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 چکیده

ای مبحثای ها شده است و لذا سواد رساانهها بخش جدایی ناپذیر زندگی اغلب انسانرسانه امروزه استفاده از     

سواد رساانه در جواناان  تیوضع جدید در زمینه استفاده از فناوری و رسانه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی

یفی از ناو  ی انجاام شاد. روپ پاژوهش  وصازندگ تیفینقش آن در ک یو بررس یاریاستان چهارمحال و بخت

سال در استان چهارمحال و بختیااری باود کاه  35 ا  14جوان در دامنه سنی  424مقطعی بود. حجم نمونه شامل 

 ای وهاای جمعیات شانا،تی، ساواد رساانهها از پرسشانامهای انتخاب شدند. جهت گرداوری دادهبه روپ طبقه

نی، میاانیی،، انحاراف اساتاندارد، همبساتوی  و ها در دو سطح  وصیفی )فراواکیفیت زندگی استفاده شد. داده

از جوانان ساواد بسایار  % 5/2استنباطی ) ی مستقل و  حلیل واریانس  مورد  حلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد   

اناد. بسایار بالاا باوده % 4/2بالاا و  % 8/12بالا ر از متوسط،  % 4/35کمتر از متوسط،  %31ضعیف،  % 8/15پائی،، 

، نتایج  حلیل همبستوی نشان داد که بی، سواد رسانه و کیفیت زنادگی رابطام مثبات معنااداری وجاود همچنی،

 ها مورد بحث قرار گرفتند. . ای، یافتهP<15/1دارد )
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 مقدمه
لات اطلاعاتی هموار و با ظهور فناوریهای جدید در زمینه اطلاعات، بسیاری از مشک     

راههای رسیدن به جدیدترین اخبار و اطلاعات در کوتاهترین زمان آسان شده است 

آوری، همه جانبه های فنویژگی اصلی تغییرات و پیشرفت(. 9002، 1)تسیکناکیس و کورابالی

بودن و همه گیر بودن آن است. در عصر حاضر فضای پیرامونی ما سرشار از رسانه های 

لف و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی است که به طور فزاینده ای اطلاعات، سرگرمی و مخت

 آگهی های مختلفی را به ما عرضه می کنند.

در این بمباران اطلاعاتی عصر جدید دغدغه آسیب رسانی رسانه ها و آسیب پذیری      

توجه اندیشمندان  مخاطبان جوان که بیشترین مصرف کنندگان رسانه ها هستند همواره مورد

در کشورهای اروپائی و آمریکائی آموزش سواد  1290بوده است. بر همین اساس از سال 

به صورت جدی دنبال شد که این امر در کشور ما پدیده ای نوظهور است ) سازمان  9رسانه ای

باز  1291تاریخچه پیدایش سواد رسانه ای به سال (. 1921پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 

درک رسانه، گسترش ابعاد  "ی گردد. مارشال مک لوهان اولین بار در کتاب خود تحت عنوان م

این واژه را بکار بست و نوشت: زمانی که دهکده جهانی تحقق یابد لازم  "وجودی انسان

 یونسکو (.1919انسانها به سواد جدیدی به نام سواد رسانه ای دست یابند)بصیریان و بصیریان، 

مدیران را به حمایت بیشتر  9009چهارمین جلسه کنفرانس عمومی خود در سال  نیز در سی و

از سواد رسانه ای و اطلاعاتی به منظور ارائه فرصت به کاربران هنگام قضاوت آگاهانه درباره 

 (.9019، 9رسانه و منابع اطلاعاتی و گسترش مشارکت مدنی در رسانه ها دعوت کرد)ویلسون

ارتی لازم و ضروری به نظر می رسد که به انسان کمک می کند تا به سواد رسانه ای مه     

طور مستقلانه فکر کند و تصویری کافی و همه جانبه از رسانه ها داشته باشد و به مخاطبان این 

امکان را بدهد که با آگاهی کامل، پیامهای رسانه ای را پردازش و به دانش موجود در هر رسانه 

ها براین سواد رسانه ای بر توانائی فهمیدن، ارزیابی و به کار بردن رسانهای دست پیدا کنند. بنا
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ای، از انتخاب ساده رسانه (. با برخورداری از سواد رسانه9011، 1تاکید دارد )موئلر و همکاران

های متن( این امکان برای مخاطب تا نقد متن و رسیدن به سطح عمیق آن )فهم و تفسیر زمینه

ای، هویت خود را حفظ کند. آور القای پیامهای رسانهه در برابر هجوم سرسامفراهم می شود ک

دهند نظام سلطه ای هستند اجازه نمیاز اینرو این دسته از مخاطبان که دارای سواد رسانه

ای آنان را کنترل کند. آنان همچنین جهان واقعی را همسان با تفسیرهای جویانه پیامهای رسانه

 (. 9009، 9نمی گیرند)بولز ای در نظررسانه

دهد.  های زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار میسواد رسانه ای بسیاری از مولفه     

