
  
  
  
  

  هاي اجتماعی  کاربران رسانه اي مطالعه سطح سواد رسانه
  )ی تلگرامکاربران شبکه اجتماع مطالعه موردي(

  *** هاجر کاظمی  ، **حسن خجسته باقر زاده ،   *اله نعمتی فر نصرت
  19/12/1396 :تاریخ پذیرش  20/5/1396:تاریخ دریافت

  
  چکیده

هاي  اي کاربران رسانه هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل سواد رسانه
ر هاي پژوهش در میان کاربران د داده. اجتماعی بامطالعه موردي تلگرام است

چهار و رسانه اجتماعی تلگرام با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با بیست 
وتحلیل اطالعات در دو  تجزیه. وري شدندآگرد اي گویه در زمینه سواد رسانه

نتایج پژوهش نشان داد، . سطح آمار توصیفی و استنباطی، صورت گرفته است
 به 20ران از نمره اي کارب شده سطح سواد رسانه هاي بررسی میانگین شاخص

، )299/12 (جویی پیام ، حقیقت)355/12 (ترتیب برابر است با تحلیل پیام
، )146/10 (، کنجکاوي)535/11 (، تفسیر پیام)676/11 (خودنظم دهی

 اجتماعی برابر اي کاربران رسانه که درمجموع سواد رسانه) 131/10 (توضیح

                                                   
  nnematifar@gmail.com     .)نویسنده مسئول(. تهرانکارشناس ارشد علوم ارتباطات از دانشکده صدا و سیما  *

  . وسیما تهران دانشیار و عضو هیأت علمی  دانشگاه صدا-دکتراي مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی **
  khojastehhasan@yahoo.com  

  kazemi.hr1@gmail.com          .  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات از دانشگاه حج زیارت قم***



 
 
 
 
 
 
 

  1397، زمستان 16هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      144

سیت کاربران یکسان اي در جن همچنین سطح سواد رسانه. است) 357/11(
تفاوت معناداري بین تحصیالت و حوزه رشته تحصیلی و  عالوه بر این. نبود

نتایج دیگر . ها وجود داشت اي آن سطح سواد رسانه نوع دانشگاه کاربران با
ها  اي آن بین سن کاربران با سطح سواد رسانه) مثبت(پژوهش رابطه مستقیمی 

اي اجتماعی و سواد ه ستفاده از رسانهبین میزان ا) منفی(و رابطه معکوسی 
زمان  همچنین با توجه به آزمون رگرسیون هم. اي کاربران وجود داشت رسانه

) -586/0(و میزان استفاده از تلگرام ) 217/0 (یزانمدو متغیر تحصیالت به 
هاي  در رسانه اي درنهایت سطح سواد رسانه. اي بودند کننده سواد رسانه تبیین

 متوسط، حدود در بین کاربران در حد) نه اجتماعی تلگرامرسا( اجتماعی
  . درصد است567/0
  تلگرام، هاي اجتماعی رسانه، اي سواد رسانه : کلیديهاي واژه

  
  مسئلهبیان 

 در حال وقوع یرسان  گسترده در عرصه ارتباطات و اطالعیار تازه و بسیامروزه تحول
 رسانه در برابر یرفهوم، عملکرد و تأث کامالً تازه و متفاوت با ميانداز است که چشم

 در عرصه ارتباطات و ی آن را انقالبیاري تحول که بسینا. پژوهشگران قرار داده است
 یع سریارظهور و توسعه بسخوانند،  ی مي جوامع امروززندگی در یدي جدیمشروع پارادا

 کوتاه یمان که در طول ز، در جهان امروز استی ارتباطید جدهاي يآور  فنآور یرتو ح
 محصول آن، شبکه ترین یانترین شکل و نما  است و مهمیافتهگسترش  در سراسر جهان

 و بخصوص ینترنت روزافزون ایشرفتبا پ . استي اجتماعیها رسانه و اینترنت
 یابی مسئله ارز، رسانهین ایقدسترس از طر  تعداد منابع قابلیش و افزای اجتماعيها رسانه

 یزبرانگ تأمل و بحث  قابلیگستر به موضوع  شبکه جهانیند در امنابع و اطالعات موجو
عنوان   بهتواند می است که هر فرد يا گونه  بهي اجتماعیها  رسانهیت ماه.شده است  تبدیل

   . وب قرار دهدیط اطالعات عمل کند و اطالعات خود را در محیدکنندهتول
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ها، شبکه اجتماعی   اجتماعی مختلف، یکی از جدیدترینهاي رسانه میان در
 هاي رسانه اطالعات در صدر سایر عظیم جذب کاربر و حجم ازنظرتلگرام است که 

بیشتر ، مختلف ی اجتماعهاي رسانه هاي قابلیت و ها ظرفیت باوجوداجتماعی قرار دارد، 
 حجم اما این). 38: 1395رضایی،  (شود دست می به اطالعات در این شبکه دست

و کاربران خود را مورد هجوم شوند،  ی هرروزه منتشر مسانه اجتماعیاین ر که در یاطالعات
بندي نشده و آمیخته با موارد  این بمباران اطالعات طبقه. دهد می قرار یبمباران اطالعات

اي جهت  هاي ایدئولوژیک در بطن متون رسانه غیرسودمند و مخرب، قرار گرفتن پیام
اذهان مردم با تفاسیر کذب و مغرضانه، کاري  هاي خاص، دست اشاعه افکار و ارزش

جامعه  هاي مذهبی و فرهنگی ورسوم، هنجارها و ارزش تأثیر مخرب بر عقاید و آداب
 ی اطالعاتهمه این  اجتماعی بین کاربران وهاي رسانه اهمیت این باوجودنابراین ب .دارند

 عنوان به دتوان می هر فرد شود و همچنین که در رسانه اجتماعی تلگرام مبادله می
 .قرار دهد این رسانه اجتماعی اطالعات عمل کند و اطالعات خود را در یدکنندهتول

 از طریق  کارا در جهت غربال کردن اطالعاتی روشي در جستجوکاربران باید پس
کند تا انسان  اي شرایطی را فراهم می داشتن سواد رسانه. اشند باي رسانهمهارت سواد 

  .و دیدگاه پیام فرستنده را بشناسد ها را تحلیل کند و بتواند هدف  انتقادي پیامصورت به
 آگاهی افزایش موجب تا دهد می مخاطبان رسانه به را امکان این اي رسانه سواد

 اخبار و ها رسانه به اي نقادانه نگاه و شود انتقادي و شناختی هاي چارچوب  بهها آن

 توان می را اي رسانه سواد دیگر عبارت هب .باشد داشته ها آنسوي  از اطالعات منتشرشده

 به انتقادي نگاه با همراه هاي مختلف رسانه هاي پیام وتحلیل تجزیه در قدرت مخاطب

کاربران این  يبرا هی را رااي سواد رسانه). 96: 1393سلماسی،  (دانست ها آن محتواي
عات جستجو  حوادث و اطالریختگی هم به یان را در میقت تا حقسازد ی میسرمشبکه 

 ،درواقع. دنیاب درك ممکن است دست ینتر  به کاملیدن که رساند و به هدفشنکن
 این به توجه با ایران، در اجتماعی در رسانه اي رسانه سطح سواد به پرداختن ضرورت
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 بر تمرکز با اي رسانه سواد وضعیت تحلیل دربارة تحقیقی که شود می نکته بیشتر

 ،خصوص به موضوع این اهمیت .ندارد وجود کشور، در  اجتماعیهاي رسانه مصرف
 کاربران بین در همواره اجتماعی هاي رسانه کنیم توجه ؛ کهشود می مشخص هنگامی

یکی  عنوان به  بر آن است که حاضربنابراین مقاله. برخوردارند باالیی محبوبیت از ایرانی
سواد  سطحناخت دنبال شیقات در این حوزه، به روش پیمایشی به تحقاز نخستین 

 اساساً  وباشد  میبامطالعه موردي تلگرام  اجتماعیهاي رسانه در کاربران اي رسانه
 را در کاربران با توجه به جنسیت، تحصیالت، حوزه اي رسانهخواهد سطح سواد  می

 اجتماعی موردبررسی و مطالعه ها رسانه، سن و میزان استفاده از دانشگاهتحصیلی، نوع 
  .قرار دهد

