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چکیده
ناي بیاي و سواد رسانهرسانهفمیزان مصريههدف از این پژوهش مقایس
اي ورزشی، مدیریت رسانه و همدیریت رسانهددانشجویان کارشناسی ارش

اي است. مقایسه-علیتحقیق این پژوهش . روشاستورزشی مدیریت
) با 2013رجبی (ايرسانهها از پرسشنامه سواددادهآوريجمعمنظوربه

) با آلفاي 2010اي حسنی (رسانهو از پرسشنامه مصرف73/0کرونباخ آلفاي 
د تفاوت معناداري بین میزان ها نشان دااستفاده شد. یافته80/0کرونباخ 

کارشناسی در بین دانشجویانبصرياي و سوادرسانهاي، مصرفرسانهسواد
، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی وجود ورزشیهايد مدیریت رسانهارش
تنها با اندکی تفاوت، از میزان متوسط و قابل قبولی از هاآنيهد و همندار

توان از اي و سواد بصري برخوردار هستند. میاي، مصرف رسانهسواد رسانه
هاي پژوهش استنباط کرد که عملکرد سیستم آموزشی در ارتقاي سطح یافته

هاي عدم وجود آموزشدلیلبهاي دانشجویان ضعیف بوده و سواد رسانه
اي دانشجویان رسانه با دیگران نتوانسته بین سطح سواد رسانهکاربردي

و قبولقابلها از میزان اینکه تمامی آزمودنیتفاوتی ایجاد کند. البته 
اما ;مند هستند، خوب استاي و سواد بصري بهرهمتوسطی از سواد رسانه

شید.به درجات باالتر نیز کوهاآناي توان در جهت ارتقاي سواد رسانهمی

اي، سواد بصري، مدیریت اي، مصرف رسانهسواد رسانهکلیدي:هايواژه
.هاي ورزشی، مدیریت رسانه، مدیریت ورزشیرسانه

Abstract
The purpose of this study is The Comparison of Media
Consumption and Media Literacy Among MA
Students of Media Management, Sport Management
and Sport Media Management. This study is a
causative-comparative study. For gathering data, Rajabi
(1392) media literacy questionnaire and Hasani(1389)
media consumption questionnaire was used. And filled
out by 90 MA students which 30 of them were studying
in major of Sport Media Management, 30 of them were
studying in major of Media Management and 30 of
them were studying in major of Sport Management.
Reliability of the media literacy questionnaire were
computed as 0/73 and media consumption questionnaire
were computed as 0/80 using Cronbach-alpha test. There
was no significant difference between the amount of
media literacy, media consumption and visual literacy
among MA students of Sport Media Management,
Media Management and Sport Management's majors;
and all of them had a moderate amount of them. The
results can be concluded that weak performance of the
education system was failed in promoting students'
media literacy level. And due to lack of practical
training on students' media literacy level, educational
system also was failed in making a difference between
three group of students' media literacy level. All
participants had the acceptable and average amount of
media literacy, media consumption and visual literacy
are good, but we can also try to promote their
knowledge of media literacy, media consumption and
visual literacy to higher ranks.

Keywords: Media Literacy, Media Consumption,
Visual literacy, Sport Media Management, Media
Management, Sport Management.
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مقدمه
، 1980يهو انبساط انقالب تکنولوژي در دهبا پیدایش
ها، ضمن جدیدي گام نهاد، که در آن رسانهيهجهان به مرحل

گام برداشتن در مسیر تکامل و تنوع، به یکی از اجزاي اصلی 
. بنابراین براي اینکه بتوان در برابر اندشدهیلتبدجوامع بشري 

هاي متکثر موجود، مخاطبینی داشت که بتوانند در کنار رسانه
ا، خود را در مقابل هبرداري آگاهانه و فعاالنه از این رسانهبهره

حفظ نمایند، باید سواد هاآني مخرب ها و پیامدهاچالش
تري از تعریف گستردهيهجدیدي ایجاد کرد. فلذا نیازمند ارائ

سواد و افزایش فضاي مفهومی آن هستیم؛ که معموالً به 
,Sabri(معناي توانایی خواندن و نوشتن صرف نیست 2002:

146(.
هاي رسانهپیامتوان ارزیابی1اي، سواد رسانه"هابز"ازنظر

در سطح سویککند. از اي است که در دو سطح عمل می
هایی مانند نخستین و مقدماتی، مخاطب به موضوعات و پرسش

؟ از چه فنونی استفاده آفریندیماي را هاي رسانهچه کسی پیام
کند؟ توجه دارد و از کند؟ و با چه هدفی پیام را ارسال میمی

هاي ها و سبکتر، مخاطب ارزشسوي دیگر در سطحی عمیق
,Toloueiدهد (نظر قرار میپنهان و مستتر در پیام را مد

2012: 27.(
هاي سطح نخستین و مقدماتی رسد پرسشمیبه نظر

در تعریف ارتباطات 2"هارولد السول"هاي بخشی از پرسش
که می"در هر ارتباط شش پرسش یعنی "السول"ازنظرباشد. 

