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 چکیده

 بین در ايرسانه سواد ايمقایسه مطالعه به حاضر پژوهش 

 می تهران پزشکي علوم دانشگاه و تهران دانشگاه دانشجویان

 ارزشیابي، تحلیل، هايمهارت داراي ايرسانه سواد. پردازد

 روش .است سازي خالصه و  ترکیب قیاس، استقرا، بندي،گروه

 یا تحقیق میدان.  است پیمایشبر  مبتني مطالعه این تحقیق

 تهران دانشگاه دانشجویان تمام شامل مطالعه مورد ی جامعه

 منظور به.  است 0931 سال در تهران پزشکي علوم دانشگاه و

 شد، استفاده کوکران گیرينمونه فرمول از نمونه حجم تعیین

 ابزار.  شد زده تخمین نفر 762 بر بالغ نهایي نمونه حجم و

 بود ساخته را آن محقق كه بود اي پرسشنامه هاداده گردآوري

.  بود شده استفاده لیکرت ايدرجه پنج مقیاس از آن در و

 تایید مجرب اساتید توسط پرسشنامه محتوایي و صوري روایي

.  شد تعیین 28/1 کرونباخ آلفاي ضریب طریق از آن پایایي و

 از نفر 762 بینهایي  پرسشنامه اطالعات، گردآوری برای

 تهران پزشکی علوم دانشگاه و تهران دانشگاه دانشجویان

 داده برگشت و تکمیل پرسشنامه 780 مجموع در که شد توزیع

 و تجزیه مورد SPSS افزار نرم کمک به پژوهش هايداده.  شد

 آن از حاکی پژوهش های یافته پایان در و گرفت قرار تحلیل

 دانشگاه دو دانشجویان بین در ای رسانه سواد سطح که بود

 .است مطلوب و متوسط از باالتر سطح در و سطح یک در

 تهران، دانشگاه دانشجویان اي، رسانه سواد :ها واژهکلید     

 ارتباطي هاي پیام تهران، پزشکي علوم دانشگاه دانشجویان
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 طرح مسئله

ها یکي از اجزاي اصلي جوامع  رسانه امروز،در دنیاي      

اي به معناي تحقیق،  سواد رسانه از این جهت،بشري هستند؛ 

رادیو، از جمله ها  تحلیل، آموزش آگاهي از تاثیرات رسانه

موسیقي، نشریات ادواري،  تلویزیون، فیلم و سینما،

  (.99،ص0928بصیریان، )بر افراد و جوامع است  ،اینترنت

اي، آسیب  اي، در برابر اطالعات رسانه سواد رسانهافراد با 

هایي را که به منظور تاثیر  پذیري کمتري دارند زیرا پیام

گذاري بر آنها طراحي و ارسال شده در سطوح مختلف مورد 

با آگاهي یافتن نسبت به چگونگي .  شناسایي قرار مي دهند

اهند ها، حتي کودکان نیز قادر خو ایجاد اطالعات توسط رسانه

عالوه معلمان و  به .بیشتري داشته باشند اختیاربود 

اي را کسب مي کنند، مي  هاي سواد رسانه استاداني که مهارت

دهندگان اطالعات تاثیرگذارتري تبدیل شده  اشاعهنند به توا

هاي اجتماعي را  هاي آموزشي و برنامه و فاصله میان برنامه

منتقد و ( اطبانمخ)بردارند تا نهایتا به مصرف کنندگان 

، ص 0928بصیریان، )تیزبین با تفکر انتقادي مبدل شوند 

92)  . 

ارتباطي  با آغاز قرن بیست و یکم، مخاطبان وسائل     

بینند که هر  شمار زیادي پیام مي يرو  در  ، خود را رونوین

مخاطب، با توجه به سطح سواد و تحصیالت و حتي حرفه خود، 

ها  فهم و درک انسان.  برداشت متفاوتي با مخاطب دیگر دارد

از اتفاقات و رویدادهاي اطراف خود روز به روز اهمیت 

افراد متفاوت .  (07.  ص،0922ارفع، ) کند بیشتري پیدا مي

یک اتفاق واحد برداشت و نگرش ثابتي نداشته ممکن است از 

ها نیز  باشند زیرا سطح تجربیات افراد، مختلف است و رسانه

قرار  مطالعههاي گوناگون مورد  عوامل را از دیدگاه

براي آنکه مخاطبین اختیار و کنترل خود را .   دهند مي

ها نسپارند باید از سطح دانش و فهمیدن به  دست رسانه هب
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تر حرکت کنند و خود تولید علم نمایند و در واقع سطوح باال

یادگیري معنادار داشته باشند یعني بتوانند روابط حاکم 

میان اجزاء و عناصر را درک نمایند و عمیق فکر کردن و 

عمیق دانستن را بیاموزند و از تفکر سطحي اجتناب نمایند 

یادگیري که  فرآیندزیرا محصول یادگیري مهم نیست بلکه 

ان قدرت استدالل، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابي، هم

هاي اطالعاتي ما  تکه .باشد مهم است خالقیت و پویایي مي

فراوان است اما ترکیب اطالعات و نحوه کاربرد و استفاده 

به موقع از آنها در ارزیابي و نقادي مسائل مهم است و 

 .  دارداي به آن اشاره  اي است که سواد رسانه این همان نکته

ها، منابع اطالعاتي بي شماري را  از آنجایي که رسانه     

ها و نقش  کنند و با توجه به قدرت عظیم رسانه عرضه مي

افزایش   ،دارند ها دهي و انتقال ارزش در شکل ی کهروزافزون

ها بدون برخورد آگاهانه با آنها  میزان استفاده از رسانه

ممکن است توان ما را از حالت مشارکت کننده فعال به صورت 

. اي در آورد هاي رسانه انفعالي و بي حرکت در مقابل پیام

هاي  هاي پردازش اطالعات و مهارت مسئله مهارت بنابراین

.  ، ص0922نصیري، )د برتري در دانش امري اساسي خواهد بو

ها دارای ابعاد گوناگون هستند  همانگونه که رسانه.  (01

سواد » .نیز دارای تعاریف گوناگون است ای رسانهسواد 

سواد »معادل  «سواد کامپیوتري» ،«سواد بصري» ،«خواندن

.  نیستند، در مقابل صرفا اجزاي سازنده آن هستند «اي رسانه

ي چاپي چیز زیادي ها  رسانهاگر خواندن بلد نباشیم، از 

اگر در درک آداب بصري و روایي مشکل .  دستگیرمان نمي شود

داشته باشیم، نمي توانیم از تلویزیون یا فیلم چیز زیادي 

بفهمیم و اگر نتوانیم از کامپیوتر استفاده کنیم، از 

ترین رسانه رخ مي دهد بي خبر  آنچه به مرور زمان در مهم

هاي ویژه  اي فراتر از این توانایي نهسواد رسا.  مي مانیم

اي از چشم  اي مجموعه تر؛ سواد رسانه چیزي است عمومي.  است
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اندازهاست که ما به طور فعاالنه براي قرار گرفتن در معرض 

