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 چکیده
هاي مختلف ها، درك و ارزیابی انتقادي جنبهاي، توانایی دسترسی به رسانهسواد رسانه

هاي گوناگون است. در حال حاضر در بسیاري از ها براي خلق ارتباطات در زمینهمحتواي رسانه
اي به اقشار مختلف مردم آغاز شده و این موضوع اهمیت خود کشورهاي دنیا، آموزش سواد رسانه

هاي ایدئولوژي هااي منفی نیستند و رسانههاي رسانهرا پیدا کرده است. هرچند تمام ایدئولوژي
 که گونههمان را ايرسانه هايپیام باید دارند، کمی ايرسانه سواد مثبت هم دارند، اما افرادي که

 و چهارگوش هايسوراخ در را ايرسانه هايپیام گرد هايو میخ بپذیرند کنند،می ارائه هارسانه
اي و آموزش آن سواد رسانهدر کشور ما نیز  دهند. تطبیق و کرده چفت خود زندگی شکلمربع
اي دارد. از این میان، اند، اهمیت ویژهها در ارتباطخصوص براي کسانی که بیشتر با رسانهبه

ها در ها، از جمله کسانی هستند که به انحاء مختلف با رسانهمدیران و کارکنان روابط عمومی
ها، باید بتوانند محتواي اي رسانهاند و عالوه بر توانایی درك و ارزیابی انتقادي محتوارتباط
اي این قشر و عوامل مرتّبط با آن را اي مناسبی خلق کنند. پژوهش حاضر میزان سواد رسانهرسانه

 سواد، التیتحص زانیمدهد عواملی نظیر مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می
ي به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اسانهر مصرف و يارسانه عادت ی،لیتحص رشته کار، سابقه ي،بصر

ها دارند و متغیرهاي سرمایه فرهنگی و پست اي مدیران و کارکنان روابط عمومیسواد رسانه
 تحقیق در آمده بدست R مقداراي ندارند. سازمانی در رگرسیون خطی تأثیر مستقیم بر سواد رسانه

 از ناشی يارسانه سواد میزان غییراتت از درصد 67 دهدمی نشان که باشدمی 819/0 کنونی،
 تحقیق در که است متغیرهایی و عوامل از متأثر باقیمانده تغییرات درصد 33فوق است و  متغیرهاي
 . اندنبوده مدنظر حاضر

 اي، سواد بصرياي، عادت رسانهاي، روابط عمومی، مصرف رسانهها: رسانه، سواد رسانهکلیدواژه
                                                      

 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی *
 ajabi64@gmail.comEmail: r                                                            ارشد ارتباطات یکارشناس 



 1392ل نهم، شماره بیست و یکم، زمستان / رادیو و تلویزیون، سا92

 مسئلهبیان  مقدمه و 
درصد وقت  هفتاداي امروز که براساس آمارهاي رسمی بیش از دنیاي رسانه در

)، مخاطبان نیاز به آگاهی از 8 ، ص2008، 1(پاتر شودسپري می هارسانهروزانه مردم با 
ها و با استفاده از تکنیک هارسانهو نحوه عملکردشان در مقابل مردم دارند.  هارسانه
پیش تعیین  هدایت مخاطبان به سوي اهداف از سعی در جذب و ،هاي مختلفروش

هایی که دارند و قابلیت ها،رسانهشده هستند. از سوي دیگر، رشد و دگرگونی در انواع 
کنند، سبب شده است تا مخاطبان محتواي بسیار متنوعی که به مخاطبان خود ارائه می

هایی شوند پیامقع، بدون اراده خویش، مخاطب دچار سردرگمی شوند و در بیشتر موا
ها، رسانهبلکه  ،هایی که مخاطبان به دنبال آنها نیستندشود؛ پیاممنتشر می هارسانهکه از 
شنوند و ها را میگذارند و افراد بدون اندیشه، پیامها را در اختیار افراد میآن پیام

نشان  اهرسانهرا در برابر  اتاطالعدانش و داشتن  اهمیتپذیراي آنند. این موضوع، 
و نحوه عملکردشان در مقابل مردم  هارسانهدارد تا نسبت به دهد و ما را بر آن میمی

 آگاه باشیم. 
حلیل و در مرتّبه باالتر خلق به معنی توانایی دسترسی، تجزیه و ت 2ايسواد رسانه

و همچنین  هاپیام ها،رسانهموضوع آگاهی از  اهمیت براي است و هاي رسانهپیام
کند. افراد باید کید میأها تلزوم کسب این آگاهی وردشان نسبت به مخاطبان عملک

هاي تحلیل کنند و به عبارتی اسیر جذابیت و ي را تجزیههارسانههاي بتوانند پیام
هاي از فنون و تکنیک ،اي نشوند و در جایگاه مخاطبی آگاههاي رسانهظاهري پیام

 خاطبان باخبر باشند. براي جذب و هدایت م هارسانهمختلف 
اي در کشور ما به اشتباه با سواد سفانه در حال حاضر مفهوم سواد رسانهأمت
ها و مقاالتی که در این شود. در برخی کتابی یکسان تلقی میاتاطالعاي و رایانه

اي با مواردي از قبیل توان کار با رایانه و اند، مفهوم سواد رسانهخصوص منتشر شده
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اي نه به عنوان نظر گرفته شده است. بر همین اساس از سواد رسانه سان دراینترنت یک
ها و رسانه بارهفرد در اتاطالعاي، بلکه به عنوان هاي رسانهمالکی براي ارزیابی پیام

اي شود. اما با توجه به تعاریفی که در باال از سواد رسانهکارگیري آنها یاد مینحوه به
هاي درك و تفسیر افراد از پیام ،اي، قابلیت ارزیابیاد رسانهباید گفت مفهوم سو ،شد

 اي است.  رسانه
ط با آن مرتّباي و عوامل سعی بر این است که میزان سواد رسانه ،در تحقیق حاضر

در میان طیف خاصی از مخاطبان سنجیده شود. این مخاطبان که همان مدیران و 
خود به عنوان  ،هاي دولتی هستندازمانو س هاخانهوزارت 1کارکنان روابط عمومی

طور که در تعریف باال اشاره کنند و هماناي ایفاي نقش میهاي رسانهتولیدکننده پیام
توانایی تجزیه و تحلیل این  ورزند. آنها بایداي مبادرت میهاي رسانهشد به خلق پیام

د تا به نشویز سنجیده میمل مرتّبط با موضوع نها را نیز داشته باشند. همچنین عواپیام
عواملی که با استفاده از آنها و  اي این گروهاین مقصود دست یابیم که سواد رسانه

   داد، کدامند؟ ءاي را ارتقاتوان سواد رسانهمی
 متخصصاناي مانند بسیاري از مقوالت جدید تعریفی ندارد که غالب سواد رسانه

هرکس بخشی از این مسئله را در  ،در واقع این حوزه بر سر آن توافق داشته باشند،
تالیم، تاحد آید تعریف جینمی اي بیان کرده است. در این میان به نظرقالب جمله

 توانایی بررسی و ،ايسواد رسانه«گیرد: برمیادي جوانب مختلف این مفهوم را درزی
ردن به ما و سرگرم ک رسانیاطالعکه هر روزه براي  است ايهاي رسانهمتحلیل پیا
ها از ویدئو قابلیت تفکري انتقادي در مواجهه با همه رسانه ،همچنین شود وعرضه می

وي معتقد  ).1، ص 1387(حسینی پاکدهی،  »هاي مجازينمایشو موسیقی گرفته تا 
در  چهآنها هست و در رسانه چهآناي طرح پرسش است درباره است سواد رسانه

که ایناي چه نهفته است و در پشت تولیدات رسانه کهنای شمبا ها نیست و رسانه
 گذارند.ها اثر میآگاهی داشته باشیم چگونه این عوامل بر محتواي رسانه
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یک پیوستار (یعنی مانند دماسنج  -1اي این است که دو ویژگی اصلی سواد رسانه
مه ما در یعنی ه عدي است. پیوستارچند بُِ -2است، نه یک مقوله؛  )داراي درجات

اي بر این پیوستار وجود ندارد کنیم. هیچ نقطهاي جایی را اشغال میپیوستار سواد رسانه
اي نیز در اي ندارد و هیچ نقطهکاي آن بتوان گفت کسی اصالً سواد رسانهکه به اتّ

اي کامل کسی باشد، همیشه جا براي د سواد رسانهیؤباالترین سطح پیوستار نیست که م
شناختی و ت. چند بعدي است؛ یعنی با چهار بعد شناختی، هیجانی، زیباییپیشرفت هس

 اخالقی در ذهن مخاطب در تعامل است و معیاري است براي درك مفاهیم آشکار و
 پنهان رسانه. 

ی در جامعه امروزي تخصصاز طرف دیگر، روابط عمومی یکی از نهادهاي 
و پردازش و تولید و  اتالعاط شود که با گردآوري درست و سیستمیمحسوب می

ثر و غیرقابل انکاري در ؤهاي جامعه، نقش مبه عنوان یکی از ضرورت اتاطالعارائه 
 کند.این عرصه بازي می

روابط «است:  1رکس هارلو تعریف ،روابط عمومی ترین تعاریفز جامعیکی ا
بل در هاي متقامشیمدیریت است که به ایجاد و حفظ خط، نوعی از عملکرد عمومی

کمک کرده و موجب همکاري سازمان با مخاطبان آن  ،زمینه شناخت و پذیرش روابط
، روابط عمومی شامل چگونگی اداره مشکالت یا مسائل سازمان است شود. همچنینمی

کند تا از افکار عمومی آگاهی یابد و به آنها پاسخ گوید که به مدیریت سازمان کمک می
چه وظایفی دارد و از  ،یت براي تأمین منافع عمومیکند که مدیرو نیز مشخص می

هاي غییرات و استقبال از گرایشمدیریت سازمان را در اعمال تالزم است ، سوي دیگر
اي که با ، به گونهمختلف یاري دهد و در این زمینه از تحقیق و نیز فنون ارتباطات

 .)10، ص 1388 (بوتان و هزلتون، »اصول اخالقی سازگار باشد، استفاده کند
مدیریتی است و بیشترین ارتباط روابط  ي، هنر، روابط عمومیبراساس این تعریف

 .)11، ص 1388(بوتان و هزلتون،  شودهاي ارشد سازمان تعریف میعمومی با مدیریت
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به  اتاطالعت در ارایه دقّ و در جامعه امروزي رسانیاطالعو  اتاطالعحضور 
الی ؤاالت مخاطبان باشد و سؤي سگوپاسخاي که به گونه ،صورت درست و بدون ابهام

