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Article Type 
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 Purpose: This study was conducted to identify the factors affecting 

the promotion of media literacy and its impact on the Islamic 

lifestyle in the audience of the Islamic Republic of Iran Radio and 

Television. 

Materials and Methods: The main method of the present study is 

the survey method, which data collection was done using a 

researcher-made questionnaire and its analysis was performed using 

SPSS and LISREL software. The statistical population of the 

research in the qualitative part included academic and organizational 

experts who were interviewed using a total of 23 people using 

purposive non-random sampling method and data adequacy and 

saturation principle. In a small part of the statistical population, 

including all senior managers, including the organization's deputies, 

center managers, general managers, general managers of provincial 

centers and deputy general managers in provincial centers in the 

Islamic Republic of Iran Broadcasting "which according to the latest 

statistics The financial resources of the Radio and Television 

Organization were 868 people who were selected as the subjects 

using Cochran's formula table and through random sampling of 266 

people. The sample size of statistical operations was performed on 

290 subjects.The data collected through maxqda software in the 

qualitative section and the analysis of interviews, the effective 

factors were determined and then based on the analysis of the final 

confirmatory factor. 
Findings: The research findings indicate that the effective factors in 

promoting media literacy of the audience of the programs of the 

Islamic Republic of Iran Broadcasting include: religious beliefs, 

educational programs, personal competence; Technological skills; 

The support of managers and social skills was identified. 
Conclusion: Thus, while developing a structural model, the factors 

affecting the promotion of media literacy of the audience (pivotal 

phenomenon), the degree of appropriateness of the proposed model 

was determined and the fit of the model was approved. 
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آن  ریو تاث یعوامل موثر بر ارتقا سواد رسانه ا ییشناسا

 یمایس صدا و نیدر مخاطب یاسالم یبر سبک زندگ

 رانیا یاسالم یجمهور

 
 ،1یشیقر دیحم دیس

واحد رودهن، دانشگاه آزاد  ،یتیگروه علوم ترب ،یدکتر یدانشجو
 . رانیرودهن، ا ،یاسالم
 ،*2یمانیا ینق محمد
 ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد

  مسئول( سندهی)نو رانیرودهن، ا
   3ناظم فتاح
واحد رودهن، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریگروه مد ار،یدانش

 .رانیرودهن، ا ،یاسالم
 

 دهیچک
عوامل موثر بر ارتقا سواد رسانه  ییشناساپژوهش با هدف  نی: اهدف

 یامیصدا و س نیدر مخاطب یاسالم یآن بر سبک زندگ ریو تاث یا
 .انجام شده است رانیا یاسالم یجمهور

است  شیمایپژوهش حاضر، روش پ ی: روش اصلو روش ها مواد
ن آ لیها به کمک پرسشنامه محقق ساخته و تحلداده یکه گردآور

صورت گرفته است.  SPSS , LISREL افزاربه کمک نرم
و  یشامل خبرگان دانشگاه یفیپژوهش در بخش ک یجامعه آمار

 یرتصادفیغ یریگ-بودند که با استفاده از روش نمونه یسازمان
نفر مصاحبه  23هاو اصل اشباع در مجموع با داده تیهدفمند وکفا

ارشد شامل  رانیمد هیشامل کل یجامعه آمار ی. در بخش کمدیگرد
کل مراکز  رانیکل، مد رانیمرکز، مد رانیسازمان، مد نیمعاون
 یمایها در صداوسکز استانکل در مرا رانیها و معاونان مداستان

کل ساختار و که بر طبق آخرین آمار اداره "رانیا یاسالم یجمهور
ه ب مایسازمان صداوس یو منابع مال یزیرمعاونت برنامه التیتشک

نفر بودند که با استفاده از جدول فرمول کوکران و از  868تعداد
 آزمودنی عنواننفر به 266 ایطبقه یتصادف یرگینمونه قیطر

و  شتریب یریپذ متعمی منظوربه که است ذکرانتخاب شد. الزم به
 290 یبر رو یآمار اتیحجم نمونه عمل زشیاز ر یریجلوگ

 افزارنرم قیشده از طر یگردآور یهاصورت گرفت. داده یآزمودن

maxqda  نییها، عوامل موثر تعمصاحبه لیو تحل یفیدربخش ک 
 .شده است یینها یدییتا یعامل لیتحل یشده و سپس به اتکا

از آن است که عوامل اثر گذار  یپژوهش حاک یهاافتهی ها: افتهی
 یجمهور یمایصدا و س یهابرنامه نیمخاطب یاارتقا سواد رسانه

 یستگیشا ،یآموزش یها،برنامه یمذهب یشامل: باورها رانیا یاسالم
 یاجتماع یهاتیوقابل رانیمد تیفناورانه؛ حما یهامهارت ؛یفرد

 .شد ییشناسا

_________________________________ 
1 The Communication 

2 Networked Societ 

ر عوامل موث یمدل ساختار نیضمن تدو بیترت نیبد :یریگ جهینت
( درجه تناسب مدل یمحور دهی)پد نیمخاطب یابر ارتقا سواد رسانه

 . قرار گرفت دییارائه شده مشخص و برازش مدل مورد تا
 

 ارتقا سواد رسانه. ما،یسواد رسانه، صدا و س :یدیکل واژگان

 

 22/07/1398: دریافت تاریخ
 20/09/1398: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولimani1348mn@gmail.com 

 مقدمه
تغییرات بسیاری  امروزه با پیشرفت ارتباطات، جوامع دستخوش

 هستی که ناشی از آن اشهیر. دنیای ارتباطات و تغییرات اندشده
چنان جهان متفاوتی خلق کرده که گروهی از نویسندگان این تحول 

؛ عصری که از آن دانندیمعصر جدیدی  مبدأرا  1در علم ارتباطات
« 3جامعه ارتباطی»، «2یاشبکهجامعه »تحت عناوین مختلفی نظیر: 