  
   بر مطالعات گذشتهي و مروري نظریانمب

  اي مفهوم سواد رسانه
مارشال مک لوهان در اولین . گردد  بازمی1965اي به سال  تاریخچه پیدایش سواد رسانه

، این واژه را به »اي گسترش ابعاد وجود انسان درك رسانه « عنوانبابار در کتاب خود 
ها به سواد  ، الزم است انسانکار برد و نوشت زمانی که دهکده جهانی تحقق یابد

  ).399: 1390داربی،  (اي دست یابند جدیدي به نام سواد رسانه
 از یبعض به ادامه در هک  استشده مطرح اي رسانه سواد يبرا یگوناگون فیتعار

 مورد در یجامع فیتعر ارائه به ارتباطات المللی بین المعارف دایرة :شود می اشاره ها آن

 ل،یتحل ،یابیدست ییتوانا «:است پرداخته) 1998 (پاتر و ستیرکقول  از اي رسانه سواد

موسسه آفکام، ). Donsbak, 2008: 29( ».ان متون مختلفیم از هایی پیام خلق و یابیارز
کند، سواد  اي کار می نهادي در انگلستان که در زمینه تدوین مقررات سواد رسانه

اي دسترسی، درك و ایجاد ارتباط در  رسانهسواد  «:کند گونه تعریف می اي را این رسانه
نظران علوم  امروزه صاحب). Raboy& Padovani, 2010:16( »هاي گوناگون است بافت
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ی قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطالعات و یارتباطات و رسانه، توانا
 هاي مختلف چاپی و غیرچاپی عرصه توان در چارچوب اي را که می هاي رسانه پیام

اي  به بیانی دیگر سواد رسانه). 3: 1379کانسیدان،(گویند  اي می سواد رسانهرا نمود 
ها و چگونگی  ها و معنی سازي در آن  قدرت درك نحوه کار رسانه:عبارت است از

 از اي مجموعه اي رسانه سواد. )74 :1380شکر خواه، (ها  دهی استفاده از آن سازمان

 ها آن از رسانه در معرض نگرفت قرار يبرا فعاالنه طور به ما هک است ااندازه چشم

پاتر،  (کنیمتفسیر را شویم  می مواجه ها آن با هک هایی پیام يمعنا تا کنیم می برداري بهره
 نظر در اي رسانه دهد؛ سواد می ارائه اي رسانه در تعریفی از سواد هورتون ).17: 1385

 مصرف و رسانه گوناگون هاي شکل در ارتباط دیتول و وتحلیل ، تجزیهیدسترس او

 یک مهارت اجتماعی عنوان بهاي  سواد رسانه. )Horton, 2007: 541 (محتواست يانتقاد
ها   فعال و پویا با پیامصورت به استدالل مخاطبان را ،تواند همراه با تفکر انتقادي که می

تفکر . مل قرار گیردتواند مورد تأ اي می اي آشنا کند، در مطالعات رسانه و تولیدات رسانه
 .)Heider, 2009: 518 (دارد اشکال ارتباطی توجه تمامی بهانتقادي 

که  دانند اي را مفهومی می نظران علم ارتباطات، سواد رسانه از سوي دیگر صاحب
  .شود در پنج پرسش زیر مطرح می

 آفریند؟ اي را می هاي رسانه چه کسی پیام .1

  است؟شده استفاده مخاطبان توجه جلبها براي   از فنون رسانهیک کدام .2

هاي یکسان  ها و تفسیرهاي گوناگونی از پیام چگونه افراد مختلف، قضاوت .3
 دارند؟

 ؟اند کدمشوند،  ها ارائه می  زندگی که در رسانهيها ها و سبک ارزش .4

  ).127: 1393 تاجریان،( هدف سازندگان و آفرینندگان پیام چیست؟ .5
 »درك یا دانش نسبت به رسانه« مؤلفه اصلی  دوهاي ذکر شده با توجه به تعریف

 و آموزش اي باشد رسانه سواد براي شاه بیت »رسانه بکارگیري و دسترسی مهارت «و
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 که به هر دو .تواند یک توانمندي کامل به فراگیران ارائه دهد اي زمانی می سواد رسانه
  ).45: 1396 حسینی پاکدهی،( توانمندي به صورت تؤامان توجه داشته باشد

  
  نظریه الیزابت تامن

 يداور يلتریف همانند اي رسانه سواد ارانش،کهم و تامن زابتیال نظر اساس بر
 عبور اي رسانه سواد لتریف هاي الیه از ام،یپ از مکمترا جهان که چنان کند؛ عمل می نندهک

  :دکن می عمل هیال سه در اي رسانه امیپ .دشو معنادار امیپ با مواجهه لکش تا کند می
رژیم  (ها رسانه از استفاده نحوة در یشخص ریزي برنامه تیاهم :اول ۀیال
 مختلف انواع يتماشا و انتخاب به يشتریب توجه ه مخاطبک معنا نیا ؛ به)مصرف

 اي، رایانه هاي بازي دئو،یو ون،یزیتلو از استفاده به ی مشخصصورت به و دارد ها برنامه

  .دهد می اهشک را مصرف زانیم و پردازد ها می رسانه گرید و ها فیلم
 به و دارد توجه رسانه تر نامحسوس هاي جنبه به مخاطب سطح، نیا در :دوم ۀیال

 سود امیپ ارسال از یسک چه ؛ مانند)هاي پیام ویژگی( قی یعم هاي و موضوع ها پرسش

 ... و فرستد می را اي رسانه هاي پیام یسکچه  کند، می ضرر یسک چه و برد می

  .زدپردا می
 .هاست  رسانهيانتقاد )مصرف (تماشاي يبرا الزم هاي مهارت هیال نیا :سوم ۀیال

 ساخت چارچوب درباره سؤال و وتحلیل تجزیه به مخاطب ها، مهارت نیبا ا )نقد پیام(

 از یهای جنبه و قیحقا  سوم، شناختالیه در. پردازد می آن در هاي جاافتاده جنبه و امیپ

 در مخاطب، يسو از متن فهم ،دیگر عبارت به .است تیاهم حائز شده حذف هک امیپ

  .است امیپ جا افتادة ابعاد ییشناسا گرو
 سطح را فهم آن هابز هک دارد تیاهم اي اندازه به اي رسانه سواد از عدب نیا

 و ازهاین يقو یلکش به تواند می اي رسانه سواد از جنبه نیا هابز، ازنظر .نامد باالترمی
 تر عمیق با تامن، فیتعر بر بنا. )94: 1394اسدي، (کند  بینی پیش را اطبانمخ يانتظارها
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 اول، ۀیال در هک ترتیب این به شود؛ می شتریب مخاطبان اي رسانه سواد زانیم ها، الیه شدن

 ۀیال در و باشد داشته مصرف جیره رسانه، از استفاده در کند می ملزم را خود مخاطب
 است، مخاطب مطلوب هک ها پیام از یبرخ دهنده پیام هاي ویژگی به توجه با دوم،

اي  رسانه هاي پیام نقد به زین سوم ۀیال در. شود می گرفته دهیناد ها پیام هیبق و دهیبرگز
اي این امکان را فراهم   سواد رسانهدرنتیجه). 47: 1387فر،  سلطانی (شود پرداخته می

ود و مخاطب از حالت انفعالی به رو ش سازد که پیام دریافت شده با چالش روبه می
 ياي توانمند  سواد رسانهترتیب این به وضعیتی فعال، پرسشگر و خود بیانگر برسد،

 برابر در و يداریا شنی يدارید ،ينوشتار( متن هر برابر در را خواننده هک است یخاص

 به نندما یئی شاز حالت...) ه وماهوار ون،یزیتلو و،یراد لبورد،یب مجله، تاب،ک انواع

  . کند می لیتبد فعال يموجود
 و) متن نقد تا اي رسانه انتخاب ساده از( اي رسانه سواد از يبرخوردار جهینتدر 

 فراهم ،مخاطب يان براکام نیا )متن هاي زمینه ریتفس و فهم (آن قیعم سطح به دنیرس

 را ودخ تیمخاطب هو اي رسانه هاي پیام يالقا آور سرسام هجوم برابر در هک شود می

اجازه  هستند اي رسانه سواد يدارا هک مخاطبان از دسته نیا رو ازاین. ندک حفظ
 جهان نیهمچن آنان. ندک نترلک را آنان اي رسانه هاي پیام انۀیجو سلطه نظام دهند نمی