هایي را  رسانه از آن بهره برداري مي کنیم تا معناي پیام

رپات) که با آنها مواجه مي شویم تفسیر کنیم
1

.  ص،0928، 

ارتباط جمعي  فرآینداي دو سوي  در واقع سواد رسانه  (.02

پردازد که  از یک سو بدین مي.  دهد را مورد توجه قرار مي

اي را  هایي محصوالت رسانه ها با چه ادبیات و تکنیک رسانه

کنند و در مقابل آیا مخاطبان با این ادبیات و  تولید مي

ها  هاي آن ک پیامها آشنا هستند و در واقع توانایي در تکنیک

 .  را دارند

                     بینیم که چه طرفدار قدرت  در هر صورت مي 

باشیم و چه طرفدار هوش مخاطبان ( رسانه مدار)ها رسانه

، احتماال در این نکته اتفاق نظر خواهیم (مخاطب مدار)

تر باشد، امکان تاثیر پذیري  داشت که هر چه مخاطب آگاه

در واقع .  یابد ها کاهش بیشتري مي از رسانهکورکورانه او 

کوشد  اي مبحث جذابي در ارتباطات است که مي سواد رسانه

هاي به  خواندن سطرهاي نانوشته رسانه نوشتاري، تماشاي پالن

نمایش در نیامده و یا شنیدن صداهاي پخش نشده از 

شکرخواه، )هاي الکترونیک را به مخاطبان بیاموزد  رسانه

به عبارت دیگر براي آنکه مخاطب در .  (23  .، ص0921

اي فعال عمل کرده و با درک آثار  مواجهه با اطالعات رسانه

اي به گزینش آنها  رسانه های پیاممنفي و پیامدهاي مثبت و 

ها، سازوکارهاي  هاي ضمني برنامه باید در کشف پیام بپردازد

ل به هر حا.  تاثیر گذاري و غیره مهارت کافي پیدا کند

هاي  هایي که در مواجهه مخاطبان با پیام براي رفع چالش

شود باید نوعي تالش سازمان  اي در جامعه ایجاد مي رسانه

اي در میان  یافته صورت گیرد و به ارتقاء سطح سواد رسانه

با آموزش .  اي دست زد مردم و یا اصطالحا مبارزه رسانه

ها افزایش  اي تسلط افراد در فهم خروجي رسانه سواد رسانه

اي به خوبي  بدین ترتیب مخاطبان با سواد رسانه.  یابد مي
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ها هم در  خواهند و رسانه ها چه مي دانند از رسانه مي

خواهند  دانند که آنها چه مي رویارویي با مخاطبان مي

 .  (092.  ص ،0927رضایي بایندر، )

فناوري هاي جدید در ارتباطات جمعي، تغییرات زیادي  

کنند که براي همگام شدن دانشجویان با این  ایجاد مي

تغییرات باید اطالعات آنان تحول پیدا کرده یا مورد تجدید 

هاي  نظر قرار گیرد تا امکان کنترل بیشتري بر پیام

تحوالت شگرف قرن حاضر و وجود .  اي به وجود آید رسانه

بات علمي و اطالعاتي و مدیریتي، مبین ابهام اساسي انقال

نقش محوري .  فراروي بشریت در مواجهه با آینده است

گیري و رهبري این تحوالت انکارناپذیر  دانشجویان در شکل

است و براي آنکه دانشجویان نقش فعال و اثربخشي بر 

هاي مختلف جامعه داشته باشند نیاز به تجزیه و تحلیل  حوزه

 .  اي دارند عات رسانهاطال

آنجایي که فناوري هاي جدید در ارتباطات جمعي،  از 

با  مخاطبانکنند براي همگام شدن  تغییرات زیادي ایجاد مي

تحول پیدا کرده و یا مورد  آنها این تغییرات باید اطالعات

 های پیامتجدید نظر قرار گیرد تا امکان کنترل بیشتري بر 

باید با تفکر  مخاطبانبنابراین . اي به وجود آید رسانه

عمیق تري با پیام روبرو شوند و ببینند چه چیزهایي از 

.  گذارد ها بر تفکر و عملکرد آنها تاثیر مي طریق رسانه

براي تغییر این عادات باید به سمت ارتقاي سطح تعامل 

ها  را از اعتیاد به رسانه افرادپویا با پیام برویم و 

، باال بردن سطح آنها سازی آگاهنجات دهیم و بهترین راه 

تا  کمک می کنداي  اي آنان است زیرا سواد رسانه سواد رسانه

هاي سطحي و محدودنگر فاصله بگیرند و به سمت  از اندیشه

هاي عمقي و گسترده نگر حرکت کنند و به راحتي  اندیشه

نصیري، )به دست رسانه نسپارند  افسار اندیشه شان را

 .  (02.  ص،0929
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متغیرهای استفاده هدفمند و  مطالعهبر این قرار با 

ها، ارزشیابي، ترکیب، خالصه سازی،آشنایی  تر از رسانه گزیده

با زبان انگلیسی و کامپیوتر و اینترنت دانشجویان 

دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران می توان از سطح سواد 

آنان آگاهی یافته و بستر مناسبی را در جهت باال  ای رسانه

همچنین با   .آنان فراهم آورد ای رسانهبردن سطح سواد 

توجه به این که دو دانشگاه مزبور از نظر امکانات، سطح 

علمي، قرار گرفتن در شهر تهران در یک سطح قرار دارند، 

ا در دو ه ها و تفاوتکه یکي از شرایط مقایسه وجود شباهت

 مطالعه.  ، اقدام به  مقایسه دو جامعه شده استاستجامعه 

این متغیرها در بین دانشجویان هر دو دانشگاه شرط  وضعیت

 از این جهت،.  استآنان  ای رسانهسواد  مطالعهالزم برای 

در  ای رسانهو مقایسه میزان سواد  مطالعهاین پژوهش به 

 .استبین دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 

  ای رسانه سواد نظری مبانی

ي نیست که محدود به زمان و مکان فرآینداي  سواد رسانه

اي ثابت فرض شود بلکه سواد  خاص باشد یا اینکه پدیده

ي مادام العمر است که دائما در حال تغییر فرآینداي  رسانه

باید همواره ساختمان  افرادو دگرگوني است، به طوري که 

اطالعات و دانش خود را وسعت دهند و از اطالعات روز دنیا 

جهت مواجهه با .  (73.  ، ص0921شکرخواه،) بهره مند شوند

که شامل عناوین ذیل  استي یها ها نیاز به مهارت رسانه

 : شود مي

 .  شکستن پیام به عناصر معنادار: تحلیل

 .  تعیین اجزاي مشابه و متفاوت پیام: گروه بندي

داوري درباره ارزش پیام یا امکان مقایسه : ارزشیابي

 .عناصر پیام

گیري از برخي اجزاي پیام و تعمیم آن به  نتیجه: استقرا

 .  بقیه اجزاء
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موارد استفاده از اصولي فراگیر براي تبیین : قیاس