ت؛ با علم هاي روابط عمومی تبدیل شده استرین فرصترا براي او باقی نگذارد، به مهم
هاست. شرط انجام ، یکی از وظایف روابط عمومیرسانیاطالعبه این موضوع که 

، قدرت درك نحوه انهرسهاي هر درست این وظیفه، شناخت رسانه، انواع آن و قابلیت
قادانه محتواي سازي در آنها، دسترسی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی نها و معنیکارکرد رسانه

اي در سطح باالست. اگرچه داشتن سواد کلی داشتن سواد رسانهاي و به طوررسانه
 اي باال در انجام درست دیگر وظایف روابط عمومی نیز بسیار الزم است. رسانه

پویایی  ،توسعه ،ها، روابط عمومی را در راه کمک به رشداز این فرصتگیري بهره
د و به کنو هماهنگی سازمان با تغییرات محیطی و رسیدن به اهداف سازمان یاري می

یابی به منبع سرمایه اجتماعی سازمان و اطالعو  رسانیاطالعات، اطالععبارتی، 
 سازمان و مخاطبان تبدیل خواهد شد.  دهنده اعتماد دوسویه بین ایجادکننده و تداوم
اي از مواردي است که آشنایی با آن براي همه اقشار سواد رسانه ،در دنیاي امروز

 ،اند. از این میاندر ارتباط هارسانهخصوص کسانی که بیشتر با به ؛ضروري است
 ها باید جزو مخاطبان آگاه باشند.  مدیران و کارکنان روابط عمومی

 هارسانهمنابع خبري  جزوها، و کارکنان روابط عمومی سازمان ه مدیراناز آنجا ک
، نیاز به توانایی شناخت رسانه دارند هارسانههستند، این افراد به عنوان منبع خبر براي 

را در اختیار کدام رسانه قرار  اتاطالعکدام اخبار و  ،که چه مواقعیو تشخیص این
 دهند. 

اي مطرح هستند، داشتن سواد رسانه هارسانهوان مخاطب از طرفی این افراد به عن
ات ممکن در استفاده از تأثیرو اخبار، شناخت  اتاطالعبراي کسب مهارت در مدیریت 

جهت گفتمان دموکراتیک براي آنها ضروري به نظر  ،و افزایش پتانسیل هارسانه
هاي الکترونیک بیشتر رسانهاي در استفاده از تلویزیون و رسد. همچنین سواد رسانهمی

اي دلیل بهتري براي توسعه سواد رسانه ها،رسانهشود و لزوم استفاده از این احساس می



 1392ل نهم، شماره بیست و یکم، زمستان / رادیو و تلویزیون، سا96

 ،یکی از وظایف اصلی آنها زیراباشد؛ ها میدر میان مدیران و کارکنان روابط عمومی
 اي براي شناساییست. ناگفته نماند سنجش سواد رسانههارسانهتجزیه و تحلیل اخبار 
 اي است.کاران تولید محتواي رسانهاندرآموزش دست ،نقاط ضعف و در نتیجه

اي مدیران و بنابراین در تحقیق حاضر سعی بر مشخص کردن میزان سواد رسانه
هاي دولتی کشور است و عوامل و سازمان هاوزارتخانههاي کارکنان روابط عمومی

 ست:زیر مطرح شده ا هايهط با آن به صورت فرضیمرتّب
ها تفاوت وجود دارد. مدیران کارکنان روابط عمومی واي مدیران بین سواد رسانه -1

 اي بیشتري دارند. ها نسبت به کارکنانشان سواد رسانهروابط عمومی
اي آنان رابطه ها با سواد رسانهبین میزان تحصیالت مدیران و کارکنان روابط عمومی -2

 اي بیشتري نیز دارند.تري دارند سواد رسانهحصیالت باالوجود دارد. کسانی که ت
اي آنان رابطه ها با سواد رسانهبین رشته تحصیلی مدیران و کارکنان روابط عمومی -3

اي اي دارند سواد رسانهط با حوزه رسانهمرتّبوجود دارد. کسانی که رشته تحصیلی 
 بیشتري دارند.

اي آنان رابطه وجود ها با سواد رسانهیبین سابقه کار مدیران و کارکنان روابط عموم -4
 اي بیشتري نیز دارند.دارد. کسانی که سابقه کار باالتري دارند سواد رسانه

اي آنان رابطه ها با سواد رسانهاي مدیران و کارکنان روابط عمومیبین مصرف رسانه -5
ري نیز اي بیشتاي باالتري دارند سواد رسانهوجود دارد. کسانی که مصرف رسانه

 دارند.
اي آنان رابطه ها با سواد رسانهبین سرمایه فرهنگی مدیران و کارکنان روابط عمومی -6

 اي بیشتري دارند.وجود دارد. کسانی که سرمایه فرهنگی باالتري دارند سواد رسانه
 اي آنان رابطهها با سواد رسانهاي مدیران و کارکنان روابط عمومیبین عادت رسانه -7

 اي کمتري نیز دارند.اي دارند سواد رسانهدارد. کسانی که عادت رسانه وجود
اي آنان رابطه ها با سواد رسانهبین سواد بصري مدیران و کارکنان روابط عمومی -8

 اي بیشتري نیز دارند.وجود دارد. کسانی که سواد بصري دارند سواد رسانه
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 شناسیروش
باشد. جامعۀ ین تحقیق پیمایشی میبا توجه به موضوع مورد بررسی، روش ا

ها و وزارتخانههاي مدیران و کارکنان روابط عمومی ،آماري نیز در این پژوهش
گیري، به در اختیار داشتن چارچوب نمونهبا توجه  هستند. هاي دولتی کشورسازمان

شده استفاده شده است. حجم بنديم یا طبقهگیري منظّدر این تحقیق از روش نمونه
-نفر برآورد شد که براي باال بردن دقت نمونه 384 ،ونه با استفاده از فرمول کوکراننم

قابل  ،براي تحلیل نامهپرسش 389نفر داده شد. در نهایت،  400 پرسشنامه به  ،گیري
 استفاده بود.

 ،، انتخاب نمونههاوزارتخانهبا توجه به تعداد نیروي بیشتر شاغل در روابط عمومی 
 6موجود،  وزارتخانه 18صورت گرفت و از  3با مضربی از  هاانهوزارتخبراي 

 .ندانتخاب شد وزارتخانه
اما  ؛شعب مختلفی دارند ،ها (هرچند در کل کشورهاي دولتی شامل بانکسازمان

هایی شان در پایتخت قرار دارد) و سازمانواحد روابط عمومی در شعبه مرکزي معموالً،
کنند با توجه به فهرست موجود هبري در کشور فعالیت میکه زیرنظر سه قوه و نهاد ر

 304از میان  ،روابط عمومی مورد بررسیادارات . انتخاب هستندسازمان  304بالغ بر 
به عنوان نمونه انتخاب  ،سازمان دولتی 44صورت گرفت و  7با مضربی از  ،سازمان

 .ندشد
د. تعداد دننه انتخاب شو سازمان دولتی به عنوان نمو وزارتخانه 50 ،در مجموع

پرسشنامه توسط کارمندان شاغل در  339پرسشنامه توسط مدیران روابط عمومی و  50
باشد و سطح واحد تحلیل در این تحقیق، فرد می تکمیل شد. ،بخش روابط عمومی

ق ساخته محقّ» پرسشنامۀ«ها در این تحقیق، ابزار گردآوري داده تحلیل خُرد است.
 باشد. می

، با 1گیري، از اعتبار صوريتعیین میزان اعتبار ابزار اندازهتحقیق، جهت  در این
                                                      
1 Face Validity 
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ها، همچنین از نظریهو  نظران موضوعیشاوره و مصاحبه با اساتید و صاحبکمک م
  استفاده شده است. ،ط با موضوع تحقیقمرتّبمتون علمی و تحقیقات 
ترین پا و مهمپایایی هم روشنیز  )پرسشنامهپایایی ابزار تحقیق (به منظور محاسبۀ 

کار رفته است که میزان به )83، ص 1381(منصوریان،  نباخولفاي کرشاخص آن یعنی آ
 .مشخص است 1آن در جدول 

 هاي تحقیق. میزان آلفاي کرونباخ براي مقیاس1جدول 

 شاخص
تعداد 
 گویه

تعداد افراد 
 نمونه

آلفاي 
 کرونباخ

میانگین 
 شاخص

انحراف 
 استاندارد

 072/11 48/129 735/0 25 38 ايرسانهسواد 
 893/5 84/33 734/0 25 12 ايعادت رسانه

 نظري چارچوب
به وجود آمده که ممکن است درباره آن هایی ترس ،هر رسانه جدیدظهور پس از 

افراد تحصیل نکرده و افراد ناتوان  ،، زنانکودکانهایی همچون مخصوصاً براي گروه
بیشتر ناشی از مبالغه کردن و بد فهمیدن اثرات  ،هااین نگرانیدر واقع  .آور باشدزیان
سه دوره مشخص شده است:  ،هاي جمعی است. در تحقیق اثرات ارتباط جمعیرسانه

هاي محدودي داشتند و تأثیرها ات قوي داشتند، دوره دوم رسانهتأثیرها دوره اول رسانه
هایی ویژگی ،. در طول این سه دورههاي قدرتمند بودرسانه تأثیردوره سوم بازگشت به 

 که عبارتند از: ثبت شدند ،هاتأثیردر مورد 

هاي پراکنده تأثیر ،مستقیم و بلندمدتتأثیرهاي غیر ،مدتهاي مستقیم و کوتاهتأثیر
مختلف است و از  ،هاي جمعیهاي فردي به وسیله رسانهتأثیرو ماندگار. همچنین 

ال محتواي کنندگان گزینشی و فعمند تا استفادههاي قدرتکنندگان منفعل پیامدریافت
  ).54-55ص ص، 1382، 1کوئیلمکگیرد (می ها را دربررسانه

                                                      
1 Mc. Quail 
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در این  .اما منفعل در فرایند ارتباط است ،مخاطبی کلیدي ،فرد ،در تحقیق اثرها
گیري هاي فیزیکی قابل شناخت و قابل اندازهاي داراي ویژگیهاي رسانهپیام ،رویکرد