ی نوین و جهانی اطالعات و هاشبکه(. با پیدایش 1) کنندیمیاد 
ی همه ابعاد زندگی بشر از این انقالب ریرپذیتأثارتباطات و 

تکنولوژیک، جهان وارد جامعه جدیدی شده است که بعضی از 
. یکی از معیارها و انددهیناممحققان آن را جامعه اطالعاتی 

ی مربوط به ظهور جامعه اطالعاتی، سرعت فراگیری هامشخصه
تحت  شدتبهرا  هاانسانکه قلمرو زندگی خصوصی  هاسترسانه

یی که در فناوری اطالعاتی و هاشرفتیپقرار داده است. با  ریتأث
یی از هاشبکهارتباطی فراهم آمده است، خدمات تلویزیون با 

پیوند خورده  هاماهوارهبا  تیدرنهاو نهادهای گسترده و  مؤسسات
 . اندقرارگرفتهی جهان در دسترس هرکجاو به سهولت در 

ها انسانهمچون ابزاری مفید به  توانندیم هارسانهدر این میان 
ی علمی، زندگی دلخواه، هادهیپدکمک کنند تا با استفاده از آخرین 

 خود رسانه، (. مخاطبان2)آرمانی، پربار و پرتالشی داشته باشند 

 توجه با مخاطب، هر که نندیبیم پیام زیادی در مقابل حجم را

 متفاوتی برداشت خود، حرفه حتی و التیو تحص سواد سطح به

و  اتفاقات از هاانسان درک و فهم .دارد دیگر مخاطب با
 .کندیم پیدا بیشتری اهمیت روزروزبه خود اطراف یدادهایرو

 نگرش و واحد برداشت اتفاق یک از است ممکن متفاوت افراد

 و است مختلف افراد، تجربیات سطح زیرا باشند نداشته ثابتی
 قرار یبررس مورد گوناگون یهادگاهیداز  را عوامل نیز هارسانه

  (.3) دهندیم
 عرضه را یشماریب اطالعاتی منابع ،هارسانه کهییازآنجاهمچنین 

 روزافزون و نقش هارسانه عظیم قدرت به توجه با و کنندیم

 میزان افزایش همچنین و هاارزش انتقال و یدهشکل در هاآن

 داشت هاآن با آگاهانه آنکه برخورد بدون هارسانه از استفاده

 صورتبه فعال کنندهمشارکت حالت از را ما توان است ممکن

در این   .درآورد یارسانه یهاامیپ مقابل در حرکتیب و انفعالی
 برتری یهامهارت و اطالعات پردازش یهامهارت میان مسئله

 بود.  خواهد اساسی دانش امری در

3 Communication Societ 
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 189 ... ریو تاث یعوامل موثر بر ارتقا سواد رسانه ا ییشناسا  

 1398، پاییز 4، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ه ارتباطی ک ی وارسانهی گذاراستیسدر  هامؤلفه نیترمهمیکی از 
، جهت تحقیق، تحلیل، مختلفاخیر توسط کشورهای  قرنمیندر 

بر روی اقشار مختلف  هارسانه راتیتأثآموزش و آگاهی از 
ی مفهومی ارسانه(. سواد 4است ) «1یارسانهسواد » کاررفتهبه

 به 1965درسال  «2مارشال مکلوهان»قدیمی است که اولین بار 
سواد به  هاانساندهکده جهانی باید  در دورهمعتقد بود  او کاربرد.

ی امجموعهی ارسانه سواد ی دست یابند.ارسانهی به نام سواد دیجد
 در معرض قرارگرفتهفعاالنه برای  طورما بهاندازهاست که  از چشم

 اهآنیی را که با هاامیپتا معنای  میکنیمی بردارها بهرهآنرسانه از 
 و اختیار مخاطبین آنکه برای  (.5) میکن ریتفس ،میشویممواجه 
 و دانش سطح از باید نسپارند هارسانه به دست را خود کنترل

 و نمایند علم تولید خود و کنند حرکت باالتر سطوح به فهمیدن
 حاکم روابط بتوانند یعنی باشند داشته یادگیری معنادار درواقع

عمیق  و کردن فکر عمیق و نمایند درک را عناصر و اجزاء میان
 محصول ، زیرا نمایند اجتناب سطحی تفکر از و بیاموزند را دانستن

 قدرت که همان یادگیری فرایند بلکه نیست مهم یادگیری

 مهم پویایی؛ و خالقیت ارزشیابی، ترکیب، ،لیوتحلهیتجز استدالل،

 اطالعات ترکیب اما است فراوان ما ی اطالعاتیهاتکه زیرا است

 نقادی و ارزیابی در هاآن از موقعبه استفاده و کاربرد نحوه و

 به یارسانه سواد که است یانکته همان این و است مهم مسائل

 (. 6دارد ) اشاره آن
درک کردن و شناخت نسبت به کارکردها  ینوعبه یاسواد رسانه 

نوعی توانایی  یاو کاربردهای رسانه جمعی است. مهارت سواد رسانه
 یهاانهرسبا تولیدات مختلف   دسترسی، استفاده، تحلیل و ارتباط

ی ارائه ارسانهی از سواد فیتعر کمیسیون اروپا، (.7جمعی است )
ی اتحادیه اروپایی را ارسانهکرده که اعضای گروه متخصصان سواد 

 : سواد رسانه توانایی دسترسی، استفاده،اندکرده دیتائاعتبار سنجی و 
 هکیی ست هاامیپو ارزیابی قدرت تصاویر، صداها و  لیوتحلهیتجز
با  مؤثرو همچنین توانایی ایجاد ارتباط  میشویممواجه  هاآنبا 

، 2009در سال   (.8دسترسی دارند) هاآنیی که افراد به هارسانه
 درزمینهی نظری را اروپا چارچوب اتحادیهکمسیون  رسانه بخش
تدوین کرد تا بتواند بر اساس این چارچوب، به تقلیل  ایرسانهسواد 