 .  خاص

 .  هاي مختلف در ساختاري جدید جمع بندي پیام: ترکیب

 .  ارائه توصیفي روشن و درست از پیام: خالصه سازي

هاي دیگري همچون  هاي فوق در کنار مهارت یادگیري مهارت

هاي استفاده از  مهارت( انگلیسي)تسلط به یک زبان خارجي 

الزم است هاي استفاده از اینترنت  کامپیوتر و مهارت

 عناصربر همین اساس الزم است   .(91.  ، ص0921شکرخواه، )

مورد بحث قرار دهیم تا در زیر را  ای رسانه سواد در کلیدی

یم چرا كه فكر مي طرح كنبتدریج نظریه شكاف آگاهي را م

سواد رسانه اي كنیم چارچوب نظري مناسبي را براي تبیین 

 .فراهم مي آورد

 نیست رسانه یک به محدود ای رسانه سواد(الف

تری از سواد چاپی است و آن  چیز گسترده ای رسانهسواد 

بر اساس تجربیات و زمینه  سازی مفهومعبارت است از 

لحاظ  بهها  رسانه. ...(اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و)ها

که به مخاطبان  گیرند،گرایشی می کار به نمادهایی که

 شناسی زیباییبرای فعالیت تجاری، و  هایشان دارند،انگیزه

مردم هر چه بیشتر درباره .  شان با یکدیگر متفاوتند

 ها رسانهبدانند،جایگاهشان نزد  ها رسانه های تفاوت

را بهتر می توانند درک  ها پیامارزشمندتر شده و حساسیت 

سواد خواندن، سواد دیداری و .  (80.، ص0930،پاتر)کنند

نیستند؛ بلکه  ای رسانهبرای سواد  هایی سواد رایانه مترداف

برگیرنده  در ای رسانهسواد .  اند آنها اجزای سواد رسانه

 دیگر است های در کنار توانایی ها همه این توانایی

 (.87.، ص0930پاتر،)

 هاست مهارت نیازمند ای رسانه سواد( ب

 ای رسانهدر اینجا بحث بر این است که برای داشتن سواد 

نیاز داریم، اما این ممکن است موضوعی  هایی به چه مهارت



 98  انوینشجدان بیر د ی ا نهسار ادسو ه لعطام
       

 

 
 

اسمی باشد، و یا این که از سوی نویسندگانی مطرح شده 

.  های خود را نمایش دهند باشد که می خواهند توانمندی

که بیش تر )آموزش رسانه پیرامون برخی مفاهیم کلیدی

ابزاری تحلیلی هستند تا این که یک محتوای جایگزین 

این مفاهیم کلیدی در پی آن .  می شود دهی سازمان( باشند

جایگزین " بهتر"را با محتوای " بد"نیستند که محتوای 

هدف آموزش رسانه پرورش درک انتقادی نیست، بلکه .  کنند

 (.87.  ، ص0930پاتر، )آموزش استقالل در انتقاد است

 به اطالعات گوناگونی نیاز دارد  ای رسانهسواد ( پ

پیشنهاد موافقند که همه باید مردم با این  بیشتر 

داشته باشند، آنان دست کم در سه حوزه  ای رسانهسواد 

مردم در .  محتوا، صنایع و تاثیرات: نیازمند شناختند

 مفاهیمی هستند ای رسانه های پیامزمینه محتوا باید بدانند 

پیروی می کنند و این قواعد به جای ای  که از قواعد ویژه

در زمینه صنایع باید .  واقعیت، آن را تحریف می کندبیان 

.  هایی تجاری با اهداف خاصی هستند ها، بخش بدانند رسانه

برای تاثیرات نیز باید بفهمند که توانایی بحث درباره 

 .مفاهیم را دارند

 باشد داشته سروکار ها ارزش با باید ای رسانه سواد( ت

 در پی تحمیل "می گوید آموزش رسانه( 0332)مسترمن

 همچنین می گوید او ."های فرهنگی خاصی نیست ارزش

آموزش رسانه در پی تحمیل عقاید خاص بر آنچه که 

را خوب یا  ها و یا فیلم ها تولیدات تلویزیون، روزنامه

البته، این در ذات خود چیز خوبی .  بد می سازد، نیست

خوب و  های رسانه نخواهند پیامممکن است مربیان .  است

ای ضمنی رویارویی بدون  بد را تعریف کنند، اما به گونه

را بد و تفسیر کنش وار  ها اندیشه در برابر پیام

مسئله این نیست که آیا .  را خوب می دانند ها پیام

ها است یا خیر؛  پر از ارزش ای پدیده مهم سواد رسانه
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پاتر، )ه و کجا هستنداست که ارزش ها چبلکه مسئله این 

  (.89.  ، ص0930

اي را مطرح كردیم به بحث  حال كه عناصر سواد رسانه

له ئدرباره نظریه شكاف آگاهي مي پردازیم كه قادر است مس

 .اي را بهتر تبیین كند شكاف دیجیتالي و سواد رسانه

 نظریه شکاف آگاهي

سانه  که ر ست  یده ا ین عق بر ا گاهي  شکاف آ یه  ها  نظر

به روز صله اف مردم را روز  لف  قات مخت بین طب عاتي  اطال

سازند مي  شتر  طات .  بی شیوه ارتبا که              با  مردمچرا 

ا میزان یها متفاوت است و چگونگي برخورداري آنان،  رسانه

و نحوه استفاده از اطالعات نیز یکي از  ها دسترسي به رسانه

 .عوامل وجود این شکاف محسوب مي شود

هاي همگاني در یک  جریان اطالعات توسط رسانههمزمان با 

ند  تري دار صادي به شرایط اقت که  مردم  شي از  عه، بخ جام

سریع شتر و  سي بی ضع  تری دستر که و مردم  شي از  به بخ سبت  ن

سب شتي نامنا به معی ند،  ند تر دار مي آور ست  نابراین، .  د ب

هاي مختلف مردم بیشتر از  شکاف در میزان آگاهي بین گروه

که چه  سانه آن سط ر صله تو فزایش فا جب ا بد مو کاهش یا ها  ها 

 .شودبین آگاهي آنان مي 

 اولین بار نظریه شکاف آگاهي توسط تیکهونور، دونوهو

.  ارائه شد 0321در دهه  اسوته میناوئلین در دانشگاه  و

آنها معتقدند که افزایش اطالعات در جامعه توسط اعضا 

بدین معني که .  جامعه به طور یکنواخت صورت نمي گیرد

گروهي از مردم که از طبقات اقتصادي باالیي برخوردارند، 

.  توانایي و شرایط بهتري دارند تا اطالعات را کسب کنند

گروه اول، : پس مردم جامعه به دو گروه تقسیم مي شوند

گروهي هستند که اعضاء آن را افراد تحصیل کرده جامعه 

دارند و در مورد هر تشکیل مي دهند، آنها اطالعات زیادي 

نند و گروه دوم، گروهي می کمي توانند اظهار نظر که چیز 
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تري دارند و آگاهي آنها در مورد  هستند که دانش و سواد کم