های ای عاملی برای موفقیتاند که سواد رسانهمطالعات انجام شده در این حوزه نشان داده

تقای سلامت روان (، عاملی موثر در ار9002، 9فردی و تغییرات اجتماعی است )برگسما

( و بر کاهش مصرف سیگار در نوجوانان 9011شناختی است )بهرامیان، مظاهری و حسن زاده، 

 (.9009و همکاران،  2تاثیر مثبت دارد )پریماک

های زندگی بشری که ممکن است تحت تاثیر سواد رسانه ای قرار داشته یکی دیگر از از جنبه     

یفیت زندگی به مولفه های جسمی، روان شناختی و اجتماعی باشد کیفیت زندگی است. اصطلاح ک

سلامت اشاره دارد که تحت تاثیر تجارب، باورها، انتظارات و ادراکات فرد قرار دارند )تستا و 

 یبرا امدیپ ریبه عنوان متغ یبه طور سنت یزندگ تیفی، کسلامتدر حوزه علوم (. 1229، 1سیمنسون

(.  مطالعات نشان 1229شد )راپیل و همکاران،  یاستفاده م یپزشک یدرمان ها یاثربخش یابیارز

( و جنبه های مختلف زندگی 9090و همکاران،  9اند که کیفیت زندگی سلامت روان )بوسیلداده

داشتن  ایبه منظور حفظ (. 9012و همکاران،  9شغلی و فردی را تحت تاثیر قرار می دهد )آلوز

، 1)مک پیت کرده اند فایرا در گذشته ا ینقش اصل شهیهم هاینوآورو  هایبالا ، فناور یاستاندارد زندگ

بر کل جامعه به طور مداوم مورد  رسانه ری، تأث 1220در دهه  نترنتیگسترده ا رشیاز زمان پذ(. 1229
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هستند که اشکال رسانه  یجامعه اساس یآنقدر برا یارتباط یرسانه ها(. 9001، 1)نای بحث بوده است

 دهند رییما را تغ ی، روابط اجتماعیزندگ وهیرا دارند که کار، اوقات فراغت، ش تیظرف نیا دیجد یا

و  نیآنلا ی، انجمن هانیمانند اخبار آنلا ییها نهیدر زم نترنتیاستفاده مناسب از ا .(9002، 9)لئونگ

عمر و مادام ال یریادگی،  یروان ی، توانمندسازییتواند به ارتقاء خودکفا یم رهیو غ نیمشاوره آنلا

( نیز نشان داد که 9000) 1رایت .(9001، 2؛ لئونگ و لی9009، 9)هئو و لانگ کمک کند یتوانبخش

 استفاده صحیح از فضای مجازی موجب بهزیستی روانی و کاهش استرس در افراد می گردد.

به رغم اینکه استفاده از رسانه ها بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده است ولی در      

ای بر کیفیت زندگی جوانان صورت نگرفته ران مطالعات کافی در مورد نقش سواد رسانهای

ای را در کیفیت زندگی جوانان مورد است. در صورتی که پژوهش حاضر نقش سواد رسانه

تایید قرار دهد نقطه بالقوه مفیدی را به منظور ارتقای کیفیت زندگی جوانان پیشنهاد خواهد داد 

مداخلات موثر خواهد بود. از اینرو مهمترین مساله پژوهش حاضر این است که و مبنایی برای 

ای چه ای در استان چهارمحال و بختیاری به چه میزان است و سواد رسانهوضعیت سواد رسانه

 نقشی در کیفیت زندگی جوانان دارد؟

 

 روش

تا  12جوانان  روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه     

سال استان چهارمحال و بختیاری بوده است که تعداد آنان بر اساس آمار سازمان ملی  91

نفر حجم  200می باشد. بر اساس جدول مورگان و کریسنی تعداد 992901جوانان و ورزش

ای متناسب با حجم برای هر شهرستان نمونه برآورد شد. سپس بر این اساس، نمونه گیری طبقه

شد. پس از مشخص شدن تعداد افراد نمونه در هر شهرستان، پرسشنامه سواد رسانه ای  انجام

و کیفیت زندگی به صورت تصادفی بین اعضای جامعه مورد نظر توزیع شد. لازم به ذکر است 
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پرسشنامه بیشتر از تعداد نمونه، توزیع شد که جبرانی برای خطاهای احتمالی  100که تعداد 

 292پرسشنامه،  100ها وجود داشته باشد. پس از اجرا، از تعداد رسشنامهپاسخ دهندگان به پ

 عدد قابل استفاده بود.

 

 هاابزار گردآوری داده

( ساخته شده است و دارای 1929توسط فلسفی): این پرسشنامه پرسشنامه سواد رسانه ای     

رک محتوای پیام های د -9آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای.  -1مولفه می باشد: 1

 -1نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای.   -2گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای.  -9رسانه ای. 

تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای . روائی محتوائی آزمون توسط متخصصان سواد رسانه ای، 

 1کرنباخ برای (. همچنین پایائی آزمون از طریق ضریب آلفای 1929تائید شده است)فلسفی، 

(.  1929گزارش شده است)فلسفی،  91/0و  10/0، 92/0، 19/0، 99/0مولفه ذکر شده به ترتیب 

در پژوهش حاضر روائی سوالات آزمون در نمونه مورد نظر، از طریق همبستگی هر سوال با 

 نمره کل محاسبه شد. و دو سوال که همبستگی معنی داری با نمره کل نداشتند از آزمون حذف

سوال به آزمون اضافه شد که مبتنی بر میزان استفاده از رسانه های  1شد. علاوه بر این تعداد 

مختلف) روزنامه و مجلات، تلوزیون، بازیهای رایانه ای، اینترنت، ماهواره، شبکه های مجازی، 

د. محاسبه ش 91/0فیلم و رادیو( می باشد. ضریب پایائی کل آزمون نیز از طریق آلفای کرنباخ 

سوال است که شیوه نمره گذاری آن در  90در پژوهش حاضر آزمون سواد رسانه ای دارای 

به صورت  92و  91، 99، 99، 91= اصلا میباشد. سوالات 1= خیلی زیاد تا  1طیف لیکرت از 

 عکس نمره گذاری می شوند. 

سوالی  99پرسشنامه کیفیت زندگی پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني:      

سازمان بهداشت جهانی ترین ابزار برای سنجش کیفیت زندگی است. مشهورترین و پراستفاده

ها و سنجش کیفیت زندگی، گروهی را برای ساخت به منظور وجود انسجام در پژوهش

سوالی بود. چند سال  100پرسشنامه مأمور کرد. حاصل کار این گروه پرسشنامه کیفیت زندگی 

پرسشنامه کیفیت زندگی  .تر از این پرسشنامه فرم کوتاهی از آن تهیه شده آسانبعد برای استفاد

سوالی است که کیفیت زندگی کلی و عمومی فرد را  99یک پرسشنامه  سازمان بهداشت جهانی
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توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و با  1229سنجد. این مقیاس در سال می

زیرمقیاس و  2والی این پرسشنامه ساخته شد. این پرسشنامه دارای س 100های فرم تعدیل گویه

ها عبارتند از: سلامت جسمی، سلامت روان، روابط یک نمره کلی است. این زیر مقیاس

برای بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اجتماعی، سلامت محیطِ اطراف و یک نمره کلی.  

نجام گرفت. شرکت کنندگان به دو گروه دارای نفر از مردم تهران ا 1199پژوهشی بر روی 

ها به این بیماری مزمن و غیرمزمن تقسیم شدند. پایایی آزمون بازآزمون برای زیرمقیاس

، 91/0، روابط اجتماعی 99/0، سلامت روانی 99/0صورت به دست آمد: سلامت جسمی 

باخ محاسبه شد که در به دست آمد. پایائی نیز با استفاده از آلفای کرون 12/0سلامت محیط 

 (.1911جدول زیر آمده است )نجات و همکاران، 

 

 هاتحليل داده

در این پژوهش از دو سطح آمار توصیفی وآماراستنباطی استفاده شده است. آمارتوصیفی      

 tشامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار  و ضریب همبستگی بود. در سطح استنباطی، از آزمون 

 ل واریانس یک راهه همراه با آزمون استفاده شده است. مستقل و تحلی

 

 یافته ها

 های توصیفیالف( یافته

سال بود که در دامنه   19/2و  99میانگین و انحراف معیار سن نمونه پژوهش به ترتیب       

نفر  929درصد( زن و  2/29نفر ) 119سال قرار داشتند. در این مطالعه تعداد  91تا  11سنی 

نفر  119درصد( از گروه نمونه مجرد،  2/11نفر ) 920درصد( مرد بودند. همچنین،  9/19)

نفر  991درصد( بیوه بودند.  1/0نفر ) 9درصد( مطلقه و  9/0نفر ) 1درصد( متاهل،  2/29)

درصد ( در روستا زندگی می کردند.  2/91نفر ) 112درصد( از گروخ نمونه در شهر و  1/92)

 نشان داده شده است. 1ر سواد رسانه ای بر حسب جنسیت در جدول میانگین و انحراف معیا
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 . ميانگين و انحراف معيار سواد رسانه و کيفيت زندگي بر حسب جنسيت1جدول

 انحراف معيار ميانگين تعداد متغير

 مرد زن مرد زن مرد زن

 99/2 19/10 91/92 29/91 929 119 سواد رسانه 

 11/11 92/11 19/19 01/19 929 119 کيفيت زندگي
 

 . فراواني و درصد استفاده از انواع رسانه در بين جوانان۲جدول 

 خيلي زیاد زیاد نه کم نه زیاد کم اصلا 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