 ند.هست
 دستخوش زمان طول در ايرسانه سواد هدف درباره تفکر الگوي ،بر همین اساس

) تاکنون سه الگوي تاریخی در آموزش 1998به گفته مسترمن ( است. شده تغییراتی
 رسانه وجود داشته است: 

کرد که مردم، نگریست و استدالل میهمچون یک بیماري می هارسانهبه  ،الگو اولین -1
 هارسانهگر ات ویرانتأثیرکوبی (واکسینه شدن) در برابر ها، نیاز به مایهبچهبه ویژه 

 دارند.
 هارسانه، باورها به این سو گرایش یافت که همه 1960 دهه هايپس از آن در سال -2

در مقایسه با رسانه دیگر  متفاوتیمحتواي  ،بد نیستند؛ به عبارتی در هر رسانه
رسانه، آموزش مردم براي گزینش خوب محتواي هست. بنابراین هدف آموزش 

 رسانه بود.
ها به سوي رمزشناسی، با تمرکز بر تفسیر گردانده شد. ، نگاه1970 دهه هايدر سال -3

مخاطبان به مطالعه انتقادي نیاز پیدا کردند. این الگو منطقی بود، چرا که مردم خبر 
، اخبار هارسانهتند. البته این پذیرفکردند، نمیمطرح می هارسانهنادرستی را که 

أیید ها و در تکردند، بلکه بنا به نگاه انتقادي مارکسیستنادرست را تحلیل نمی
اي به همراه خرسندي همگان به دست هاي گرامشی، برتري ایدئولوژي رسانهگفته
دوري از قدرت برگزیده نیست بلکه  ،آمد. بنابراین کلید این مطالعه انتقاديمی

 ست.  هارسانهتوده مردم براي رویارویی انتقادي با آموزش 
ا عنوان نظریه شناختی سواد اکنون زمان ارائه الگوي چهارم است که از آن بهم -4

است که باید فراتر از سنت این اي سواد رسانهعلت مهم بودن شود. اي یاد میرسانه
 ).78 ، ص1391مطالعات فرهنگی یا انتقادي برویم (پاتر، 

اي دارند، افرادي که سواد رسانه -1مهم است:  ،الگوي چهارم، چند نکتهدر 
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سواد، انتخاب ندارند. آنان به دهند و افراد بیهایشان را خود انجام میتفسیرها و انتخاب
دهند برایشان گزینش کنند، زیرا اختیارات اندکی داشته و همین ها اجازه میرسانه

هاي تمام ایدئولوژي -2 ؛)79، ص 1391اند (پاتر، ها دادهبه آن هارسانهاختیار اندك را 
 که افرادي -3 ؛هاي مثبت هم دارندایدئولوژي ها،رسانهمنفی نیستند، بلکه  ،ايرسانه
 کنند،می ارائه هارسانه که طورانهم را ايرسانه هايپیام باید دارند، کمی ايرسانه سواد

 آنها دانند،می را شانزندگی شکل برخوردارند، ايرسانه سواد از که بپذیرند. افرادي
 به کنندمی درك را هارسانه توسط شده تصاویر تهیه از خود معنی ایجاد چگونگی
افراد براي اینکه بتوانند  -4 ؛دهندمی تطبیق فضایشان با را خود محصول که طوري
د بیاموزند چگونه را بهتر ببینند و بخوانند به آموزش نیاز دارند. آنان بای هارسانه

را بازشناسند تا خوانندگانی انتقادي شده و در پی آن، ایدئولوژي  هارسانهایدئولوژي 
هدف نیست بلکه هدف، اجازه دادن به مردم است تا  ،را رد کنند. ایدئولوژي هارسانه
هایی از ایدئولوژي را که براي آنان کاربرد دارد، ارزشمند بدانند و آنجایی که این بخش

، 1اي را بیافرینند (پاترایدئولوژي برایشان کاربردي ندارد، چشم اندازهاي تازه
 .)58، ص (الف)2004

اي از اي بر آمیزهگوید: اساس سواد رسانهاي میپاتر در نظریه شناختی سواد رسانه
، هارسانهات تأثیرهاي اساسی دانش عبارتند از: پنج دانش استوار است. این ساختار

در  .)93، ص 1391اي، جهان واقعی و خویشتن (پاتر، ، صنایع رسانههاانهرسمحتواي 
هایی براي اي از این نظریه بهره گرفته شده و گویههاي متغیر سواد رسانهاستخراج گویه

، صنایع هارسانه، محتواي هارسانهات تأثیراز  یانگوپاسخشناخت میزان آگاهی 
 است.  اي، جهان واقعی و خویشتن آمدهرسانه

است،  هاي پایین عادت کردهمخاطبی که به سریال«گوید: همانطور که پاتر می
، (الف)2004(پاتر، » برعکس کند وهاي فلسفی نمیذهنش را درگیر رمزگشایی فیلم

اي در ارتباط است. عادت به رسانه با عادتاي سواد رسانهبه همین سبب  .)68ص 
                                                      
1 Potter A 
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ه افراد مخاطب آن هستند به عنوان یک متغیر مستقل با ک ايرسانه با توجه به نوع برنامه
صحت این ادعا را  ،تحقیقاین اي) در ارتباط است و متغیر وابسته تحقیق (سواد رسانه

 مورد سنجش قرار داده است.
اي ندارند، کسانی که سواد رسانه«اي همچنین براساس نظریه شناختی سواد رسانه

 ها پر کنند. افرادرند و خالء خود را در زندگی با این پیامرا بپذی هارسانههاي باید پیام
خواهند پر کنند) ، با شکل زندگی خود (یعنی فضایی که میايسواد رسانه داراي

دهند معناي خود را بسازند و اجازه نمی ،ايهاي رسانهدانند چگونه از پیامآشنایند و می
  .)80، ص 1391(پاتر، » یدشان جور در آء زندگیاي با خالتولیدات رسانه

گذرانند، بیشتر در معرض می هارسانهکسانی که وقت بیشتري را با  ،در این میان
هاي یه افراد، خالءهایشان را با پیامقرار دارند و بیشتر از بق هارسانهپذیري از تأثیر
 کنند. اي پر میرسانه

افرادي که طبقه «نکته که  در اینجا باید به نظریه شکاف آگاهی نیز دقت کنیم و این
ي مکتوب استفاده کنند. این هارسانهاقتصادي باالتري دارند، تمایل دارند از  -اجتماعی

شنیداري تمایل  -ي دیداريهارسانهدر حالی است که طبقات پایین، به استفاده از 
 ي دیداريهارسانهي مکتوب نسبت به مخاطبان هارسانهدارند. همچنین بیشتر مخاطبان 

نسبت به  ،و شنیداري، آگاهی باالتري دارند و این آگاهی در میان افراد طبقات باال
براي سنجش  .)79، ص 1391زاده، (مهدي» شودطبقات پایین، روز به روز بیشتر می

و  هارسانهاي با در نظر گرفتن انواع مختلف این مفهوم نیز متغیر مستقل مصرف رسانه
اي مورد و ارتباط آن با متغیر وابسته سواد رسانه مطرح شده ،اهاولویت مصرف آن

اي، اولویت براي عملیاتی کردن متغیر مصرف رسانهسنجش قرار گرفته است. 
به  ،در طول یک هفته ،ي مختلف و میزان استفاده آنهاهارسانهدر استفاده از  گویانپاسخ

 ساعت سنجیده شده است. 
تنها به این  ،عادت به رسانهاي است. همتغیر عادت رسان ،متغیر دیگر این پژوهش

بلکه مفهوم  ،اش را جذب کندی، مخاطبهاي خاصمعنا نیست که رسانه در برنامه
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در محتواي آن اتفاق  چهآنصرفنظر از  ،عادت به رسانه به معنی وابستگی به خود رسانه
گیرد: عادت دو موضوع را دربرمی ،ايمفهوم عادت رسانه ،ست. بنابراینافتد، نیز همی

را که  چهآنتالش کردند تا  محقّقاناي و عادت به خود رسانه. هاي رسانهبه برنامه
کند، مشخص کنند و در ها را از تماشاي غیرعادي آن جدا میرسانهتماشاي عادي 

اي عادت رسانهنتیجه یک ابزار شناختی مفیدي را براي عادت به رسانه به وجود آورند. 
 اي سنجیده شده است.هاي مختلف رسانهمندي به برنامهمیزان عالقهدر این پژوهش با 

شامل هفت عالمت  را معیار تشخیص عادت به رسانه ،انجمن روان پزشکی آمریکا
 : داندمیاز عادت به ترتیب زیر 

 نداشتن تحمل براي دوري از عادت -1
 گیريعدم توانایی در کناره -2
 استفاده بدون قصد و درك از رسانه -3
 م توانایی در تقلیل استفاده از رسانهعد -4
 صرف زمان زیاد استفاده از رسانه -5
 هادیگر فعالیت به جاي جایگزین شدن -6
 .)873-394 ص، ص2009، 1ربکا(استفاده مستمر از رسانه  -7

گویه مطرح شده و در  2براي هر یک از ابعاد عادت به رسانه،  ،در این تحقیق
 آورده شده است.» ادت به رسانهع«گویه براي سنجش مفهوم  14مجموع 

معناي  به سواد بصرياي دانست. توان قسمتی از سواد رسانهسواد بصري را می
هاي مهم انسان است. این توانایی با عمل دیدن فهمیدن معناي تصویر، یکی از مهارت

که پیوند میان تجربیات بینایی با تجربیات سایر حواس، ضمن این ؛یابدپرورش می
سواد «سازد. تر میهاي ذهنی فرد را در خوانش اثر و درك معناي تصویر غنیذخیره
شود. البته این درك به این مهارت انسانی در فهم و ترجمه تصویر اطالق می» بصري

هاي مختلف بازنمایی تصویري و قواعد بصري از نوع آگاهانه است و گونهمعموالً 
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 گیرد.نش سواد بصري قرار میبراي درك عملکرد و معنی آنها، در حیطه دا
» سواد بصري؛ ذهن و واقعیت«عنوان  تحت خود معروف کتاب در مزاریس پاوول

 نگاه ذاتی ادراکی هايجریان و هاپروسه و شناسی روان دیدگاه از بصري سواد به
 داند:بررسی می قابل ،ذیل زمینه چهار در را سواد این و کندمی
 بصري هايرسانه درك براي نیازيپیش ؛بصري سواد -1

 سازندمی ما براي را حسی نقاشی، در حتی یا تلویزیون ها، فیلم ها،عکس در تصاویر
 این مشابه موضوعات با ،واقعی دنیاي از تجربیات بعضی ، درحدودي تا ،ما که