 اي رسانه سواد اساس، نیبرا. گیرند نمی نظر در اي رسانه يرهایتفس با را همسان یواقع

 هک است یاخالق  ویذهن هاي داوري از متأثر و یحیترج و يریتفس نظام یک شامل
 دهد می لکش)  جستجوگرانهچه و دسترس در چه (اي رسانه هاي پیام با را فرد مواجهه

 يشتریب تیمسئول ها آن انتخاب و ها پیام از استفاده در مخاطبان شود می موجب و
  .)79: 1391طلوعی،  (احساس کنند
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  امن مدل الیزابت ت-1 مدل

  
عد نقد پیام بر اساس  را بر باي رسانهدر این پژوهش سعی بر این است که سواد 

  .به دست آورد  زیرهاي شاخص
 داللـت  یـا  کـردن معنـا     یـان  وب یـدن  عبارت اسـت از فهم     یر تفس :پیامتفسیر  : الف

هـا،   دادههـا،   یـت هـا، موقع   شامل تجربهتوانند ی که م ی متنوع از موضوعات   یار بس همجموع
 بـستگی   فـرد  به خـود      است که  ي روند اما تفسیر . دنباش...  باورها و  ها  يداوردها،  یدارو

 که یها و اطالعات  بر دادهی متکی تا درك خودش از موضوعکوشد یمدارد در اینجا فرد   
 کنـد  یـان برا  کـه از آن موضـوع کـسب کـرده     ی درکیااز تجارب خود به دست آورده      

 یرتفـس توان از این شـاخص بیـان کـرد؛     یمکه معناي دیگر  .)85،  1393ي،   مراد یقاض(
 & .Simpson, E ( اسـت ی مسائل و استخراج علت و معلول از منـابع اطالعـات  یحصح

Courtney, 2002: 37(.  
، تقاضاي اثبات قابل اطالعات کارگیري بهمهارت تحلیلی و : تحلیلی پیام: ب

گري ویژگی  تحلیل. ستبینی نتایج ا  دالیل و شواهد و مستعد بودن در پیشکارگیري به
گري در مرکز توجه قرار دادن  هدف تحلیل. اصلی محقق در هر حوزه تحقیق است
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کارگیري استدالل و استفاده از اطالعات و مدارك معتبر براي بازگشایی موضوعات و  به
 براي ها آنبینی مشکالت و کمبودهاي بالقوه و رفع  مسائل و نیز تالش براي پیش

 اندیشمند انتقادي به منطق و نیروي استدالل تحلیلی ،نتقادي استرسیدن به داوري ا
  ).193 :1393 قاضی مرادي،(خود متکی است 

 افراد به تمایل به جستجوگري حقـایق شـجاعت پرسـیدن    : پیامییجو  حقیقت: ج
ایـن دسـته از افـراد در جـستجوي اطالعـات و       .  و مـسائل مختلفـی را دارنـد        سؤاالت
در انتخـاب   .  حمایـت نکنـد    هـا   آنحتی اگر از عقاید قبلـی       هاي درست هستند،      آگاهی

ها و معیارها مسئولیت دارند و در شناسـایی انـواع مختلـف عقایـد و                کارگیري مالك   به
اطالعات و . کنند  تکیه میها آنیر هستند و بر حقایق با هدف یادگیري     پذ  انعطافباورها  

 درمجمـوع . کننـد   آینـده آمـاده مـی      در   ها  آنآموزند و خود را براي کاربرد         یمآگاهی را   
 کسب بهترین دانش، حتی اگر آن منظور بهاشتیاق براي پرسش گري  ی یعنییجو حقیقت

 ,Simpson, E. & Courtney(هاي عقیدتی و عاطفی ما را تأیید نکنـد   فرض دانش پیش

2002(. 
 کـسب  ياق بـرا ی اما یک فردي داري مهارت کنجکاوي است اشـت     :کنجکاوي: ح

د که حتی اگر بداند که براي او کاربرد فوري ندارد باز هم اشتیاق خود را در          دانشی دار 
 بـراي درك و اهمیـت کنجکـاوي در زنـدگی بـشر            . دهد  ینمکسب آن دانش از دست      

» اي نـدارم صـرفاً کنجکـاوم       من استعداد ویژه  «: ن به این گفته اینشتین اندیشید که      اتو می
ت و چگونگی مواجهه با موضوعاتی سـنجید       موضوعا هگسترمیزان کنجکاوي را باید با      

ـ         ها  آنع شدن از    قطّ م هدغدغکه فرد     بـست  بـن  ا را دارد، براي اینکه کنجکـاوي هرگـز ب
شـعار فـرد    » چیـز شـک کـردن       به همـه  «. مواجه نشود باید متکی به اصل شکاکیت بود       

 ).1393قاضی مرادي، (خواهد تا به آخر کنجکاو بماند  کنجکاوي است که می

گذاري براي نظم و اتخاذ رویکردي   منظم بودن یعنی ارزش: بودنمنظم: و
کالنتري دهقی و (متمرکز و تالش براي حل مسئله در تمام سطوح پیچیدگی است 
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هاي   مهارتترین مهمیکی دیگر از » انتظام فکري«یا » مندي نظام«). 55 :1394همکاران، 
هنگام بررسی » نظم دهی«و » دهی سازمان«افراد با تمایل به . است عاطفی تفکر انتقادي

یافته به  سازمان اي  به گونه،گیرند و جستجوهاي خویش یک راهبرد منظم را در پی می
. ها و امور پیچیده منظم هستند  در انجام فعالیت وکنند مسائل مختلف توجه میو نکات 

و توجه باال بدین ترتیب این افراد از تمرکز و توجه باالیی برخوردارند و با این تمرکز 
مندي بیشتر به  اما انتظام فکري یا نظام. پردازند  بررسی اطالعات مرتبط به مسائل میبه

انتظام فکري به معنی روشمند .  تفکر مربوط است چگونگی پیشبرد روش شناسانه
ضرورت انتظام فکري بیشتر در بررسی موضوعات، رویدادها و . اندیشی است

انتظام فکري به معناي سازمان پذیري، . شود آشکار میهاي پیچیده و چندوجهی  دغدغه
کوشی تا به آخر در اندیشه ورزي محققانه  نظم، تمرکز، ارتباط یابی، جدیت و سخت

انتظام فکري در ارتباط با هر موضوع و . ري استر  موضوع و مسئله پیشهدربار
قاضی (یابد  می الزامات متنوعی ستا  اي که به آن متعلق اي با توجه به حوزه مسئله

  ).198 :1393مرادي، 
 یلی دالیا علل بابیان نظرش را ي فردینکه در کل، عبارت است از ا:توضیح: و 

 استدالل یج فرد نتا،یحدر مهارت توض.  واضح ارائه کندیا درك قابلطور   به کننده یهتوج
  ).140 :1393قاضی مرادي، ( کند ی خود را اعالم ميها  استنتاجیعنی

  
  جتماعی تلگرامرسانه ا

 یک برنامه متن بازطراحی و ساخته شد، نخستین بار در سال صورت بهشبکه تلگرام 
هاي  داشتن برخی ویژگی. هاي اجتماعی راه یافت  میالدي به جمع شبکه2013

ها، امنیت بسیار  تر، امکانات بهتر در گروه  ارتباطی کاملهاي راه همچون فرد منحصربه
 ارسال و دریافت باالي سرعتهاي مختلف با حجم زیاد و  باال، امکان ارسال فایل

و   محبوبیارتباط ابزار عنوان به را خود يجا سرعت به تلگرام تا شد سبب اطالعات،
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پاول ( تلگرام یتسامدیر . )74: 1394اسماعیلی،  (کند باز کاربران انیم در قدرتمند
 ینتر بزرگ) ی کيو (یع سابق شبکه اجتمایربوده که مد) یکوالين( برادرش )فرواد

) زاکر برگ دوم(یا ) زاکربرگ روس(بوك که به   بعد از فیسیا دنیشبکه اجتماع
  . استمعروف

 و یرسان  اطالعيها  کاربران، کانالین گروه بیجاد امکانات تلگرام امکان اترین مهم
  .شوند ی می اصطالحات در ادامه معرفینها است که ا روبات

که  تلگرام است، به صورتی رسان یام پيها ز بخش ایکی  گروه:  گروه-الف
  . ارتباط برقرار کنندیگرانصورت چند طرفه با د  به گروه بهیوستن با پتوانند یکاربران م
شده است کانال تلگرام   است که در تلگرام اضافهیدي امکان جدکانال:  کانال-ب