روزنامه و 

 مجلات 

129 9/92 191 1/90 11 1/12 21 9/2 91 1/1 

بازیهای 

 ای  رایانه

112 2/91 101 1/92 21 9/91 19 9/19 99 1/1 

فيلم 

 سينمائي

91 1/9 19 9/90 119 9/99 109 1/99 21 1/99 

شبکه های 

 ماهواره ای

199 9/20 19 9/90 92 2/11 21 9/2 22 2/11 

سایتهای 

 اینترنتي 

29 1/2 99 9/11 192 2/91 110 9/91 19 0/90 

 1/19 91 1/99 109 2/91 199 2/91 102 2/2 91 تلوزیون

فضای 

مجازی 

)اینستاگرام،

 تلگرام و..(

21 9/2 91 1/19 29 9/91 21 1/99 191 1/92 

 9/9 12 9/11 21 1/99 109 9/99 100 1/91 191 رادیو
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نشان می دهد که میزان استفاده از فضای مجازی) اینستاگرام،  9نتایج مندرج در جدول      

هاست و کمترین میزان استفاده مربوط به رادیو، ماهواره و  تلگرام و...( بیش از سایر رسانه

 بازیهای رایانه ای است. 

 T. ميزان سواد رسانه ای بر حسب نمرات استاندارد 3جدول

 درصد فراواني  

 2/9 12 (07بالاتر از  tبسيار بالا) نمره 

 1/19 11 (07-07بين  t)نمره بالا

 2/91 119 (07-07بين  t)نمره بالاتر از متوسط

 0/90 192 (07-07بين  tمتوسط)نمره پائين تر از 

 1/11 91 (37-07بين  tضعيف)نمره 

 1/9 11 (۲7-37بين  tضعيف)نمره بسيار 
 

 %90ضعیف،  % 1/11از جوانان سواد رسانه ای بسیار پائین،  % 1/9نشان می دهد  9جدول      

 بسیار بالا بوده اند. % 2/9لا و با % 1/19بالاتر از متوسط،  % 2/91کمتر از متوسط، 
 

 های استنباطيب( یافته

گزارش شده  2میانگین و انحراف معیار نمرات سواد رسانه ای بر حسب جنسیت در جدول 

مستقل استفاده شد  tاست.به منظور بررسی سطح معنی داریسواد رسانه در دو جنس، از آزمون 

 . که نتایج در ادامه همان جدول آمده است

 مستقل بر حسب جنسيت t. ميانگين و انحراف معيار سواد رسانه و خلاصه نتایج آزمون 0جدول

درجه  T انحراف معيار ميانگين تعداد 

 آزادی

سطح 

معني 

 داری

اختلاف 

 مرد زن مرد زن مرد زن ميانگينها

سواد 

رسانه و 

 جنسيت

119 929 29/91 91/92 19/10 99/2 911/9 299 001/0 99/9- 
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مندرجات جدول فوق نشان می دهد که میزان سواد رسانه ای مردان بالاتر از زنان است و      

 معنی دار می باشد. 01/0اختلاف میانگین ها از نظر آماری در سطح کوچکتر از 

گزارش  1میانگین و انحراف معیار نمرات سواد رسانه در شهرستانهای استان در جدول      

طح معنی داری سواد رسانه در شهرهای مختلف استان از تحلیل شده است. به منظور بررسی س

 . واریانس یک راهه استفاده شد که ننایج در ادامه جدول آمده است

بر اساس شهرستان محل سکونت و خلاصه نتایج  .  ميانگين و انحراف معيار سواد رسانه0جدول

 (ANOVAآزمون تحليل واریانس)

 
هد که میانگین سواد رسانه در جوانان شهرستان فارسان، بن و نتایج جدول فوق نشان می د     

لردگان بالاتر از شهرستانهای دیگر است. شهرستان کوهرنگ کمترین میزان سواد رسانه را به 

سطح  خود اختصاص داده است. نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که اختلاف میانگینها، در

نشان داد که تفاوت میانگینهای  LSDنتایج آزمون تعقیبیدر ادامه  معنی دار است. 01/0کمتر از 

شهرکرد با لردگان و فارسان؛ لردگان با اردل و کوهرنگ؛ فارسان با اردل و کوهرنگ؛ و 

کوهرنگ با بن معنی دار است. بنابراین سواد رسانه در لردگان بیش از شهرکرد، اردل و 

کوهرنگ است. سواد رسانه در بن بیش کوهرنگ است. سواد رسانه در فارسان بیش از اردل و 

 از کوهرنگ می باشد. دیگر تفاوتها از نظر آماری معنی دار نیست.
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گزارش  9میانگین و انحراف معیار نمرات سواد رسانه بر اساس وضعیت تاهل در جدول      

 tها بر اساس وضعیت تاهل از آزمون شده است. به منظور بررسی سطح معنی داری این مولفه

 . تقل استفاده شد که نتایج در ادامه آمده استمس

 مستقل بر حسب وضعيت تاهل t. ميانگين و انحراف معيار سواد رسانه و خلاصه نتایج آزمون 0جدول 