 .مسائل پیرامونشان اندک است

هم    ین  م که ا ست  ست،این ا کر ا بل ذ که قا ضوعي  ترین مو

که  چرا.تر و بیشتر مي شود فاصله اطالعاتي روز به روز عمیق

نسببت ( درصد 61)اند آنهایي که داراي سطح سواد بیشتري بوده

در حبالي  استافزایش یافته ( 0323-0368)سال  06شان در طول 

درصد رشد برخوردار  78که افراد با سطح سواد پایین تر، از 

تایج این تحقیق همچنبین ثاببت کبرده اسبت کبه ن .بوده اند

مي ا فاق ن شه ات گاهي همی شکاف آ یا  صله  تد فا سورین )ف

تانکارد
07

 (.960.  ، ص0920، 

  پژوهش فرضیه

فرضیه با توجه به مسئله تحقیق و چارچوب نظری ذکر شده 

 : پژوهش حاضر به شرح زیر استعملیاتی های 

اي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي  بین سطح سواد رسانه.  0

تر از  تهران و دانشگاه تهران در استفاده هدفمند و گزیده

 .ها تفاوت وجود دارد رسانه

اي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي  بین سطح سواد رسانه.  7

تهران و دانشگاه تهران در ارزشیابي پیام تفاوت وجود 

 .دارد

اي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي  بین سطح سواد رسانه.  9

هاي مختلف تفاوت  تهران و دانشگاه تهران در ترکیب پیام

 .وجود دارد

اي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي  بین سطح سواد رسانه.  2

هاي مختلف تفاوت  سازي پیام تهران و دانشگاه تهران در خالصه

 .وجود دارد

بین میزان آشنایي با زبان انگلیسي  دانشجویان .  8

دانشگاه علوم پزشکي تهران و دانشگاه تهران  تفاوت وجود 

 .دارد
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شگاه علوم پزشکي تهران و بین مهارت دانشجویان دان.  6

 .دانشگاه تهران در استفاده از کامپیوتر تفاوت وجود دارد

بین مهارت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي تهران و .  2

 .دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت تفاوت وجود دارد

 

 روش تحقیق

اي دانشجویان  مقایسه سواد رسانههدف کلي این پژوهش   

.  است تهران علوم پزشکی تهران و دانشگاه  دانشگاه

بنابراین با توجه به اهداف، ماهیت موضوع، جامعه آماري، 

پیمایشي -شرایط زماني و مکاني، تحقیق حاضر از نوع توصیفي

 .  است

 

 دانشگاه تفکیک به دانشجویان درصد.  یک شکل

 

گیري کوکران به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه

که در تحقیق  از آنجا.  برآورد واریانس استفاده شدبا 

حاضر، واریانس جامعه آماري نامعلوم بود، انجام یک 

مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور 

به همین منظور، یک .  تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت

 ای نفري از جامعه آماري به صورت تصادفي طبقه 91گروه 

 70.9; دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و 

 29.1; درمانی تهران
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ها در بین آنها توزیع و پس از گردید و پرسشنامه انتخاب

هاي گروه نمونه مذکور و  هاي مربوط به پاسخ استخراج داده

برآورد واریانس جامعه، حجم نمونه آماري پژوهش با 

بر اساس فرمول .  استفاده از  فرمول مزبور تعیین شد

از این تعداد .  شدنفر محاسبه  762مذکور تعداد نمونه 

نفر هم  20،نفر شامل دانشجویان دانشگاه تهران  029نمونه، 

ابزار  .استشامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

پرسشنامه محقق ساخته را ها در این پژوهش گرداوري داده

 .اي لیکرت تنظیم شده استاست، که برمبناي مقیاس پنج درجه

و پرسشنامه برای تجزیه  780 ،پرسشنامه توزیع شده 762از 

 .تحلیل داده ها مطلوب تشخیص داده شد

 سنجش اعتبار و پایایی تحقیق

براي برآورد روایي پرسشنامه این پژوهش از روایي  

به همین دلیل پرسشنامه این .  محتوا استفاده شده است

تحقیق بین پنج نفر از متخصصین این حوزه در دانشکده علوم 

ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایي و دانشکده علوم 

ارتباطات دانشگاه آزاد توزیع شد و پس از انجام اصالحات 

 .شدتدوین 

پایایي پرسشنامه پژوهش، پس از انجام یک مطالعه 

، و انجام گرفت پرسشنامه توزیع شده 91مقدماتي بر اساس 

، از طریق ضریب آلفاي کرونباخها پرسشتعیین واریانس 
2
 

 .بدست آمد 223/1و در نهایت ضریب محاسبه شد 

 

 ی تحقیقیافته ها

 

اي دانشجویان دانشگاه  بین سطح سواد رسانه: 1آزمون فرضیه 

علوم پزشکي تهران و دانشگاه تهران در استفاده هدفمند و 

 .ها تفاوت وجود دارد تر از رسانه گزیده
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که بین هر دو جامعه آماري  می دهدتحقیق نشان  های یافته

و علوم ( 27/7با میانگین )یعني دانشجویان دانشگاه تهران

میانگین مربوط به  ینکمتر(71/7با میانگین )پزشکي تهران 

بوک،  سیف يها نکیمهارت شما در اشتراک ل زانیم)گزینه

همیچنین در بین هر دو جامعه آماري .  است (؟...تروییتو

و علوم ( 80/9با میانگین )یعني دانشجویان دانشگاه تهران

بیشترین میانگین مربوط به ، (21/2با میانگین)پزشکي تهران 

خود و  ياز سردرگم يریمهارت شما در جلوگ زانیم)گزینه 

گوش دادن  ون،یزیتلو يتماشا رینظ یيکارها يرو تمرکز بر

 .است( نترنت؟یمطالعه مطبوعات و استفاده از ا و،یبه راد

 

 از گزیده و هدفمند استفاده يمولفه معیار انحراف و میانگین.  یک جدول

 ها  رسانه

ه
د
ا
ف
ت
س
ا

 
د
ن
م
ف
د
ه

 
و

 
ه
د
ی
ز
گ

 
ر
ت

 
ز
ا

 
ه
ن
ا
س
ر

 
ا
ه

 

 دانشگاه              

 سوال

 پزشکي علوم دانشگاه تهران دانشگاه

 تهران

 انحراف میانگین

 معیار

 انحراف میانگین

 معیار

 پي در مهارت میزان.0

 به مربوط اخبار گیري

 موسیقي و هنرمندان

 دانان

92/9 002/0 06/9 322/1 

 در مهارت میزان.7

 لینکهاي بروي اشتراک

 ...و بوک فیس نظیر

27/7 092/0 71/7 266/1 

 در مهارت میزان.9

 سردرگمي از جلوگیري

 بروي تمرکز و خود

 تماشاي نظیر کارهایي

 ...و تلویزیون

80/9 622/1 21/2 262/1 

 در مهارت میزان.2

 در فعاالنه شدن درگیر

 اخبار و موضوعات مورد

 ملي و اي منطقه

20/9 012/0 22/9 772/0 
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چون که  می دهدنشان  در پایین نیز دو جدول يها داده