 آینه از ،رفتن راه براي ما که ورطدرست همان اما ایم.داشته شده، ايرسانه تصاویر
 از و غلط باطل تصویري عنوان به را شده ايرسانه تصاویر ما کنیم،ینم استفاده
 دهیم.می تشخیص حقیقی و درونی واقعیت نه واقعیت،

  بصري سواد عمومی شناخت اهمیت و اثر -2
 بیان ،کنندمی مطالعه هاانسان زندگی در را بصري تصاویر تالقی که یمحقّقان
 در واقعی دنیاي درك براي را بینندگان هايناییتصاویر، توا این نمایش که اندداشته
 میان هماهنگی مانند هاي ادراکیمهارت از بعضی حتی و اجتماعی رفتارهاي حاالت
خلیج  جنگ دهد.می افزایش مسیریابی و مسیرها قرائت در دقت و دست و چشم
 نای گذارينام این علت شد. نامیده دیجیتالی جنگ اولین عنوان به 1991 سال در
 هم و زمینی هايبمباران در هم توانستندمی سربازان بسیاري از جنگ این در که بود

 داشتند مهارت رایانه استفاده از در آنها تمامی زیرا ؛کنند گیرينشانه دقت به هوایی
کرده  رشد ايرایانه هايبازي کردن بازي با که بودند کسانی ،سربازان این واقع در و

 بودند.
  بصري هايتحریف و هاکاريدست از آگاهی -3

 تبلیغات در بصري تصاویر هايتحریف و هاکاريدست قدرت درباره ما همه
 مطالبی بیلبوردها و مجالت هايدر آگهی سیاسی، مبارزات در تلویزیونی،

 خلق از چگونگی آگاهی و درك آموزش ،ايرسانه سواد در اصلی ایم. هدفخوانده
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 است. شده تعریف و معین رفتارهاي سوي به هاانانس اقناع براي ها پیام
 زیباشناختی درك -4

 که دانندمی اند،کرده مطالعه یا آموخته را ارتباطی هايپیام نقد که کسانی از بسیاري     
 براي کاررفتههب زبان در که دارند زیباشناختی مختلفی عوامل میزان به هاپیام تمام
 زیباشناختی و زوایاي ابعاد داراي نیز بصري هايزبان است. نهفته شانپیام خلق

 دهند. می گسترش هافراپیام و فرعی متون طریق از را اولیه هايپیام که هستند
 تصاویر حاالت در را بصري سواد زمینه، چهار این تشریح براي» مزاریس«
 عوامل هم زمینه چهار این آیدمی نظر به که صورتی در کند،می تعریف شده ايرسانه
 آموزش را اولیه و اصول کلی و بدیهیات هم و دننکمی فراهم را بصري سواد بنیادي
اخیر  تحقیقات از بسیاري درباره غیرمستقیم یا مستقیم طور به را آنها توانمی و دندهمی
  .)240، ص 2004، 1برد (ناتاریوس کار به ايرسانه سواد هايزمینه تمامی در

آن  تأثیرنظر گرفته شده و  ري به عنوان متغیر مستقل درسواد بص این تحقیق،در 
مورد سنجش قرار گرفته است. براي سنجش این  ،اي به طور مستقیمدر سواد رسانه

ي مختلف از تلویزیون گرفته تا روزنامه و هارسانهاز آرم یا لوگوي مربوط به  ،مفهوم
شخیص لوگوها، براساس توانایی ت گویانپاسخاستفاده شده است و  سایتوب
 اند.بندي شدهطبقه

اهداف خود در  ،اي، باید خود را خوب بشناسند. آنانمردم براي کسب سواد رسانه
که مگر آن ،ت و چند و چون دانش خود را نخواهند شناختزندگی، نقاط ضعف و قو

توانند موقعیت شناخت خوبی از خود داشته باشند. آنان بدون چنین شناختی، نمی
در این خودشناسی از  مردمسازي را کنترل کنند. مند داشته باشند تا معناانخصی توش

؛ 1996، 2کنند (گرودین و لیندلفدریافت می هارسانهگیرند که از ی بهره میاتاطالع

                                                      
1 Natharius  
2 Grodin & Lindlof 
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شان، متغیر اتاطالعهاي افراد و ). براي سنجش توانایی2001، 1مک دونالد و کیم
 اي مطرح شده است. گذار بر سواد رسانهتأثیرل و سرمایه فرهنگی به عنوان متغیر مستق

سرمایۀ فرهنگی را » واژگان بوردیو«در کتاب خود تحت عنوان  »شویره و فونتن«
 اند:بندي کردهبه سه گونه تقسیم

هاي معلومات کسب شده فرد که به شکل رغبتبه شیوه درونی فشرده در فرد:  -1
دست داشتن در زمینۀ (گیرد یپایدار ارگانیسم حالت درونی شده به خود م

 .داشتن به زبان و نحوه بیان و...) طهاي مختلف، تسلّدانش
در (گردد هاي مادي و میراث فرهنگی برمیکه به موفقیت حالت عینیت یافته: -2

 .)کندها، ابزار، نوع ماشین و... جلوه مینامهتابلوها، کتابها، واژه
ن، مدارك تحصیلی، موفقیت در مسابقات که خود را در عناوی حالت نهادینه شده: -3

کند (شویره و گر مید، جلوهنبخشاستعدادهاي فرد عینیت می ورودي و... که به
 .)1385همکاران، 

، در سه مورد سلیقۀ گویانپاسخبراي سنجش نوع سرمایۀ فرهنگی در این مقاله، 
مایه میانه، میاندر سه ردة سلیقۀ عا گویانپاسخهاي ادبی، سینمایی و هنري، انتخاب

میزان عالقه و شناخت ادبی + میزان که  بندي شده استگرا، دسته(اهل تفنن) و نخبه
 عالقه و شناخت فیلم سینمایی + میزان فعالیت هنري = میزان سرمایۀ فرهنگی.

 ايعملیاتی کردن متغیر سواد رسانه
یسـیون اروپـا   ، تعریـف کم این تحقیق از آن بهـره گرفتـه  اي که تعریف سواد رسانه

هـاي  درك و ارزیابی انتقـادي جنبـه   ها،رسانهتوانایی دسترسی به  ،اياست: سواد رسانه
هـاي گونـاگون اسـت. سـواد     براي خلـق ارتباطـات در زمینـه    هارسانهمختلف محتواي 

سـت و شـامل تلویزیـون و فـیلم، رادیـو ضـبط صـدا،        هارسـانه ط با تمام مرتّباي رسانه
 شودهاي ارتباطی دیجیتالی جدید میرنت و تمامی دیگر تکنولوژي، اینتي چاپیهارسانه

                                                      
1 Mc Donald & Kim 
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   اند.این موارد، مشخص شده 1که در شکل ) 32، ص 2009، 1(کمیسیون اتحادیه اروپا
 اي: مفهوم سواد رسانه1شکل 

 

اي به عنوان توانایی براي که: سواد رسانه »ستونلیوینگ«همچنین این تعریف 
ها و شرایط مختلف هایی است که در زمینهو خلق پیامدسترسی، تحلیل، ارزیابی 

 .در پژوهش حاضر مدنظر بوده است )32، ص 2004، 2شود (لیوینگستونتعریف می
اي یک پیوستار سواد رسانه همانگونه که قبالً نیز مطرح شد باید توجه داشت

در  است، نه یک مقوله؛ پیوستار یعنی مانند دماسنج داراي درجات است و همه ما
کنیم. بنابراین سطح سنجش این متغیر جایی را اشغال می ،ايپیوستار سواد رسانه

                                                      
1 Commission of European Communities 
2 Livingstone 
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اي آنها سطح سواد رسانه ،اي باشد و با استفاده از مجموع نمرات افرادتواند فاصلهمی
اي با توجه به تعریف ). سواد رسانه28 ، ص1385(شاهرخ اسکویی،  آیددست میبه

اي سنجیده شده اي و صنایع رسانهات رسانهتأثیر، هارسانهاي با استفاده از محتو ،پاتر
که همان  ،اي گروه خاصیاست. همچنین از آنجا که در این پژوهش، سواد رسانه

هایی در این حوزه نیز از گویه ،مدنظر است ،هستندها مدیران و کارکنان روابط عمومی
اي به رسانه خاصی انهین باید توجه داشت که سواد رساستفاده شده است. همچن

ها و نابراین منظور از رسانه، در گویهگیرد. بمیها را در بررسانهشود و تمام محدود نمی
ي چاپی، دیداري، شنیداري، الکترونیک و ... اعم از هارسانهاالت پرسشنامه، تمام ؤس

 داخلی و خارجی است. 
عنی دسترسی دسترسی به رسانه به م«امروزه و در متون ارتباطی جدید، 

به دسترسی  ،مطرح است که در آن ،افزاري به رسانه نیست بلکه کیفیت دسترسیسخت
 اهمیت، اتاطالعمردم به رسانه یا همان صداي مردم در رسانه و دسترسی خبرنگار به 

 ).147، ص 1992کوئیل، (مک »شودداده می
افراد در مورد  اتاطالعی و نیازمند اطالعموضوعی  ،اياز آنجا که سواد رسانه

اي است، سنجش آن نیز باید بدین صورت باشد. اما در مقیاسی که براي فنون رسانه
راي اجتناب از این ب .االت مستقیم استفاده نشده استؤسنجش آن طراحی شده از س

به ، ه شدهنسبت به موضوعات سنجید گویانآگاهی پاسخها با درنظر گرفتن مسئله، گویه
 گویانپاسخاست تا قدرت  طرح شده ،هاي درست و نادرستویهگی و با نگرشصورت 

گویه  38داشتن به دامنه تغییرات متغیر وابسته با توجه  در تشخیص آنها به دست آید.
، 3، تاحدودي 2، مخالفم 1(که شیوه امتیازدهی آن بدین ترتیب است: کامالً مخالفم 

 است. 152دامنه تغییرات  و کنددا میتغییر پی 190تا  38) از 5، کامالً موافقم 4موافقم 
 ها و تجزیه و تحلیلیافته

ها تفاوت وجود اي مدیران با کارکنان روابط عمومیبین سواد رسانه -1 فرضیه
 اي بیشتري دارند. به کارکنانشان سواد رسانهها نسبت ن روابط عمومیدارد. مدیرا
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درصد اطمینان  99با  01/01 داري کمتر ازبا سطح معنی Fبا توجه به نتیجه آزمون 
هاي سازمانی مختلف، معنادار اي افراد با پستتوان گفت تفاوت میانگین سواد رسانهمی