درجه  T انحراف معيار ميانگين تعداد متغيرها

 آزادی

سطح 

معني 

 داری

اختلاف 

 ميانگينها
 متاهل مجرد متاهل مجرد متاهل مجرد

سواد 

رسانه و 

 تاهل

920 119 29/99 99/91 91/2 19/10 221/0 292 9/0 29/0 

ای افراد متاهل و نشان می دهد که اختلاف جزئی بین سواد رسانه 9نتایج مندرج در جدول      

 .(p>01/0)مجرد، معنی دار نیست

ائی میانگین و انحراف معیار نمرات سواد رسانه بر اساس وضعیت سکونت شهری یا روست     

ها بر اساس داری این مولفهگزارش شده است. به منظور بررسی سطح معنی 9در جدول

 . مستقل استفاده شد که نتایج در ادامه آمده استtوضعیت تاهل از آزمون 

مستقل بر حسب وضعيت  tميانگين و انحراف معيار سواد رسانه و خلاصه نتایج آزمون . 0جدول

 شهری یا روستائي

درجه  T انحراف معيار ميانگين تعداد متغيرها

 آزادی

سطح 

معني 

 داری

اختلاف 

 ميانگينها
 شهر روستا شهر روستا شهر روستا

سواد 

رسانه و 

شهری و 

 روستائي

112 99

1 

11/

99 

99/91 19/10 22/2 291/1 

211/1 

299 

919/910 

11/0 

11/0 

22/1 

ی بین سواد رسانه ای افراد نتایج مندرج در جدول فوق نشان می دهد که اختلاف جزئ     

 (.p>01/0)روستائی و شهری، معنی دار نیست.



 125/   مطالعه وضعیت سواد رسانه در جوانان استان چهارمحال و بختیاری و بررسی نقش آن در کیفیت زندگی 

میانگین و انحراف معیار نمرات سواد رسانه جوانان بر اساس میزان تحصیلاتشان در جدول      

گزارش شده است. به منظور بررسی سطح معنی داری سواد رسانه بر اساس تحصیلات از  1

 . شد که ننایج ادامه جدول آمده است تحلیل واریانس یک راهه استفاده

. ميانگين و انحراف معيار سواد رسانه بر حسب تحصيلات و خلاصه نتایج آزمون تحليل 8جدول

 (ANOVAواریانس)

نتایج نشان دهنده آنست که میانگین سواد رسانه ای افراد با تحصیلات فوق لیسانس و      

افراد با تحصیلات فوق دیپلم و سپس افراد  دکترا از دیگر سطوح تحصیلی بالاتر است. سپس

لیسانس در سطح بالاتری از سواد رسانه ای می باشند. نتایج تحلیل واریانس نیز نشان می دهد 

معنی دار است. خلاصه نتایج  001/0( در سطح کمتر از 2/9) Fکه اختلاف میانگینها و میزان 

ی افراد با تحصیلات فوق لیسانس و نشان می دهد که اختلاف میانگینها LSDآزمون تعقیبی 

دکترا از سه گروهِ ابتدائی، راهنمائی و دیپلم معنی دار است. همچنین لیسانسه ها از دیپلمه ها و 

فوق دیپلمه ها از سه گروهِ ابتدائی، راهنمائی و دیپلم به طور معنی داری سواد رسانه بالاتری 

یز از افراد ابتدائی به طور معنی داری سواد دارند. افراد با سطح تحصیلی راهنمائی و دیپلم ن

 رسانه بالاتری دارند. بنابراین با افزایش سطح تحصیلات سواد رسانه نیز افزایش می یابد. 

همبستگی ساده بین سواد رسانه ای و ابعاد کیفیت زندگی گزارش شده است.  2در جدول      

 فیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.چنانچه مشاهده می شود بین سواد رسانه ای و ابعاد کی
 . همبستگي ساده بين سواد رسانه ای و ابعاد کيفيت زندگي9جدول

 سطح معني داری ضریب همبستگي ابعاد کيفيت زندگي

 0001/0 912/0 سلامت جسم
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 0001/0 991/0 سلامت روان

 0001/0 991/0 سلامت روابط اجتماعي

 0001/0 991/0 سلامت محيط

 0001/0 122/0 کيفيت کلي زندگي سلامت و

 

 بحث و نتيجه گيری

نشان می دهد که میزان استفاده از فضای مجازی)  9یافته های پژوهش در جدول      

اینستاگرام، تلگرام و...( بیش از سایر رسانه هاست و کمترین میزان استفاده مربوط به رادیو، 

تفاده ی یافت نگردید که میزان اسوهش، مطالعهای است. در ادبیات پژماهواره و بازیهای رایانه

ها را در بین جوانان استان چهارمحال و بختیاری مورد مطالعه قرار داده باشد. اما از رسانه

بررسی های آماری در سایر استان ها و یا نظرسنجی های ملی نشان می دهد که استفاده از 

فضای مجازی نظیر اینستاگرام و تلگرام در بین ایرانی ها رواج بالایی دارد )گنجی و زارع، 

( در مطالعه با هدف بررسی رابطه 1921(. فرقانی و مهاجری )1921؛ فرقانی و مهاجری، 1922

بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان به این نتیجه 

 رسید که دو شبکه ایسنتاگرام و تلگرام از محبویت بیشتری بین جوانان برخوردار بوده است.

