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ABSTRACT

Article Type:

Abstract: The aim of this study was to predict the lifestyle of students based on
the level of media literacy. In this research, a descriptive-correlational research
method has been used. The target population is undergraduate students of Bu
Ali Sina University. By relative stratified sampling and using Krejcie and
Morgan table, the number of samples was 400. To collect the required data,
two questionnaires (researcher-made media literacy questionnaire and standard
lifestyle questionnaire of Lali et al., 2012) were used to determine the validity
of content validity and to calculate their reliability, Cronbach's alpha coefficient
was used. They were calculated in the mentioned questionnaires as 0.91 and 0.88,
respectively. Findings showed that there is a positive and significant correlation
between media literacy and its components (media access, media use, media critical
thinking and media message production) with students' lifestyle but between
media literacy and the type of coverage of the study group. There is an inverse
relationship and significance, which means that the higher the youth literacy of
the youth, the less anti-normative coverage will be. It was also found that all
components of media literacy have the ability to predict the lifestyle of students.
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چکی�ده :پژوهش حاضر ب��ا هدف پیش بینی نوع سبک زندگ��ی دانشجویان بر اساس می��زان برخورداری از سواد
رسانه ای اجرا ش��د .در این پژوهش ،از روش تحقیق توصیفی از نوع همبس��تگی استفاده ش��ده است .جامعه هدف،
دانشجویان کارش��ناسی دانشگاه بوعلی سینا هس��تند که با نمونه گیری طبقه ای نسبی و با استفاده از جدول کرجسی
و مورگ��ان تع��داد نمونه ها  400نفر انتخاب ش��د .برای گ��رد آوری داده های مورد نی��از از دو پرسشنامه (پرسشنامه
محقق ساخت��ه سنج��ش سواد رسانه ای و پرسشنامه استان��دارد سبک زندگی لعلی و همکاران )1391،استفاده ش��د.
برای تعیین روایی از روایی محتوایی و برای محاسبه پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که
مق��دار آنه��ا به ترتیب در پرسشنامه های مذکور  0/91و  0/88محاسبه ش��د .یافته ها نشان داد بین سواد رسانه ای و
مؤلفه ه��ای آن یعنی (میزان دسترسی به رسانه ها ،میزان استفاده از رسانه ها ،تفکر انتقادی در مورد رسانه ها و تولید
پیام های رسانه ای) با نوع سبک زندگی دانشجویان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد اما رابطه سواد رسانه ای
با انتخاب نوع پوشش گروه مورد مطالعه معکوس و معنی داری است؛ به این معنی که هر چه سواد رسانه ای جوانان
بیشتر باشد نوع پوشش های ضد هنجاری نیز کمتر خواهد بود .همچنین مشخص شد همه مؤلفه های سواد رسانه ای
توانایی پیش بینی نوع سبک زندگی دانشجویان را دارند.

واژگان کلیدی :سواد رسانه ای ،سبک زندگی ،رسانه ،دانشجویان

استناد :شریفی رهنمو ،سعید ؛ فتحی حامد ،آیتاله؛ کسانی ،عباسی؛ شریفی رهنمو ،مجید؛ فالح ،مهدی؛ (.)1400پیشبینی نوع سبک زندگی
دانشجویان بر اساس میزان برخورداری از سواد رسانهای (مورد مطالعه :دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلیسینا) .نامه آموزش عالی،)53( 14 ،
صفحه .20
تاریخ پذیرش مقاله99/08/19 :
تاریخ دریافت مقاله98/02/03 :
ناشر :مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و سازمان سنجش آموزش کشور حقمؤلف © نویسندگان.

)انیس یلعوب هاگشناد یسانشراک نایوجشناد :هعلاطم دروم( یا هناسر داوس زا یرادروخرب نازیم ساسا رب نایوجشناد یگدنز کبس عون ینیب شیپ

3

مقدمه و بیان مسئله

بس��یاری از دانشمن��دان و صاحب نظران عل��وم اجتماعی بر این باورند که ترکیب و همگرای��ی فناوري های اطالعاتی و

ارتباط��ی در دهه ه��اي اخیر ما را وارد عصر و جامعه تازه ای کرده که نماد آن اهمیت یافتن اطالعات است که بل 1آن را

جامع��ه فراصنعتی ،2کاستلز 3جامعه ش��بکه ای 4و اومه سائو 5آن را جامعه اطالعات��ی 6نامیده است (کاوه قهفرخی و تاجیک

اسماعیلی ،1396 ،ص .)62جامعه ش��بکه ای موجب تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف سبک زندگی مانند؛ ابعاد سیاسی،

امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است .ویژگی هاي جامعه شبکه ای همچون اقتصاد اطالعاتی ،فرهنگ مجازی و
کاهش اهمیت زمان و مکان در تعامالت اجتماعی ،ویژگی متمایزي به هزاره سوم بخشیده که اصل بنیادین آن اهمیت

مح��وري فرد در عرص��ه فعالیت هاي اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي با بهره گی��ري از ابزارهای نوین ارتباطی و اطالعاتی

اس��ت .زی��را در چنین عصری حرف اول را در سب��ک زندگی افراد می زنند و این رسانه اس��ت که كنش ها و ارزش هاي
اجتماعي را تغيير می دهد (کاستلز1380 ،؛ دادگران و همکاران ،1394 ،ص.)10

تا زمانی که رسانه های جمعی در جامعه حضور نداشتند ،سنت ها و هنجارهای قومی و قبیله ای تعیین کننده چارچوب

سبک زندگی بودند .در چنین فضایی ،سبک زندگی یکنواختی و ثبات زیادی داشت و تغییرات در سبک زندگی به کندی

انجام می گرفت ،زیرا ارتباطات اجتماعی در یک محدوده جغرافیایی مشخص و دسترسی به منابع اطالعاتی محدود بود.
اما با فراگیر ش��دن رسانه ها وضع تغییر کرد .رسانه غريبه ای است آش��نا كه عضوی از خانواده ش��ده ،برای همه داستان

می گوی��د ،اطالع رسانی و آگاهی بخشی می کند ،چیزهایی را که تاکنون نخوانده ،نشنیده و ندیده اند حتی چیزهایی مغایر
ب��ا ارزش های پذیرفته ش��ده را برایشان بیان كرده به آنها نشان می دهد .ارزش ه��ا و نوآوری های جدید به ویژه در تقابل
ب��ا ارزش ه��ای سنتی را به خانواده و به ویژه جوانان ارائه می کند بدون آنکه کس��ی به این بیگانه ایرادی بگیرد؛ بنابراین،

ارزش های سنتی را به چالش می کشد و افراد را دچار تضاد ارزشی می کند (سراجی و همکاران .)1397 ،حقیقت این است
که وجود جذابیت بس��یار زیاد و ارائه بس��یار گسترده و پر زرق وبرق اطالعات در رسانه هر شخصی را که بدون هدف وارد