گوید؟ براي چه گوید؟ چگونه میگوید؟ کجا میگوید؟ چه می
. این امکان شودیمگوید؟، مطرح گوید؟ با چه تأثیري میمی

"هابز"در حوزه ارتباطات و "السول"وجود دارد که بین نظر 
اي تلفیقی صورت بگیرد و بر این اساس سواد رسانهيینهدرزم

يارسانهکه سواد ترتیبینابهمدل جدیدي آفریده شود؛ 
است. یکی الیۀ شدهیلتشکیهدوالمفهوم اصلی از ۀمثاببه

بیرونی -پیرامونی"و دیگري شامل"درونی یا بیرونی"مرکزي 
اي اصلی ارتباطات رسانهيهامؤلفهبیرونی ياست. در الیه"

گوید؟ گوید؟ چگونه میچه کسی می"شامل"السول "نظردمور
شود و در گوید؟ مطرح میگوید؟ با چه تأثیري میبراي چه می

در پیام شدهارائههاي زندگی و سبکهاارزشالیه درونی، 
گیرد (همان).قرار مییموردبررس

1. Media Literacy
2. Harold Lasswell

این _بیرونیيبرخالف الیه_ي درونی الیهویژگی اصلی
و به همین گیردیبرمتر پیام را در هاي پنهانویژگیاست که 

تر از الیه بیرونی اي مبتنی بر آن پیچیدهدلیل فهم سواد رسانه
اي برخوردار است، مخاطبی که از چنین سطحی از سواد رسانه

هاي زندگی آشکار و پنهان را ها و سبکتواند ارزشباشد می
تري برخوردار بیشتر و عمیقتشخیص دهد. این پیام از دانش 

,Sepasgar(خواهد بود  2005: 123.(
اي عالوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتی، که سواد رسانه

همان توان خواندن و نوشتن بود، توانایی تحلیل و ارزشیابی 
هاي ها و قدرت تولید و انتقال اطالعات به دیگران در قالبپیام

گونه از آورد. ایندر انسان پدید میمختلف و با ابزار گوناگون را 
ها و کار رسانهيهسواد؛ با توانمند کردن انسان بر درك نحو

ها و ف تولید پیام رسانه، ماهیت و اهداهاآنيسازیمعنهنحو
کنندگی هاي گوناگون، او را از مصرفرسانههايتکنیکوتأثیرات

سازدها مقاوم میرسانهصرف خارج کرده و در برابر اثرات 
)Sabri, 2002: 146.(

مانند، در اي ناکام میافرادي که در ارتقاي سواد رسانه
شوند. احساس آگاهی کاذبی ها گرفتار میاي از پیامجریان توده

زیرا با گیرد؛دربارة امور دنیا در بین چنین افرادي شکل می
مدیر ،3اورت دنیساند. رو شدهاطالعات بسیار زیادي روبه

اي در دانشگاه کلمبیا در اجرایی همایش مرکز مطالعات رسانه
: کندیماي با چنین عبارتی یاد نیویورك، از نبود سواد رسانه

و باریانزقدر براي روح انسان، بالقوه همانطوربهچیزي که "
اگر "مخرّب است که آب و غذاي آلوده براي سالمتی جسم.