. مدل کمیسیون  بپردازد ایرسانه موجود سواد هایسیاستو ارزیابی 
دسترسی، استفاده، درک انتقادی و تولید  مؤلفهچهار (  EC)اروپا 

 ( . 8) کندمیمطرح  ایرسانهسواد  حوزهارتباطی را در 

 موردتوجه را یجمعارتباط فرایند سوی دو یارسانه سواد درواقع

 چه با هارسانه که الم است توجه داشت سوکی از .دهدیم قرار

 در و کنندیم را تولید یارسانه محصوالت ییهاکیتکن و ادبیات

 توانایی و هستند آشنا هاکیتکن و ادبیات این با مخاطبان آیا مقابل

  .(9) رادارند هاآنی هاامیپ درک
ای را اینگونه بیان می محققان برخی دالیل فراگیری سواد رسانه

فرد باید ها ؛ که رسانهبرخورد منتقدانه با محتوای (  : اول 7کنند  )
برخـوردی انتقادی داشته باشد و  ایرسانه هایپیامبیاموزد که بـا 

ل تحلی. دوم  الزم را برای تماشـای منتقدانـه کـسب کند هایمهارت
؛  هارسانهفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تبلیغی محیط  هایزمینه

_________________________________ 
1 Media Literacy 

تـاریخی،  هایزمینهکسب دانش کافی درباره  دربرگیرنده که
. هاستحوزهدر ایـن  هاآنو منافع و عالیق  هارسانهاقتصادی 

خـود را  هایبرنامهاف و مختلـف، اهـد هایرسانه تردیدبی
کنند. و میخاص خود تدوین و اجرا  هایاولویتمنـافع و  برحسب

 هارسانه کنند ؛میرا جایگزین  هادیدگاهو  هاارزش، هاسوم رسانه
 کمتدسهستند، از کسی یا چیزی که  وپرداختهساختهبدان علت که 

 .اه دارندبرای فرد یا افراد سازنده آن اهمیت دارد پیامی به همر
در پژوهشی عوامل موثر برسواد رسانه ای را  کاشفی فرد مهدی

ای ، شناخت فرا متن برای تولید رسانهنیتربیت نیروی انسانی، مخاطب
سازان باید هایی است که برنامهریزی پخش ازجمله مهارتو برنامه

ای بزنند. همچنین، آن را کسب کنند و سپس دست به تولید رسانه
های زبان صمیمی برای برقراری ارتباط با نوجوانان در برنامهباید از 

مخصوص آنان استفاده کرد. پیام تولیدشده در رسانه ملی، باید کوتاه، 
ی زیربرنامهبگوم  در پژوهشی نشان داد  جذاب، سریع و ساده باشد.
ی بسیار اهمیت دارند . بانگ  ارسانهآموزشی در ارتقا سواد 

انجام «  نوجوانان یارسانه سواد بر مؤثر عوامل»  ی با عنوانامطالعه
 نبود دسترس در محیطی، بازیگران که داد نشان داده است . نتایج

 و شخصی یهایستگیشا یعنی فردی، یهایستگیشا وها رسانه
ند باش رگذاریتأثی ارسانهبر سواد  توانندیماجتماعی  یهایستگیشا

 و آموزش در یارسانه سواد نقش» ( در تحقیقی با عنوان 10. عمر )
 وادس ازاستفاده  یرو بر تمرکز با« لیبی  در انگلیسی یادگیری

انجام داده است  کیفی تحقیق روش باوپرورش آموزش در یارسانه
 که : عدم کندیمبیان  گونهنیای خود در این تحقیق را هاافته. او ی

 از مانع که است جدید یهایآورفن مورد در ما اعتماد و تخصص
 کشف را جدید یهارسانه سواد ارتقا ما آموزان دانش که شودیم این

(،  12(، خسرو شاهی و برقی )11سلطانی فر و همکارانش ) .کنند
( بر حفظ هویت فردی و اجتماعی مخاطبین در ارتقا 5مهرابی   )

(، 11سواد رسانه اشاره می کنند . حامدی،  سلطانی فر و همکارانش )
شربتیان و اسکندری نیز بر رابطه مثبت و معنادار نقش سرمایه 

ی مخاطب اشاره داشته اند . عمر فرهنگی بر ارتقا سواد رسانه ا
را  لیبی در انگلیسی یادگیری و آموزش در یارسانه سواد (، نقش10)

 تخصص عدمکه  یافتند دست نتایج این به . و قرارداد موردمطالعه
 شودیم این از مانع که است جدید یهایآورفن مورد در ما اعتماد و

 .کنند کشف را جدید یهارسانه سواد ارتقا ما آموزان دانش که
(،  در  پژوهش خود به نقش برنامه های آموزشی 7همچنین بولگر ) 

مدارس و نوع آموزش معلمان در ارتقا سواد رسانه ای دانش آموزان 
 موثر بر  سواد اشاره دارد . بانگ ، در پژوهشی با عنوان عوامل

شایستگی های فردی و شایستگی های اجتماعی را در بعد   یارسانه
محیطی به عنوان عوامل موثر بر ایجاد سواد رسانه معرفی می کند . 
بانگ در پژوهش خود به عامل سیاست گذاری های در حوزه رسانه 
نیز توجه دارد که در این تحقیق به طور مشخص به این مولفه اشاره 

یان گونه بپژوهش خود این در نتایجنشده است . بگوم ، در پژوهشی 
ی ارسانهی آموزشی در ارتقا سواد زیربرنامهو  مؤسسات که کنندیم

ی در ارسانهی الزم برای سواد هارساختیزبسیار اهمیت دارند . و 
 در بررسی عوامل  یبندتیاولوبنگالدش فراهم نیست . ساوه ضمن 