رود. میانگین سواد نیز باال می اياست. با باال رفتن پست سازمانی افراد، سواد رسانه
 است.  90/150اي مدیران ارشد و میانگین سواد رسانه 14/120اي کارمندان عادي رسانه

مدیران میانی و  اي کارمندان عادي با مشاغل تخصصی،تفاوت میانگین سواد رسانه
دار است. همچنین معنی 01/0داري کمتر از با سطح معنیمدیران ارشد به تفکیک 

با ها در میان مشاغل تخصصی با مدیران میانی و مدیران ارشد نیز با تفاوت میانگین
اي مدیران دار است. تفاوت میانگین سواد رسانهمعنی 01/0 داري کمتر ازسطح معنی

 دار است. معنی 01/0داري کمتر از با سطح معنیمیانی نیز با مدیران ارشد با 
اي با سواد رسانه بین میزان تحصیالت مدیران و کارکنان روابط عمومی -2 فرضیه

 اي بیشتري نیز دارند.نهسواد رسا ،تحصیالت باالتر افراد باآنان رابطه وجود دارد. 
توان گفت تفاوت میانگین درصد اطمینان می 99با  ،Fبا توجه به نتیجه آزمون 

اي افراد با تحصیالت مختلف، معنادار است. با باالرفتن تحصیالت افراد، سواد رسانه
است و این  23/93ها اي دیپلمهرود. میانگین سواد رسانهشان نیز باال میايسواد رسانه

 است. 31/158اي کارشناسان ارشد و دکتراها در حالی است که میانگین سواد رسانه
ها، کارشناسی ارشدها و ها با کارشناسیاي دیپلمهتفاوت میانگین سواد رسانه

دار است و تفاوت میانگین معنی 01/0داري کمتر از با سطح معنیدکتراها به تفکیک 
دار معنی ،05/0از  بیشتر 519/0 داريبا سطح معنیها ها با کاردانیاي دیپلمهسواد رسانه

ها با کارشناسان، کارشناسان ارشد و ها در میان کاردانینیست. همچنین تفاوت میانگین
دار است. تفاوت میانگین معنی 01/0داري کمتر از با سطح معنیدکتراها به تفکیک 

داري کمتر از با سطح معنیتراها اي کارشناسان نیز با کارشناسان ارشد و دکسواد رسانه
 دار است. معنی 01/0

اي ها با سواد رسانهبین رشته تحصیلی مدیران و کارکنان روابط عمومی -3 فرضیه
                                                      
1 (Sig.=0.000<0.01) 
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اي دارند سواد ط با حوزه رسانهمرتّبآنان رابطه وجود دارد. کسانی که رشته تحصیلی 
 اي بیشتري دارند.رسانه

درصد اطمینان  99با  01/0داري کمتر از ح معنیبا سط Tبا توجه به نتیجه آزمون 
اي افراد با رشته تحصیلی مختلف، معنادار توان گفت تفاوت میانگین سواد رسانهمی

ط با حوزه روابط عمومی دارند مرتّباي افرادي که تحصیالت است. میانگین سواد رسانه
ارند باالتر است. ط دمرتّباي کسانی که تحصیالت غیرنسبت به میانگین سواد رسانه

است در حالی که  47/139ط دارند مرتّباي افرادي که تحصیالت میانگین سواد رسانه
 باشد.می 57/100ط است مرتّبشان غیرمیانگین افرادي که تحصیالت

اي آنان ها با سواد رسانهبین سابقه کار مدیران و کارکنان روابط عمومی -4فرضیه 
 اي بیشتري نیز دارند.ابقه کار باالتري دارند سواد رسانهرابطه وجود دارد. کسانی که س

است. مقدار  -291/0اي ضریب همبستگی بین دو متغیر سابقه کار و سواد رسانه
 . همچنین منفیاستهمبستگی ضعیف تا متوسطی بین این دو متغیر ، بیانگر این ضریب

 کند. اي کاهش پیدا مینهدهد با باال رفتن سابقه کار سواد رسااین ضریب نشان می بودن
درصد  99با  01/0داري کمتر از با سطح معنی Fهمچنین با توجه به نتیجه آزمون 

 ياي در میان افرادي که سابقه کارتوان گفت تفاوت میانگین سواد رسانهاطمینان می
شان پایین ايمختلف دارند معنادار است. با باال رفتن سابقه کار افراد، سواد رسانه

در  ،است 98/145 ،سال سابقه 10کمتر از با اي افرادي آید. میانگین سواد رسانهمی
 است. 87/119سال سابقه کار  20بیش از  با اي افرادکه میانگین سواد رسانهحالی

با کسانی که  ،سال سابقه کار 10کمتر از  بااي افرادي تفاوت میانگین سواد رسانه
دار است. معنی 01/0داري کمتر از با سطح معنیند سال سابقه کار دار 20تا  10بین 

سال سابقه کار با کسانی که بیش  10کمتر از  باها در میان افراد همچنین تفاوت میانگین
دار است. تفاوت معنی 01/0داري کمتر از با سطح معنیسال سابقه کار دارند  20از 

 20سال با کسانی که بیش از  20تا  10بین سابقه کار  با اي افرادمیانگین سواد رسانه
 است. دار معنینیز   01/0کمتر از  01/0 داريبا سطح معنیسال سابقه کار دارند 
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ها با سواد اي مدیران و کارکنان روابط عمومیبین مصرف رسانه -5فرضیه 
اي باالتري دارند سواد وجود دارد. کسانی که مصرف رسانهرابطه  اي آنانرسانه
 تري نیز دارند.اي بیشرسانه

از  مرتّبتوان گفت کسانی که مخاطب روزنامه هستند و درصد اطمینان می 99با 
اي باالتري دارند. میزان همبستگی دو متغیر میزان استفاده کنند سواد رسانهآن استفاده می

است و همبستگی متوسط را بین دو متغیر نشان  44/0اي از روزنامه با سواد رسانه
یعنی با باال رفتن مطالعه روزنامه، سواد  ،نین جهت همبستگی مثبت استدهد. همچمی

 رود.اي افراد نیز باال میرسانه
توان گفت کسانی که مخاطب درصد اطمینان می 99با  ،2جدول طبق همچنین 

اي باالتري دارند. میزان کنند سواد رسانهاز آن استفاده می مرتّبمجله هستند و 
است و همبستگی  307/0اي یزان استفاده از مجله با سواد رسانههمبستگی دو متغیر م

ت همبستگی مثبت است یعنی با دهد. همچنین جهمتوسط را بین دو متغیر نشان می
 رود.اي افراد نیز باال میرفتن مطالعه مجله، سواد رسانهباال

 اي. ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر مصرف رسانه و سواد رسانه2جدول 

انحراف میانگینفراوانی ايان سواد رسانهمیز
 معیار

ضریب 
 معناداري همبستگی

میزان استفاده از روزنامه در 
 هفته

320 12/4 784/2 **440/0 000/0 

 000/0 307/0** 072/2 91/2 274 میزان استفاده از مجله در هفته
میزان استفاده از تلویزیون در 

 هفته
361 81/9 296/8 **162/0 002/0 

 370/0 048/0 748/4 05/3 346 میزان استفاده از رادیو در هفته
میزان استفاده از اینترنت در 

 هفته
371 59/11 735/9 **249/0 000/0 

ن هستند و مرتّب از توان گفت کسانی که مخاطب تلویزیودرصد اطمینان می 99با 
دو متغیر میزان استفاده  اي باالتري دارند. میزان همبستگیکنند سواد رسانهآن استفاده می
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است و همبستگی ضعیفی را بین دو متغیر نشان  162/0 ايرسانهاز مجله با سواد 
دهد. همچنین جهت همبستگی مثبت است یعنی با باال رفتن تماشاي تلویزیون، می

 رود.اي افراد نیز باال میسواد رسانه
از  مرتّبت هستند و توان گفت کسانی که مخاطب اینترندرصد اطمینان می 99با 

باالتري دارند. میزان همبستگی دو متغیر میزان استفاده  ايرسانهکنند سواد آن استفاده می
است و همبستگی ضعیفی را بین دو متغیر نشان  249/0اي از اینترنت با سواد رسانه

دهد. همچنین جهت همبستگی مثبت است یعنی با باال رفتن تماشاي تلویزیون، می
اما این موضوع در مورد رادیو معنادار نیست و  رود.اي افراد نیز باال میسانهسواد ر

 اي وجود ندارد.استفاده از رادیو با سواد رسانه داري بین میزانهمبستگی معنی
در مجموع باید توجه داشت همبستگی میزان استفاده از روزنامه و مجله با سواد 

اي لویزیون و اینترنت با سواد رسانهتفاده از تباالتر از همبستگی میزان اس ،ايرسانه
ي هارسانهگوید کسانی که مخاطب است و همان طور که نظریه شکاف آگاهی می

، ان تلویزیون و اینترنتاي) بیشتري نسبت به مخاطبچاپی هستند آگاهی (سواد رسانه
 دارند.

ا سواد ها ببین سرمایه فرهنگی مدیران و کارکنان روابط عمومی -6فرضیه 
سواد  ،اي آنان رابطه وجود دارد. کسانی که سرمایه فرهنگی باالتري دارندرسانه
 اي بیشتري نیز دارند.رسانه

است. 382/0 ايضریب همبستگی بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و سواد رسانه
مقدار این ضریب بیانگر این موضوع است که همبستگی ضعیف تا متوسطی بین این دو 

دهد با باال رفتن میزان د دارد. همچنین این ضریب مثبت است و نشان میمتغیر وجو
 کند. اي نیز افزایش پیدا مینهسرمایه فرهنگی، سواد رسا

درصد اطمینان  99با  01/0داري کمتر از با سطح معنی Fنتیجه آزمون با توجه به 
ه فرهنگی مختلف، میان افراد با سرمای اي درتوان گفت تفاوت میانگین سواد رسانهمی

افرادي  ايرسانهشود میانگین سواد می معنادار است. همان طور که در جدول باال دیده
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گیرد می ) قرار98/143گرا () و نخبه70/144مایه (شان در طبقه میانکه سرمایه فرهنگی
) قرار دارد، باالتر 51/120شان در طبقه عامیانه (نسبت به کسانی که سرمایه فرهنگی

 ت.اس
گرا مایه و نخبهسرمایه فرهنگی میان اي در افرادي کهتفاوت میانگین سواد رسانه

با سطح گیرد، میشان در سطح عامیانه قرار دارند با افرادي که سرمایه فرهنگی
فرهنگی  اما تفاوت میانگین در میان سرمایه ،دار استمعنی ،01/0داري کمتر از معنی
 معنادار نیست.  ،05/0بیشتر از  994/0 داريطح معنیبا س ،گرامایه و نخبهمیان

اي ها با سواد رسانهاي مدیران و کارکنان روابط عمومیبین عادت رسانه -7فرضیه 
سواد  ،اي دارندکسانی که عادت رسانهدهد که نشان می 3جدول آنان رابطه وجود دارد. 