کنیم و داشته باشیم، این تفاوت را درك نمیاي نسواد رسانه
.Yazdani et al)کنیممصرف میباهمخوب و بد را  2012:

128))Potter. 2010: 116.(
روشنابزاري براي عنوانبهرسانه کهییازآنجا،یجهدرنت

افکار، ایجاد فضایی براي برخورد سالم و سازندة يساز
عه و از عوامل توسینترمهممناسب، از یرساناطالعها و دیدگاه
جوامع در دنیاي کنونی محسوب هاي پویایی و تحركنشانه

,Eyvazi)شودیم 2009: سواد ، لذا فراگیري دانش(251
اي پویا هتواند کمک شایانی در راستاي داشتن جامعاي میرسانه

با مخاطبینی فعال و آگاه کند.
یکی از عنوانبههاي گروهی امروزه استفاده از رسانه

یشافزاشدتبه، سازدیمبرطرفافراد را یازهاينوسایلی که 

3. Everette Denis
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اي گستردههاي گروهی انتقال و هدایت دامنههاست. رسانیافته
جوامع و افکار درونهایامپ، عقاید، هاارزش، هنجارها، نمادهااز 
معتقدند که نظرانصاحبتا جایی که برخی اندگرفتهبرعهدهرا 

هاي گروهی کل زندگی فرهنگی و اجتماعی را دگرگون رسانه
,Thompson(کنندیم 2014: ها، ). در عصر حاضر، رسانه125

اي در هاي نوین، نقش عمدههاي گروهی و چه رسانهچه رسانه
. به همین دلیل مصرف و کاربردِ کنندیمزندگی افراد ایجاد

هاي مختلف گروهمیانگوناگون و درها از جهات انواع رسانه
,Kalantari & Alipour(استقرارگرفتهموردتوجهاجتماعی 

2012: که استیزماناي آن میزان از ). مصرف رسانه79
هاي گروهی . این رسانهکنیدیمهاي گروهی انواع رسانهصرف

توانند شامل تلویزیون، رادیو، موسیقی، روزنامه، کتاب، فیلم، می
,Arkeمجله و اینترنت باشند ( 2005: ). آگاهی یافتن درباره16

هاي ممکن، مزایا و مشکالت مربوط به ها و سو استفادهاستفاده
اي رسانههايیامپیرتأثنتواند به مخاطبان در تعییها، میرسانه

,Hamediیاري رساند ( 2012: 2.(
هایی و تواناییهامهارتاي به دانش، عبارت سواد رسانه

است. یازموردنها اشاره دارد که براي استفاده و تفسیر رسانه
اي واضح نیست. ، همچنان تعریف سواد رسانهحالینباا
)Buckingham, 2010: 83.(

تمام آن چیزي که سواد یباًتقر") معتقد است: 2010پاتر (
کسب سواد "پردازد، مسئلۀ کنترل است.اي بدان میرسانه
تا مرز دهدیمترشفافاي بیشتر، به شما دیدي بسیار رسانه

ها را به دست رسانهشدهساختهمیان دنیاي واقعی و دنیاي 
اي برخوردار باشید، تشخیص دهید. وقتی شما از سواد رسانه

گام برداشتن در بهترچهاي در دست دارید که براي هر نقشه
و بدون اینکه بخواهید با کندیمشما کمک اي بهدنیاي رسانه

را موردنظرتانشوید، تجربه و اطالعات روروبهب رمخهايیامپ
را ايیزندگرد. همچنین خواهید توانست آن کسب خواهید ک

ها نه چیزي که رسانه;بنا کنید که خود، خواهان آن هستید
.Yazdani et al)اندگرفتهبراي شما در نظر  2012: 131)

)Potter. 2010: 145.(
هاي اي در کنار آموختن خواندن ظاهر پیامسواد رسانه

کوشد خواندن سطرهاي میف، هاي مختلاي از رسانهرسانه
هاي به نمایش هاي نوشتاري، تماشاي پالنرسانههنانوشت

هاي از رسانهشدهپخشدرنیامده و یا شنیدن صداهاي 
,Sabri(الکترونیک را به مخاطبان بیاموزد. 2002: 146.(

هدفمند با رسانه داي در جهت برخورسواد رسانهاصوالً
Strategic Research Institute. Socia(شودیممطرح  and

Cultural Research Group, 2008: ). امیر انتخابی و 7
بررسی و تحلیل سطوح "اي تحت عنوان در مقاله)1387رجبی (

اي اختصاص که سواد رسانهنویسندیم"ايمختلف سواد رسانه
تواند همۀ افراد جامعه در تمامی به یک قشر خاص ندارد و می

امروزه در کشورهایی مثل کهيطوربه، یردبرگا در سطوح ر
موضوع _اي هستندمدار سواد رسانهدکه سر_کانادا و ژاپن 

، انددادهاي را جزو عناوین درسی مدارس خود قرار سواد رسانه
در کشور ما حتی اغلب دانشجویان رشتۀ متأسفانهکهیدرحال