2 Marshall McLuhan 
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بر  مؤثرعوامل  وانعنای بهسانهرآموزش به  بر سواد رسانهمؤثر 
ای تواند در باال بردن سواد رسانهکه می ی ،ارسانهرشد سواد 

 ( در 13نیازی )باشند اشاره دارد . همچنین  مخاطبان تأثیر داشته

 مبتنی بر فناوری یاتأثیر آموزش سواد رسانهپژوهشی تحت عنوان 
 یارسانهآموزش سواد  که دادند نشان  بر میزان آگاهی دانش آموزان

مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات باعث افزایش میزان آگاهی 
( نیز  در 5مهرابی )شده است.  یادانش آموزان از سواد رسانه

توجه به مؤلفه های دیگر در پژوهشی خود اشاره می کند که  
خصوص نقش خانواده در سواد رسانه ای می تواند ظرفیت های 

 اجتماعی تأثیرگذار را روشن تر سازد.  خانواده به عنوان یک نهاد
یادگیری سواد رسانه ای، وآموزش  ارتقا سواد رسانه ای مخاطبان با 

کارگیری افراد متخصص  کارگیری تمهیدات مختلف از جمله به به
 رابطه دارد  ن مرتبط الارتباطات و رسانه ها و همچنین مسئو ۀحوز

رسانه ملی و یک  نعنوابهی جمهوری اسالمی مایصداوساز سویی 
 طیمح جادیادانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسالمی، هدف خود را 

 ی و شتابفضائل اخالقمساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد 
بخشیدن به حرکت تکاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان قرار 

هایی محقق خواهد شد در چهارچوب برنامه هاهدفداده است. این 
مشتریان این سازمان نسبت به برنامه  نیترمهم نوانعبهکه مخاطبین 

ی جمهوری اسالمی شناخت الزم را داشته باشند تا بتوانند مایصداوس
ی خود از این اطالعات هاافتیدرضمن تحلیل و دریافت پیام رسانه، 

 مروری . از سوییرندیکارگبهرا در جهت توسعه فردی و اجتماعی 
 اهداف با آن تطبیق و سواد رسانه حوزه درشده انجام تحقیقات بر

ر مؤث عوامل تطبیق و شناسایی ، که دهدمی نشان تحقیق این یعمده
 سیمای جمهوری اسالمی ایران یهابرنامه ی مخاطبانارسانهسواد  در
قرار  موردتوجه ،هاسازمان این در محوله یهاتیمأمور بر عنایت با

با توجه به مطالب عنوان شده در این پژوهش  رونی. ازانگرفته است
 یاسواد رسانهارتقا   شود تا به شناسایی   عوامل مؤثر برتالش می

بپردازیم و در  سیمای جمهوری اسالمی ایران یهامخاطبین برنامه
قا  ارتمؤثر بر های نهایت به سؤال زیر پاسخ داده شود: ابعاد و مؤلفه

 سیمای جمهوری اسالمی ایران یهاهمخاطبین برنام یاسواد رسانه
 کدامند؟ .

 
 ها مواد و روش

ها، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده
پیمایشی؛ از نظر نوع داده، آمیخته اکتشافی؛ از نظر زمان،  -توصیفی

مقطعی و از نظر محیط، میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش را 
در بخش کیفی  متخصصان آگاه ، خبرگان دانشگاهی و سازمانی 

ی جمهوری اسالمی ایران(بودند ، به مایصداوس)مسئولین سازمان 
ازنظر آگاهی و اطالعات در زمینه سواد   گونه ای که نمونه ها 

که بتوانند با ارائه اطالعات دقیق نمادی از رسانه برجسته بوده و این
های این پژوهش و تعیین این گروه جامعه باشند. برای تعیین نمونه

استفاده شد.   در این  1گیری هدفمنداز خبرگان از روش نمونه
به شونده درنظر گرفته شد. عنوان مصاحنمونه به 23پژوهش تعداد 

در بخش کمی جامعه آماری را کلیه مدیران ارشد شامل معاونین 
ها و سازمان، مدیران مرکز، مدیران کل، مدیران کل مراکز استان

 یجمهور یمایصداوسها در معاونان مدیران کل در مراکز استان
 کل ساختار و تشکیالتکه بر طبق آخرین آمار اداره "رانیا یاسالم

ریزی و منابع مالی سازمان صداوسیما در بهمن ماه معاونت برنامه
گیری در بخش دهند. نمونهنفرتشکیل می  868برابر  1398سال 

کمی، به صورت تصادفی ساده و احتمالی بوده است؛ حجم نمونه در 
و واریانس  0.05بخش کمی بر اساس فرمول کوکران در سطح خطای 

 منظور تعمیم پذیری بیشتر وشد که بهنفر تعیین  266، حدود 0.25
ها پرسشنامه در میان آزمودنی 290جلوگیری از ریزش حجم نمونه 

 آزمودنی صورت گرفت.  290توزیع شد و عملیات آماری بر روی 
 ابزار محقق ساخته تحقیق

طور که ذکر شد، پژوهش حاضر بر مبنای نوع داده آمیخته از همان
های پژوهش آمیخته با است. در روشکمی( -نوع اکتشافی )کیفی

های کیفی و کمّی و ترکیب این دو های مختلف روشبررسی جنبه
های مختلف های پژوهشی در حیطهامکان پاسخگویی به سؤال

شود. در این طرح پژوهشگر ابتدا ازلحاظ کیفی موضوع فراهم می
کنندگان محدود بررسی کرده و سپس بر مبنای پژوهش را با شرکت

 اقدام  نموده است نظر موردهای کیفی نسبت به ساخت ابزار فتهیا
منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن .  در بخش کیفی پژوهش و به

ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید و متخصصان یافته
ی امیصداوسآگاه ، خبرگان دانشگاهی و سازمانی )مسئولین سازمان 

( که در این حوزه خبره و مطلع بودند،  جمهوری اسالمی ایران
زمان از مشارکت کنندگان در تحلیل طور همچنین بهاستفاده شد. هم

