دانشجویان هر دو دانشگاه در یک سطح 
با توجه به انبوه اطالعات که روزانه . همخوانی دارد) 1391 (نیشاهبی و چشمه سهرا

یی که هر فرد باید داشته باشد، توان ها يتوانمند یکی از آورند یمبه سمت افراد هجوم 
که بتواند همان قدري که نیاز دارد از حجم اطالعات  طوري به. هاست امیپسازي  خالصه

  .نگه داردگلچین کند و نزد خود 
  

 منابع

 ،يها  کتابخانهکتابداران يا  رسانهسواد وضعیت بررسی ،)1390. (یم مر بازبین 
 چهارمین درشده    ارائه،اجتماعی يها  رسانهاز استفاده در کرمانشاه رازي دانشگاه
 دانشگاه: تهران. یرسان  اطالعو کتابداري علوم و اجتماعی يها  رسانههمایش

 .بهشتی شهید نیدرما بهداشتی خدمات و پزشکی علوم
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 ،1385. (یال لکاووسی، :ترجمه اي، رسانه سواد یفتعر، )2005. (یمز جپاتر(، 
 .)68 پیاپی (4 شماره هفدهم، سال ،رسانه فصلنامه

 ،مترجم ،"يا  رسانهآموزش راهبردهاي وها  مهارت"، )1380. (یزابت التامن: 
 .میاسال علوم کامپیوتري تحقیقات مرکز:  تهرانبیدخت، نورایی حسن

 آموز دانش پسران و دختران يا  رسانهسواد اي یسه مقابررسی، )1389. ( عزاده، تقی 
 کارشناسی نامه پایان ،کرمان شهر هاي یرستان دبموردي مطالعه متوسطه مقطع
 .طباطبائی عالمه دانشگاه .ارشد

 ،سنجش ،)1390. (یرضا علاحمدآبادي، نیلی ؛سادات مریم سجادي، بشیر؛ توسلی 
 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی رسانی اطالع و کتابداري دانشجویان يا انه رسسواد

 کتابداري علوم و اجتماعی يها  رسانههمایش چهارمین در شده  ارائه. اصفهان
 شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه: تهران ،رسانی اطالع و

 .بهشتی

  در يا  رسانهسواد اي یسه مقاعهمطال، )1391. ( اکرمشاهین، ؛مظفر سهرابی، چشمه 
 جهانی مجله تهران، پزشکی علوم دانشگاه و تهران دانشگاه دانشجویان بین

 14 یاپی پشماره ،2 شماره 7 دوره،، )فارسی نسخه (رسانه

  استان موردي مطالعه (یان فرهنگاي رسانه سواد سطح بررسی، )1391. (خدامرادي 
 ،طباطبائی عالمه دانشگاه ،ارشد شناسیکار نامه پایان ،)بختیاري و چهارمحال

 .اجتماعی علوم دانشکده

  ،هاي ی عمومروابط کارکنان و مدیران يا  رسانهسواد ،)1392. ( محمدرجبی 
 نامه پایان آن، با مرتبط عوامل و کشور دولتی يها  سازمانوها  وزارتخانه

 .ایران اسالمی جمهوري صداوسیماي دانشکده ،ارشد کارشناسی

  فصلنامه ،"يا  رسانهسواد به نظري رویکردي" ،)1384. (ملیحه ،سپاسگر 
 .44 شماره دوازدهم، سال ،ارتباطی يها پژوهش
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  ،تهران دهقان، .ع :مترجم ،ارتباطات هاي یهنظر، )1385. ( جتانکارد،.  وسورین :
 .تهران دانشگاه انتشارات

  ،دانشگاه دانشجویان نبی در يا  رسانهسواد اي یسه مقابررسی ،)1390. ( اکرمشاهین 
 دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایان ،تهران پزشکی علوم دانشگاه و تهران

 .اصفهان

  و پژوهش فصلنامه ي،ا  رسانهسواد به مخاطبان نیاز، )1380. (یونس ،شکر خواه 
 .)26 (8 ،سنجش

  ،فصـلنامه اي، یده عقمقالـه یک يا  سواد رسانه،)1385 (یونس، شکر خواه 
 یاییپ (،4 شماره هفدهم، سال ،جمعی ارتباط وسایل تحقیقـاتی و اتیمطالعـ

68(. 

  ،و فرهنگی مطالعات موسیقی، مصرف شناسی جامعه ،)1386 (محمد، فاضلی 
 .4 شماره ،1 دوره ،ارتباطات

  ،يا  رسانهنظارت به نوین رویکردي: يا  رسانهسواد ،)1385. ( طهمورثقاسمی ،
 .52 شماره ،13 سال ،پژوهش و مجلس فصلنامه

  ،کارشناسان يا  رسانهسواد ارتقا در مؤثر عوامل بررسی، )1390. (یرا سمگشانی 
 گانه 22 مناطق عمومی روابط کارشناسان موردي مطالعه (عمومی روابط

 تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایان ،)تهران شهرداري
 .مرکز

  ،نوجوانان توانمندسازي و حمایت: يا  رسانهوادس، )1392. (حامد سید میرخانی 
 کارشناسی نامه پایان تلویزیون، برابر در متدین يها خانواده، )سال 16 تا 12(

 .ارتباطات علوم دانشکده ،)ع( صادق امام دانشگاه ارشد
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  ،آموزش تأثیر). 1395. (آبادي علی خدیجه ؛زوارکی زارعی یل اسماعیال؛ لنیازي 
 مطالعات فصلنامه آموزان، دانش آگاهی میزان بر فناوري بر تنیمب يا  رسانهسواد

 .7 شماره دوم، سال ،نوین يها رسانه
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