Strategicارتباطات با این مقوله آشنایی چندانی ندارند (

Research Institute. Social and Cultural Research
Group, 2008: طوربهمعاصر و ). رسانه در فرهنگ غربی57

و آنچه باور دانیمیماي در سرتاسر جهان بر آنچه ما فزاینده
,Gaines(زیادي دارد یرتأثداریم،  2010: اي رسانهباسواد) 11

واقعی نبین جهابراي درك مرزيترروشنواضح و دشدن، دی
دهدیمها به شما شده توسط رسانهوپرداختهساختهو جهان 

)Potter, 2011: 9.(
بار تحقیقی دارد و دانشجویان را درواقعاي سواد رسانه

یادگیري رلتا مسئولیت بیشتري درزمینۀ کنتکندیمتشویق 
و نقدبهید و تازه جديهاحلراهخود بپذیرند و با استفاده از 

استيالعمرماداماي فرایند بپردازند. سواد رسانههایامپتفسیر 
دانشجویان کهيطوربه، استیدگرگوندر حال تغییر و دائماًکه 

باید همواره ساختمان اطالعات و دانش خود را وسعت دهند و 
,Shokrkhahمند گردند (دنیا بهرهزرواز اطالعات 2010:

نرسانه، استادایدکنندگانتول"). با توجه به گفتۀ گینس:79
"ارتباطی هستند.هاييفناوربا استفاده از هایامپساخت 

)Gaines, 2010: 4.(
و ;اي در کشورسواد رسانهاهمیت بحثنا برب، یجهدرنت

در ایران کهییازآنجاو ;کارهاي پژوهشی در این حوزهخأل
کشورهایی چون کانادا و ژاپن که به موضوع سواد برخالف

ترتیبینابهدهند، توجه چندانی اي اهمیت فراوان میرسانه
مقوله نشده است و شکاف بسیار بزرگی در این زمینه در کشور 

ین اروزافزون؛ همچنین با توجه به اهمیت شودیماحساس 
دانش میزان قابل قبولی از موضوع و لزوم فراگیري و داشتن

مشغول براي دانشجویانخصوصبهاي براي همه، سواد رسانه
رتباطات، لذا این پژوهش به هاي رسانه و ابه تحصیل در حوزه

اي در بین دانشجویان میزان مصرف و سواد رسانهمقایسه
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هاي مدیریت ورزشی، مدیریت رسانه و کارشناسی ارشد رشته
صلی پژوهش این اسؤالهاي ورزشی پرداخته و مدیریت رسانه

اي دانشجویان کارشناسی ارشد انهاست که مصرف و سواد رس
ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت يهارسانهمدیریت يهارشته

ورزشی در چه وضعیتی قرار دارد؟

پژوهشیشناسروش
يکاربردمطالعهاي و از نوعمقایسه-یلپژوهش حاضر ع

که استو به لحاظ قلمروي زمانی، پژوهشی مقطعی است
هاي مدیریت رسانه، مدیریت دانشجویان کارشناسی ارشد رشته

هاي ورزشی مشغول به تحصیل در ورزشی و مدیریت رسانه
ازلحاظ. همچنین، شودیمرا شامل 93-94تحصیلی سال

هاي رشتهةدهندارائههاي قلمروي مکانی، محدود به دانشگاه
تهران و البرز است. در این پژوهش، يهااستاندر فوق 

اي و سواد مصرف رسانهاي،وابسته سواد رسانهیرهايمتغ
جنس، سن، وضعیت مستقل شامل،یرهايمتغبصري هستند و 

آماري جامعهباشند.تحصیلی و وضعیت اشتغال می، رشتههلات
هاي شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته

ورزشی هايمدیریت ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت رسانه
نمونه به عنوانبهنفر 30دانشجویان هر رشته، است که از بین

آوري جمعمنظوربهدر دسترس انتخاب شدند. یريگنمونهروش 
) با آلفاي 1392جبی (اي رها از پرسشنامه سواد رسانهداده

) با 1389اي حسنی (و پرسشنامه مصرف رسانه73/0کرونباخ 
شد. براي بررسی وضعیت توزیع استفاده 80/0آلفاي کرونباخ 

د که با توجه اسمیرنوف استفاده ش_ها از آزمون کولموگروفداده
ها نرمال بود و در ادامه جهت تحلیل دادهبه نتایج آن، توزیع