هاي تهران در هر دو دسته از دانشجویان  دانشگاه Pمقدار 

آزمون معنادار  ،استکوچکتر  18/1و علوم پزشکي تهران از 

ها در تر از رسانهي استفاده هدفمند و گزیدهمولفه بوده، و

در  هاي تهران و علوم پزشکي تهرانبین دانشجویان دانشگاه

همچنین به دلیل . استتر از متوسط و در سطح مطلوب حد باال

فرض برابري  tس آزمون بر اسا  Pبزرگتر بودن مقدار 

هاي تهران و علوم ها در بین دانشجویان دانشگاهمیانگین

بین هر دو جامعه آماري از نظر مولفه  ؛پزشکي تهران

تفاوت معناداري  ها  رسانهاستفاده هدفمند و گزیده تر از 

 .وجود ندارد

بنا بر نظریه شکاف آگاهی، درجه دانش افراد باعث می 

و نحوه استفاده از  ها با رسانهآنها شیوه ارتباط شود که 

عوامل وجود این شکاف که خود از  باشدمتفاوت  اطالعات آن

با توجه به نتایج این سوال مي توان گفت  .محسوب مي شود

هاي جدید به منظور استفاده  که در نحوه استفاده از رسانه

دانشجویان هر دو دانشگاه  ،ها تر از رسانه هدفمند و گزیده

 .  سطح هستنددر یک 

 

 از تر گزیده و هدفمند استفاده يمولفه متغیره تك t آزمون نتایج.  دو جدول

 (m=9)فرضي میانگین با میانگین مقایسه ها، رسانه

 آماره

 دانشگاه

 میانگین
 انحراف

 معیار

 خطاي

 معیار
t sig df 

 دانشگاه

 تهران
21/9 82/1 12/1 93/06 11/1 029 

 پزشکي علوم

 تهران
29/9 62/1 12/1 33/01 11/1 27 
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اي دانشجویان  بین سطح سواد رسانه  :2آزمون فرضیه 

دانشگاه علوم پزشکي تهران و دانشگاه تهران در ارزشیابي 

 پیام تفاوت وجود دارد

که در بین دانشجویان  استیافته هاي پژوهش گویاي آن 

 زانیم)دانشگاه تهران کمترین میانگین مربوط به گزینه 

ها  اخبار پخش شده از رسانه نکهیا نییمهارت شما در تع

 29/7با میانگین (نه؟ ایهمان روز است  عیمربوط به وقا

در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي تهران کمترین  .است

نظم  نییمهارت شما در تع زانیم)میانگین مربوط به گزینه

بین همچنین در .  است 06/9با میانگین (موضوعات اخبار؟

دانشجویان دانشگاه تهران بیشترین میانگین مربوط به 

( نظم موضوعات اخبار؟ نییمهارت شما در تع زانیم)گزینه 

در بین دانشجویان دانشگاه علوم  .است 27/9با میانگین 

 زانیم)پزشکي تهران بیشترین میانگین مربوط به گزینه 

 عیوقا فیکامل و جامع بودن شرح و توص نییمهارت شما در تع

 .است 06/2با میانگین ( اخبار؟

 

 يمولفه به نسبت هاآزمودني هايپاسخ معیار انحراف و میانگین.  سه جدول

 هارسانه پیام ارزشیابي
ي
ب
ا
ی
ش
ز
ر
ا

 
م
ا
ی
پ

 

 آماره و دانشگاه              

 سوال

 دانشگاه

 تهران

 علوم دانشگاه

 تهران پزشکي

میان

 گین

 انحراف

 معیار

میانگی

 ن

 انحراف

 معیار

 اینکه در شما مهارت میزان.  8

 رسانه هاي پیام و اطالعات آیا

 نه یا است واقعي و درست

17/9 120/0 21/9 382/1 

 تعیین در شما مهارت میزان.  6

 پخش ها  رسانه از که اخباري اینکه

 اتفاق جهان در واقعا شود مي

 افتاده

17/9 120/0 37/9 621/1 
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 ارزیابي در شما مهارت میزان.  2

 ها  رسانه اخالقي هاي پیام

22/9 213/1 36/9 223/1 

 تعیین در شما مهارت میزان.  2

 ها  رسانه از شده پخش اخبار اینکه

 است روز همان به مربوط

29/7 302/1 11/2 121/0 

 جامع تعیین در مهارت میزان.  3

 توصیف و شرح بودن کامل و

62/9 621/1 06/2 211/1 

 تعیین در شما مهارت میزان.  01

 اخبار موضوعات نظم

27/9 670/1 06/9 322/1 

 ارزیابي در شما مهارت میزان.00

 ها  رسانه محتواي

28/9 372/1 11/2 309/1 

     

در هر  Pکه چون مقدار  می دهدنشان  چهار جدول نتایج

هاي تهران و علوم پزشکي دو دسته از دانشجویان دانشگاه

بنابراین آزمون معنادار بوده  ،استکوچکتر  18/1تهران از 

ها در بین دانشجویان ي ارزشیابي پیام رسانهو مولفه

در حد باالتر از  هاي تهران و علوم پزشکي تهراندانشگاه

  Pهمچنین بزرگتر بودن مقدار  .استمتوسط و در سطح مطلوب 

ها در بین دانشجویان فرض برابري میانگین tبر اساس آزمون 

.  شودهاي تهران و علوم پزشکي تهران تایید ميدانشگاه

 يمولفهبدین معني که در بین دو جامعه آماري از نظر 

تفاوت معناداري وجود  هارسانههاي مختلف ارزشیابی پیام

 .ندارد

طبق چهارچوب نظری پژوهش، عالوه بر متغیر درجه دانش 

منابعی که افراد در دست دارند  نیز باعث ایجاد  میزان

ها که  میزان منابع رسانه .شکاف آگاهی بین افراد می شود

جهت ارزشیابی یا همان داوری  هر دو دانشگاه دانشجویان

 در دست داشتند حاکی از آن بود ها  های رسانه درباره پیام

 .از نظر مهارت ارزشیابی در یک سطح هستندکه آنها 
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 مقایسه ها،رسانه پیام ارزشیابي متغیره تك t آزمون نتایج.   چهار جدول

 (m=9)فرضي میانگین با میانگین

          

               آماره

 دانشگاه

 میانگین
  انحراف

 معیار

 خطبباي

 معیار
t sig df 

 دانشبببببگاه

 تهران
29/9 20/1 

19/1 
63/76 

11/1 022 

لوم شکي ع   پز

 تهران
22/9 86/1 

16/1 
00/09 

11/1 29 

 