 پست نتواند در آ یم) ین ادمیسیبه انگل( کانال یران است که فقط مدطرفه یک یرمس
 اعضا امکان اضافه کردن پست در آن را یه کانال منتشر کنند و بقي اعضايدلخواه را برا

  .ندارند
کاربران . دنشو ی تلگرام ارائه مي هستند که از سواي یژگیها و  ربات: ربات-ج

وسیله  کاربران به. چند برابر کنندرا افزار   نرمهاي یتد قابلنتوان ها می وسیله ربات به
 یجاد تلگرام ای و هسته اصلشان ي خبرهاي یتسا  وبین را بید اتصالنتوا ها می ربات

 ینها همچن  ربات.یفزایند به روباتشان بیمصورت مستق  اخبار را بهیق طرینکنند تا از ا
، اسناد، ها یلمفیر،  تصاوي دارند، ازجمله جستجویز نیگري فراوان دهاي یتقابل

  ).70-68، 1394سیاح طاهري،  (...)یرهترجمه غ ، داستان وي، لطیفهباز (ی سرگرميها فیگ
  

  مطالعات پیشین
دانشجویان فنی و    اي  بررسی سواد رسانه  «در تحقیقی با عنوان     ) 1385 (اسکوییشاهرخ  

 نـشان داد کـه دانـشجویان    »علوم انسانی دانشگاه تهران در مقطـع تحـصیالت تکمیلـی        
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هاي علـوم   نسبت به رشته اي باالتري دانشجویان انههاي علوم پایه و فنی سواد رس        رشته
   .انسانی دارند
اي و نقش آن در اسـتفاده از   میزان سواد رسانه  «با عنوان ) 1389 (پورایران   تحقیق

 نشان داد که دانشجویان تحصیالت تکمیلـی از لحـاظ سـطح سـواد          »هاي تعاملی   رسانه
اي متفـاوت میـزان     سواد رسـانه اي در حد متوسط هستند و دانشجویان با سطوح         رسانه

  . ها تعاملی دارند استفاده متفاوتی از رسانه
اي فرهنگیـان     بررسی سطح سواد رسانه    «با موضوع  نتایج تحقیق آقاي خدا مرادي    

اي فرهنگیان این اسـتان در حـد          نشان داد که سواد رسانه    » بختیاريو  استان چهارمحال   
 است که فرهنگیان داراي مدرك کارشناسی       این از دیگر نتایج این تحقیق    . متوسط است 

اي  اند سواد رسانه و افرادي که در گروه علوم تجربی مدرك خود را دریافت کرده            ارشد
  .باالتري دارند

بررسی میزان سـواد   «در تحقیقی با عنوان) 1392 (همکارانحسن اشرفی ریزي و     
 میانگین  ند که نشان داد  »اي و اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان         رسانه

همچنـین بـین   . اي و اطالعاتی باالتر از حد متوسط و نسبتاً مطلـوب اسـت          سواد رسانه 
  . اي و اطالعاتی رابطه معناداري وجود ندارد جنسیت و سن با میزان سواد رسانه

اي دبیران و خبرنگاران در  نقش سواد رسانه «تحقیقی با عنوان    ) 1393 (فرسلطانی  
اي  میـزان سـواد رسـانه   کـه  پـژوهش نـشان داد   ایـن  هـاي     انجام داد یافته   »تولید خبري 

 درصـد در  16 درصد در حـد کـم و   30 درصد در حد متوسط، 34خبرنگاران و دبیران  
اي و تولید خبـري وجـود         رابطه معناداري بین سواد رسانه    . شده است    حد زیاد ارزیابی  

   .دارد
اي  سـواد رسـانه  « عنـوان  بـا ی تحقیقـ ) 1391 (همکـاران مجتبی عباسی قـادري و    

د کـه  نـ ده هـاي تحقیـق نـشان مـی         یافته .ند انجام داد  »مخاطبان نوشتاري در شهر تهران    
ها، واقعـی تلقـی کـردن محتـواي رسـانه،             متغیرهاي مدت، میزان، نوع استفاده از رسانه      
  .اي دارند  رابطه معناداري باسواد رسانه،انگیزه و هدف مخاطبان و میزان تحصیالت
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 توسط ینترنتی استفاده از اطالعات ای چگونگیدر پژوهش) ) 2002سریپ
.  کردیسایت طراح  ابتدا دو وبیق تحقین در ايو. قرارداد موردبررسی را یاندانشجو

 اطالعات نادرست یگري بود و دی اطالعات درست و واقعي حاوها یتسا  از وبیکی
 کوتاه ، مجموع سؤاالت شد بهه پژوهنده خواست35سپس از .  داشتي معتبریرو غ

ی، پس از بررس.  شدیسایت معرف  دو وبین پاسخ به سؤاالت، اي برا.جواب دهند
 اول گروه.  پاسخ کوتاه در سه گروه قرار گرفت، پژوهندگان به سؤاالتيها پاسخ
 پاسخ ي که برايسایت نامعتبر استفاده نمودند و گروه دوم افراد  بودند که از وبیکسان

وب به  که یسایت معتبر مراجعه نمودند و گروه سوم کسان وببه سؤاالت به 
 ین بر ایسفرض پر.  مراجعه کردندشده معرفیسایت   از دو وبیر غیگريهاي د سایت

 هاي یشه و گروه دوم و سوم واجد اندسواد رسانه و تفکر انتقاديبود که گروه اول فاقد 
 پژوهندگان يها  درصد پاسخ71درمجموع که نشان داد تحقیق  یجنتا.  هستنديانتقاد
اي و  سواد رسانه يها دار  درصد از آن29 و فقط ي تفکر انتقاداي و  سواد رسانهفاقد

  . هستنديتفکر انتقاد
در تحقیقی که روي سه گروه از دانش آموزان در آمریکا در ) 2006 (2دان الیتیش 

ه در معرض آموزانی ک  دانش که مشخص شد، انجام دادتلویزیونیزمینه تبلیغات 
ي و. پذیر هستند گیرند در برابر اثرات تبلیغات آسیب تبلیغات تجاري تلویزیون قرار می

 داد که نشان ،اي و مقایسه نتایج و عملکرد گروه کنترل هاي رسانه با ارائه آموزش
  .تواند تأثیرات تبلیغات را تعدیل کند اي می آموزش رسانه

مطالعه : اي و اطالعاتی  سواد رسانهارتقاي«پژوهشی با عنوان ) 2012( 3بگوم
 ، درصد45که  دادهاي تحقیق نشان  یافته . انجام داد»موردي بخش عمومی بنگالدش

 از جامعه پژوهش درصد 58. کنند  خود را از اینترنت دریافت میموردنیازاطالعات 

                                                   
1. Paris 
2. Laitsch 
3. Begum 
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بزرگ آگاهی در مؤسسات راهی براي ارتقاي  یک رقابت اندازي معتقد بودند که راه
 که همچنین اکثریت جامعه پژوهش معتقد بودند. اي و اطالعاتی مردم است اد رسانهسو

 رسیدن به یک بنگالدش دیجیتالی در منظور بهاي و اطالعاتی را  دولت باید سواد رسانه
  .)214: 1396زاده،  حبیب ( تقویت کند2021سال 

شده   انجاماتیق که تحقید رسیجه نتین به اتوان ی میشین پتحقیقات بر يبا مرور
 را در اي رسانه که اکثر این تحقیقات سواد  آن استیانگردر سطح جهان و کشور ما ب

هاي  پیشینه بنابر. ندا ده قرار داموردسنجش ماهواره  وعی مثل تلویزیونم جهاي رسانه
 با اي رسانهصورت توأم رابطه سواد   بهها آن از کدام هیچکه  شود  مشاهده مییادشده

اند؛ پس تحقیق حاضر داراي   قرار ندادهموردمطالعهرا  اجتماعی هاي انهرسکاربران 
 .باشد تازگی و بدیع می

  
 روش پژوهش

در  اي کاربران  توصیفی است که به بررسی سطح سواد رسانه-روش پژوهش پیمایشی
است جامعه آماري پژوهش کاربران شبکه اجتماعی تلگرام . پردازد می رسانه اجتماعی
نااحتمالی از گیري این تحقیق  نمونه. ستا  ها لیسانس و باالتر بوده  آنکه سطح مدرك