آوردن فراوانی، به دستآمار توصیفی مانند يهاشروها از داده
آماري استنباطی شامل يهاروشو هامیانگین و ... گروه

طرفه در سطح تحلیل واریانس یکوايتک نمونهtيهاآزمون
,Rajabi)استفاده شد 05/0از ترکوچکمعناداري  2013 &

Hasani, 2010)

هاي پژوهشیافته
دانشجویان کارشناسی ارشد آماري در این پژوهش، جامعه

هاي ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشیمدیریت رسانه
عنوانبه_نفر30از هر رشته _نفر 90هاآنبودند که از بین

هاي که از بین دانشجویان مدیریت رسانه;نمونه انتخاب شدند
زن، از بین دانشجویان مدیریت رسانه %60مرد و %40ورزشی، 

%47و از بین دانشجویان مدیریت ورزشی زن%60مرد و 40%
زن بودند.%53مرد و 

هاي ورزشی، همچنین، از بین دانشجویان مدیریت رسانه
یریت رسانه بیکار، از بین دانشجویان مد%17شاغل و 83%
و از بین دانشجویان مدیریت ورزشی بیکار%33شاغل و 67%
بیکار بودند.%13شاغل و 87%

صورت بود که از ترتیبینابهدانشجویان نیز هلوضعیت تا
و هلامت%147هاي ورزشی، بین دانشجویان مدیریت رسانه

و هلامت%67مجرد، از بین دانشجویان مدیریت رسانه 53%
و هلامت%87و از بین دانشجویان مدیریت ورزشی مجرد33%
مجرد بودند.13%

ازنظر توزیع سنی نیز، دانشجویان هر سه رشته به 
سال 41-55سال و 31- 40سال، 20-30هاي سنیگروه
30تا 20بینهاآن%77/67شدند که در کل، بنديیمتقس

بین هاآن%66/6سال و 40تا 31بینهاآن%55/25سال، 
سال سن داشتند.55تا 41

گویه38ضر، هر پاسخگو قادر بود از مجموعدر پژوهش حا
اي، حداقل امتیاززان سواد رسانهسنجش میمنظوربهشدهیهتعب
یافت کند. لذا، افرادي که امتیازي را در180و حداکثر امتیاز 38

اي کم، افرادي که رسانهکسب کردند، از سواد89تا 38بین 
متوسط و شانيارسانهامتیاز کسب کردند سواد 140تا 90بین 

امتیاز کسب کردند از 180تا 140افرادي هم که امتیازي بین 
اي باالیی برخوردارند.سواد رسانه

هاي مختلفاي دانشجویان به تفکیک گروهمیزان سواد رسانه-1جدول
میانگینحداکثرحداقلايمیزان سواد رسانه

106153124شاغلبه تفکیک وضعیت اشتغال
108136122بیکار

106135122هلمتاهلبه تفکیک وضعیت تا
107153125مجرد
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هاي مختلفاي دانشجویان به تفکیک گروهمیزان سواد رسانه-1جدولادامه 
میانگینحداکثرحداقلايمیزان سواد رسانه

به تفکیک سن
107153125سال30-20
106135122سال40-31
108129116سال55-41

تحصیلیتفکیک رشتهبه 
107140124هاي ورزشیمدیریت رسانه
108153125مدیریت رسانه

106139123مدیریت ورزشی

107153125زنبه تفکیک جنسیت
106139122مرد

هش، هر پاسخگو قادر بود از مجموعهمچنین در این پژو
اي، زان مصرف رسانهسنجش میمنظوربهشدهیینتعسؤال10

را دریافت کند. لذا، افرادي 40و حداکثر امتیاز 10حداقل امتیاز
اي کم، کسب کردند، از مصرف رسانه20تا 10که امتیازي بین 

امتیاز کسب کردند مصرف 30تا 21افرادي که بین 
40تا 31بین متوسط و افرادي هم که امتیازيشانيارسانه

اي باالیی برخوردارند.رسانهکسب کردند از مصرف

هاي مختلفاي دانشجویان به تفکیک گروهمیزان مصرف رسانه-2جدول
میانگینايمیزان مصرف رسانه