آن ش��ود ،ساعت ها میخ کوب می کند .درواقع ذهن فرد مانند یک جاروبرقی انواع و اقس��ام اطالعات را در این فضا جذب

می کند؛ اطالعاتی که معلوم نیس��ت هرکدام چه تأثیری در تفکر ،رفتار و سبک زندگی وی می گذارد و چنانکه روزبه روز

ش��اهد غالب ش��دن سبک زندگی اینترنتی بر کاربران جوان هستیم تا جايي که برخی کارشناسان آن را به گارد باز جامعه

ایرانی در مقابل اینترنت تعبیر می کنند (شكرخواه.)1385 ،

بنابراین رسانه های اجتماعی در سا ل های اخیر در زندگی آن چنان تأثیرگذار بوده اند که شکل های ارتباطات اجتماعی
1. Bell
2. Post-Industrial Society
3. Castels
4. Network Community
5. Ome Sao
6. Information Society
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یا به طور کلی نوع سبک زندگی جوانان نیز از این رسانه های جدید تأثیر پذیرفته است که بس��یاری بر این باورند؛ سبک

زندگی حال و آینده جامعه انس��انی به واسطه گس��ترش و تعمیق رسانه های نوین ارتباطی رقم خواهد خورد (معتمدنژاد،

 .)1384از ای��ن رو ،سب��ک زندگی از پردامنه ترین مفاهیم حوزه علوم اجتماعی است که الگویی از اندیشه ها ،احس��اسات،

ش��ناخت ها و کنش ها محسوب مي شود و درمجموع هویت اجتماعی و شخصی فرد را مي سازد كه با اين مضمون؛ نحوه
سامانده��ي زندگي براي تحقق نيازه��ا و خواسته ها با به کارگیری مجموعه اي از رفتارهاس��ت (فاضلی ،۱۳۸۲ ،ص.)۶۹
کوکره��ام )2005( 1سب��ک زندگی را طیف فعالیت هایی که فرد یا گ��روه در آن مشارکت می کنند ،معرفی کرده است .به

نظر وی براي تعريف واژه سبک زندگی با واژه اي ذیشمول روبرو هستيم كه از سليقه فرد در زمينه آرايش مو و لباس

تا سرگرمي و تفريح و ادبيات و موضوعات مربوط ديگر را شامل مي شود .كلمه سبك ،مد را تداعي مي كند ،پس سبك 
زندگ��ي درواق��ع مد يا حالت زندگي يك ف��رد است  .سبك  زندگي معمو ًال با طبق��ه اقتصادي-اجتماعي پيوند دارد و در

تصويري كه فرد از خود مي سازد  ،بازتاب مي يابد (برگر ،1379 ،2ص .)141به هرحال ،چه سبک زندگی را شیوه متفاوت
زندگ��ی در نظ��ر بگیریم و چه معیاری برای تمایز افراد از یکدیگر ،روش الگومند مصرف و ارزش گذاری فرهنگ مادی و
غیرمادی است که تأثیر مستقیمی از فضای رسانه ای دارد (چاوشیان.)1384 ،

بنا بر آنچه گفته ش��د از سبك زندگي در حوزه روان ش��ناسي و جامعه ش��ناسي تعاريفي متعدد ارائه شده كه اكثر قريب

به اتفاق آنان؛ سبك زندگي را روش زندگي و بازتابي كامل از ارزش هاي اجتماعي ،ش��يوه برخورد ،فعاليت ها و تركيبي از

الگوه��اي رفتاري و عادات مصرفي فرد در زندگي مي دانند كه در پي فرايند جامعه پذيري پدید آمده است (آدلر.)1931 ،3

بر این اساس ،شاخص هاي سبك زندگي بايد ابزاري بوده و در جامعه قابل تشخيص و مشاهده باشند .البته صاحب نظران
متع��ددی ني��ز از مقوله مصرف؛ مصرف فرهنگ��ي (رسانه) و فعاليت هاي فراغت در مقام ش��اخص هاي سبك زندگي نام

برده اند .در كنار اين ش��اخص ها می توان از شاخص هايي ازجمله مديريت بدن ،الگوهاي خريد ،نام گذاري كودكان ،رفتار

خانوادگي و الگوهاي مصرف غذا نيز نام برد كه گروهي ديگر از جامعه شناسان به آنها تأکید دارند و همه این شاخص ها

از طریق رسانه های ارتباط جمعی قابل اکتس��اب است .بنابراین عوامل متعدد اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي بر

سبك زندگي اثرگذارند كه در اين ميان رسانه در مقام يكي از متغيرهاي فرهنگي از عوامل مؤثر بر سبك زندگي قلمداد
شده که مهم ترین شاخص در تغییر سبک زندگی جوانان در دنیای معاصر به شمار می رود (پاتر ،1385 ،ص .)58بنابراین،

مهارت های الزم برای داش��تن آگاهی و اطالعات الزم در زمین��ه بهره مندی از رسانه های اطالعاتی و ارتباطی می تواند

استفاده جوانان از رسانه ها را مؤثرتر ،پویاتر و لذت بخش تر کند .هرچند با اش��اعه فناوری های جدید اطالعاتی و ارتباطی
امکانات جدیدی برای توسعه جامعه در ابعاد مختلف گشوده شده است ،اما برای استفاده از پتانسیل آنها مجموعه ای جدید

از صالحیت ها ،مهارت ها ،دانش و نگرش مورد نیاز است (اشرفی ریزی و همکاران.)1393 ،

1. Cockerham
2. Berger
3. Adler
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بر این اساس ،مؤثرترین راه برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی نوپدید ناش��ی از فضای رسانه ها ،عالوه بر تصویب

قوانین ،کس��ب آموزش های تخصصی استفاده مناسب از رسانه های ارتباطی یعنی آموزش سواد رسانه ای است .بنابراین،

ب��ا توجه به تأثیر بس��زای انواع رسانه ها در ابعاد مختلف سبک زندگی انس��ان ها ،اهمیت و ض��رورت مهارت و توانمندی

س��واد رسانه ای بیش ازپی��ش نمود پیدا کرده است و در سیاست گذاری های رسان��ه ای و اجتماعی در دنیا سال هاست که
مسئله ای با عنوان «سواد رسانه ای» مطرح شده است (حق پرست و دهقان شاد)1393 ،؛ زیرا سواد رسانه ای مهارت های
الزم را برای برقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با رسانه ها می آموزد و در عین حال ،دیدگاهی تحلیلی و نقادانه نسبت

ب��ه پیام های رسانه ای ش��بکه های اجتماعی فراهم می کند (کیا و همک��اران )1393 ،چراکه از منظر صاحب نظرانی مانند
کریس��ت و پات��ر )2001( 1سواد رسانه ای توانایی است در جهت دسترسی ،تحلی��ل ،ارزیابی و برقراری ارتباط با پیام های