 دانشگاه دانشجویان اي رسانه سواد سطح بین: 3آزمون فرضیه 

 هاي پیام ترکیب در تهران دانشگاه و تهران پزشکي علوم

 دارد وجود تفاوت مختلف

که در بین دانشجویان  می دهدهاي پژوهش نشان  یافته     

 زانیم) دانشگاه تهران کمترین میانگین مربوط به گزینه

و  نترنتیخود از ا ازیاطالعات مورد ن افتنیمهارت شما در 

با (گران؟یارتباط با د يو برقرار ياجتماع يها  رسانه ریسا

در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي  .است 27/7میانگین 

مهارت شما  زانیم) تهران کمترین میانگین مربوط به گزینه

 نیزم ریناک نظخطر عیدر بدست آوردن اطالعات در مورد وقا

عملکرد به هنگام  يجهت چگونگ رداریواگ يها يماریلرزه و ب

مربوط  يتهایشما با وب سا یيآشنا زانیم)و گزینه ( بحران؟

 27/7با میانگین (مورد عالقه تان؟ يونیزیتلو يبه شبکه ها

همچنین در بین دانشجویان دانشگاه تهران بیشترین  .است

 يمهارت شما در شرح چگونگ زانیم)میانگین مربوط به گزینه 

با ( ؟ها  رسانهمخاطبان توسط دست اندرکاران  عتیطب نییتع

در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي  . است 09/2میانگین 

مهارت شما  زانیم)تهران بیشترین میانگین مربوط به گزینه 
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 ریو سا نترنتیخود از ا ازیاطالعات مورد ن افتنیدر 

با ( گران؟یارتباط با د يو برقرار ياجتماع يها  رسانه

 .است 93/9میانگین 

 

 يمولفه به نسبت هاآزمودني هايپاسخ معیار انحراف و میانگین.  پنج جدول

  هارسانه پیام مختلف هايپیام ترکیب

ب
ی
ک
ر
ت

 
م
ا
ی
پ

ي
ا
ه

 
ف
ل
ت
خ
م

 

 آماره و دانشگاه

 سوال

 پزشکي علوم دانشگاه تهران دانشگاه

 تهران

 انحراف میانگین

 معیار

 انحراف میانگین

 معیار

 در مهارت میزان.  07

 تعیین چگونگي شرح

 توسط مخاطبان طبیعت

 ها  رسانه اندرکاران دست

31/9 637/1 36/7 132/0 

 در مهارت میزان.  09

 اطالعات آوردن دست به

 اینترنت از نیاز مورد

 جمعي يها  رسانه و

09/2 200/1 36/7 132/0 

 به در مهارت میزان.02

 در اطالعات آوردن دست

 خطرناک وقایع مورد

 ..و لرزه زمین نظیر

27/7 292/1 93/9 293/1 

 وب با آشنایي میزان.08

 هاي شبکه هاي سایت

 تلویزیوني

23/7 311/1 27/7 230/1 

 به آشنایي میزان.06

 از ها  رسانه پیام تحلیل

  ضعف و قوت نظر

22/9 96/2 27/7 396/1 

 

در هر دو  P، چون مقدار دهد نشان مي شش جدول هاي داده

هاي تهران و علوم پزشکي تهران دسته از دانشجویان دانشگاه

 بنابراین آزمون معنادار نبوده و ،استبزرگتر  18/1از 

ها در بین دانشجویان هاي مختلف رسانهي ترکیب پیاممولفه
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تر از در حد پایین هاي تهران و علوم پزشکي تهراندانشگاه

همچنین به دلیل بزرگتر  .استو در سطح نامطلوب  متوسط

ها در فرض برابري میانگین ،tبر اساس آزمون   Pبودن مقدار 

هاي تهران و علوم پزشکي تهران بین دانشجویان دانشگاه

بدین معني که در بین دو جامعه آماري از .  شودتایید مي

تفاوت معناداري  هارسانههاي مختلف ترکیب پیام يمولفهنظر 

 .وجود ندارد

افراد از  به هر میزانبا توجه به نظریه شکاف آگاهی، 

پایگاه اجتماعی اقتصادی باالیی برخوردار باشد به همان 

جمع بندی  ترکیب یا همان تجزیه و تحلیل ومیزان نیز قدرت 

افزایش می یابد و با توجه با  در ساختاری جدید ها پیام

که  صادی دانشجویان هر دو دانشگاهموقعیت اجتماعی و اقت

د، در این مهارت نیز تفاوت بین تقریبا در یک سطح بودن

 .آنها وجود نداشت و هر دو جامعه آماری در یک سطح بودند

 

 ها،رسانه مخلتف هايپیام ترکیب متغیره تك t آزمون نتایج.  شش جدول

 (m=9) فرضي میانگین با میانگین مقایسه

                      

 آماره

 دانشگاه

 میانگین
 انحراف

 معیار

 خطبباي

 معیار
t sig df 

 دانشگاه

 تهران
32/7 23/1 

19/1 
62/1 

870/1 022 

لوم شکي ع   پز

 تهران
33/7 82/1 

16/1 
16/1 -

322/1 27 

 

اي دانشجویان دانشگاه  بین سطح سواد رسانه :4آزمون فرضیه 

هاي  تهران در خالصه سازي پیامعلوم پزشکي تهران و دانشگاه 

 مختلف تفاوت وجود دارد
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هاي پژوهش گویاي آن بود که در بین دانشجویان  یافته

به چه )دانشگاه تهران کمترین میانگین مربوط به گزینه 

و  دیکن يتماشا م ونیزیکه از تلو يزیدر مورد چ زانیم

با (د؟یکن يم جستجو نترنتیا قیاز طر دیکنجکاو هست

در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي  . است23/7میانگین 

در  زانیچه م)کمترین میانگین مربوط به گزینه تهران نیز

کنجکاو  کرده اید وتماشا  ونیزیکه از تلو يزیمورد چ

 06/9با میانگین ( د؟یکن يمجستجو  نترنتیا قیاز طر ،دیهست

همچنین در بین دانشجویان دانشگاه تهران بیشترین .  است

مهارت شما در شناخت خود  زانیم)میانگین مربوط به گزینه 

( ؟ها  رسانهاز جامعه به هنگام استفاده از  يبه عنوان جزئ

در بین دانشجویان دانشگاه علوم  . است 02/2با میانگین 

 زانیم)پزشکي تهران بیشترین میانگین مربوط به گزینه 

به  دنیت رسجه ها  رسانهمختلف  يها امیپ بیمهارت شما در ترک

 .است 21/2با میانگین ( جهان؟ تیواقع

 يمولفه به نسبت هاآزمودني هايپاسخ معیار انحراف و میانگین.  هفت جدول

  هارسانه مختلف هايپیام سازي خالصه

ه
ص
ال
خ

 
ي
ز
ا
س

 
م
ا
ی
پ

 
ي
ا
ه

 
ف
ل
ت
خ
م

 

                         