29/25شاغلبه تفکیک وضعیت اشتغال
31/25بیکار

26/25هلمتاهلبه تفکیک وضعیت تا
41/25مجرد

به تفکیک سن
35/25سال30-20
75/25سال40-31
81/25سال55-41

تحصیلیبه تفکیک رشته
27/24هاي ورزشیمدیریت رسانه
50/27مدیریت رسانه

43/24مدیریت ورزشی

49/25زنبه تفکیک جنسیت
16/25مرد

بررسی میزان سواد بصريمنظوربهدر پژوهش حاضر 
هاي مختلف آرم (لوگو) مرتبط با رسانه21دانشجویان، تصویر 
) و 1صحیح (کد صورتبههاپاسخو شدهدادهدر اختیارشان قرار 

پاسخگویانی که امتیازي یجهدرنت;شدنديکدگذار) 2غلط (کد 

پایین، پاسخگویانی کسب کردند از سواد بصري28تا 21بین 
متوسط و پاسخگویانی از سواد بصري35تا 29تیازي بین با ام

باالیی کسب کردند از سواد بصري42تا 36که امتیازي بین 
برخوردار هستند.

هاي مختلفدانشجویان به تفکیک گروهمیزان سواد بصري-3جدول
میانگینحداکثرحداقلمیزان سواد بصري

224030شاغلبه تفکیک وضعیت اشتغال
253629بیکار
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هاي مختلفدانشجویان به تفکیک گروهمیزان سواد بصري-3جدولادامه 
میانگینحداکثرحداقلمیزان سواد بصري

224029أهلماهلبه تفکیک وضعیت تا
234030مجرد

به تفکیک سن
254031سال30-20
233829سال40-31
223527سال55-41

تحصیلیبه تفکیک رشته
223529هاي ورزشیمدیریت رسانه
254034مدیریت رسانه

233427مدیریت ورزشی

234030زنبه تفکیک جنسیت
223929مرد

از آزمون رهایمتغبراي بررسی نرمال بودن توزیع نمرات 
براي نکهیبه ااسمیرنوف استفاده شد و با توجه _کولموگروف

توزیع جهیدرنتبود، 05/0سطح معناداري باالي رهایمتغتمامی 
آماري يهاآزمونها از براي آزمون فرضیهوطبیعی رهایمتغ

پارامتریک استفاده شد.
=652/0fطرفه (بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یک

اي بین سه رسانهدر میزان مصرف)983/0سطح معناداري در
مشاهده نشد و داريیمعنسه رشته، تفاوت گروه دانشجویان

در حد متوسط بود.هاآناي میزان مصرف رسانه
=447/0fطرفهآزمون تحلیل واریانس یکبر اساس نتیجه

مدیریت براي سه گروه دانشجویان641/0ري و سطح معنادا
هاي ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی، نتایج رسانه

اي دانشجویان تفاوت حاکی از آن بود که بین میزان سواد رسانه
اي هر سه گروه سواد رسانهوشود مشاهده نمیداريیمعن

آزمودنی در حد متوسط است.
و =t-115/1مقداراي تک نمونهtنتایج آزمون بهبا توجه 

ها حاکی از آن بود که بین میزان یافته496/0سطح معناداري 
داريیمعنهاي شاغل و بیکار، تفاوت اي آزمودنیسواد رسانه

اي افراد شاغل با سواد رسانهکهیدرحالو شودینممشاهده 
اي هر اندکی تفاوت بیشتر از افراد غیر شاغل است، سواد رسانه

د.دو گروه در حد متوسطی قرار دار
و =732/1tبا مقداراي تک نمونهtآزمونهجینتهمچنین

اي نشان داد که سواد رسانه809/0سطح معناداري
هاي متأهل تا حدودي بیشتر مجرد از آزمودنیهايیآزمودن

داريیمعننیز تفاوت هاآناي بوده، اما بین میزان سواد رسانه

اي هر دو گروه در حد متوسطی قرار مشاهده نشد و سواد رسانه
دارد.

هاي زن و مرداي آزمودنیمیزان سواد رسانهدر مقایسه
151/1t=ها حاکی از آن بود نیز یافته811/0و سطح معناداري

هاي زن و مرد تفاوت اي آزمودنیکه بین میزان سواد رسانه
اي زنان اندکی بیشتر از وجود ندارد و سواد رسانهداريیمعن

مردان است.
آزمون تحلیل واریانس یجنتاها طبق همچنین یافته

نشان داد که )=447/0fو 641/0طرفه (در سطح معناداريیک
ها نیز سنی مختلف آزمودنیاي سه گروهزان سواد رسانهینِ میب

که هر چه ردة ترتیبینابه. شودینممشاهده داريیمعنتفاوت 
کمی هاآناي یابد، میانگین میزان سواد رسانهسنی افزایش می

سنی در اي هر سه ردهما در کل سواد رسانه، ایابدیمکاهش 
حد متوسطی قرار دارد.