رسانه ای در اشکال مختلف و توانایی معنی سازی از آن لذا مهارت بنیادین آن تفکر انتقادی است (کیا و همکاران.)1393 ،
بنابراین با توجه به اینکه میزان استفاده و عضویت در رسانه های نوین ارتباطی به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی در

سال ه��ای اخی��ر از افزایش قابل مالحظه ای برخوردار بوده است و نمی توان از عضویت قشر جوان به ویژه دانشجویان در

شهر همدان به عنوان شهری که معروف به پایتخت تاریخ و تمدن است در این گونه از رسانه ها غافل شد ،پژوهش حاضر
به دنبال ش��ناسایی میزان پیش بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان برخورداری از سواد رسانه ای است .به

عب��ارت دیگر ،به دنبال پاسخ به این پرسش است که نوع سبک زندگی دانشجویان تا چه اندازه توسط میزان برخورداری
از سواد رسانه ای قابل پیش بینی است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیش از اش��اره به پیشینه های پژوهشی انجام گرفته در رابطه با موضوع حاضر ،نخس��ت مهم ترین مفاهیم و نظریه های
مرتبط با رسانه و سواد رسانه ای به طور خالصه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مفهوم س�واد رس�انه ای :از اوايل دهه  1370و به خص��وص اواخر دهه  1380به م��وازات افزايش بهره گيری از

دستاوردهای مدرنيته در كشور سريال های ماهواره ای از طريق قاب تلويزيون تا پاسی از شب ،انيس و جليس خانواده های
ايرانی ش��دند .تلویزیون های ماهواره ای به ويژه از نوع فارسی زبان آن در چارچوب نظريه هژمونی با ايجاد سونامی پخش

سريال های عامه پس��ند به باز مهندسی كيان خانواده پرداخته ،به تغيير سبك زندگی در مسيری مغاير با باورهای مذهبی
و ملی مبادرت ورزيدند .در چنين فضايی بود که سواد رسانه ای می توانس��ت كمك كند تا چگونگی استفاده از رسانه ها و
منابع اطالعاتی آنها ياد گرفته شود و اینکه از بين اطالعات ارائه شده توسط رسانه ها چه چيزهايی انتخاب و چه چيزهايی

كنار گذاشته شود (بصیریان جهرمی و بصیریان جهرمی .)1385 ،بنابراین صاحب نظران حوزه ارتباطات از سواد رسانه ای
1. Christ & Potter
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تعاریف متعددی ارائه کرده اند که یکی از مهم ترین تعاریف در این زمینه تعریف تامن )2002( 1است؛ وی سواد رسانه ای را

فیلتری داوری کننده و حافظ هویت می داند و معتقد است با برخورداری از سواد رسانه ای (از انتخاب ساده رسانه ای تا نقد

متن) و رسیدن به سطح عمیق آن (فهم و تفسیر زمینه های متن) فرد می تواند هویت خود را حفظ کند؛ زیرا سواد رسانه ای

ق��درت درك فعاليت رسانه ها و نحوه معنی س��ازی از پیام های رسانه ای را برای کاربران مشخص می کنند (ش��كرخواه،

 ،1380ص .)79حال در ادامه موضوع مورد مطالعه از منظر صاحب نظران حوزه رسانه مورد واکاوی قرار می گیرند.

ديدگاه پاتر :تئوری حاضر الگويی چندعاملی و شامل چهار موضوع اصلی است که عبارت اند از ساختارهای دانش،

منبع ش��خصی ،وظايف پردازش اطالعات و مهارت ها و توانايي ها كه برخورداری مخاطب از مهارت ها شكلی پيوستاری

دارد .از نظ��ر وی تمام رسانه ها منفی نیس��تند ،اما آنچه اهمیت دارد برخ��ورداری از سواد رسانه ای در مقام یک نقشه راه
است .از نظر پاتر ،سواد رسانه ای در بهترين شكل به مخاطب در پردازش پيام به شكل گزینشگری و معنی سازی كمك

می کند .بر این اساس ارتباط اين عوامل فضايی -حلزونی و نه سطحی است .لذا در هر برش عرضی يكي از عوامل سواد
رسان��ه ای قرار دارند و از این رو هر يك از عوامل عامل ديگ��ر را پشتيبان می كنند (سپاسگر ،1384 ،ص .)128مجموعه
مدنظر اين نظريه پرداز حوزه ارتباطات از مهارت های كنشی سواد رسانه ای دربرگيرنده مواردی مانند؛  .1تحليل (شكستن

پي��ام به عناصر معنی دار) .2 ،ارزش��يابی (داوری درباره ارزش پيام يا امكان مقايس��ه عناصر پي��ام) .3 ،گروه بندی (تعيين

اج��زای مشاب��ه و متفاوت پيام) .4 ،استقراء (نتيجه گيری از برخی اجزای پيام و تعميم آن به بقيه اجزا) .5 ،قياس (استفاده
از اصول��ی فراگير برای تبيين موارد خاص) و  .6تركيب و خالصه سازی (جمع بندی پیام های مختلف در ساختاری جديد،

ارائه توصيفی روشن ،درست و فشرده از پيام) (طلوعی ،1391 ،ص.)87

دي�دگاه تام�ن :به نظر تامن و همكارانش سواد رسانه ای همانند فيلتری داوری كننده عمل می کند چنان كه جهان

متراك��م از پي��ام ،از اليه های فيلتر رسانه ای عبور می کند تا ش��كل مواجهه با پيام معنی دار ش��ود .پيام رسانه ای از منظر

اي��ن صاحب نظ��ر سواد رسانه ای در سه اليه عم��ل می کند :اليه اول) اهميت برنامه ريزی ش��خصی در نحوه استفاده از
رسانه هاس��ت .ب��ه اين معنی كه مخاطب توجهی بيشتر به انتخاب و تماش��ای برنامه های مختلف همت گمارده حس��اب

شده به استفاده از تلويزيون ،ويدئو ،بازی های الكترونيكی ،فيلم ها ،و ديگر رسانه ها می پردازد و ميزان مصرف را كاهش

می دهد .اليه دوم و سوم) مهارت الزم برای تماشای انتقادی رسانه هاست .با اين مهارت ها مخاطب به تجزیه وتحلیل و
پرسش درباره چارچوب ساخت پيام و جنبه های جاافتاده در آن می پردازد .آنچه در اين اليه اهميت دارد ش��ناخت حقايق

و فهم پیام از سوی مخاطب پيام است (طلوعی ،1391 ،ص.)79

دي�دگاه هاب�ز :از نظر هابز 2سواد رسانه ای توان ارزيابی پیام های رسان��ه ای است كه در دو سطح عمل می کند :از

ي��ك س��و و در سطح مقدماتی مخاطب به موضوع ها و پرسش هايی مانند چه كس��ی پیام های رسانه ای را می آفريند؟ از
1. Tomne
2. Hobbs
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چ��ه فنون��ی استفاده می کند؟ و با چه هدفی پيام را ارسال می کن��د؟ توجه دارد و در سطحی عمیق تر مخاطب ارزش ها و