ذکر کرد. نمونه پژوهش حاضر جوانان  لایل احتمالی متعددی می توان برای این یافتهد     

های سنتی نظیر تلویزیون )خصوصا در ایران که رسد استفاده از رسانهاند لذا به نظر میبوده

تلویزیون دولتی است و بیش از آنکه تابع تحولات اجتماعی باشد تابع خط و مشی رسمی 

برای جوانان جالب توجه نباشد. شبکه های نظیر اینستاگرام و تلگرام دولت است( چندان 

تری و هیجان انگیزتری در اختیار مخاطبان قرار می دهد بنابراین همین امر می اطلاعات متنوع

ها باشد. همچنین، در تبیین این یافته به تعامل دو سویه بین تواند دلیلی برای اقبال به این شبکه

ی مجازی اشاره کرد. در رسانه های نظیر رادیو و تلویزیون معمولا مخاطب مخاطب و شبکه ها

منفعل است و بار اصلی پیام بر عهده رسانه است اما در شبکه های مجازی نظیر تلگرام و 

اینستاگرام، مخاطب هر لحظه می تواند پیام های شخصی و عقیدتی خود را برای دیگران به 

تواند دلیلی برای ترجیح رف نیست لذا این عامل نیز میاشتراک بگذارد و مخاطب منقعل ص
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شبکه های مجازی به شبکه های سنتی تر نظیر رادیو و تلویزیون باشد. این یافته پژوهش که 

ای است اینطور کمترین میزان استفاده از رسانه ها مربوط به رادیو، ماهواره و بازیهای رایانه

داری بودن صرف و نیز منفعل بودن مخاطب در ارائه پیام قابل تبیین است که رادیو به دلیل شنی

چندان مورد اقبال قشر جوان نیست. ماهواره نیز از نظر قانونی جرم محسوب می شود و نیز به 

های ایرانی در مورد پیامدهای منفی ماهواره می گردد احتمالا دلیل تبلیغات وسیعی که در رسانه

ای نیز به این دلیل کمتر مورد استقبال قرا د. بازی های رایانهکمتر مورد استقبال جوانان قرار گیر

گرفته است که نمونه مورد مطالعه جوانان بوده اند و می توان گفت که در این سنین بازی های 

 رایانه ای جذابیت کمتری برای این قشر از مردم جامعه دارند.

کمتر  %90ضعیف،  % 1/11پائین، از جوانان سواد بسیار  % 1/9نشان می دهد که  9جدول      

بسیار بالا بوده اند. این یافته نشان می  % 2/9بالا و  % 1/19بالاتر از متوسط،  % 2/91از متوسط، 

درصد جوانان استان چهارمحال و بختیاری از سواد رسانه ای بالاتر از  11دهد که بیش از 

ای را ردید که میزان سواد رسانهای یافت نگمتوسطی برخوردارند. در ادبیات پژوهش، مطالعه

در جوانان استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار داده باشد اما برخی از آمار کشوری 

ای در کل کشور پایین است. برای نمونه برخی آمارهای دهد که میزان سواد رسانهنشان می

درصد  99۲2رگ در ایران ای در مناطق شهری بزسطح سواد رسانهارائه شده نشان می دهند که 

 19۲2درصد و در مناطق روستایی  11۲2درصد، در شهرهای کوچک  11در مناطق حومه شهر 

 است 100از  19ها هم عدد ای ایرانیدرصد است. سطح سواد عمومی رسانه

(https://www.mehrnews.com/news/). ای که نیز توسط پونکی و همکاران العهمط

ای و سواد اطلاعاتی و تاثیر آنها بر قابلیت کارآفرینی انجام شده ( با موضوع سواد رسانه1921)

ای در بین جامعه دانشجویی بالاتر از حد متوسط است و در دهد که سواد رسانهاست نشان می

 وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد.

ای و اطلاعـاتی سواد رسانه با ای در استان فواید مثبتی دارد فرداد رسانهبالا بودن سو     

ها، منابع و مجراهای اطلاعاتی را در زندگی خصوصی، شغلی و تواند انواع مختلف رسانهمی

دانند چه موقع و چه اطلاعاتی نیـاز دارنـد، بـرای چـه، کجا ها می نعمومی خود به کار برند. آ

کنند چه کسی و چرا اطلاعات را نند به آن دست پیدا کننـد. آنهـا درک میتواو چگونه می

https://www.mehrnews.com/news/).%20مطالعه


  1411 زمستان ،15 شماره ،مچهار سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /121

 

تولید کرده و نیز نقش، مسئولیت و عملکرد رسـانه و فـراهم کننـدگان اطلاعـات را درک 

و هر تولید کننده ادات و ارزشهایی که در رسانه ا، اعتقهتوانند اطلاعات، پیـامکنند. آنها میمی

(. 1921)پونکی و همکاران،  ده را تحلیل و اطلاعات را ارزشگذاری کنندل شدیگر محتوا نق