 ها کمک گرفته شد. و تفسیر داده
از مصاحبه و نیز مبانی نظری از  آمدهدستبههای برای تحلیل داده

سه نوع  کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی  در 
 رسیدن و معنایی واحدهای کدگذاری از . بعد شد استفاده سه مرحله

 مقوالت، جدید هایمصاحبه یا متن تحلیل از که زمانی) اشباع حد به
های حاصل از یافته(، نیاید دست به جدیدی کدهای یا

وتحلیل، حول محور هدف اصلی قرار گرفت و با پیوند دادن تجزیه
محوری( مشخص شد. در  کدها )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری

مفهوم از واحد های معنایی 290کیفی  محتوای تحلیل نهایت با انجام
 و ند شد بندیمقوله یکدیگر به کدها مشابهت اساس بر شد. کشف

در مرحله کدگذاری محوری  کیفی هایداده از مقوله 6 در نهایت
دسته طبقه بندی شده اند . خروجی حاصل از  6شدند و در  پدیدار

 حاصل جدول این. کرد مشاهده توانمی زیر جدول شرح به یل،تحل
 .است گزینشی و محوری باز کدگذاری

 

  

_________________________________ 
1- Judgemental Sampling 
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 191 ... ریو تاث یعوامل موثر بر ارتقا سواد رسانه ا ییشناسا  

 1398، پاییز 4، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 های شناسایی شده از بخش کیفی. مولفه1جدول 
 سازه مؤلفه اولیهمفاهیم استخراجی  کد مقوله

 باورهای مذهبی 5

ط علی ارتقا سواد رسانه 
شرای

مخاطبین
 

ارتقا سواد رسانه مخاطبین
 

 برنامه  آموزشی 5
 فردی های شایستگی 6
 مهارت های فناورانه 5
 حمایت مدیران 5
 اجتماعی یهاتیقابل 3

بر ،   منظور بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع  مورد مطالعهبه
اساس مفاهیم و شاخص های شناسایی شده حاصل از بخش کیفی 
پرسشنامه محقق ساخته ارتقا سواد رسانه تدوین گردید و درنهایت 
از رویکردهای کمی برای تائید نتایج کیفی و آزمون مدل بهره برده 

 شد.
 روایی و پایایی ابزار

و  2ایی، محتو1از روایی ظاهری منظور تعیین روایی پرسشنامهبه
ها قبل از توزیع استفاده شد. در روایی ظاهری پرسشنامه 3سازه

گر، چند نفر از اعضای نمونه و برخی خبرگان توسط پژوهش
دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در روایی محتوایی در قالب 

و به کمک  CVIو  CVRهای یک روش دلفی و با کمک فرم
های اضافی و یا نظر سؤالده نفر از خبرگان محتوای پرسشنامه از

نشان داد که  CVIها مورد بررسی قرار گرفت. فرم اصالح سؤال
 نظرهای ارتقا سواد رسانه  و عوامل اثرگذار بر آن از نقطههمه سؤال

ساده بودن، واضح بودن و مربوط بودن از وضعیت مناسبی 
ها باالتر از برخوردارند )میزان این ضریب برای هر یک از سؤال

برای همه  CVRچنین با توجه به اینکه مقدار بود(؛ هم 0.79
به دست آمد هیچ سؤالی نیاز به حذف شدن  0.62ها باالی سؤال

نداشت. در مورد روایی سازه نیز از دو نوع روایی همگرا و واگرا با 
استفاده شد. در بررسی روایی  Smart-Pls 2افزار کمک نرم

ها نشان داد ضرایب معناداری تمام بارهای عاملی همگرا یافته
بارهای عاملی با  بود )آماره تی( یعنی تمامی 2.58تر از بزرگ

درصد معنادار بود؛ مقادیر تمام بارهای عاملی نیز باالی  99اطمینان 
بود )رابطه متغیر آشکار و پنهان(؛ میانگین واریانس استخراج  0.5

طور پایایی بود و همین 0.5ها باالی ( همه مؤلفهAVE) 4شده
 تر از میانگین واریانس استخراج شدهها بزرگترکیبی همه مؤلفه

های مدل تائید توان گفت که روایی همگرای سازهآن بود؛ لذا می
شوند. در بررسی روایی واگرا نیز از آزمون فورنل و الرکر )این می

آزمون روایی واگرا )تشخیصی( را در سطح متغیرهای پنهان با 
تعریف شده  Smart-Pls 2افزار نرماستفاده از ماژولی که در 

)این آزمون روایی واگرا را در سطح  5ضیسنجد( و آزمون بار عرمی
 -Smartافزار نرمماژولی که در توسط پذیر متغیرهای مشاهده

Pls2 سنجد( استفاده شد. در آزمون فورنل و الرکر تعریف شده می
ها نشان داد، جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر یافته

های پنهان گر متغیرپنهان بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دی
چنین نتایج آزمون بار عرضی نشان داد، بارهای عاملی مدل بود؛ هم

هرکدام از متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهده 
گیری موجود در مدل بود و از طرف های اندازهای دیگر مدلپذیره

پذیر بر روی متغیر پنهان متناظرش دیگر بار عاملی هر متغیر مشاهده
پذیر بر بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهده 0.1حداقل 

 بنابراین نتایج این دو آزمون بیانگر روایی؛ متغیرهای پنهان دیگر بود 
 پایایی: در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای واگرا بود.