اي تک نمونهtاز آزمون آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
، بین میزان )=180/0tو 424/0مستقل (سطح معناداري 

مشاهده نشد. داريیمعناي شاغل و بیکار تفاوت مصرف رسانه
هاي شاغل اندکی بیشتر از اي آزمودنیمیزان مصرف رسانه

هاي غیر شاغل بود.یاي آزمودنمصرف رسانه
هاي اي آزمودنیان مصرف رسانهمیزمقایسههمچنین در

ها (در یافتهاي تک نمونهtهل و مجرد، طبق نتایج آزمون متا
حاکی از آن بود که )=t-169/0و 824/0سطح معناداري 

هاي مجرد با اندکی تفاوت بیشتر از اي آزمودنیمصرف رسانه
اي بین میزان مصرف رسانهداريیمعناما تفاوت ؛ بودهاهلامت

اي متوسطی رسانهه مشاهده نشد و هر دو گروه مصرف دو گرو
داشتند.
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و 611/0در سطح معناداريآمدهدستبههاي طبق یافته
393/0t=اي دانشجویان زن و مرد نیز میزان مصرف رسانهینب

اي مشاهده نشد. میزان مصرف رسانهداريیمعنتفاوت 
هاي مرد هاي زن با اندکی تفاوت بیشتر از آزمودنیآزمودنی

اي متوسطی دارند.است و هر دو گروه مصرف رسانه
ها (در طرفه یافتههمچنین طبق آزمون تحلیل واریانس یک

نشان داد که بین میزان )=f-743/0و529/0سطح معناداري
مختلف نیز هاي سنیاي دانشجویان در ردهانهمصرف رس

وجود ندارد.داريیمعنتفاوت 
طرفه (در آزمون تحلیل واریانس یکبا توجه به نتیجه

واد میزان س، در مقایسه)=27/84fو383/0سطح معناداري 
که در طورهمانتحصیلی، هاي سه رشتهبصري بین آزمودنی
دانشجویان سه رشته، سواد بصريشودیمجدول باال مشاهده 

هاي ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی مدیریت رسانه
سواد یانگینمندارند که داريیمعندر حالی با یکدیگر تفاوت 

دکی اختالف هاي ورزشی با انبصريِ دانشجویان مدیریت رسانه
دانشجویان مدیریت ورزشی بیشتر بوده از میانگین سواد بصري

طورینهمو استو سواد بصريِ هر دو گروه در حد متوسطی 
رسانه از دو گروهشجویان مدیریتدانسواد بصريمیانگین 

خوب است.ه و در سطحدیگر بیشتر بود

گیريیجهنتحث و ب
مصرف حاصل از پژوهش نشان داد که میزاننتایج 

اي هر سه گروه، با اندکی تفاوت، در اي و سواد رسانهرسانه
سطح متوسطی قرار داشت و تفاوت معناداري نداشتند.

میانگینهاي ورزشی با مقدارمدیریت رسانهدانشجویان رشته
اي را نسبت به دانشجویان کمترین میزان مصرف رسانه26/24

) و دانشجویان مدیریت 43/24مدیریت ورزشی (با میانگین 
) دارا بودند. همچنین، میزان سواد 27,50رسانه (با میانگین 

اي هر سه گروه از دانشجویان بدون هیچ تفاوت معناداري رسانه
یریت ورزشی (با در سطح متوسط قرار داشت و دانشجویان مد

اي نسبت میزان سواد رسانهترینیینپا) داراي 50/123میانگین 
) 20/124هاي ورزشی (با میانگین به دانشجویان مدیریت رسانه

) بودند. سواد 66/125یانگین و دانشجویان مدیریت رسانه (با م
هاي ورزشی (با میانگین دانشجویان مدیریت رسانهبصري

) در 96/27دیریت ورزشی (با میانگین ) و دانشجویان م13/29
دانشجویان مدیریت رسانه (با ريسطح متوسط و سواد بص

) در سطح باال قرار داشت.13/34میانگین 

داخل کشور پیرامون يهاپژوهشدر شدهانجامدر مطالعات 
توجه قابلرغم تعداد علیرسدیماین پژوهش، به نظر موضوع