ای در جوانان استان چهارمحال و شاید از یکی از دلایلی که باعث بالا بودن سواد رسانه

ها استان باشد. بررسی ای در سطحسواد رسانه هایکارگاهها و دوره بختیاری شده است برگزاری

ای در سطوح مختلف های متعدد سواد رسانهها و دورهیر کارگاهدهد در سالهای اخنشان می

جمعیتی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است 

(https://khabarfarsi.com/u/65441651؛https://pbsh.cfu.ac.ir/fa/79196).همچنین، 

دهند سواد توجیه اختلاف معنادار این مطالعه با مطالعات ملی اشاره شده در بالا که نشان میدر 

رسانه ای در کشور پایین است می توان این چنین توجیه کرد که در مطالعات ملی معمولا از 

 12پژوهش حاضر فقط جوانان  سنین مختلف )نوجوانی تا پیری( جز نمونه بوده اند اما نمونه

ای در جوانان نسبت اند سواد رسانهاند. از آنجا که مطالعات مختلف نشان دادهسال بوده 91تا 

(. 1929ای در ارتباط است )راد و پسوده، تر بیشتر است و سن با سواد رسانهبه سنین پایین

 ها همین باشد. یافته شاید یکی از دلایل تفاوت

ای پژوهش حاضر نشان داد متغیرهای جمعیتی شناختی جنسیت، شهرستان محل هیافته     

ای جوانان مورد بررسی ایجاد می کند سکونت و تحصیلات تفاوت معناداری در میزان سواد رسانه

(01/0>P ،اما سایر متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شده یعنی وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال )

(.  P>01/0ای ایجاد نکرده است )معناداری در میزان سواد رسانه میزان درآمد و قومیت تفاوت

پژوهش حاضر نشان داد که سواد رسانه ای در مردان به طور معناداری بیشتر از زنان است. این 

( همخوان است. 1920( ناهمخوان و با مطالعه تقی زاده )1921یافته با نتایج پژوهش حامدی )

فرهنگی مرتبط با سواد رسانه ای در  -عوامل اجتماعی"وان ( در پژوهشی با عن1921حامدی )

نشان داد که سواد رسانه ای رابطه معناداری با جنسیت ندارد. در توجیه این ناهمخوانی  "دانشجویان

شاید بتوان به تفاوت نمونه در دو پژوهش اشاره کرد. نمونه پژوهش حاضر جوانان با تحصیلات 

( دانشجویان 1921باشد( اما نمونه پژوهش حامدی )ر دیپلم نیز میمتفاوت بود )که شامل افراد زی

ای زمانی که مقاطع تحصیلی لیسانس تا دکترا بودند. شاید بتوان گفت که میزان تفاوت سواد رسانه

https://khabarfarsi.com/u/65441651؛
https://khabarfarsi.com/u/65441651؛
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تر زنان و مردان دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند تا حدی با توجه به متغیر جنسیت کمرنگ

گفت که نمونه مکان پژوهش حاضر استان چهارمحال و بختیاری بود در  شود. همچنین، می توانمی

( دانشگاه علوم تحقیقات شهر تهران بود. در استان 1921حالی که مکان اجرای پژوهش حامدی )

های جنسیتی به صورت سنتی تری تعریف شده چهارمحال و بختیاری به نسبت شهر تهران، نقش

ها قرار دهد که د مردان را در دسترسی بیشتری نسبت به انواع رسانهاند که احتمالا همین امر می توان

ای در ( نیز در مطالعه1921گردد. تقی زاده )در درازمدت باعث افزایش سواد رسانه ای در مردان می

شهر کرمان پیرامون سواد رسانه ای به این نتیجه دست یافت که میزان سواد رسانه ای در پسران 

 ت.  بیش از دختران اس

ها متفاوت پژوهش حاضر نشان داد که سواد رسانه ای با توجه به شهر محل سکونت آزمودنی     

های بن و فارسان نسبت به ای در شهرستاناست. پژوهش حاضر نشان داد که میزان سواد رسانه

ین زمینه ای در اهای استان بالاتر است. به توجه به اینکه در ادبیات پژوهش، مطالعهسایر شهرستان

ای تحت تاثیر عوامل اجتماعی یافت نگردید امکان مقایسه وجود ندارد. اما به طور کلی سواد رسانه

های آینده تاثیر این فرایندها در ( و لازم است در پژوهش9019، 1و فرهنگی می باشد )پارک و هان

 ای به طور دقیق تری مورد مطالعه قرار گیرد.سواد رسانه

ز جز متغیرهای جمعیت شناختی بود که مطالعه حاضر نقش معنادار آن را در تحصیلات نی     

میزان سواد رسانه ای نشان داد. بدین معنا که افراد با سطح تحصیلات فوق لیسانس و دکتری 

ای بیشتری برخوردارند. این یافته با تر از سطح سواد رسانهنسبت به افراد با تحصیلات پایین

( همخوان است. در تبیین این یافته 1921( و پونکی و همکاران )1921نتایج پژوهش حامدی )