 24ساخته  وري اطالعات، پرسشنامه محققآابزار گرد. استنوع داوطلبانه یا اتفاقی 
عد انتقادي پیام بر اساس ب که بر اساس نظریه الیزابت تامناست اي   سواد رسانهاي گویه

ی پیام، توضیح پیام، نظم یجو لیل پیام، حقیقتهاي تفسیر پیام، تح بر اساس شاخص
این پرسشنامه .  براي هر شاخص چهارگویه طراحی شد،کنجکاوي دهی پیام و

 نفر به 650صورت آنالین بین کاربران شبکه اجتماعی تلگرام فرستاده شد که تعداد  به
  . پرسشنامه جواب کامل دادند
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 دانشگاه واقع شد و همچنین از ستادانا مورد تأیید پرسشنامه از نوع صوري که روایی
ها مورد قبول واقع  گرفت تمام گویه ها موردبررسی قرار طریق تحلیل عاملی گویه

اي را  هاي سواد رسانه  تمام مؤلفه،ها  تمام گویه،شدند، یعنی طبق تحلیل عاملی
قرار سی ر پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ مورد برپایایی. اند موردسنجش قرار داده

صورت  وتحلیل این پژوهش به تجزیه. به دست آمد) 837/0(گرفت که آلفاي کرونباخ 
 داکس گوگل محیط در یادشده پرسشنامه. دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت

 سطح که یکاربران براي تلگرام اجتماعی هاي شبکه در آن لینک سپس و شد طراحی
 قسمت در است، قسمت سه شامل که شد ارسال باالبود به لیسانس ها آن تحصیالت

 .است شده ارائه سؤاالت به گویی پاسخ نحوه به راجع توضیحاتی و پژوهش هدف ،اول
 آماري نمونه شخصی ها ویژگی درباره اطالعات کسب منظور به سؤاالتی دوم قسمت در

 عنو هاي اجتماعی، رسانه در ساعات تعداد تحصیلی، دوره جنسیت،: (قبیل از اطالعاتی
اي بر  عد سواد رسانهدر ب گویه 24 سوم قسمت در  واست شده  طراحی...) دانشگاه

 در کاربران براي آنالین پرسشنامه طریق از که شده؛ تنظیم یادشدههاي  اساس شاخص
  .شد فرستاده تلگرام رسانه اجتماعی

  
  فرضیات تحقیق

 اد هاي اجتماعی و سطح سو رسد بین جنسیت کاربران رسانه به نظر می
 .ها تفاوت معناداري وجود دارد اي آن رسانه

 اجتماعی، سن کاربران و سطح  هاي رسد بین میزان استفاده از رسانه به نظر می
  .ها رابطه معناداري وجود دارد اي آن سواد رسانه

                                                   
1. Validity 
2. Reliability 
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 سطح سواد  اجتماعی و هاي رسد بین تحصیالت کاربران رسانه به نظر می
 .ود داردتفاوت معناداري وج ها اي آن رسانه

 هاي اجتماعی و سطح سواد  رسد بین رشته تحصیلی کاربران رسانه به نظر می
 .ها تفاوت معناداري وجود دارد اي آن رسانه

 هاي اجتماعی و سطح سواد  رسد بین نوع دانشگاه کاربران رسانه به نظر می
 .ها تفاوت معناداري وجود دارد آن اي رسانه

 اجتماعی و يها رسانه ، میزان استفاده ازرسد سه متغیر مستقل سن به نظر می 
  .ستااي کاربران  سطح سواد رسانه ،بینی کننده متغیر وابسته  پیش،تحصیالت

  
  هاي تحقیق یافته
  .گردد هاي تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می یافته

  نتایج توصیفی
ان مرد و درصد از پاسخگوی 9/52هاي توصیفی،  اساس تحلیل اطالعات جدول بر

 3/25 سال، 20درصد از کاربران زیر  5/5همچنین . اند  درصد پاسخگویان زن بوده1/47
، 30-26 درصد در محدوده سنی 9/38 سال، 25-21درصد کاربران در محدود سنی 

 درصد کاربران در محدوده 7/3سال،  35-31 درصد کاربران در محدوده سنی 5/23
 درصد 4/48در این میان . ندا سال به باال بوده 40در محدوده  1/3 و سال 40-36 سنی

 درصد کاربران 14درصد کارشناسی ارشد و  6/37کاربران داراي مدرك کارشناسی، 
 درصد 6/38دانشگاه دولتی، از  درصد کاربران 4/32همچنین . داري مدرك دکترا بود

 و هحوزاز  4/3 ،دانشگاه غیرانتفاعیاز  0/10دانشگاه پیام نور، از  9/14 دانشگاه آزاد،
  .ندا هدانشگاه علمی کاربردي بوداز  درصد 8/0
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ها سواد  شاخص یکبه تفکها اجتماعی   رسانه کاربراناي  بررسی سطح سواد رسانه-1جدول 
 اي رسانه

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه تعداد يا رسانهي سواد ها شاخص

 3/40453 11/5353 20/00 4/00 615 تفسیر پیام

 2/3458 12/3552 19/00 7/00 615 تحلیل پیام

 3/11417 12/2993 19/00 4/00 615 ی پیامیجو حقیقت

 2/74939 10/146 18/00 5/00 615 کنجکاوي

 2/67823 10/1314 20/00 4/00 615 توضیح

 3/93358 11/6764 18/00 5/00 615 خود نظم دهی

  036/3  357/11  00/19  00/5 615 تعداد کل
  
ي ا  رسـانه شـده سـواد       ي بررسـی  هـا   شـاخص ، میانگین   1نتایج جدول    به توجهبا  

 یـام پجـویی     ، حقیقـت  )355/12 (یامپ به ترتیب برابر است با تحلیل        20کاربران از نمره    
، )146/10 (يکنجکــاو، )535/11 (یــامپ، تفــسیر )676/11 (یدهــ، خــودنظم )299/12(

برابـر  اجتمـاعی    رسـانه ایـن   ان  ي کـاربر  ا  رسـانه که درمجموع سواد    ) 131/10 (یحتوض
ي هـا  رسـانه مقابـل حجـم عظـیم اطالعـات        بر این اساس کاربران در     .است) 357/11(

  .ي باالیی ندارندا رسانهاجتماعی سطح سواد 
  

  نتایج استنباطی
 اجتماعی و سطح سواد هاي رسانهرسد بین جنسیت کاربران  به نظر می 

  .اي تفاوت معناداري وجود دارد رسانه
  .در میان کاربران مردان و زنان یکسان است اي اد رسانهسطح سو

  .مردان و زنان یکسان نیست در میان کاربران اي سطح سواد رسانه
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 اي در جنسیت کاربران هاي مرکزي سواد رسانه  شاخص-2جدول 

 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت

میانگین انحراف 
 استاندارد

   246/1 057/23 657/132 343 دمر
 444/1 308/123 768/123 307 زن يا رسانهسطح سواد 

    
 اي یري از سواد رسانهگ بهرهرابطه بین جنسیت و  -3جدول 

  آزمون لیون 
 ها یانسوار برابري

  ها یانگینم برابري tآزمون 

 

F 
سطح 
 معناداري

رد 
فرضیه 

 T صفر

درجه 
 آزادي

سطح 
معناداري 

 )دو دامنه(

ف اختال
 ها یانگینم

اختالف 
انحراف 
 استاندارد

  
نتیجه 
  آزمون
  

هابرابر  یانسوار
 فرض شود

518/5 019/0 682/4 647 000/0 889/8 898/1 
سواد 

هابرابر  یانسواريا رسانه
 فرض نشود

  659/4 622 000/0 889/8 908/1 

  
رد فرضیه 

  صفر

  
ان یکسان در میان مردان و زن اي سواد رسانهدهد،   نشان می3 و 2جدول توجه به 

گویاي آن است که میانگین دو  )sig=000/0و  T) 682=tنتایج آزمون به توجه . نیست
 ، درصد95با اطمینان  )225 از 768/123(و زنان ) 225 از 657/132نمره (گروه مردان 

با یعنی مردان . وجود دارد اي کاربران مرد و زن تفاوت معناداري در سواد رسانه
 بر این .دارندبرخوراي بیشتري  سواد رسانهاز   زناننسبت به 889/8اختالف میانگین 