چ پژوهشی اي، تاکنون هیانهسواد رسینهدرزمها پژوهشینا
اي اي و مصرف رسانهسواد رسانهدو موضوعپیرامون رابطه

که هرگاه صحبت میزان استیحالصورت نگرفته بود. این در 
اولین پرسشی قطعاً، آیدیماي افراد به میان رسانهدانش سواد
هاآناي مصرف رسانهاین است که میزانشودیمکه مطرح 

، در این بخش به بررسی هم سویی و یا یجهتدرنچقدر است. 
آن دسته از انجاميهاروشنتایج و عدم هم سویی

این پژوهش به موضوعتریکنزدکه موضوعاتی ییهاپژوهش
هاي اشرفی داشتند خواهیم پرداخت. نتایج این پژوهش با یافته

)، 2012(ینشاه)، چشمه سهرابی و 2013ریزي و همکاران (
)، شاهرخ 2010)، هنجی زاده (2012شجاعی و امیر پور (

حداد هاي سلیمان، خسروي و) همسو و با یافته2008اسکویی (
بود. در پژوهش سلیمان، سوناهم) 2010) و نانکلی (2013(

به خاطر ییسوناهم)، احتمال دارد دلیل 2013حداد (خسروي و
هايهیگوپرسیده شده و سؤاالتآن و یا آماري متفاوتجامعه

) هم 2010متفاوت در پرسشنامه باشد. در پژوهش نانکلی (
پرسشنامه، سؤاالتمحتواي متفاوت بودنیلبه دلاحتماالً

Ashrafirizi etبود (سوناهمآن با پژوهش حاضر هاي یافته

al. 2013. Cheshmeh Sohrabi & Shahin, 2012.
Shojaei & Amirpour, 2012. Hanjizadeh, 2010.
Shahrokh Oskouei, 2008. Soleiman et al. 2013.

Nankeli, 2010)..
) 1382همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش حبیبی نیا (

گیر، حتی در میان چشميارسانهمبنی بر اینکه فقر سواد 
که خود باید راهنماي سایر مردم در این دانشجویان ارتباطات

زیرا در این پژوهش ؛ همسو بودینوعبهزمینه باشند وجود دارد، 
اي دانشجویان رسانهسوادها نشان داد که بین میزان نیز یافته

مدیریت یرمجموعه رشتهزکارشناسی ارشد مدیریت رسانه که 
ورزشی يهارسانههستند، دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت 

هستند و دانشجویان بدنییتتربهاي رشتهکه از گرایش
هاي رشتهزشی که از گرایشکارشناسی ارشد مدیریت ور

هستند) تفاوتی وجود ندارد؛ که این مطلب نشان بدنییتترب
اي دانشجویانی که در آینده قرار است دهد سطح سواد رسانهمی
رسانه یاد شود، برابر با دیگر دانشجویان اساتیدعنوانبههاآناز 

.ستيارسانهغیر 
نویسندیميامقاله) نیز در 1387و رجبی (یانتخابیرام

سواد که سردمدار_انادا و ژاپن ی مثل کامروزه کشورهای
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اي را جزو عناوین درسی موضوع سواد رسانه_هستنديارسانه
کشور ما حتی متأسفانه درکهیدرحالاند، مدارس خود قرار داده

ارتباطات با این مقوله آشنایی چندانی اغلب دانشجویان رشته
Strategic Research Institute. Social andندارند (

Cultural Research Group, توان از مییجهدرنت).2008
ها از آزمودنیاگرچه تمامیهاي پژوهش استنباط کرد کهیافته

مند هستند، اي بهرهو متوسطی از سواد رسانهقبولقابلمیزان 
به درجات باالتر هاآناي اما باید در جهت ارتقاي سواد رسانه

ايدهد که میزان سواد رسانهن میها نشاکوشید؛ زیرا یافته

اي تفاوتی غیر رسانهرسانه با دانشجویاننشجویان حوزهدا
با هاآنقایسهها و ما توجه به سایر پژوهشندارد. از طرفی، ب

سیستم عملکردشود که نتایج این پژوهش چنین برداشت می
بخش نبوده که بتواند تأثیر رضایتچنانآنها آموزشی دانشگاه

رسانه و اي دانشجویانروي سطح سواد رسانهچشمگیري 
ارتباطات داشته باشد؛ و کمبود واحدهاي آموزشی مشخص و یا 

مشهود کامالًاي رسانههاي آموزشی با محوریت سواددوره
است.
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