 آماره و دانشگاه

 سوال

 علوم دانشگاه تهران دانشگاه

 تهران پزشکي

 انحراف میانگین

 معیار

 انحراف میانگین

 معیار

 چیزي کردن جستجو میزان.  02

 مي تماشا تلویزیون از که

 اینترنت طریق شوداز

23/7 311/1 06/9 720/0 

 و داوري در مهارت میزان.02

 مختلف هاي پیام قضاوت

 ها  رسانه

22/9 310/1 36/9 322/1 

 ارائه در مهارت میزان.03

 جهان واقعیت از روشن توصیفي

 شود مي پخش ها  رسانه از که

22/9 96/2 21/2 782/0 
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 شناخت در مهارت میزان.71

 هنگام به مختلف هاي فرهنگ

 ها  رسانه از اسشتفاده

80/9 286/1 21/9 111/0 

 دست به در مهارت میزان.  70

 از زیاد اطالعات آوردن

 داشتن براي مختلف يها  رسانه

 آن از کامل تصویري

69/9 260/1 21/9 120/0 

 شناخت در مهارت میزان.  77

 جامعه از جزئي عنوان به خود

 از استفاده هنگام به

  ها  رسانه

02/2 872/1 06/9 016/0 

 

  Pداد به دلیل بزرگتر بودن مقدار نشان نتایج آزمون 

هاي ها در بین پاسخفرض برابري میانگین ،tبر اساس آزمون 

هاي تهران و علوم ها در بین دانشجویان دانشگاهآزمودني

بدین معني که در بین دو .  شودپزشکي تهران تایید مي

 هاي مختلف سازي پیامخالصه يمولفهجامعه آماري از نظر 

طبق چهارچوب نظری  .تفاوت معناداري وجود ندارد هارسانه

مهارت خالصه سازی یا همان ارائه توصیف در پژوهش حاضر، 

عالوه بر سطح دانش و  ها،  رسانهی ها پیامروشن و دقیق از 

موثر متغیرهایی مثل درجه انگیزش و عالقه نیز  ،آگاهی

آن  ی مطرح شد که حاکی ازیها پرسشدر این خصوص .  هستند

 .هستنددر یک سطح دانشجویان هر دو دانشگاه  بود که

 

 براي هامیانگین برابري مقایسه براي مستقل  tآزمون نتایج.   هشت جدول

 هارسانه مختلف هايپیام سازي خالصه يمولفه

 

 مولفه

 

         

 آزمون

 فرض

 براي لوین

 برابري

 هاواریانس

t هامیانگین برابري براي 

F sig t df Sig(2-tailed) 
 اختالف

 میانگین
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 ترکیب

-پیام

 هاي

 مختلف

 برابري

-واریانس

 ها

72/00 110/1 002/0 723 768/1 12/1 

 نابرابري

 واریانس

 ها

  236/1 96/30 927/1 12/1 

 

  انگلیسي زبان با آشنایي میزان بین: 5آزمون فرضیه 

  تهران دانشگاه و تهران پزشکي علوم دانشگاه دانشجویان

 دارد وجود تفاوت

بین  نتایج نشان داد که میزان آشنایي به کامپیوتر در 

 ،خیلي کمدر سطح درصد  7/7دانشگاه تهران  های آزمودني

درصد  8/72 ،در سطح متوسط درصد 0/61 ،در سطح کم درصد7/6

در بین . استدرصد در سطح خیلي زیاد  3/9در سطح زیاد و 

درصد در سطح  2/6هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران آزمودني

طح زیاد و درصد در س 2/72درصد در سطح متوسط،  2/62کم، 

در هر دو  Pچون مقدار .  استدرصد در سطح خیلي زیاد  0/2

هاي تهران و علوم پزشکي تهران دسته از دانشجویان دانشگاه

 .است بنابراین آزمون معنادار بوده ،استکوچکتر  18/1از 

هاي آشنایي با زبان انگلیسي در بین دانشجویان دانشگاه

التر از متوسط و در در حد با تهران و علوم پزشکي تهران

با توجه به چهارچوب نظری پژوهش یکی از  .استسطح مطلوب 

دانشجویان، میزان  ای رسانهسطح سواد  مطالعه های مولفه

نتایج حاکی از آن .  استآشنایی آنها با زبان انگلیسی 

بین دو جامعه آماري از نظر آشنایي با زبان بود که 

و بطور کلي انگلیسي تفاوت معناداري وجود ندارد 

 .نظر در یک سطح هستند این دانشجویان هر دو دانشگاه از
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 علوم و تهران هايدانشگاه دانشجویان هايپاسخ درصد و فراواني.  نه جدول

 انگلیسي زبان با آشنایي نسبت تهران پزشکي

دانشگاه و 

 آماره

 وضعیت

دانشگاه علوم  دانشگاه تهران

 پزشکي تهران

درصد  فراواني

 فراواني

درصد  فراواني

 فراواني

 2/7 7 1/1 1 خیلي کم
 2/09 01 2/01 03 کم

 3/22 98 6/88 33 متوسط

 2/72 71 2/73 89 زیاد

 7/2 6 3/9 2 خیلي زیاد
 1/011 29 1/011 022 مجموع

 

بین مهارت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي : 6آزمون فرضیه 

کامپیوتر تفاوت تهران و دانشگاه تهران در استفاده از 

 وجود دارد

هاي پژوهش گویاي این مطلب بود که بیشترین  یافته      

هاي دانشگاه  میزان آشنایي با کامپیوتر در بین آزمودني

ترین میزان در سطح خیلي  و کم(0/61)تهران در سطح متوسط

هاي دانشگاه علوم پزشکي در بین آزمودني .است( 7/7)کم

یي با کامپیوتر در سطح تهران بیشترین میزان آشنا

.  است (0/2)و کمترین میزان در سطح خیلي زیاد (2/62)متوسط

هاي در هر دو دسته از دانشجویان دانشگاه Pچون مقدار 

بنابراین  ،استکوچکتر  18/1تهران و علوم پزشکي تهران از 

آشنایي با کامپیوتر در بین  .است آزمون معنادار بوده

در حد  تهران و علوم پزشکي تهرانهاي دانشجویان دانشگاه

 .است باالتر از متوسط و در سطح مطلوب

با توجه به نظریه شکاف آگاهی افرادی که دارای پایگاه 

نسبت به افرادی که دارای پایگاه  اقتصادی باالیی باشند

را ابزارهای نوین  تر و بیشتر اقتصادی پایین باشند سریع

مورد استفاده قرار می جهت باال بردن اطالعات و دانش خود 
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نتایج  .استدهند که یکی از این ابزارهای نوین کامپیوتر

پژوهش حاضر، حاکی از آن بود که وضعیت اقتصادی دانشجویان 

هر دو دانشگاه تقریبا در یک سطح بوده و از نظر دسترسی و 

 .  آشنایی با کامپیوتر تفاوت وجود نداشت

 