سبك های زندگی پنهان و مستتر در پيام را مدنظر قرار می دهد به اين ترتيب سواد رسانه ای از نظرگاه اين متفكر به مثابه

مفهوم��ی اصلي از دو اليه تشكيل می ش��ود .يكی اليه مركزی و ديگ��ری پيرامونی است كه در اليه مركزی مؤلفه های

اصلی ارتباطات رسانه ای شامل ارزش ها و سبك های زندگی ارائه شده در پيام بررسی می شود .ويژگی اصلي اليه مركزی

ب��ر خ�لاف اليه پيرامونی اين است ك��ه ويژگی های پنهان تر پيام را در برمی گیرد و ب��ه همين دليل فهم سواد رسانه ای

مبتن��ی بر آن پيچيده تر از الي��ه پيرامونی است .مخاطبی كه از چنين سطحی از سواد رسانه ای برخوردار ش��ود می تواند

ارزش ه��ا و سبك های زندگی آش��كار و پنهان را تشخيص دهد لذا از دانش��ی بيشتر و عميق تر برخوردار است (سپاسگر،

 ،1384ص.)124

س�بك زندگي :برای بیان چارچوب نظری پژوهش حاضر در بخش سبک زندگی از نظریه وبر استفاده شده است.
3

وبر در ميان جامعه ش��ناسان كالسيك تنها كس��ي است كه بدون هيچ گونه انديشه اي مبس��وط درباره مصرف و نقش آن

در دني��اي مدرن از مفهوم سب��ك زندگي استفاده كرده است .وي براي بررسي و قشربن��دي اجتماعي سه مفهوم طبقه،
گ��روه منزلت و حزب را معرفي کرده است .مفهوم سبك زندگي حاصل بس��ط تأم�لات وبر درباره گروه منزلت است .به

اعتقاد برخي از اندیشمندان جامعه شناسی ،وبر واژه سبك زندگي را براي اشاره به شيوه هاي رفتار ،لباس پوشيدن ،سخن

گفتن ،انديشيدن و نگرش هايي كه مشخص كننده گروه هاي منزلت متفاوت بودند و در ضمن الگويي براي كس��اني كه
مي خواستند جزئی از اين گروه هاي منزلتي متفاوت باشند به كار گرفت (فاضلی ،1382 ،ص.)28

بنابراين به گمان وبر سبك هاي زندگي عالوه بر آنکه موجد تفاوت بين گروه ها مي ش��وند به برتري هاي منزلتي نيز

مشروعيت مي بخشند و معيارهاي قضاوت اجتماعي و ارزيابي اخالقي را تعريف می کنند .دستاورد ديگر وبر تأکید كردن
بر كاركرد سبك زندگي در جهت انسجام بخشی به گروه هاي اجتماعي است .در نظر وبر افرادي كه سبك زندگي مشابه

دارند نوعي انس��جام گروهي را تجربه می کنند كه ناش��ي از شباهت در رفتار و الگوي مصرف (متأثر از رسانه) است .اين

انس��جام گروهي می تواند به سرمايه اجتماعي نيز تبديل ش��ود .وجه ديگر انسجام اجتماعي ناشي از سبك زندگي مشابه،

ناظ��ر ب��ر تبديل سبك هاي زندگي به خرده فرهن��گ است .چراکه وبر سبك زندگي را چنان ب��ه كار مي برد كه گويي از

خرده فرهن��گ سخن مي گويد (همان) .بنابراین فناوري هاي نوي��ن اطالعاتي و ارتباطي فراملي مانند ماهواره ،اينترنت و
شبکه هاي اجتماعي مجازي در روند جامعه پذيري جوانان حضوري فعال دارند و اين مسئله باعث ايجاد خرده فرهنگ هایی

در ميان آنان ش��ده و آنچه در حال رخ دادن است ،تفکيک هويت هاي مختلف افراد در یک جامعه رسانه ای ش��ده است

(عدلی پ��ور و همکاران .)1393 ،پژوهشگران حوزه رسانه نيز اين مهم را درك كرده اند و ش��اهد اين مدعا ،پژوهش هایی
است كه با توجه به نظريه هاي مربوطه انجام گرفته است.

مهرابی ( )1398در پژوهشی با عنوان «جایگاه خانواده در تحقیقات سواد رسانه ای» بیان کرد که امروزه سبک زندگی
خانواده ه��ا به ویژه جوانان بر اساس مؤلفه های سواد رسانه ای کام ً
ال قابل ش��ناسایی است و از راه ارائه آموزش های الزم
3. Weber
نامه آموزش عالی ،سال  ،14شماره  ،53ص.20-7 .

8
می توان آن را توسعه داد .یزدانی و همکاران ( )1398در پژوهش خود با عنوان «نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات مد
در فضای مجازی» دریافتند؛ آگاهی از مد و فشن ،میزان شناخت و اعتماد به وبالگ ها ،کسب اطالعات بیشتر ،جذابیت
باالی تبلیغات ،سهولت و دسترسی راحت از فضای مجازی باعث می ش��ود دانشجویان از رسانه های جدید استفادهکنند.

بر اساس داش��تن سطحی از سواد رسانه ای ،میزان تمایل آنان به نوع سبک زندگی غربی در بین جوانان قابل ش��ناسایی

اس��ت ،زی��را افرادی که سواد رسانه ای آنان مطل��وب بود از چنین مدگرایی هایی پرهیز می کردند .مهدی زاده و خاش��عی

( )1397در پژوهشی با عنوان «نقش رسانه ها در انتخاب سبک زندگی سالمت محور» به این نتیجه دست یافتند که بین
نوع مصرف رسانه ها و سبک زندگی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد .به عبارتی هرچه قدر میزان سواد رسانه ای افراد

مورد مطالعه باالتر باش��د به همان میزان نیز سبک زندگی سالم تری خواهند داش��ت .کهنگی و قادیان انارمرزی ()1396

در پژوه��ش خ��ود رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی جوانان را بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که بین ابعاد
مختل��ف سواد رسانه ای مانند؛ نگاه انتقادی به پیام ه��ای رسانه ای ،گزینش آگاهانه رسانه ها و درک محتوای رسانه ای با

سبک زندگی جامعه مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد .مقدس زاده و صفاهیه ( )1396در پژوهشی با عنوان «سواد
رسانه ای و آگاهی از آسیب های ش��بکه های اجتماعی» به این نتیجه دست یافتند که با توجه به زندگی در عصر اینترنت

و استف��اده روزافزون جوانان از رسانه های تعامل��ی و از سویی افزایش آسیب های اجتماعی نوپدید فضای مجازی در نوع
زندگی آنان ،سواد رسانه ای می تواند نقش مؤثری در کاهش این نوع آسیب ها و استفاده نقادانه و هوشمندانه از شبکه های