تری به بررسی محتوای توان گفت که افراد با سواد آکادمیک بیشتر احتمالا با دید نقادانهمی

های توانند محتوای پیامپردازند و از انجا که دانش بالاتری دارند میها میدریافتی از رسانه

تواند زمینه مناسبی ی متفاوتی تحلیل نمایند. در واقع تحصیلات بالاتر میدریافتی را از زوایا

 (.1929فر و همکاران، برای بالا بردن سواد رسانه ای در افراد ایجاد نماید )نعمتی

                                                           
1 Park & Han 
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ای و کیفیت زندگی رابطه پژوهش در فصل چهارم نشان داد که بین سواد رسانههای یافته

( 9019) 1( و آرساندر و ملاندر1921با نتایج مطالعات دادی )معناداری وجود دارد. این یافته 

 امتسل و زندگی کیفیت بر ایرسانه سواد نقش( در بررسی 1921همخوان است. دادی)

 کیفیت و ایرسانه سواد نشان داد که بین، تایباد شهر متوسطه دوم دوره معلمان در اجتماعی

( نیز در پژوهشی به این نتیجه رسید 9019دارد. آرساند و ملاندر ) وجود دارمعنی رابطه زندگی

 در زندگی است. که سواد رسانه ای عامل محافظتی و ارتقا دهنده مهمی

ای قدرتمند کردن افراد و تغیر دادن ارتباط غیر ین کارکردهای سواد رسانهیکی از مهمتر     

فعالانه آنها با رسانه و تبدیل آن به ارتباطی فعال و پویا است. سواد رسانه ای افراد را قادر می 

سازد تا با شیوه ها، دستورالعمل ها و ساختار فرهنگ رسانه ای بیشتر آشنایی پیدا کرده و آن را 

( لذا با توجه 9002الش قرار داده و به راحتی تسلیم پیام های رسانه ای نشوند )روگو، مورد چ

به این مولفه ها می توان انتظار داشت افراد با سواد رسانه ای بالاتر از کیفیت زندگی بهتری 

برخوردار باشند. همانطور که در فصل دوم بیان شد کیفیت زندگی دارای مولفه هایی نظیر 

ای بالاتر برآورد نی، اجتماعی و روحی است و از آنجا که افراد با سواد رسانهسلامت روا

ها دارند و از اهداف و شگردهای منابع ارسال پیام های دریافتی از رسانهموشکفانه تری از پیام

توان انتظار داشت که این افراد به خاطر تسلیم نشدن های ظاهری و درونی آگاهی دارند لذا می

های کیفیت زندگی در خود کمک نمایند. پاتر هر گونه پیامی می توانند به بهبود مولفه در برابر

ای سؤالاتی در مورد یک برنامه و اینکه چه نکات مهمی در آن وجود دارد سواد رسانه( 1911)

ها، ها، سرمایهگوید چه عواملی در تولید یک برنامه مانند انگیزهکند و به ما میرا مطرح می

تواند دخالت داشته باشد و اثبات این نکته که آگاهی از این عوامل ها و مالکیت آن میارزش

. لذا به نظر می تواند نوع و کیفیت محتوای یک برنامه را تحت تأثیر خود قرار دهدچگونه می

های تواند افراد را در ارتقای برخی از مولفهای میهای ناشی از سواد رسانهرسد این گونه بینش

  کیفیت زندگی )نظیر روانی، روحی و ارتباطی( توانمند سازند.

                                                           
1 Aarsand & Melander 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c4f2838fdd5857666671d6bb20b99faf/search/fbbcfd613d6e67c890e585a696045617
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c4f2838fdd5857666671d6bb20b99faf/search/fbbcfd613d6e67c890e585a696045617


 111/   مطالعه وضعیت سواد رسانه در جوانان استان چهارمحال و بختیاری و بررسی نقش آن در کیفیت زندگی 

 -این مطالعه دارای محدودیت هایی بوده است اول اینکه نوع روش شناسی طرح )کمی     

مقطعی( امکان سنجش دقیق فرایندهای سواد رسانه ای که منجر به ارتقای کیفیت زندگی می 

های روان شناختی نظیر آسیب های فردی، ژگیشوند را فراهم نمی سازد. و نیز عدم سنجش وی

های مذهبی موثر در کیفیت زندگی زناشویی )جهت اختلالات روان شناختی و جهت گیری

تفکیک سهم آنها از سواد رسانه ای( از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر است. استفاده از 

ای جهت بهبود رسانه روش شناسی کیفی جهت فهم فرایندها و نحوه ای که از افراد از سواد

باشد. سنجش های آینده میکنند از پیشنهادات مهم برای پژوهششان استفاده میکیفیت زندگی

های فردی و روان شناختی های شخصیتی، انواع آسیبهای فردی، نظیر ویژگیجامع ویژگی

ادات این ای( از دیگر پیشنهموثر در کیفیت زناشویی )جهت تفکیک سهم آنها از سواد رسانه

 های آینده است.مطالعه برای پژوهش
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