 علوم و تهران هايدانشگاه دانشجویان هايپاسخ درصد و فراواني.  ده جدول

 کامپیوتر با آشنایي نسب تهران پزشکي

دانشگاه و 

 آماره

 وضعیت

دانشگاه علوم  دانشگاه تهران

 پزشکي تهران

درصد  فراواني

 فراواني

درصد  فراواني

 فراواني

 1/1 1 7/7 2 خیلي کم
 2/6 8 7/6 00 کم

 2/62 22 0/61 012 متوسط

 2/72 02 8/72 23 زیاد

 0/2 9 3/9 2 خیلي زیاد
 1/011 29 1/011 022 مجموع

 

بین مهارت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي : 7زمون فرضیه آ

تهران و دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت تفاوت 

 وجود دارد

که بیشترین میزان  استپژوهش نشان از آن  های یافته   

هاي دانشگاه تهران در  آشنایي به اینترنت در بین آزمودني

. است( 2/0) ترین میزان در سطح کم و کم( 2/68) سطح متوسط

هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران بیشترین در بین آزمودني

.  است (8/8) و کم ترین میزان( 6/60) میزان در سطح متوسط

هاي در هر دو دسته از دانشجویان دانشگاه Pچون مقدار 

 ،باشدکوچکتر مي 18/1از  تهران و علوم پزشکي تهران

آشنایي با اینترنت در . است بنابراین آزمون معنادار بوده

در  هاي تهران و  علوم پزشکي تهرانبین دانشجویان دانشگاه

 .است حد باالتر از متوسط و در سطح مطلوب
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فرضیه شکاف  ی بر اساس چارچوب نظري تحقیق و بر پایه    

مهارت دانشجویان در به منظور سنجش دانش و ، آگاهي

ی نوین که الزمه آن آشنایی با ها  رسانهاطالعات  استفاده از

نتایج تحقیق نشان  که پرسیده شد يیها پرسش اینترنت بود

میان دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران  داد

و مهارت آنان  وجود نداردمعناداري  تفاوتمهارت این  در

 .استیکسان 

 

 و تهران هايدانشگاه دانشجویان هايپاسخ درصد و فراواني . یازده جدول

 اینترنت با آشنایي نسبت تهران پزشکي علوم

       

 و دانشگاه

 آماره

 

 وضعیت

 تهران دانشگاه
 علوم دانشگاه

 تهران پزشکي

 فراواني
 درصد

 فراواني
 فراواني

 درصد

 فراواني

 1/1 1 1/1 1 کم خیلي

 8/8 2 2/0 9 کم

 6/60 28 2/68 002 متوسط

 1/76 03 2/72 80 زیاد

 2/6 8 3/9 2 زیاد خیلي

 1/011 29 1/011 022 مجموع

 

 پیشنهادات و گیری نتیجه

با در نظر گرفتن چهارچوب نظری پژوهش و تجزیه و      

های زیر را  یافته ای رسانهتحلیل متغیرهای موثر در سواد 

 :دست آوردیم هب

بنا بر نظریه شکاف آگاهي، تحصیالت، شخص را براي انجام 

کارهاي اساسي چون پردازش اطالعات مثل خواندن، درک و به 

یاد آوردن آماده مي کند و همچنین ممکن است فرد به واسطه 

تحصیل از موضوعي اطالع داشته باشد و یا به واسطه مواجهه 
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ي توان گفت م .راجع به آن بیشتر بداند ها  رسانهقبلي با 

ي جدید به منظور استفاده ها  رسانهکه در میزان استفاده از 

ارزشیابي پیام، ترکیب  ،ها  رسانهتر از  هدفمند و گزیده

پیام، خالصه سازي پیام، بین دانشجویان هر دو دانشگاه 

تفاوت معنادار وجود ندارد و هر دو از مهارت یکسان 

یه شکاف آگاهي نتایج نشان داد که نظر. هستندبرخوردار 

های مورد  آزموننتایج همچنین . همیشه اتفاق نمي افتد

حاکی از آن بود که دانشجویان هر استفاده در این پژوهش 

در سطح باالتر از  ،دو دانشگاه در مولفه های ذکر شده

 .متوسط و مطلوبی قرار دارند

میان  که داد طور نشان این دیگر پژوهش های یافته 

دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران در مهارت 

هایي چون میزان آشنایي با زبان انگلیسي، کامپیوتر، 

از آنجایي که  .اینترنت تفاوت معناداري مشاهده نمي شود

ها  ي جدید آشنایي با این مهارتها  رسانهاستفاده از  ی الزمه

تفاده از ي که در مورد اسیها پرسشاست در نتیجه در 

ي جدید چون اینترنت و کامپیوتر از دانشجویان ها  رسانه

آنان  های پرسیده شد، بین آنان اختالف وجود نداشت و مهارت

و هر دو دانشگاه در سطح باالتر از متوسط و  یکسان است

 .  مطلوبی قرار دارند

ی که از انجام این پژوهش حاصل شد به شرح زیر پیشنهادات

 :است

اي دانشجویان، مسئولین  بردن سطح سواد رسانهجهت باال  -

می دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکي تهران 

از طریق واحدهاي درسي با موضوع آموزش رسانه  توانند

چه به صورت عملي و چه به صورت تئوري به توسعه سواد 

 .اي دانشجویان بپردازند رسانه

ي ها  نهرسابراي باالبردن میزان آشنایي دانشجویان با  -

ها و  برگزاري همایش هاي تخصصي و نشست از طریق ،نوین
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تهیه بروشورها و راهنماهاي مفید و مناسب اقدام 

 .نمایند

و  مختلف های  رسانه مطالعه و نقد جلسات برگزاري با -

 برای ارتباطات علوم اساتید از دعوت همچنین از طریق

 اهداف توسعه در ها  رسانه نقش در مورد سمینار ارائه

 های مهارت تقویت جهت در دانشجویان، پژوهشي-آموزشي

 .  شود اقدام ای رسانه سواد

با برگزاري کالس هاي آموزشي کوتاه مدت و مستمر و  -

اي  هاي سواد رسانه مهارت ،تهیه جزوات و مطالب آموزشي

 .تقویت کرد را دانشجویان

اي در  سطح سواد رسانه ای مقایسه مطالعهتحقیق حاضر به  -

ي نظیر آموزش فرآیندبین دانشجویان پرداخته است و 

 ساختي نظیر فرهنگ، تکنولوژي اي،عوامل زیر رسانه سواد

قرار نگرفته  مطالعهمورد  ای رسانهسازي سواد  بومي و

مي توان این موارد را در تحقیق  از این جهت،. است

 .قرار داد مطالعههاي آینده مورد 

یا نظریه خاصي صورت نگرفته  این تحقیق بر اساس مدل و -

سطح سواد رسانه اي در دانشجویان به  مطالعهاست و به 

در تحقیقات آینده  از این جهت،صورت کلي پرداخته است 

 .کرد استفادههای مشخص تری  مي توان از نظریه
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