 اي کمتري نیز دارند.رسانه

 اياي و سواد رسانهین متغیر عادت رسانهبن . ضریب همبستگی پیرسو3جدول 

عادت 
ايرسانه  

هايسریال
 خانوادگی

مسابقات 
یتلویزیون  

هايبرنامه
هايتحلیل اخبار ورزشی

 خبري
هاي فیلم میزگردها

 معناگرا
ضریب 

همبستگی 
 پیرسون

278/0- ** 352/0- ** 355/0 ** 147/0 ** 432/0 ** 260/0 ** 243/0 ** 

 سطح
000/0 معناداري  000/0  000/0  007/0  000/0  001/0  001/0  

 179 167 246 335 211 171 276 فراوانی

با توجه به نوع  ،اياي و سواد رسانهضریب همبستگی بین دو متغیر عادت رسانه
اي با توجه به نوع برنامه عادت رسانه ،رسانه متفاوت است. در فرضیه مطرح شده

هاي برنامهردیف در امه اول که خواهد بود. ضریب همبستگی در دو نوع برن
موضوع بدین  . این)-352/0**و  -278/0**(گیرند منفی است کننده قرار میسرگرم

اي ها، سواد رسانهرنامهرفتن عادت تماشاي این نوع بمعنی خواهد بود که با باال 
مخاطبان کاهش یافته است. مقدار این ضرایب نیز ضعیف تا متوسط است. در طرف 
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هاي معناگرا با هاي تحلیلی و فیلمب همبستگی عادت به تماشاي برنامهضری ،مقابل
و  260/0**کنند مثبت است (ها را دنبال میاي افرادي که این نوع برنامهسواد رسانه

اي افراد نیز ها، سواد رسانهرفتن عادت به تماشاي این نوع برنامهیعنی با باال )243/0**
  یابد.افزایش می

اي افراد با توجه به نوع برنامه مورد استفاده و میزان استفاده از سواد رسانهمیانگین 
هاي خانوادگی ها، متفاوت است. کسانی که به میزان خیلی زیادي به سریالآن برنامه
ر حالی است که میانگین است. این د 55/96شان ايکنند میانگین سواد رسانهنگاه می

 17/151کنند هاي خبري را دنبال مین زیادي تحلیلافرادي که به میزا سواد رسانۀ
 .قابل مشاهده است 4این موارد در جدول است. 

 هاي مختلفاي در عادت به تماشاي برنامهسواد رسانه .4جدول 

ايسواد رسانه  
خیلی 
خیلی  زیاد متوسط کم کم

 کل زیاد

 62/135 55/96 33/138 72/13163/149 -میانگین هاي خانوادگیسریال
 23/132 - 67/153 33/15800/15064/114میانگین مسابقات تلویزیونی

 63/134 59/151 84/137 70/12395/132 -میانگین هاي ورزشیبرنامه
 96/136 45/135 52/142 03/11798/136 -میانگین اخبار

 98/139 61/146 17/151 79/13335/139 23/92میانگین هاي خبريتحلیل
 07/145 00/137 00/149 89/11823/14996/153میانگین ردهاگمیز
 02/145 44/139 17/150 00/12108/15012/152میانگین هاي معناگرافیلم

). اگر به 17/150هاي معناگرا () و فیلم00/149همچنین است در مورد میزگردها (
هاي بان برنامهاي مخاطبینیم که میانگین سواد رسانهمیانگین کل نیز توجه کنیم می

) و 07/145)، میزگردها (98/139هاي خبري (هاي معناگرا شامل تحلیلتحلیلی و فیلم
ها و اي مخاطبان برنامه) باالتر از میانگین سواد رسانه02/145هاي معناگرا (فیلم

)، مسابقات 62/135هاي خانوادگی (کننده) شامل سریالپسند (سرگرمهاي عامهسریال
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توان نتیجه ) است. بنابراین می63/134هاي ورزشی () و برنامه23/132تلویزیونی (
اي پردازند سواد رسانهپسند میهاي عامهافرادي که بیشتر به تماشاي برنامه که گرفت
 . هاي معناگرا دارندها و فیلمتري نسبت به مخاطبان تحلیلپایین

 درصد اطمینان 99با  01/0داري کمتر از با سطح معنی F با توجه به نتیجه آزمون
 رسانه بهاي در میان افرادي که میزان عادت توان گفت تفاوت میانگین سواد رسانهمی

کمی  رسانه بهاي افرادي که عادت مختلف دارند، معنادار است. میانگین سواد رسانه
ها دارند میانگین سواد ) است و کسانی که عادت متوسطی به رسانه52/122دارند (
اي افرادي که عادت زیادي به ) است و میانگین سواد رسانه61/139شان (ايرسانه

شود افرادي که عادت متوسطی گونه که مشاهده می) است. همان40/119رسانه دارند (
اي باالتري نسبت به دو گروه دیگر دارند. همچنین به رسانه دارند میانگین سواد رسانه

عادت کمی به رسانه دارند باالتر از افرادي است که اي افرادي که میانگین سواد رسانه
 عادت زیادي به رسانه دارند. 

کمی دارند با افرادي  رسانه بهاي در افرادي که عادت تفاوت میانگین سواد رسانه
دار معنی 01/0داري کمتر از با سطح معنی، است متوسطدر سطح  رسانه به شانکه عادت

میان افرادي که عادت به رسانه متوسطی دارند با  است. همچنین تفاوت میانگین در
معنادار  01/0داري کمتر از با سطح معنی شان زیاد است،افرادي که عادت به رسانه

اما تفاوت میانگین در میان افرادي که عادت به رسانه کمی دارند با افرادي که . است
 معنادار نیست.  50/01از  بیشداري با سطح معنیعادت به رسانه شان زیاد است، 

اي ها با سواد رسانهبین سواد بصري مدیران و کارکنان روابط عمومی -8فرضیه 
 اي بیشتري نیز دارند.آنان رابطه وجود دارد.کسانی که سواد بصري دارند سواد رسانه

است.  593/0 ايضریب همبستگی بین دو متغیر میزان سواد بصري و سواد رسانه
ر این موضوع است که همبستگی متوسط تا قوي بین این دو مقدار این ضریب بیانگ

دهد با باال رفتن میزان متغیر وجود دارد. همچنین این ضریب مثبت است و نشان می
                                                      
1 Sig.=0.942<0.05 
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 کند. اي نیز افزایش پیدا میسواد بصري، سواد رسانه
درصد اطمینان  99با  01/0داري کمتر از با سطح معنی Fآزمون با توجه به نتیجه 

اي در میان افراد با سواد بصري مختلف، ن گفت تفاوت میانگین سواد رسانهتوامی
) 97/119شان کم است (اي افرادي که سواد بصريمعنادار است. میانگین سواد رسانه
تر است. ) قرار دارد، پایین10/135شان در حد متوسط (نسبت به کسانی که سواد بصري
) دارند 10/135که سواد بصري متوسطی (اي افرادي همچنین میانگین سواد رسانه

تر است. به عبارتی )، پایین70/149نسبت به کسانی که سواد بصري زیادي دارند (
 اي باالتري نیز دارند.افرادي که سواد بصري باالتر دارند سواد رسانه

کمی دارند با افرادي که  سواد بصرياي در افرادي که تفاوت میانگین سواد رسانه
 01/0داري کمتر از با سطح معنیگیرد، قرار می متوسطشان در سطح يبصر سواد
متوسطی دارند  بصري سواددار است. همچنین تفاوت میانگین در میان افرادي که معنی

معنادار  01/0داري کمتر از با سطح معنیشان زیاد است، سواد بصريبا افرادي که 
 سوادکمی دارند نیز با افرادي که  بصريسواد تفاوت میانگین در میان افرادي که  .است
 .معنادار است 01/0داري کمتر از با سطح معنیشان زیاد است، بصري
 

 رگرسیون و تحلیل مسیر
بسته در رگرسیون با روش گام به گام متغیرهایی که تأثیر بیشتري بر روي متغیر وا

رهایی که تأثیرشان شوند و به ترتیب در مراحل بعد متغیدارند در مرحله اول وارد می
داري بر متغیر وابسته شوند. در این روش متغیرهایی که تأثیر معنیکمتر است، وارد می

 شوند.ندارند از معادله رگرسیون حذف می
 تمامی میان رابطه از آمده بدست داريمعنی سطح 5جدول  اتاطالعطبق 
 و یسازمان پست يرهایمتغ استثناي به رگرسیونی، معادله در شده وارد متغیرهاي
 بین که دهندمی نشان و هستند دارمعنی آماري لحاظ به همگی فرهنگی، سرمایه

 .دارد وجود آماري دارمعنی رابطه) ايرسانه سواد( وابسته متغیر و شده وارده متغیرهاي
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 وابسته متغیر متغیرهاي مستقل بر گام به گام تأثیررگرسیون خطی؛ بررسی . 5جدول 

همبستگی معناداري Beta tي مستقلمتغیرها مراحل
 کلی

همبستگی 
 جزئی

F معناداري

مرحله 
 اول

     000/0 802/17  )مقدار ثابت(

 395/741000/0 884/0 884/0 000/0 229/27 884/0میزان تحصیالت

مرحله 
 دوم

     000/0 889/6  )مقدار ثابت(
 045/394000/0 815/0 884/0 000/0 227/20 804/0میزان تحصیالت
   225/0 617/0 001/0 318/3 132/0 سواد بصري

مرحله 
 سوم

     005/0 855/2  )مقدار ثابت(
   816/0 884/0 000/0 237/20 791/0میزان تحصیالت
 088/278000/0 252/0 617/0 000/0 736/3 146/0 سواد بصري
   219/0 136/0 001/0 225/3 101/0 ايعادت رسانه