اجتماعی داشته باشند که این امر باعث شکل گیری سبک زندگی هوشمندانه ای در بین جوانان گردند .ثابتی راد ()1395
در پژوهش��ی ب��ا بررس��ی نقش سواد رسانه ای در تحقق سب��ک زندگی اسالمی -ایرانی ،به ای��ن نتیجه دست یافت که؛

برنامه های تدوین شده تأثیرات مطلوبی بر سبک زندگی گروه مورد مطالعه داشته است .بنابراین ،برنامه ریزان باید با توجه
به تأثیر سواد رسانه ای در انتخاب سبک زندگی ،برنامه های مربوطه سبک زندگی را با توجه به دستورات الهی و ش��رایط

روز تنظیم کنند که پاسخ گوی هر ش��رایط و زمان باش��د .کوثری ( )1395در پژوهشی با عنوان «سواد رسانه ای و زندگی

در عرص��ه نوین» به این نتیجه دست یافت که سواد رسان��ه ای با جایگزین کردن رویکرد ایجابی به جای رویکرد سلبی
باور ندارد که مصرف کننده باید در معرض رسانه ها قرار نگیرند بلکه معتقد است مصرف کننده رسانه ها در عین دسترسی

به رسانه ها و با سوادآموزی رسانه ای نس��بت به نوع سبک زندگی فرهنگی  -دینی خود واقف ش��ده و از پیامدهای سبک
زندگ��ی تحمیلی ب��ه دور خواهد بود .فتحی و جعفری ( )1395در پژوهشی با بررسی رابطه نوع مصرف رسانه ای و سبک
زندگ��ی در بین دانشجویان به ای��ن نتیجه دست یافتند که بین نوع استفاده از رسانه ها با سبک زندگی دانشجویان رابطه

معنی داری وجود دارد .به عبارتی هرچه قدر میزان سواد رسانه ای افراد مورد مطالعه باالتر باشد به همان میزان نیز سبک

زندگی مطلوب تری خواهند داش��ت .همچنین نتایج نشان داد که ماه��واره بیشترین تأثیرات رسانه ای را بر سبک زندگی
افراد داش��ته است .فلس��فی و نیرومند ( )1393در پژوهشی با بررسی رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی در بین گروه
سنی  18-15ساله به این نتیجه دست یافتند که بين سواد رسانه ای و ابعاد آن شامل آگاهي از هدف های پنهان پیام هاي
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رسان��ه ای ،درك محت��واي پیام هاي رسانه ای ،گزينش آگاهانه پیام هاي رسانه ای ،نگ��اه انتقادي به پیام هاي رسانه ای و
درنهایت تجزیه وتحلیل پیام هاي رسانه ای با سبك زندگي رابطه اي مثبت و معني دار وجود دارد.

در خ��ارج از ایران نی��ز پژوهشگرانی مانند مورا ،)2019( 1با ارزیابی مهارت های س��واد رسانه ای و زندگی که بر روی

جوان��ان پرتقال��ی اجرا داد به این نتیج��ه دست یافت که رسانه ها تم��ام زندگی جوانان پرتقالی را تح��ت تأثیر قرار داده

است .همچنین جوانانی که از این نوع رسانه ها به ویژه ش��بکه های اجتماعی استفاده می کنند در سطح پایینی از مهارت

تجزیه وتحلی��ل ی��ا تفکر انتقادی ق��رار دارند و سطح دانش پایه ای آنها در بیشتر م��وارد در پایین ترین سطح مقیاس قرار

دارد .بنابراین ،برای در امان ماندن از این نوع پیامدها باید مهارتی به نام مهارت سواد رسانه ای به این افراد آموزش داده
ش��ود .بولگر و دویس��ون )2018( 2در پژوهشی با عنوان «شبکه های اجتماعی ،وعده ،آسیب ها و آینده سواد رسانه ای» به

ای��ن نتیج��ه دست یافتند که سواد رسانه ای در دنیای حاضر و پیش رو به یک مرکز جاذبه تبدیل ش��ده است که با وجود

انواع رسانه های مختلف که با مطرح شدن اخبار گوناگون و بمباران خبرهای رسانه ای که هیچ کس در کمین آن در امان

نیس��ت باید آموزش مهارت سواد رسانه ای در سیاست گذاری آموزشی مدنظر قرار گیرند .اشمیت )2015( 3در پژوهشی با
عنوان «آموزش سواد رسانه ای در سطح دانشگاه» به این نتیجه دست یافت که دانشجویان هنگام استفاده از شبکه های

اجتماع��ی و رسانه ها در معرض انواع محتوای رسانه های و پیامدهای ارزش��ی و فرهنگی مختلف قرار دارند و مهم ترین
راه برای آموزش سواد رسانه ای ،آموختن ش��یوه تجزیه وتحلیل کردن و تولید محتوای رسانه ای به دانشجویان است .زیرا

تنه��ا از راه آموزش صحیح سواد رسانه ای است که می توان ای��ن قشر را از معرض انواع آسیب های اجتماعی -فرهنگی

این رسانه ها دور کرد .بعد از آموزش های موردنظر مشخص ش��د سطح سواد رسانه ای آنان از وضعیت مطلوبی برخوردار

است ،بنابراین سبک زندگی مطلوب تری نیز دارند .ریگان )2015( 4در پژوهشی با بررسی تأثیرات استفاده از ش��بکه های

اجتماعی بر نوع زندگی جوانان به این نتیجه دست یافت که استفاده بیش ازحد از اینترنت و به ویژه ش��بکه های اجتماعی
با تجارب روان ش��ناختی منفی همچون؛ افسردگی ،خشم و رفتارهای کاهش دهنده تنش و آسیب تحصیلی که تمام ًا نوع

زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده بود ،همراه است .سپس با بررسی بیشتر مهم ترین راه کاهش این گونه از آسیب ها را
آم��وزش س��واد رسانه ای قلمداد کرده است .بنابراین ،مرور پیشینه ها نشان داد که در پژوهش های نامبرده بر اثرات مثبت

سواد رسانه ای بر نوع سبک زندگی جوانان تأکید ش��ده است ،لیکن نوآوری این پژوهش نس��بت به پژوهش های پیشین

توج��ه کردن به ابع��اد مختلف سبک زندگی از زوایایی مختلف (نوع ارتباط ،اوق��ات فراغت ،توانایی حل تعارض و سبك

پوشش جوانان) و چگونگی ارتباط آن با مؤلفه های سواد رسانه ای است.

1. Moura
2. Bulger & Davison
3. Schmidt
4. Regane
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بر مبنای مواردی که در ادبیات و پیشینه تحقیق مطرح ش��د ،مدل مفهومی این پژوهش به صورت ش��کل ( )1تدوین

شده است.