شود. مقادیر این دو ضریب محاسبه می 6کرونباخ و پایایی ترکیبی
 دهندهنشانبه دست آمد که  7/0برای همه متغیرهای پژوهش باالی 

یری بود. ضرایب پایایی و روایی ذکر شده گاندازهپایا بودن ابزار 
برای پرسشنامه محقق ساخته ارتقا سواد رسانه و عوامل اثرگذار بر 

 مشاهده است.آن در جدول زیر قابل

 
 . اطالعات پرسشنامه محقق ساخته   و محاسبه روایی و پایایی ابزار2ول دج

آلفای  عدب
 کرونباخ

CR AVE MSV ASV 1 2 3 4 5 6 7 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ 78/0 0.30 0.41 61/0 801/0 0.736 باورهای مذهبی

 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ 76/0 53/0 0.08 0.14 57/0 889/0 0.838 برنامه  آموزشی

 ــــ ــــ ــــ ــــ 82/0 52/0 47/0 0.22 0.42 66/0 816/0 0.779 فردی شایستگی

 ــــ ــــ ــــ 0/75 36/0 44/0 39/0 0.24 0.41 56/0 836/0 0.794 مهارت های فناورانه

 ــــ ــــ 77/0 51/0 45/0 53/0 48/0 0.26 0.28 59/0 847/0 0.836 حمایت مدیران

_________________________________ 
1 -Faced Validity 

2 -Content Validity 

3 - Construct Validity 

4 -Average Variance Extracted 

5 - Cross Loadings 

6 -Composite Reliability (CR) 
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 ــــ 81/0 40/0 39/0 33/0 41/0 36/0 0.29 0.32 65/0 862/0 0.831 اجتماعی یهاتیقابل

 79/0 41/0 45/0 42/0 37/0 44/0 39/0 0.31 0.33 63/0 794/0 0.769 ارتقا سواد رسانه ای

ت تائید اس توان گفت: پایایی ابعاد موردبا توجه به جدول فوق می
و  است 0.7زیرا آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی باالی 

است. روایی همگرا مورد تائید است، زیرا  AVE>0.5همچنین 
CR>0.7 ؛CR>AVE  ؛AVE>0.5 طور روایی و همین

 2ASVو  1MSV < AVEواگرا نیز مورد تائید است زیرا

< AVE. 
 هاروش تجزیه و تحلیل داده

های کیفی پژوهش از نرم افزار دادهبرای تحلیل 
3MAXQDAافزاراستفاده شد. نرمMAXQDA ،

 شده گردآوری هایداده و تحلیلتجزیه  برای ایحرفه افزارینرم

نرم افزار  ضمن  در این . است ترکیبی و کیفی هایروش توسط
و  4های کیفی گردآوری شده، از طریق کدگذاری بازتحلیل داده

و انتخابی  نتایج مورد تحلیل قرار گرفت  و در  5کدگذاری محوری
مرحله اول واحد های معنایی )کدهای باز ( و در مرحله دوم 
کدگذاری محوری )مولفه ها  (  و در نهایت سازه )کدگذاری 

 شناسایی شاخص 80 کیفی، بخش از حاصل نتایج انتخابی( براساس
 .شودمی انجام مرحله ای صورت در نرم افزار به کار این البته. شد 
 MAXQDaمفهومی تحقیق حاصل از نرم افزار الگوی ادامه در

 . شودمی ارائه
 

 شایستگی های فردی                          برنامه های آموزشی                              حمایت مدیران
 

 

 

 

                                                                                  

 
 عوامل تاثیر گذار بر ارتقاء سواد رسانه ای
 مخاطبان سیمای جمهوری اسالمی ایران

 
 
 

                                                                                            
 قابلیت های اجتماعی                       مهارت های فن آورانه                 باور های مذهبی              

 مفهومی پژوهش مدل .1 شکل
در بخش کمی جهت تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه محقق 

و   spssساخته  و ارائه مدل تاییدی ساختاری از نرم افزارهای
lisrel   . استفاده گردید 

 
 هایافته

 پردازیم:پژوهش می در ادامه به بررسی سوال
ارتقاء سواد رسانه ای مخاطبین برنامه های زمینه مؤثر بر عوامل 

 کدامند؟ سیمای جمهوری اسالمی ایران
ارتقاء سواد رسانه ای مخاطبین در پی شناسایی عوامل موثر بر زمینه 

_________________________________ 
1 - Maximum Shared Squared Variance (MSV) 

2 - Average Shared Squared Variance (ASV) 

3 Qualitative Data Analysis 

، به بررسی تاثیر  برنامه های سیمای جمهوری اسالمی ایران
شود، متغیرهای آشکار و پنهان  شناسایی شده بر یکدیگر پرداخته می

یعنی آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی 
 مورد بررسی قرار می گیرد.LISRELافزار که با نرم

رابطه بین متغیرها مطابق با نمودار  معنادار بودن تأیید منظور به
برخوردارند  4/0مسیرها از ضرایب بارهای عاملی باالتر از تمامی 

که نشان دهنده مناسب بودن معیار است. حال باید معناداری ضرایب 
 3و  2تخمین زده شده مورد بررسی قرار گیرد که در شکل شماره 

 قابل نمایش است.

4- Open Coding 

5- Axial Coding 
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 استاندارد ضرایب تخمین حالت اثرگذار در . مدل عوامل2شکل

 
 ضرایب معناداری حالت اثرگذار در . مدل عوامل3شکل

درصد  99در دو شکل باال کلیه بارهای عاملی در سطح اطمینان  
 2.58-و  2.58کلیه سواالت در خارج از بازه   معنادار هستند  و

درصد معنادار است .  99قرار داردند بنابراین در سطح اطمینان 
است .با توجه به جدول  0.5همچنین تمامی بارهای عاملی باالتر از 

با درجه  6273.14شود که آماره خی و نمودار باال مشاهده می
ادی نیز به درجه آز 2و نسبت آماری خی  2834آزادی 

شده است  5تر از است و از آنجا که مقدار آن کوچک2.45برابر
تواند داشته باشد توان نتیجه گرفت مدل برازندگی حداقلی را میمی

با این وجود با توجه به مقدار جذر برآورد واریانس خطای 
شده است . همچنین با 0.068( که مقدار آن RMSEAتقریب)

دگی مطلق/ نسبی مانند های برازنتوجه به سایر شاخص
،CFI،،GFI، AGFI  93/0، 91/0، 95/0، به ترتیب با مقادیر  ،

های دارای برازندگی و در مقایسه با مقادیر متعارف برای مدل

توان نتیجه گرفت مدل عوامل اثر گذار بر ارتقا سواد مناسب، می
توان رسانه ساختار مناسبی دارد. بنابراین، با اطمینان بسیار باالیی می

 افتهیدستها به برازش کامل دریافت محقق در مورد این شاخص
 است.