 مرحله
 چهارم

     138/0 488/1  )مقدار ثابت(
   820/0 884/0 000/0 534/20 826/0میزان تحصیالت
 359/218000/0 272/0 617/0 000/0 046/0 156/0 سواد بصري
   225/0 126/0 001/0 312/3 102/0 ايعادت رسانه
   200/0-299/0 004/0 926/2 099/0 سابقه کار

مرحله 
 پنجم

     402/0 839/0  )ابتمقدار ث(
   812/0 884/0 000/0 850/19 897/0میزان تحصیالت
   327/0 617/0 000/0 937/4 197/0 سواد بصري
 435/184000/0 203/0 136/0 003/0 964/2 090/0 ايعادت رسانه
   259/0 299/0 000/0 824/3 132/0 سابقه کار

   -217/0 505/0 002/0 -174/3 -132/0 رشته تحصیلی

مرحله 
 ششم

     423/0 802/0  )مقدار ثابت(
   818/0 884/0 000/0 268/20 909/0میزان تحصیالت
   274/0 617/0 000/0 052/4 167/0 سواد بصري
 850/158000/0 211/0 126/0 002/0 076/3 092/0 ايعادت رسانه
   299/0-299/0 000/0 466/4 161/0 سابقه کار

   -252/0 505/0 000/0 -702/3 -156/0 شته تحصیلیر
   175/0 368/0 012/0 534/2 091/0ايمصرف رسانه

 جهت ونیرگرس معادله از یفرهنگ هیسرما و یسازمان پست ریمتغ دو حذف از پس



 117/هاي وزارتخانه ها و... عمومی اي مدیران و کارکنان روابطسواد رسانه

 

 يرهایمتغ مقدار هرچه یعنی. است مثبت ،یلیتحص رشته جز به رهایمتغ هیبق در رابطه
 . ابدیمی شیافزا زین وابسته ریمتغ مقدار دابی شیافزا مستقل
 رشته مجازي، کدگذاري در که ییآنجا از ،یلیتحص رشته متغیر خصوص در
 یمنف اند،گرفته 0 کد طمرتّبریغ یلیتحص رشته و 1 کد یعموم روابط با طمرتّب یلیتحص
 ايرسانه سواد زانیم از 0 به 1 از حرکت با که است معنی این به رابطه جهت بودن
 از بیشتر یعموم روابط با طمرتّب يهارشته ايرسانه سواد یعنی،. شودمی کاسته افراد
 . است طمرتّبریغ يهارشته با افراد ايرسانه سواد

 التیتحص زانیم متغیر براي بتا مقدار دهند،می نشان جدول هايیافته که گونهآن
 به وابسته متغیر در تغییر میزان ابت مقدار. است بیشتر متغیرها سایر از و بوده) 909/0(

 عدد. است مثبت نیز بتا جهت. دهدمی نشان را مستقل متغیر در تغییر واحد هر ازاي
 مقدار به التیتحص زانیم متغیر در تغییر واحد هر ازاي به که گویدمی ما به 909/0
 انزیم متغیر از بعد. شودمی ایجاد ايرسانه سواد متغیر در تغییر واحد 909/0
 و ايرسانه عادت ی،لیتحص رشته کار، سابقه ي،بصر سواد متغیرهاي بتاي الت،یتحص

 قرار بعدي هايرده در ترتیب به وابسته، متغیر بر تأثیرگذاري لحاظ به ايرسانه مصرف
 . دارند

 مجموع دهدمی نشان که باشدمی 819/0 کنونی، تحقیق در آمده بدست R مقدار
 به. کنندمی تبیین را وابسته متغیر تغییرات از درصد 67 تحقیق، مستقل متغیرهاي
 الت،یتحص زانیم متغیرهاي از ناشی ايرسانه سواد میزان تغییرات از درصد 67 عبارتی،
 33 و بوده ايرسانه مصرف و ايرسانه عادت ی،لیتحص رشته کار، سابقه ي،بصر سواد
 .اندنبوده مدنظر حاضر تحقیق در که است عواملی از متأثر باقیمانده تغییرات درصد
 کل بودن داریمعن دهندهنشان زین 01/0داري کمتر از با سطح معنی F آزمون جهینت
 .مشخص است 1که جزئیات آن در نمودار  باشدیم ونیرگرس معادله



 1392ل نهم، شماره بیست و یکم، زمستان / رادیو و تلویزیون، سا118

 ضریب رگرسیون خطی .1نمودار 

ثیر دیگر همچنین همبستگی جزئی بین یک متغیر مستقل با متغیر وابسته با کنترل تأ
شود. بیشترین همبستگی بین متغیر میزان مشاهده می نمودارمتغیرهاي مستقل در 

). این ضریب همبستگی قوي تا بسیار 818/0اي وجود دارد (تحصیالت و سواد رسانه
رشته )، 274/0( سواد بصري)، 299/0( سابقه کارقوي است و عالمت آن مثبت است. 

) به ترتیب در 175/0( ايمصرف رسانه ) و211/0( ايعادت رسانه)، -252/0( تحصیلی
، مثبت است. 1نمودار همبستگی مدل با توجه به  گیرند.هاي بعدي قرار میرتبه

همچنین با توجه شیب خط موجود، ضریب همبستگی باالیی بین متغیرهاي مستقل و 
باید عنوان شود در رگرسیون چند متغیره تنها اي وجود دارد. متغیر وابسته سواد رسانه

امکان شناسایی روابط مستقیم میان متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته وجود دارد و براي 
شناسایی روابط غیرمستقیم باید از تحلیل مسیر بهره جست. یعنی فقط تأثیرات مستقیم 

ی کرد و امکان شناسایی بینتوان پیشهریک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته را می
حالت  اینتأثیرات غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته فراهم نیست. در 

یک مدل نظري متشکل از ساخت معموالً توان مدل مفهومی و نظري تحقیق را که نمی
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 ،1388پور و صفري، روابط بین متغیرهاي مستقل است، مورد سنجش قرار داد (حبیب
  نمودار مسیر روابط علت و معلولی متغیرهارا نشان می دهد. ،2نمودار  .)515

 . تحلیل مسیر2نمودار 

 
توان از تحلیل مسیر استفاده کرد. تحلیل مسیر روش می براي رفع چنین مشکلی
توان عالوه بر تأثیرات مستقیم، تأثیرات غیرمستقیم می آماري است که با کمک آن

پور و متغیر وابسته نیز شناسایی کرد. (حبیبهریک از متغیرهاي مستقل را بر روي 
  )515 ،1388صفري، 

براي به دست آوردن ضرایب مسیر، هرکدام از متغیرهاي مستقل را در جایگاه 
این  Interدهیم و با استفاده از دستور رگرسیون خطی و با روش می متغیر وابسته قرار

  )522 ،1388پور و صفري، حبیبآوریم. (ضرایب را به دست می
کننده تأثیرات علّی از متغیرهاي مستقل به سمت ها مشخصدر تحلیل مسیر، فلش
کند اثر هر متغیر تا چه حد باشند. تحلیل مسیر مشخص میمتغیرهاي میانی و نهایی می

مستقیم و تا چه حد غیرمستقیم است. بدین ترتیب، تحلیل مسیر به طریقی قابل فهم، 
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  ، صص1384آورد. (دواس، ندهاي علّی فراهم میزیادي درباره فرآی اتاطالع
223-222( 

دهد؛ وقتی اثري بین متغیرهاي موجود در نظام علّی را نیز نشان میبی ،تحلیل مسیر
 وجود ندارد. شانبین ،یارتباط علّ یعنی ،باشدناز متغیري به متغیر دیگر فلشی 

که از چند جزء  ترین بخش تحلیل مسیر، طراحی و آزمون نمودار مسیر استمهم
اساسی تشکیل شده است. نمودار مسیر، در واقع یک مدل ساختاري پیشین یا پیش 
تجربی با مجموعه معادله ساختاري است که روابط علّی ممکن بین متغیرها را توصیف 

 کند. می
 

 گیرينتیجه

توان به عنوان علت متغیرهایی که براساس رگرسیون خطی و تحلیل مسیر می
اي در نظر گرفت عبارتند از: میزان تحصیالت که میزان یر وابسته سواد رسانهتغییر متغ
 مقدار به التیتحص زانیم متغیر در تغییر واحد هر ازاي به/. است. یعنی 909بتاي آن 

شود گفت . با این وصف، میشودمی ایجاد ايرسانه سواد متغیر در تغییر واحد 909/0
اي در افراد، باال بردن میزان تحصیالتشان رسانه تمرکز اصلی براي باال بردن سواد

است. البته متغیر دیگري که باید به آن توجه داشت متغیر رشته تحصیلی است. بتاي 
 یلیتحص رشته مجازي، کدگذاري در. است یمنف جهت در و -156/0این متغیر 

 بودن ینفم اند،گرفته 0 کد طمرتّبریغ یلیتحص رشته و 1 کد یعموم روابط با طمرتّب
 افراد ايرسانه سواد زانیم از 0 به 1 از حرکت با که است معنی این به رابطه جهت
رود. اي افراد، باالتر میسواد رسانه 1به  0در نقطه مقابل با حرکت از . شودمی کاسته
 با افراد ايرسانه سواد از بیشتر یعموم روابط با طمرتّب يهارشته ايرسانه سواد یعنی،
و  57/100ط مرتّباي رشته هاي غیرمیانگین سواد رسانه .است طمرتّبریغ ياهرشته

حل عملی براي باال بردن سواد است. پس راه 47/139ط مرتّبهاي اي رشتهسواد رسانه
ها، استفاده از کسانی است که تحصیالت باال اي مدیران و کارکنان روابط عمومیرسانه
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اي که در اینجا ه روابط عمومی دارند. البته نکتهط با حوزمرتّبهاي تحصیلی در رشته
رسان ادارات تواند یاريهاي ارتباطی میمشهود است این است که آموزش نظریه

اي، اي کارمندانشان باشد. سواد یا دانش رسانهروابط عمومی در باال بردن سواد رسانه
این نظریات تا حدودي  هاي ارتباطی است و لزوم آگاهی ازاي آشنایی با نظریهبه گونه

 براي همه مردم وجود دارد. 
در رگرسیون خطی و تحلیل مسیر، متغیر سواد بصري پس از متغیر میزان 

 167/0تحصیالت، دومین متغیري است که بیشترین مقدار بتا را دارد و مقدار بتاي آن 
 است.