هدف و پرسشهای پژوهش

هدف کلي از اجرای اين پژوهش ،شناسایی میزان پیش بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس برخورداری از سواد

رسانه ای در بین دانشجويان کارشناسي دانشگاه بوعلی سینا بود .پرسش های پژوهش به قرار زير است:

 .1وضعیت سواد رسانه ای دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلی سینا چگونه است؟
 .2وضعیت سبک زندگی دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلی سینا چگونه است؟

 .3بی��ن س��واد رسانه ای با نوع ارتباط برقرار کردن دانشجويان مقطع کارش��ناسي دانشگاه بوعلی سینا چه رابطه ای وجود

دارد؟

 .4بین سواد رسانه ای با نوع گذراندن اوقات فراغت دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلی سینا چه رابطه ای وجود

دارد؟

 .5بین سواد رسانه ای با توانایی حل تعارض دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلی سینا چه رابطه ای وجود دارد؟

 .6بین سواد رسانه ای با انتخاب سبک پوشش دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلی سینا چه رابطه ای وجود دارد؟
 .7تا چه اندازه سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان سواد رسانه ای قابل پیش بینی است؟
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روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی ،از نظر روش های کمی گردآوری داده ها توصیفی -تحلیلی و از نظر اجرا

به روش همبستگی اجرا شده است .جامعه آماری این پژوهش دانشجويان کارشناسي دانشگاه بوعلی سینا همدان به تعداد
 7136نف��ر ب��ود که برای تعیین حجم نمونه از این جامعه با استفاده از جدول کرجس��ی و مورگان و با روش نمونه گیری

طبقه ای نس��بي  400نفر به عنوان نمونه تعیین ش��د .در ادامه برای گرد آوری داده های مورد نیاز از دو پرسشنامه استفاده
ش��د .پرسشنامه اول به صورت محقق ساخته در زمینه سنجش سواد رسانه ای در  4بعد و  23گویه بر اساس طیف لیکرت

(خیلی کم=  ،1کم= ،2تا حدودی= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد= )5تنظیم شده است .این پرسشنامه بر اساس تقسیم بندی ذیل
ک��ه ش��امل :دسترسی (گویه های  1تا  ،)6استفاده (گویه های  7تا  ،)10تفکر انتق��ادی و تحلیل و ارزیابی (گویه های 11

تا  ،)17تولید پیام های رسانه ای ( 18تا  )23تدوین ش��د .دومین پرسشنامه که پرسشنامه استاندارد (سبک زندگی لعلی و

همکاران )1391،است؛ در  4بعد و  32گویه تنظیم شده که این پرسشنامه نیز بر اساس تقسیم بندی ذیل که شامل :نوع
ارتب��اط (گویه ه��ای  1تا  ،)8نوع گذراندن اوقات فراغت (گویه های  9تا  ،)15توانایی حل تعارض (گویه های  16تا  )24و
انتخاب سبک پوش��ش ( 25تا  )32تدوین ش��ده است .برای تعیین روایی آنها از روایی محتوایی و همچنین برای محاسبه

می��زان پایای��ی پرسشنامه های مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  0/91و  0/88محاسبه ش��د .سپس داده های

گردآوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین ،درصد ،آزمون کالموگرف -اسمیرنوف،

آزمون Tتک گروهی ،آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام در محیط نرم افزار  spssتجزیه وتحلیل شد.
یافتهها

داده های گرد آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مناسب ،مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
جدول ( )1نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع دادهها
متغير

تعداد نمونه

Zمقدار

سطح معنی داری

سبک زندگی

400

1/416

0/056

سواد رسانه ای

400

1/321

0/085

با توجه به نتایج آزمون کالموگروف -اسمیرونوف در جدول ( )1می توان اظهار کرد که متغیرهای اصلی پژوهش یعنی

سب��ک زندگ��ی و سواد رسانه ای نرمال است؛ زیرا سطح معنی داری مقادیر  Zدر هریک از متغیرها بزرگ تر از  0/05است

( .)p<0/05بنابراین می توان از آزمون های پارامتریک برای تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده کرد.
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پرسش  -1وضعیت سواد رسانه ای دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلی سینا چگونه است؟
جدول ( )2بررسی وضعیت سواد رسانهای

مؤلفه ها

شاخص متغیر

میانگین
مشاهده شده

انحراف
استاندارد

میانگین
1
آماری

tمقدار آماره

درجه آزادی

سطح
معنی داری

سواد رسانه ای

3/17

0/72

3

7/14

399

**0/0001

دسترسی به
رسانه ها

3/17

0/64

3

3/54

399

**0/0001

میزان استفاده از
رسانه ها

3/22

0/74

3

10/04

399

**0/0001

تفکر انتقادی در
مورد رسانه ها

3/16

0/76

3

6/79

399

**0/0001

تولید پیام های
رسانه ای

3/14

0/72

3

2/32

399

*0/026

* در سطح  0/05معنی دار است ** .در سطح  0/01معنی دار است.
نتای��ج آزم��ون  tتک گروهی در جدول ( )2نشان می دهد میانگین سواد رسان��ه ای دانشجویان  3/17با انحراف معیار

 0/72ب��ه دس��ت آمده است ک��ه از میانگین آماری ( )3بزرگ تر اس��ت و این تفاوت در سط��ح  0/01معنی دار است زیرا
( )p<0/01بنابرای��ن ب��ا  99درصد اطمینان می توان گفت که میزان سواد رسانه ای گروه موردمطالعه باالتر از حد متوسط
( )3است.

پرس�ش  -2بین سواد رسانه ای با نوع ارتباط برقرار کردن دانشجويان کارشناسي چه رابطه ای

وجود دارد؟

 .1میانگین نظری آماره هر گویه در مقیاس پرسشنامه سواد رسانهای  3است زیرا 1+2+3+4+5 =15÷5 =3
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جدول ( )3رابطه سواد رسانهای با نوع ارتباط برقرار کردن دانشجویان

مؤلفه ها

رابطه متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

سواد رسانه ای

400

0/219

**0/0001

دسترسی به رسانه ها

400

0/221

**0/0001

میزان استفاده از رسانه ها

400

0/215

**0/0001

تفکر انتقادی در مورد رسانه ها

400

0/224

**0/0001

تولید پیام های رسانه ای

400

0/217

**0/0001

* در سطح  0/05معنی دار است.

** در سطح  0/01معنی دار است.

نتایج آزمون همبس��تگی پیرسون در جدول ( )3نشان می دهد که بین سواد رسانه ای و نوع ارتباط برقرار کردن گروه

م��ورد مطالع��ه ( p=0/0001و  )r= 0/219رابطه مثبت و معنی داری در سطح  0/01وج��ود دارد؛ به عبارتی با  99درصد
اطمینان می توان گفت که با افزایش سواد رسانه ای دانشجویان ،میزان سالم سازی ارتباطات نیز افزایش پیدا خواهد کرد

و برعکس.