همچنین به منظور تبیین تاثیر عوامل اثر گذار شناسایی شده بر  ارتقا 
 استفاده تائیدی ساختاری معادالت مدلسازی سواد رسانه ای، از

براساس نتایج حاصل شده عوامل علی اثر گذار  بر ارتقا . گردید 
رسانه ای دارای اثر مثبت بوده و این عوامل به میزان تقریبی  سواد 

ن در چنیبینی دانشگاه کارآفرین را دارند. همدرصد قابلیت پیش 89
نمودار زیر، مدل ساختاری پژوهش براساس تخمین ضرایب 

( ارائه شده  tاستاندارد و معناداری ضرایب استاندارد ) مقادیر آماره 
برای این آماره، بیانگر تأیید اثر بین دو  2.58است، مقادیر بیش از 

 درصد است . 99متغیر در سطح اطمینان 
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 مدل ساختاری پژوهش )برای پدیده محوری و شرایط علی( در حالت ضرایب استاندارد .4 شکل
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 معناداری ضرایب استاندارد. مدل ساختاری پژوهش )برای پدیده محوری و شرایط علی( در حالت 5 شکل

ی مقادیر است، کلیه شدهدادههای باال نشان طور که در شکلهمان
پارمترهای مربوط به مدل به همراه بارهای عاملی و ضرایب مسیر 
نشان داده شده است. با توجه به مقادیر ضرایب استاندارد و ضرایب 

های باال )مقادیر تی باالتر از در شکل آمدهدستبهمعناداری تی 
توان چنین استنباط کرد که بین عامل پدیده محوری و ( می2.58

که  گونههمانعوامل اثر گذار، روابط مستقیم وجود دارد. 
دهند، مدل برازش نشان می RMSEAدو و -های خیشاخص
های الگو در جدول کند. خروجیها ارائه میی را به دادهترمناسب

 است. قرارگرفتهی بررسموردزیر 
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 های برازش تحلیل مسیر مدل. شاخص 3 جدول

 نام شاخص
 های برازششاخص

 حد مجاز مقدار

Chi-square/df 2.33  5کمتر از 
RMSEA )0.1کمتر از  0.05 )ریشه میانگین خطای برآورد 
CFI  0.9تر از بزرگ 0.99 (افتهیلیتعد)برازندگی 

NFI )0.9تر از بزرگ 0.95 )برازندگی نرم شده 
GFI )0.9تر از بزرگ 0.93 )نیکویی برازش 

AGFI  0.9تر از بزرگ 0.91 (شدهلیتعد)نیکویی برازش 

های برازش الگو در وضعیت شاخص شودیمکه مشاهده  گونههمان
 است. قرارگرفتهمطلوبی 

 
 نتیجه گیری 

رتقاء سواد رسانه ای تحقیق شناسایی عوامل اثر گذار بر اهدف این 
است. تالش مخاطبین برنامه های سیمای جمهوری اسالمی ایران 

سو پژوهش حاضر از چند منظر واجد اهمیت بسیار است؛ از یک
به شناخت بهتر مخاطبان و رسانه ملی  نسبت به تغییرات پارادایم 

ارادایم جدید مبنی بر رسانه و مخاطب و تشریح الگوی نظری پ
شناخت سواد رسانه جهت رسیدن به   اهداف رسانه ها در جهان 

های مهم تاثیرگذار بر  کند؛ از سوی دیگر مولفهمدرن کمک می
ز استفاده اکند؛ و در نهایت سواد رسانه ای مخاطبین را شناسایی می

یضرورت بومدر دنیا با توجه به یاالگوهای ارتقاء سواد رسانه
اعم از  یاآموزش سواد رسانه ینهیالگوها در کشورمان، هز یازس

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نیروی انسانی و. را کاهش  یهانهیهز
، تجربیات دیگران عاملی خواهد شد که گریدعبارتخواهد داد. به

وخطا دور روش آزمون یریکارگاز به یادر آموزش سواد رسانه
 .میمدنظرمان در این زمینه دست پیدا کن به اهداف ترعیشویم و سر

عالوه بر اهمیت باالی  ارتقا سواد رسانه ای مخاطبین، جایگاه 
افزاید؛ پژوهش سازمان مورد بررسی نیز بر اهمیت پژوهش می

حاضر بر برنامه های سیمای جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
مامی های مصداقی و انضمهمترین رسانه کشور تکیه دارد و داده

پژوهش از این سازمان گردآوری خواهد شد و الگوی نهایی در سطح 
تر آن منطبق بر مالحظات این سازمان است. به منظور  پاسخ دقیق

قا های اثرگذار بر ارتبه سوال اصلی تحقیق مبنی بر شناسایی مؤلفه
،  سیمای جمهوری اسالمی ایران یهامخاطبین برنامه یاسواد رسانه

خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته ،  23با 
مصاحبه شد. با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و تحلیل محتوا 
متون مصاحبه به این سؤال پاسخ داده شد. بر اساس نتایج حاصل از 

یی است. از میان شناساقابلشاخص )گویه(  29بخش کیفی ، 
یی است. این عوامل بانظر شناساقابله مؤلف 6شاخص موجود، 29

گذاری گردید. در نهایت عوامل مؤثر اساتید راهنما و مشاور نام
برنامه های آموزشی -2گویه ( ، 5باورهای مذهبی ) -1صورت ؛ به
مهارت های فناورانه   -4گویه ( ؛6شایستگی فردی )  -3گویه (، 5)
ابلیت های اجتماعی ق -6گویه ( و 5حمایت مدیران ) -5گویه ( ؛  5)
های داخلی و گویه ( شناسایی شد . یافته های برخی از پژوهش 3)

( 5(، مهرابی ) 13نیازی ) (،7( ، بولگر ) 10خارجی از جمله عمر )
با برخی یافته های حاصل از پژوهش حاضر همسو است. اما مولفه 

کیفی در این تحقیق مانند باورهای مذهبی  های حاصل از نتایج بخش
قابلیت های اجتماع در خصوص عوامل تاثیر گذار در هیچ یک  و

از تحقیقات یاد شده یافت نشده است و جنبه نوآوری این مدل را 
 نشان می دهد .  