تأثیر  در تحقیق حاضر سواد بصري به عنوان متغیري مستقل در نظر گرفته شده و
اي به طور مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه به دست آن در سواد رسانه

آمده حاکی از این است که ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان سواد بصري و سواد 
است. مقدار این ضریب بیانگر این موضوع است که همبستگی  593/0 اي رسانه

دارد. همچنین این ضریب مثبت است و نشان متوسط تا قوي بین این دو متغیر وجود 
 کند.اي نیز افزایش پیدا میدهد با باال رفتن میزان سواد بصري، سواد رسانهمی

 درصد اطمینان 99با   01/0داري کمتر از با سطح معنی Fآزمون با توجه به نتیجه 
ختلف، اي در میان افراد با سواد بصري متوان گفت تفاوت میانگین سواد رسانهمی

) 97/119شان کم است (اي افرادي که سواد بصريمعنادار است. میانگین سواد رسانه
تر است. ) قرار دارد، پایین10/135شان در حد متوسط (نسبت به کسانی که سواد بصري
) دارند 10/135اي افرادي که سواد بصري متوسطی (همچنین میانگین سواد رسانه

تر است و تمام این )، پایین70/149زیادي دارند (نسبت به کسانی که سواد بصري 
درصد اطمینان معنادار است. نتیجه اینکه افرادي که سواد  99ها، با تفاوت میانگین

 اي باالتري نیز دارند.بصري باالتر دارند سواد رسانه
ضریب ) را دارد متغیر سابقه کار است. 161/0متغیر سومی که بیشترین میزان بتا (

است. مقدار این ضریب  -291/0اي بین دو متغیر سابقه کار و سواد رسانههمبستگی 
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بیانگر این موضوع است که همبستگی ضعیف تا متوسطی بین این دو متغیر وجود 
دهد با باال رفتن سابقه کار سواد دارد. همچنین این ضریب منفی است و نشان می

 کند. اي کاهش پیدا میرسانه
ست سازمانی قرابت دارد. با توجه به رگرسیون خطی، متغیر این متغیر با متغیر پ

اما در  ؛روداي به شمار نمیپست سازمانی مستقیماً به عنوان علتی براي سواد رسانه
توان گفت تفاوت میانگین درصد اطمینان می 99) با Fها (آزمون آزمون تفاوت میانگین

نادار است. با باال رفتن پست هاي سازمانی مختلف معاي افراد با پستسواد رسانه
اي کارمندان عادي رود. میانگین سواد رسانهشان نیز باال میايسازمانی افراد، سواد رسانه

و میانگین سواد  4/143 میانی انمدیر، 13/138 یتخصص مشاغلاست،  14/120
با اي کارمندان عادي است. تفاوت میانگین سواد رسانه 90/150اي مدیران ارشد رسانه

دار است. همچنین تفاوت ی، مدیران میانی و مدیران ارشد معنیتخصصمشاغل 
دار است. ی با مدیران میانی و مدیران ارشد معنیتخصصها در میان مشاغل میانگین

 است. دار معنیاي مدیران میانی نیز با مدیران ارشد تفاوت میانگین سواد رسانه
اي افراد باالتر تن پست سازمانی، سواد رسانهدر اینجا باید توجه داشت با باال رف

ه کاري گیرند که سابقهاي باالتر قرار میرود. از طرف دیگر کسانی در پستمی
اي کاهش ته باشند. از طرف دیگر با باال رفتن سابقه کار، سواد رسانهباالتري داش

ت هاي سازمانی ر پسگونه تحلیل کرد: افرادي که دتوان اینیابد. این موضوع را میمی
هایی هستند. هرچند سواد نسبت به دیگران داراي قابلیت ،شوندباال منصوب می

اما  ؛گیرداي افراد براي منصوب شدن در پست سازمانی باالتر مدنظر قرار نمیرسانه
اي افراد باشد در این موضوع مورد نظر رسان سواد رسانهتواند یاريمعیارهایی که می

ز آن جمله توانایی افراد در مقایسه با بقیه همکارانش در نوشتن، نحوه گیرد. اقرار می
تفاوت  ،انجام کارها، عالقه به کار، تحصیالت، رشته تحصیلی و ... است و این موضوع

 ادارهیک ها در شوند با افرادي که سالهاي باالتر منصوب میافرادي که در پست
 کند.ا مشخص میکنند رکنند و ارتقایی پیدا نمیخدمت می
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اي نیز باید گفت بتاي این اي و عادت رسانهدر خصوص متغیرهاي مصرف رسانه
است. اما باید توجه داشت معناداري متغیر مصرف  092/0و  091/0دو متغیر به ترتیب 

اي بستگی به نوع رسانه مورد استفاده دارد. میزان همبستگی اي با سواد رسانهرسانه
اي به این ترتیب است: میزان استفاده هاي مختلف با سواد رسانههاي رسانمصرف رسانه

و  249/0، میزان استفاده از اینترنت 307/0، میزان استفاده از مجله 44/0از روزنامه 
اما این موضوع در مورد رادیو معنادار نیست و است.  162/0میزان استفاده از تلویزیون 

 اي وجود ندارد.از رادیو با سواد رسانهداري بین میزان استفاده همبستگی معنی
در مجموع باید توجه داشت همبستگی میزان استفاده از روزنامه و مجله با سواد 

اي است اي باالتر از همبستگی میزان استفاده از تلویزیون و اینترنت با سواد رسانهرسانه
ي چاپی هاگوید کسانی که مخاطب رسانهو همان طور که نظریه شکاف آگاهی می

کسانی که مخاطب تلویزیون و اینترنت  اي) بیشتري نسبت بههستند آگاهی (سواد رسانه
هاي دیداري هاي مکتوب نسبت به مخاطبان رسانهبیشتر مخاطبان رسانه«هستند، دارند. 

و شنیداري، آگاهی باالتري دارند و این آگاهی در میان افراد طبقات باال نسبت به 
 .)79 ،1391زاده، (مهدي» شوده روز بیشتر میطبقات پایین، روز ب
اي شود، سواد رسانهمی اي که دیدهرسانه مورد استفاده، نوع برنامه عالوه بر نوع

اي سنجیده شده دهد. این متغیر با عنوان عادت رسانهافراد را افزایش یا کاهش می
ادگی عادت کند هاي خانوکسی که به دیدن سریال«گوید: همانطور که پاتر میاست. 

اي با براین اساس عادت رسانه .»تواند فیلم هاي فلسفی را رمز گشایی کنددیگر نمی
توجه به نوع برنامه که افراد مخاطب آن هستند به عنوان یک متغیر مستقل با متغیر 

  اي) مورد سنجش قرار گرفته است.وابسته تحقیق (سواد رسانه
اي با توجه به نوع اي و سواد رسانهانهضریب همبستگی بین دو متغیر عادت رس

هاي خانوادگی و رسانه متفاوت است. ضریب همبستگی در دو نوع برنامه اول (سریال
 -278/0**(منفی ،گیرندکننده قرار میهاي سرگرممسابقات تلویزیونی) که ردیف برنامه

اشاي این رفتن عادت تمموضوع به این معنی است که با باال است. این )-352/0** و
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اي مخاطبان کاهش یافته است. مقدار این ضرایب نیز ضعیف نوع برنامه ها، سواد رسانه
هاي تحلیلی تا متوسط است. در طرف مقابل ضریب همبستگی عادت به تماشاي برنامه

کنند مثبت ها را دنبال میاي افرادي که این نوع برنامههاي معناگرا با سواد رسانهو فیلم
ها، یعنی با باال رفتن عادت به تماشاي این نوع برنامه ،است )243/0** و 260/0**(

اي افراد با توجه یابد. همچنین میانگین سواد رسانهاي افراد نیز افزایش میسواد رسانه
ها، متفاوت است. کسانی که به به نوع برنامه مورد استفاده و میزان استفاده از آن برنامه

شان ايکنند میانگین سواد رسانههاي خانوادگی نگاه مییالمیزان خیلی زیادي به سر
اي افرادي که به میزان زیادي است. این در حالی است که میانگین سواد رسانه 55/96

است. همچنین است در مورد میزگردها  17/151کنند هاي خبري را دنبال میتحلیل
خود عاملی  انه به خودي). بدین ترتیب رس17/150هاي معناگرا () و فیلم00/149(

اي بلکه عالوه بر نوع رسانه، برنامه رسانه ،اي نیستبراي افزایش یا کاهش سواد رسانه
 کننده است. مورد استفاده نیز تعیین

اما  ،اي نداردمتغیر سرمایه فرهنگی در رگرسیون خطی تأثیر مستقیم بر سواد رسانه
اي اثر روي متغیر وابسته سواد رسانه این متغیر با تأثیر بر روي متغیرهاي دیگر بر

مصرف )،  = beta-395/0گذارد. این متغیر بر روي متغیرهاي سواد بصري (می
تأثیرگذار است (البته ) = beta -188/0( ايو عادت رسانه)  = 636/0betaاي (رسانه

ه اي با سرمایشود بتاي عادت رسانهگونه که مشاهده میتأثیرات متقابل است). همان
فرهنگی و سواد بصري با سرمایه فرهنگی منفی است و بدان معنی است که با افزایش 

کند. اما بتاي متغیر مصرف نمره یکی از دو متغیر، نمره متغیر دیگر کاهش پیدا می
اي، نمره متغیر اي با سرمایه فرهنگی مثبت است و با افزایش نمره مصرف رسانهرسانه

یابد. با توجه به متقابل بودن رابطه، در مورد متغیر یسرمایه فرهنگی نیز افزایش م
یعنی با افزایش نمره متغیر سرمایه فرهنگی، نمره  ؛است طورنیز همین سرمایه فرهنگی
اي با سواد یابد. از طرف دیگر بتاي متغیر مصرف رسانهنیز افزایش می ايمصرف رسانه

(غیر از رادیو) با  اي مختلفهاست. همچنین همبستگی مصرف رسانه 145/0اي رسانه
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، توان گفت سرمایه فرهنگی باالاي نیز مثبت و معنادار است. در نتیجه میسواد رسانه
اي را اي بیشتر، سواد رسانهشود و مصرف رسانهاي بیشتر میموجب مصرف رسانه

ها و نیز گفته شد رسانه گونه که قبالًتقویت خواهد کرد. در این خصوص همان
هاي معناگرا) موجب تقویت هاي خبري، میزگردها و فیلمهاي خاصی (تحلیلبرنامه
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