پرس�ش  -3بین سواد رس�انه ای با گذراندن اوقات فراغت دانشجويان کارشناسي چه رابطه ای

وجود دارد؟

جدول ( )4رابطه سواد رسانهای با نوع گذراندن اوقات فراغت دانشجویان

مؤلفه ها

رابطه متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

سواد رسانه ای

400

0/239

**0/0001

دسترسی به رسانه ها

400

0/263

**0/0001

میزان استفاده از رسانه ها

400

0/251

**0/0001

تفکر انتقادی در مورد رسانه ها

400

0/232

**0/0001

تولید پیام های رسانه ای

400

0/213

**0/0001

* در سطح  0/05معنی دار است.
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نتای��ج آزمون همبس��تگی پیرسون در ج��دول ( )4نشان می دهد که بی��ن سواد رسانه ای و نوع ارتب��اط برقرار کردن

دانشجوی��ان ( p=0/0001و  )r=0/239رابط��ه مثبت و معن��ی داری در سطح  0/01وجود دارد؛ ب��ه عبارتی با  99درصد
اطمین��ان می توان گفت ک��ه با افزایش سواد رسانه ای گروه موردنظر ،میزان سالم سازی تفریحات نیز افزایش پیدا خواهد

کرد و برعکس.

پرسش  -4بین سواد رسانه ای با توانایی حل تعارض دانشجويان کارشناسي چه رابطه ای وجود دارد؟
جدول ( )5رابطه سواد رسانهای با توانایی حل تعارض دانشجویان

مؤلفه ها

رابطه متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

سواد رسانه ای

400

0/237

**0/0001

دسترسی به رسانه ها

400

0/262

**0/0001

میزان استفاده از رسانه ها

400

0/228

**0/0001

تفکر انتقادی در مورد رسانه ها

400

0/247

**0/0001

تولید پیام های رسانه ای

400

0/212

**0/0001

* در سطح  0/05معنی دار است.

** در سطح  0/01معنی دار است.

نتای��ج آزمون همبس��تگی پیرسون در جدول ( )5نشان می دهد که بین سواد رسان��ه ای و توانایی حل تعارض جوانان

( p=0/0001و  )r=0/237رابطه مثبت و معنی داری در سطح  0/01وجود دارد؛ به عبارتی با  99درصد اطمینان می توان
گفت که با افزایش سواد رسانه ای گروه موردمطالعه ،میزان توانایی حل تعارض نیز افزایش پیدا خواهد کرد و برعکس.

پرس�ش  -5بین س�واد رسانه ای با انتخاب سبک پوشش دانش�جويان کارشناسي چه رابطه ای

وجود دارد؟
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جدول ( )6رابطه سواد رسانهای با سبک پوشش دانشجویان

مؤلفه ها

رابطه متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

سواد رسانه ای

400

-0/218

**0/0001

دسترسی به رسانه ها

400

-0/232

**0/0001

میزان استفاده از رسانه ها

400

-0/219

**0/0001

تفکر انتقادی در مورد رسانه ها

400

-0/201

**0/0001

تولید پیام های رسانه ای

400

-0/220

**0/0001

** در سطح  0/01معنی دار است.

* در سطح  0/05معنی دار است.

نتای��ج آزمون همبس��تگی پیرس��ون در جدول ( )6نش��ان می دهد که بین س��واد رسانه ای و سبک پوش��ش جوانان

( p=0/0001و  )r=-0/218رابطه منفی و معنی داری در سطح  0/01وجود دارد؛ به عبارتی با  99درصد اطمینان می توان

گفت که با افزایش سواد رسانه ای گروه هدف ،میزان تأثیرپذیری گروه مورد مطالعه از رسانه های مختلف در جهت داشتن

پوشش نامناسب کاهش پیدا خواهد کرد و برعکس.

 )6تا چه اندازه نوع س�بک زندگی دانش�جویان بر اس�اس میزان سواد رس�انه ای قابل پیشبینی

است؟

جدول ( )7رگرسيون چندمتغیره همزمان بين مؤلفههای سواد رسانهای و سبک زندگی
مجموع
میانگین
درجه
شاخص ها مجذورات
dfآزادی مجذورات
SS
رگرسيون

49/651

4

9/199

باقيمانده

47/006

543

0/085

كل

91/8

515

Fآماره

ضریب
ضریب
سطح
همبستگی
R2تعیین
معنی داری
()R

ضریب
تعیین
اصالح
 R2شده

دوربين
واتسون

96/85

0/492

0/450

1/93

0/0001

0/762

ب��ا توجه به مقدار  R2تعدیل ش��ده ،مؤلفه های سواد رسانه ای ،مجموع�� ًا  49درصد از واریانس نمره های سبک زندگی

جوان��ان را تبیی��ن می کنن��د .به عبارت دیگر ،تنها  49درص��د از تغییرات میزان سبک زندگی ،ناش��ی از مؤلفه های سواد
رسانه ای آنان است.
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جدول ( )8نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان برای پیشبینی سبک زندگی بر اساس مؤلفههای سواد رسانهای
ضرایب استاندارد
B

میانگین
خطای
استاندارد

مقدار ثابت

2/029

0/061

ضرایب
استاندارد

t

سطح
معنی داری

32/348

0/0001

Beta

مفروضه های هم خطی
تولرنس
Tolerance

تورم
واریانس
VIF

دسترسی به
رسانه ها

0/081

0/031

0/211

3/123
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0/447

2/236

مهارت
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4/980

0/0001

0/419

2/384

فهم انتقادی
پیام های
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0/100

0/041

0/168

3/359

0/001

0/346

2/893

مهارت تولید
پیام های
رسانه ای

0/112

0/032

0/137

4/711

0/0001

0/688

1/453

به منظور ش��ناسایی و مقایس��ه شدت و جهت تأثیر مؤلفه های سواد رسانه ای ،ضرایب بتا نیز محاسبه شده ،با توجه به

مقادی��ر  Betaو سطح معنی داری همه مؤلفه های سواد رسانه ای یعنی دسترسی به رسانه ها ،مهارت استفاده از رسانه ها،

فه��م انتق��ادی پیام های رسانه ای و مهارت تولی��د پیام های رسانه ای با نوع سبک زندگی دانشجویان کارش��ناسی رابطه
معنی دار داشته و وارد مدل رگرسیون شدند ،بنابراین همه مؤلفه های سواد رسانه ای ،توانایی پیش بینی نوع سبک زندگی

جوان��ان را دارن��د .تأثیر مؤلفه دسترسی به رسانه ها مثبت و به اندازه  ،0/211تأثیر مؤلفه مهارت استفاده از رسانه ها مثبت

و ب��ه ان��دازه  ،0/222تأثیر فهم انتق��ادی پیام های رسانه ای مثبت و به ان��دازه  0/168و تأثیر مهارت های تولید پیام های

رسانه ای نیز مثبت و به اندازه  0/137است .با توجه به اینکه سطح معنی داری مقدار  tبه دست آمده کمتر از  0/05است،
این مؤلفه ها سهم معنی داری در پیش بینی نوع سبک زندگی جوانان دارند و باالترین پیش بینی مربوط به مهارت استفاده
از رسانه ها ( )0/222و کمترین مربوط به مهارت های تولید پیام های رسانه ای ( )0/137است.