 
 پیشنهادات

ی باورهای مذهبی، برنامه های هامؤلفهنتایج پژوهش نشان داد که، 
آموزشی، شایستگی فردی ، مهارت فناورانه، حمایت مدیران و 

بلیت های اجتماعی برای شرایط علی ارتقا سواد رسانه مخاطبین قا
 : شودیمشناسایی شد. بر این اساس پیشنهاد 

وسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورمان بستگی به ت-
های علمی و  حضور فعـال شـهروندانی آگـاه و صـاحب توانمندی

اجتماعی دارد. الزم های الزم برای توفیق در زندگی فردی و  مهارت
های درسی کلیه  است بـرای تربیـت چنین شهروندانی در برنامه

مدارس از دوره ابتـدایی تـا پایـان تحصـیالت دانشـگاهی، نقـش 
ای و تربیت شهروندی برای زندگی در عصر  آموزش سواد رسانه

ها و قانون  موزشآتـر شـود . متولیـان ایـن گونـه  جهانی پر رنگ
 .ن را با تصویب قوانین راهم سازندآضمانت مالی و اجرایی گذاران 

نظر به این که تربیت شهروندی یک کوشش و وظیفه ملی تلقی -
ریزی دقیق و  شود و دستیابی بـه اهـداف آن مسـتلزم برنامه می

تدون رویکردها و راهبردهای تازه و نوآورانه بسیاری است بتوان 
رهنمون شد، لذا همان گونه که  هـای آینـده بـه این مقصد در سال
دهد، انجام این مهم تنها  های جهانی در این زمینه نشان می تجربه

های مدارس و نظام آموزش و پرورش  تواند در حوزه مسئولیت نمی
های آموزش سواد  رسـمی کشـور باشـد . بنـابراین الزم اسـت دوره

ود و کل جامعه ای برای شهروندان با استانداردی باال ایجاد ش رسانه
یعنی نهاد خانواده، مدرسه، نهادهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی با 

ای را آغاز  این نوع آموزش درگیر و مشارکت صمیمانه و مسئوالنه
 کنند. الزم به ذکر است که در تحقق این هدف نباید نقش رسانه

های اطالع رسانی را از نظر دور  های ارتباط جمعی و دستگاه
 .داشت

ها و مسئوالن فرهنگی جامعه بایستی اهتمام بیشتری در  وادهخان-
تقویت هویت فرهنگی و ملّی در جوانان نمایند. در کل جهت تحقق 

های عمومی و همگانی و تطابق آن با  این امر، تأکید بر آموزش
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های آموزشی  نیازهای نسل جدید جامعه ایرانی که در قالب برنامه
ویژه رادیو و تلوزیون و  ای جمعی بهه ها و رسانه مدارس، دانشگاه

 .باشد، بسیار ضروری است رسانی قابل اجرا می های اطالع شبکه
های  ها و گروه دادن نوجوانان و جوانان در انجمن ـ شرکت 

های فرهنگی،  داوطلبانه برای مشارکت آنان در تمام عرصه
 .یابد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ضرورت می

خاطب تاثیرگذار مانند روشنفکران، ضرورت توجه به م-
هایی کم و اندک  دانشجویان، جوانان و ... که ممکن است گروه
گان استفاده از نخب باشند، اما به جهت کیفی مؤثر و پرنفوذ هستند

 و روشنفکران می تواند راهگشا باشد.
باورهای مذهبی مخاطبان بر سواد ها نشان داد  ه دلیل اینکه یافتهب-

، از این رو نهادهای فرهنگی و نان تاثیر گذار است رسانه ای آ
های  های مذهبی خود را از طریق شبکه توانند برنامه مذهبی می

 اجتماعی نشر دهند. 
های آموزشی  ای جوانان در قالب برنامه با افزایش سواد رسانه-

در مدارس و آموزش عالی، کنترل و مراقبت در  و غیررسمی رسمی
 های نوین ارتباطی، در افراد درونی شود.  ناوریمیزان استفاده از ف

تــوان بــا شــناخت بیشــتر نســبت بــه شــرایط  می-
اال ها ، شـناخت کارکردهـای تلویزیـون، ب موردنیــاز رســانه

هـای آن و تولیـدات متناسـب بـا نیازهـای  بـردن کیفیـت برنامه
ب و مطرح شـده مطلـو و معنوی روز جامعـه، بـه اهـداف دینی

 .بـرای جامعـه رسـید
 تقویت کارگروه آموزش سواد رسانهالزم است تا از طریق ایجاد و -

پرورش با حضور اساتید و پژوهشگران  و ای در شورای عالی آموزش
 الزم انجام گیرد .افزایی  ای هم حوزه سواد رسانه

جهت استفاده از مستندات تجربی کشورهای پیشرو در امر سواد -
سانه و شیوه پرداختن به برنامه های آموزشی و مدیریت آن در ر

کارگروهی برای مطالعه، تحقیق و شناسایی  سطوح مختلف اجتماعی
 گردد . تشکیل و ..مثل کانادا، ژاپن  این کشورها تجربیات
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