  .گیرند می اجتماعی قرار هاي رسانه در منتشرشده اساس زنان بیشتر تحت تأثیر اطالعات
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 اجتماعی تلگرام و سواد  شکهبین تحصیالت کاربران که رسد  به نظر می
  .تفاوت معناداري وجود داردآنها  اي رسانه

  .نیست در میان سطح تحصیالت کاربران متفاوت اي سطح سواد رسانه
  .اي در میان سطح تحصیالت کاربران متفاوت است سواد رسانه سطح

  
  

  ها اي آن  تفاوت بین سطح تحصیالت کاربران و سطح سود رسانه-4 جدول

 مجموع مربعات 
درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداري

 نتیجه آزمون

 000/0 676/52 149/27347 2 297/54694 ها گروهبین 

   159/519 646 519/335376 ها گروهدرون 

    648 817/390070 کل

  
رد فرضیه 

 صفر

  
 سطح بر اساس اي رسانه سواد سطح ، کهدهد  نشان می4هاي جدول  توجه به یافته

 000/0 که برابر با Fبا توجه به سطح معناداري آزمون . تحصیالت یکسان نیست
که ، به این معنی شود یم که فرضیه صفر رد و فرضیه یک تأیید میریگ یم نتیجه باشد یم

 براي بررسی این تفاوت . سطح تحصیالت متفاوت استبر اساس اي رسانهسطح سواد 
  . استشده  استفاده )toky(ي تعقیبی آزمون ها آزموناز 
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 اه اي آن  رابطه تحصیالت کاربران بر اساس سطح سواد رسانه-5جدول 

 .سطح معناداري خطاي استاندارد ها اختالفمیانگین  تحصیالت تحصیالت

 000 /0 94450/1 *- 50613/7 یسانسل فوق
 لیسانس

 000 /0 71264/2 *- 78081/27 دکتري

 000 /0 94450/1 *50613/7 لیسانس
 یسانسل فوق

 000 /0 79870/2 *- 27468/20 دکتري

 000 /0 71264/2 *78081/27 لیسانس
 دکتري

 000 /0 79870/2 *27468/20 یسانسل فوق

  
ها لیسانس است از کاربرانی که  کاربرانی که مدرك آن ،5هاي جدول  با توجه یافته

. کمتري دارند اي ، سطح سواد رسانهاستلیسانس و دکترا  ها فوق سطح تحصیالت آن
پس . ي دارنداي کمتر کاربران دکترا سطح سواد رسانه لیسانس از همچنین کاربران فوق

 اي رود سطح سواد رسانه توان نتیجه گرفت هرچه سطح تحصیالت کاربران باالتر می می
به همان   وشود می زیاد ها هم آن تحصیالت کاربران، علم افزایشبا  یعنی. شود بیشتر می

  .رود می باالهم  ها آن اي میزان سطح سواد رسانه
  
 اجتماعی و سطح هاي انهرسرسد بین رشته تحصیلی کاربران  به نظر می 

 .اي تفاوت معناداري وجود دارد سواد رسانه

ها  رسانه اي در بین رشته تحصیلی کاربران سطح سواد رسانه
  .اجتماعی یکسان است

رسانه تلگرام  اي در بین رشته تحصیلی کاربران سطح سواد رسانه
    .یکسان نیست
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 اي کاربران  رسانهاسوادبتفاوت معناداري نوع دانشگاه کاربران  -6 جدول

 مجموع مربعات 
درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 
  معناداري

  نتیجه آزمون

 955/16 808/9110 5 038/45554 ها گروهبین 

  338/537 639 930/343353 ها گروهدرون 

   644 967/388912 کل

000/0  
رد فرضیه 

 صفر

  
اي  گیري از سطح سواد رسانه بهره کهدهد  ، نشان می6هاي جدول  توجه به یافته

 که برابر Fبا توجه به سطح معناداري آزمون . ي تحصیلی یکسان نیستها رشتهدر میان 
به این . شود یم که فرضیه صفر رد و فرضیه یک تأیید میریگ یم؛ نتیجه هست 000/0با 

ی ي تحصیلی متفاوت است براي بررسها رشتهدر میان  اي معنی که سطح سواد رسانه
  .شده است  استفاده) toky(ي تعقیبی آزمون ها آزمونتر این تفاوت از  دقیق

 
  اي کاربران رابطه حوزه تحصیلی کاربران و سطح سواد رسانه -7جدول 

  سطر
  
  

 حوزه تحصیلی حوزه تحصیلی
هاي حوزه  یانگینم اختالف

 تحصیلی

خطاي 
 استاندارد

سطح 
 معناداري

 000/0 22463/2 *68060/14 فنی مهندسی

 000/0 10788/3 *25297/18 علوم پایه

 000/0 55343/3 *89837/17 هنر

 000,1 49704/3  -79752/0 علوم پزشکی

  
  
1  

  
  

 علوم انسانی

تحصیالت 
 حوزوي

20280/5- 85637/4 893/0 

 000/0 22463/2 *68060/14- علوم انسانی

 879/0 22898/3  57237/3 علوم پایه

  
2  

 فنی و مهندسی

 951/0 65981/3 21777/3 هنر
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 000/0 60508/3 *47812/15- علوم پزشکی

تحصیالت 
 حوزوي

-45577/23* 93474/4 0001/0 

 000/0 10788/3 *89837/17- علوم انسانی

 879/0 22898/3  -21777/3 فنی مهندسی

 000/1 25490/4 35460/0 هنر

 000/0 20792/4 *69589/18- علوم پزشکی

  
  
3  

  
  
  

 علوم پایه

تحصیالت 
 حوزوي

-10118/23* 39089/5 000/0 

 000/0 55343/3 *89837/17- علوم انسانی

 951/0 65981/3  -21777/3 فنی و مهندسی

 000/1 25490/4 35460/- علوم پایه

 001/0 54692/4 *695809/18- علوم پزشکی

  
  
4  

 هنر  

تحصیالت 
 حوزوي

-10118/23* 65947/5 001/0 

 000/1 49704/3 *79752/0 علوم انسانی

 000/0 60508/3 47812/15 فنی مهندسی

 000/0 20792/4 *05049/19- علوم پایه

 001/0 54692/4 *69589/18 علوم انسانی

  
  
5  

 علوم پزشکی

تحصیالت 
 حوزوي

-4/ 40528 62423/5 970/0 

 893/0 85637/4 20280/5 علوم انسانی

 001/0 93474/4 *88340/19 فنی و مهندسی

 000/0 39089/5 *45577/23 علوم پایه

 001/0 65947/5 *10118 /23 هنر

  
  
6 

تحصیالت 
 حوزوي

  970/0  62423/5  4/40528  علوم پزشکی
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که  سطح معناداري سطر اول در  کهشود یم مشاهده 7 با توجه به جدول شماره
 درصد از کاربران 95با اطمینان  شته علوم انسانیشود؛ بر اساس آن کاربران ر مشاهده می

با  سطر دومدر  . بیشتري دارنداي سطح سواد رسانه رشته فنی مهندسی، علوم پایه، هنر
شده؛ بر اساس آن کاربران فنی مهندسی از کاربران علوم انسانی،  سطح معناداري مشاهده

 سطح معناداري سطر سومدر . اي کمتري دارند حوزوي و علوم پزشکی سطح سواد رسانه
شده، بر اساس آن کاربران علوم پایه از کاربران علوم انسانی، علوم پزشکی و  مشاهده

 سطح معناداري سطر چهارمدر  .اي کمتري دارند تحصیالت حوزوي سطح سواد رسانه
شده کاربران رشته هنر از کاربران علوم انسانی، علوم پزشکی و تحصیالت  مشاهده

 با توجه به سطح معناداري سطر پنجمدر . اي کمتري دارند انهحوزوي سواد رس
اي کمتر ولی از  شده کاربران علوم پزشکی از کاربران علوم انسانی سواد رسانه مشاهده

 کاربران تحصیالت سطر ششدر  .دارندبیشتري  اي علوم پایه و فنی مهندسی سواد رسانه
  .اي بیشتري دارند  سواد رسانهحوزوي از کاربران فنی مهندسی، علوم پایه و هنر

  
 در میان نوع دانشگاه کاربران اي گیري از سواد رسانه  بهره-8جدول 

 درجه آزادي مجموع مربعات 
میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداري

  نتیجه آزمون

 /000 291/23 906/11962 5 532/59814 ها بین گروه

   618/513 643 285/330256 ها درون گروه

    648 817/390070 کل

 
  رد فرضیه صفر

  
در  اي گیري از سـواد رسـانه      شود؛ بهره   ، مشاهده می  8جدول  هاي    با توجه به یافته   

 000/0 کـه برابـر   Fبا توجه به سطح معناداري آزمـون  . میان نوع دانشگاه یکسان نیست  
دهنـده ایـن    شود که نـشان   شود و فرضیه یک تأیید می       است بنابراین فرضیه صفر رد می     

  .در میان نوع دانشگاه متفاوت است اي گیري از سواد رسانه است که بهره
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در میان نوع دانشگاه به دنبال  اي گیري از سواد رسانه با توجه به وجود تفاوت بهره
  .رویم  میFهاي تعقیبی آزمون  آزمون

  
  اي گیري از سواد رسانه  رابطه بین نوع دانشگاه کاربران و بهره-9جدول 

 سطح معناداريخطاي استاندارد ها اختالف میانگین نوع دانشگاه  اهنوع دانشگ 

 000/0 11945/2 *96048/14 آزاد

 000/0 78223/2 *86544/27 پیام نور

 076/0 21677/3 68828/8 غیرانتفاعی

  000/1 18689/5 36667/1 حوزوي

1 

  
  
  

  دولتی

 000/1 25521/10 11905/0 علمی کاربردي

 000/0 11945/2 *- 96048/14 لتیدو

 000/0 70949/2 *90496/12 پیام نور

 350/0 15406/3 -27220/6 غیرانتفاعی

 089/0 14823/5 -59382/13 حوزوي

 
  
  آزاد  2

 696/0 23571/10 -84143/14 علمی کاربردي

 000/0 78223/2 *- 86544/27 دولتی

 000/0 70949/2 *90496/12- آزاد

 000/0 63275/3 *17716/19- غیرانتفاعی

 000/0 45463/5 *49877/26- حوزوي

 
  
  پیام نور  3

 083/0 51786/10 74639/27- علمی کاربردي

 076/0 21677/3 68828 /8- دولتی

 350/0 15406/3 27220/6 آزاد

 000/0 63275/3 *17716/19 پیام نور

 792/0 68857/5 -32161/7 حوزوي

 
  
  غیرانتفاعی  4

 965/0 51786/10 -59623/8 علمی کاربردي

 000/1 18689/5 -36667/1 دولتی  حوزوي 
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 089/0 14823/5 59382/13 آزاد

 000/0 45463/5 *49877/26 پیام نور

 792/0 27768/5 32161/7 غیرانتفاعی

  
5  

 000/1 27748/11 -24762/1 علمی کاربردي

 000/1 25521/10 -/11905 دولتی

 798/0 23571/10 841143/14 آزاد

 083/0 39320/10 74639/27 پیام نور

 965/0 51786/10 56923/8 غیرانتفاعی

 
  
  علمی کاربردي  6

 000/1 27748/11 24762/1 حوزوي

  
 با سطح معناداري که سطر اولشود در   میمشاهده 9 جدولهاي  با توجه به یافته

 درصد گفت کاربران دانشگاه دولتی از کاربران 95 توان با اطمینان  میشده  مشاهده
 با سطح سطر دومدر . اي بیشتري دارند دانشگاه آزاد و پیام نور سطح سواد رسانه

 کاربران دانشگاه آزاد از کاربران دانشگاه دولتی سطح سواد شده مشاهدهمعناداري 
در .  دارنداي بیشتري نهدارند ولی از کاربران دانشگاه پیام نور سواد رساکمتري اي  رسانه

کاربران نسبت  کاربران دانشگاه پیام نور شده مشاهده با سطح معناداري سطر سوم
در . اي را دارند  حوزوي کمترین سطح سواد رسانه ودانشگاه دولتی، آزاد، غیرانتفاعی

 کاربران دانشگاه غیرانتفاعی از کاربران دانشگاه پیام نور سطح سواد سطر چهارم
 کاربران شده مشاهدهبا توجه به سطح معناداري  سطر پنجمدر .  بیشتري دارنداي رسانه

 سطر ششدر . اي بیشتري دارند حوزوي از کاربران دانشگاه پیام نور سطح سواد رسانه
  .سطح معناداري مشاهده نشد

 سن کاربران و  هاي اجتماعی، رسد بین میزان استفاده از رسانه به نظر می: فرضیه
 .ها رابطه معناداري وجود دارد اي آن انهسطح سواد رس
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 اي هاي اجتماعی کاربران با سطح سواد رسانه و میزان استفاده از رسانه بین سن
 .رابطه وجود ندارد

 اي کاربران هاي اجتماعی با سطح سواد رسانه بین سن و میزان استفاده از رسانه
    .رابطه وجود دارد

  
  اي با سطح سواد رسانه هاي اجتماعی فاده رسانهو میزان است رابطه سن -10جدول 

  نتیجه آزمون  اي سواد رسانه  متغیرها

  255/0 ** ضریب پیرسون
 سن

  000/0  سطح معناداري
  -637/0  ضریب پیرسون

 میزان استفاده از تلگرام
  000/0  سطح معناداري

 
 

  رد فرضیه صفر
  
 

  
از  ان استفاده کاربرانبین سن و میز :دهد که  نشان می10مشاهدات جدول 

با توجه به سطح . اي رابطه معناداري وجود دارد هاي اجتماعی با سواد رسانه رسانه
پس با اطمینان )  است05/0که کمتر از (باشد   می000/0معناداري بین متغیرها که برابر 

 هاي اجتماعی توان گفت بین متغیر سن و میزان استفاده کاربران از رسانه  درصد می95
با توجه به ضریب پیرسون متغیر . اي رابطه معناداري وجود دارد سطح سواد رسانه با

یعنی با باال رفتن سن کاربران . اي دارد رابطه مستقیمی با سطح سواد رسانه) 255/0 (سن
همچنین ضریب پیرسون میزان استفاده از . کند ها افزایش پیدا می اي آن سطح سواد رسانه

. اي دارد است، پس رابطه معکوسی با سطح سواد رسانه) -637/0( هاي اجتماعی رسانه
ي ا رسانههاي اجتماعی سطح سواد  بر این اساس با افزایش استفاده کاربران از رسانه

 سطحی ها رسانهها و اطالعات منتشرشده در این  یامپابد و به ی ها نیز کاهش می آن
  .نگرند یم
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 هاي  سن، میزان استفاده از رسانهرسد سه متغیر مستقل  به نظر می: فرضیه
اي کاربران  سطح سواد رسانه بینی کننده متغیر وابسته  پیش،اجتماعی و تحصیالت

 .دنباش می

 
   معناداري ضریب رگرسیون-11جدول 

  1 مدل
مجموع 
  مربعات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  819/58493  3  458/175481 رگرسیون
  697/322  654  359/214589  مانده دار باقیمق

    549648  817/390070  کل
175/817  000/0  

  
 است با 05/0سطح معناداري که کمتر از  توجه به  با11جدول هاي  طبق یافته 

 سه متغیر توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از  می95/0اطمینان 
و یک متغیر )  تحصیالت کاربراني اجتماعی وها رسانهسن و میزان استفاده از ( مستقل

مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهاي مستقل قادرند ) اي سطح سواد رسانه(وابسته 
   .اي را تبیین کنند سطح سواد رسانه تغییرات
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سطح  هاي اجتماعی و تحصیالت بر رسانه  بررسی تأثیر سه متغیر سن، میزان استفاده از-12جدول 
  اي سواد رسانه

 همبستگی
 سطح

 معناداري

ضریب 
رگرسیونی 
 استاندارد

ضریب رگرسیونی 
 غیراستاندارد

 

نیمه 
  تفکیکی

 تفکیکی
مرتبه 
 صفر

 

  
  
T 
 Beta Std. B  

 
 
 

 مدل یک

   000/0 892/32  503/4 118/148 
مقدار 
 ثابت

  سن -018/0 143/0  004/0 -127/0 899/0 225/0 -005/0  -004/0

569/0- 605/0- 637/0- 000/0 281/19- 586/0- 403/0 767/7- 

 میزان
استفاده از  

ي ها رسانه
 اجتماعی

 تحصیالت 467/7 131/1 217/0 602/6 000/0 358/0 252 193

  
شده  توان بر اساس مدل رگرسیونی انجام ، می12هاي جدول  با توجه به یافته

ه بر متغیر وابست) -018/0(متغیر مستقل سن تأثیر خیلی کم به میزان که نتیجه گرفت 
 متغیر میزان استفاده و) 217/0 (یزانم اما متغیر تحصیالت به ،اي دارد سطح سواد رسانه