بحث و نتیجهگیری

پژوه��ش حاضر با ه��دف پیش بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان برخ��ورداری از سواد رسانه ای در بین
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دانشجوی��ان کارش��ناسی دانشگاه بوعلی سینا اجرا ش��د .یافته های منتج از پژوهش حاضر نش��ان داد؛ گروه مورد مطالعه
از نظ��ر س��واد رسان��ه ای در وضعیت مطلوبی قرار دارن��د و میانگین آن باالتر از حد متوسط است .ل��ذا در ادامه در جهت

تجزیه وتحلیل پرسش های مطرح ش��ده در این پژوهش؛ پرسش دوم یعنی رابطه بین سواد رسانه ای با نوع ارتباط برقرار
ک��ردن دانشجویان تبیین ش��د به این صورت که با باال رفتن سواد رسانه ای اف��راد ،نوع ارتباط آنها نیز بهبود پیدا می کند

ک��ه این یافته ها با پژوهش مهدی زاده و خاش��عی ( )1397همس��و ب��ود .طبق پرسش سوم ،بین س��واد رسانه ای با نوع

گذران��دن اوق��ات فراغت گروه مذکور رابطه معنی داری وجود دارد؛ چراکه یافته ها نشان دهنده ش��دت رابطه متوسط بین
ای��ن دو متغیر است و جهت مس��تقیم یعنی با افزایش میزان سواد رسانه ای ،میزان سال��م بودن چگونگی تفریحات آنان
نیز افزایش می یابد .بنابراین ،اهمیت دادن به آموزش سواد رسانه ای جامعه از برجس��ته ترین نکات دیدگاه های تفس��یری

است .در همين خصوص ،واتسون و گليزر ( )2000مهارت های پنج گانه؛ تحليل ،استنباط ،ارزشيابي ،استدالل استقرايي و

استدالل قياسي را برای تفکر انتقادی در جهت سواد رسانه ای ارائه کرده اند که در تحليل سواد رسانه ای به شدت احساس

مي ش��ود .طبق پرسش چهارم ،با افزایش میزان سواد رسانه ای ،توانایی حل تعارضات از جانب آنان نیز بیشتر می ش��ود.

در سراس��ر مبادالت و روابط اجتماعی ،ح��ل تعارضات همچون روان کننده ای چرخ های کن��ش اجتماعی را راحت تر به

حرکت درمی آورد ،چراکه جامعه در چنین حالتی نس��بت به عملکرد خود واقف بوده و پیامد رفتارهای قبل از حل تعارض
کنت��رل می ش��ود که مهرابی ( )1398و یزدانی و همکاران ( )1398نیز در پژوهش ه��ای خود به این نتیجه رسیده بودند.
طبق پرسش پنجم نیز بین سواد رسانه ای با نوع سبک پوشش جوانان رابطه کام ً
ال معنی داری وجود دارد پس با توجه به
معکوس بودن جهت این رابطه مشخص می ش��ود که با افزایش میزان سواد رسانه ای ،نوع پوش��ش غیر اسالمی جوانان

نیز کاهش پیدا می کند که این نتیجه با پژوهش یزدانی و همکاران ( )1398همس��و است .درنهایت ،طبق پرسش ششم،

هم��ه مؤلفه های سواد رسان��ه ای ،توانایی پیش بینی نوع سبک زندگی جوانان را دارند ک��ه باالترین پیش بینی مربوط به
مه��ارت استف��اده از رسانه ه��ا ( )0/222و کمترین نیز مربوط به مهارت های تولید پیام ه��ای رسانه ای ( )0/137است که
مجموع ًا یافته های احصائی با نتایج پژوهش های مهدی زاده و خاش��عی ( ،)1397قادیان انارمرزی ( ،)1396مقدس زاده و

صفاهیه ( ،)1396ثابتی راد ( ،)1395فتحی و جعفری ( ،)1395فلسفی و نیرومند ( ،)1393مورا ( ،)2018اشمیت ( )2015و

ریگان ( )2015نیز همس��و است .در خصوص این نتایج به دست آمده و بر اساس نظریه های پاتر ،تامن و هابرز می توان

گف��ت؛ همه رسانه ها منفی نیس��تند ،ام��ا آنچه اهمیت دارد برخورداری از سواد رسانه ای در مق��ام راهنما است .زیرا سواد

رسانه ای به مخاطب در پردازش پيام كمك می کند چراکه عوامل سواد رسانه ای به مانند؛ تحليل ،ارزش��يابی ،گروه بندی،

استقراء و قیاس و تركيب و خالصه سازی از طریق آموزش رش��د پیدا کرده است .بنابراین مخاطبی كه از چنين سطحی

از سواد رسانه ای برخوردار شود می تواند ارزش ها و سبك های زندگی آشكار و پنهان را تشخيص داده و از دانشی بيشتر

و عميق تر برخوردار شود.

بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
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 -ب��ا توج��ه به اهمیت محوری سالمت در جامعه و با عنایت به مطل��وب نبودن سبک زندگی سالم در جامعه ،تمامی

رسانه ه��ای جمعی ،به ویژه رسانه های مجازی ،به دلیل حضور گس��ترده در سبد مصرف رسانه ای آحاد جامعه ،از ظرفیت

کنشگرانه افراد برای ایجاد تحولی الزم و ضروری استفاده کنند .برای این منظور ،الزم است رسانه ها ،با تزریق اطالعات
سال��م ،از ظرفیت های موجود در تک تک افراد جامعه به ویژه دانشجوی��ان برای بهبود وضعیت سالمت عمومی و تحقق

محور توسعه کشور بهره گیری کنند.

 -محتوا سازی و ایجاد جذابیت در رسانه های داخلی.

 -تأليف بس��ته های آموزش��ي سواد رسانه ای متناسب با نيازهای دانشجويان با تأکيد بر نقش تفکر انتقادی در جهت

ارتقای ميزان سواد رسانه ای دانشجويان

 -تدوین برنامه های مرتبط با آموزش های مهارت های استفاده از رسانه های نوین ارتباطی (سواد رسانه ای) در سطوح

مختلف به خصوص دانشگاه ها به منظور کاهش تنش های سبک زندگی.

 -برگزاري مداوم و منظم نشست ها و همايش هاي تخصصي مرتبط با موضوعات سواد رسانه ای توسط دستگاه هاي

مرتب��ط همچون؛ وزارت علوم تحقيقات و فناوري ،نی��روی انتظامی و صداوسیما به صورت ساليانه و آموزش مهارت هاي
مطالعه يا تماشاي انتقادي رسانه هاي مختلف به جوانان از طريق دستگاه هاي مرتبط نامبرده.

 -آماده سازي كتابچه هاي راهنما با محتوای آموزش سواد رسانه ای به منظور آگاهي بخشي به جامعه.
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