. یر دارندتأثاي  د رسانهابر متغیر سو) -586/0(ي اجتماعی به میزان همبستگی ها رسانهاز 
ي اجتماعی به ها رسانهبه ازاي یک واحد افزایش انحراف استاندارد استفاده کاربران از 

  .دبای می کاهش اي سطح سواد رسانه) -586/0( میزان
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  گیري نتیجه
 سواد به شدن مجهز با يگرید هرسان همچون کاربران هر ی اجتماعيها رسانهاربران ک

 به نسبت زین جامعه شده و ها رسانهن یا يسو از يمترک هاي آسیب متحمل ،يا رسانه

 يشتریب تیمصون يمجاز يفضا اقتصادي و یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع التکمش

 گفت که کاربران توان میگرفته   وتحلیل انجام با توجه به تجزیه. داشت خواهد
اي باالیی برخوردار  از سطح سواد رسانه) رسانه اجتماعی تلگرام( هاي اجتماعی رسانه
 یک ویژگی صورت  بهاي این در حالی است تا زمانی که مباحث سواد رسانه. نیستند

طور هدفمند در  ها قادر نخواهند بود به  نگرفته باشد، آندرك براي افراد شکل قابل
 آن را بکار خواهند ناخودآگاهطور  هاي خود از این مهارت بهره گرفته و فقط به یتفعال
  . برد

 افزایش یعنی با گردد؛ برمی ها آن دانش به اي کاربران همچنین سطح سواد رسانه
ها هم باال  اي آن در نتیجه سواد رسانه .شود می زیاد ها هم آن تحصیالت کاربران، علم

 در بین نوع دانشگاه کاربران متفاوت است؛ اي عالوه بر این سواد رسانه .رود می
 کاربران و اي سواد رسانه بیشترین اند کرده  تحصیل دولتی هاي دانشگاه در که کاربرانی
 این. بودند اي سطح سواد رسانه میزان کمترین داري نور پیام دانشگاهدر  کرده تحصیل
در . باشد می دانشگاه انواع در متفاوت آموزشی نظام از ناشی تواند می زیاد تفاوت

دهنده نوعی رابطه  یلتشک رابطه استاد و دانشجو ها دانشگاهي آموزشی ها نظامی از بعض
ي درسی ها کالسدر . طرفه به سمت استاد است  یککامالً قدرت تمرکز. قدرت است

شود که قدرت انتقاد و نقد از دانشجو  این خود باعث می. جود نداردارتباط مشارکتی و
 از سطح سواد ها دانشگاه باعث شود که کاربران انواع تواند میها  یناهمه . گرفته شود

  . متفاوتی برخوردار باشند اي رسانه
 متغیر میزان استفاده از رسانه اجتماعی 12 جدول هاي یافته اساس همچنین بر

 آن دهنده  نشان،یر دارد تأثاي د رسانهابر متغیر سو) -586/0(میزان همبستگی تلگرام به 
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 سطحی صورت به کنند استفاده تلگرام رسانه اجتماعی از بیشتر وقتی کاربران که است
 ندارند مطالب روي کافی فکر و تمرکز. کنند می نگاه رسانه این در منتشرشده مطالب به

 نشان تحقیق این  بنابراین نتایج.شود می کاربران در يا سواد رسانه عدم باعث خود این
 ، ایران پور)216 (، الیتیش)2002 (پریس هاي پژوهش نتایج با بودن همگون از
 و مجتبی عباسی قادري و همکاران) 1393 (، سلطانی فر)139 (، خدا مرادي)1389(
کاران ، حسن اشرفی ریزي و هم)1385 (دارد با تحقیقات شاهرخ اسکویی) 1391(
  .همخوانی ندارد) 1392(

اي نیاز به تفکر  بنابراین طبق نظریه الیزابت تامن کاربران براي داشتن سواد رسانه
شود  تفکر انتقادي باعث می. باشند هاي اجتماعی می هاي رسانه انتقادي در مواجهه با پیام

 سودمند و یر با موارد غیخته نشده و آميبند بمباران اطالعات طبقهکاربران در مقابل 
سواد  کاربران از یريگ  بهرهیرات اساس ازجمله تأثین هم قرار نگیرند، برمخرب
 به مسائل نگاه یزبینانه است که کاربران با نگاه تینا اجتماعی هاي  در رسانهاي رسانه

روزه انسان را احاطه   حوادث و اطالعات که همهیختگیر هم  را در بهیقتکنند و حق
 یابی که مخاطبان که هدفشان همانا دستشود ی امر باعث مینا. یندماجستجو نکنند،  یم

 و یندباشد نائل آ میدرك مطالب ي ها  روشترین یح و صحینتر مطمئنین، تر به کامل
  .شود یا میهم يتفکر انتقاداي و  سواد رسانهکارگیري   بهیق از طراً امر مهم صرفینا
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  منابع
، »هاي تعاملی اي و نقش آن در استفاده از رسانه  سواد رسانهمیزان«). 1389 (.ایران پور، پرستو -

، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی پایان
  .طباطبائی تهران

 .ماهنامه وب» از دهستان وایبر تا شهر تلگرام جه گذشته است؟«). 1394. ( اسماعیلی، امیررضا -
  .166 شماره، 15دوره 

بررسی میزان سواد «). 1392. ( رمضانی، امیر؛ آقاجانی؛ حامد؛ کاظم پور، زهرا؛اشرفی ریزي حسن -
دوره ، ها و خدمات اطالعاتی فصلنامه نظام ،»اي و اطالعاتی دانشجویان دانشگاه اصفهان رسانه

 .2  شماره،2

، »اي مخاطب  رسانهمدیریت استراتژیک رسانه در مواجهه باسواد«). 1393. (تاجریان، علیرضا -
 .13شماره ، 3دوره ، مدیریت رسانه المللی کنفرانس بین

گذاري  بازطراحی سازوکار سیاست«). 1394. ( کالنه آقامحمدي، آمنه؛تسلیمی، محمدسعید -
سازمان صداوسیماي جمهوري : اي موردمطالعه اي متأثر از رویکرد ارتقاي سواد رسانه رسانه

 .2 ؛ شمارقات فرهنگی ایران دوره هشتمفصلنامه تحقی، »اسالمی ایران

فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی  ترجمه لیدا کاووسی، ،»اي ابعاد سواد رسانه «).1385 (.جمیز پاتر -
  .68 شماره ،17دوره ، جمعی وسایل ارتباط

 انتشارات :، تهران»شناسی ارتباطات فرهنگ و رسانه بر جامعهدرآمدي «). 1390 (.داربی، علی -
  .گاهیجهاد دانش

 بین در اي رسانه سواد اي مقایسه مطالعه«). 1396. (حبیب زاده، اصحاب؛ نوروزي، حامد  -
 کاربردي– علمی دانشگاه و دماوند واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی روابط دانشجویان

 .12، شماره 3دوره. فصلنامه مطالعات رسانه هاي نوین، »تهران هنر و فرهنگ

 فضاي در اي رسانه سواد آموزش). 1396. (شبیري السادات، حسنیهحسینی پاکدهی، علیرضا؛  -
فصلنامه  ،)ایران اي رسانه سواد سایت وب و کانادا مدیااسمارتس سایت وب مقایسه (مجازي

  .9، شماره 3دوره . مطالعات رسانه هاي نوین
ه از شبکه مؤثر بر قصد استفاد عوامل«). 1395. ( ادیبی، منصوره؛لیال  صفا،؛اهللا رضایی، روح -

فصلنامه ، »هاي آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اجتماعی تلگرام در فعالیت
 .3، شماره 23دوره  ،هاي ارتباطی پژوهش
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 .3ه شمار، 23دوره  ،رسانه فصلنامه ،»اي رسانه سواد یا سانسور«). 1386 (.محمد فر، سلطانی -

اي دبیران و خبرنگاران در  نقش سواد رسانه «).1393. (سلطانی فر، محمد؛ پورآزادي، شیرین -
  .4شماره ، 25دوره ، فصلنامه رسانه، »ارتقاي سطح تولیدات خبري
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