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 چکیده
 یهاا مصرف رساانه  یزانفهم عامه از علم و شناخت م یزانپژوهش بدنبال شناخت م این

مه از فهم عا یزانمنظور م ینا یاست. برا یکدیگرو رابطه آن با  یشهروندان تهران یهمگان

و باا   یپژوهش، در سطح کم ینشد. ا یدهسنج یو رفتار ینگرش ی،علم در سه بعد شناخت

سال شهر  11 یمردان و زنان باال یزو افراد مورد مطالعه ن ستانجام گرفته ا یمایشیروش پ

ها با کمک داده یعنوان نمونه در نظر گرفته شد. پس از گردآورتن به 044تهران هستند که 

ها ارائه شاد.  داده یلو تحل یفدر سطح توص یجها مورد پردازش و نتاداده ی،آمارافزار نرم

از علم در سطح متوسا  اسات. البتاه در بعاد      عامهپژوهش نشان داد که فهم  هاییافته

 یازان در سطح باال اسات. دربااره م   یدر سطح متوس  و در بعد نگرش یو رفتار یشناخت

 یناسات. در با   یینیدر سطح پا یزانم ینشان داد ان یجنتا یزن یهمگان یهامصرف رسانه

 یجنت بوده است. نتاا ینترماهواره و ا یزیون،مصرف مربوط به کتاب، تلو یشترینها برسانه

مصارف   یزانم ینرابطه ب یعنی یاصل یهفرض دهدینشان م یزپژوهش ن هاییهآزمون فرض

نشاان  هم  یرمس یلانه و تحلچندگ یونرگرس یجشد، نتا ییدها با فهم عامه از علم تأرسانه

 قیمبه صورت مست یو طبقه اجتماع یالتتحص یزانها، ممصرف رسانه یزانم یرداد سه متغ

مخاطبان، سن،  یازها با نرسانه یانطباق محتوا یزانها، ماعتماد به رسانه یزانم یرهایو متغ

 یار تأهال باه صاورت      یتجنس، و وضع یت،فعال یتوضع یرستان،در دب یلیرشته تحص

 دارند. یبا فهم عامه از علم رابطه معنادار یممستق

 مخاطبان. یازها با نرسانه یانطباق محتو یزانها؛ مها؛ اعتماد به رسانه: فهم عامه از علم؛ مصرف رسانهکلیدیواژگان

                                                           
 .mmforghani@yahoo .یئطباطبا عالمه دانشگاه اریدانش -2

 .khaniki@gmail.hadi .یئطباطبا عالمه دانشگاه اریدانش -1

 ارتباطات علومی ادکتری دانشجو و( رانداکیا) رانیا اطالعاتی فناور و علوم پژوهشگاهی علم أتیه عضو -3

 Shahriari@irandoc.ac.ir .یئطباطبا عالمه دانشگاه
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 مقدمه

به اعجاز علم در حل  یرکه در کشاکش رونق علم در سده اخ یماگر از آندسته افراد نباش حتی

 یآنرا در تمام ینفوذ و گستردگ توانیمیبشر معتقد بودند، اما نم یهامشکالت و پرسشهمه 

از  یکیاز آن به عنوان  ی. علم و محصوالت فناورانه ناشیمانکار کن یانآدم یاتح یهاجنبه

 یاتح یهادوره ی. نامگذارشودیجوامع شمرده م یگذارو ارزش یبندمهم دسته یهاشاخص

جوامع  یغالب زندگ هاییوهاز ش یکو ... نشان از غلبه هر  یصنعت ی،اورزبشر به دوران کش

 یانبن جوامع دانش یا ی،را به دوران انفجار اطالعات، جامعه اطالعات یبوده است. دوران کنون

موج به  ین. اکندیم یتو نفوذ علم در جامعه معاصر حکا یتها خود از اهمنام ینم. اشناسییم

 یراندر ا یراست. شواهد ز یدهرس یزدر حال توسعه ن یاو  یافتهتوسعه کمتر یساحل کشورها

 است: یتوضع ینا یانگرب

 19 یش)افزا شودیافزوده م یو پژوهش یها و مراکز آموزشدانشگاه یانروزه بر تعداد دانشجو هر

ها و و مهارت یفتعر یدجد یها. رشته(یرسال اخ 39 یکشور در ط ییدانشجو یتجمع یبرابر

رشته مصوب  1292) شودیجامعه اضافه م یهاو انتخاب یازهابه فهرست ن ینینو یهافهحر

و  یقاتوزارت علوم، تحق یآموزش عال یزیرآمار دفتر برنامه یناساس آخر بر یدانشگاه

هزار عنوان کتاب  95به  یکاست )انتشار نزد یرو به فزون یعلم یها(. شمار چاپ کتابیفناور

 .(91در سال  یعلم

آغاز به کار  یزیونیتلو یدجد یهاکانال ی،علم یهاساعات پخش برنامه یشبر افزا افزون

 یعلم یهعنوان نشر 2329است ) یشرو به افزا ی. عنوان و شمارگان مجالت علمکنندیم

 یها به موضوعات علمدر روزنامه یشتری(. صفحات و مطالب ب یجیترو یو علم یپژوهش

 یانجمن علم 334برخوردار است ) ییاز رشد باال یعلم هایمنانج یس. تأسیابدیاختصاص م

 یتاهم یجامعه به علم و فنّاور دهدینشان م هاین( . همه ا2393فعال در کشور در سال 

اطالعات سازمان  یگرد یشمرده است. از سو یروزمره خود جد یو نقش آن را در زندگ دهدیم

 یسوادنفر ب یلیونم 15به  یکنزد 2393 الکه در س دهدینشان م یرانا ینهضت سوادآموز

 یاطالعات در کنار آنچه به عنوان رشد علم ینکم سواد در کشور وجود دارد . ا یامطلق و 

 .شودیم یدهآنان د یاناست که م یعنوان شد نشان از شکاف

 سالهیستانداز بخود را نشان داده است. سند چشم یزن هاگذارییاستتوجه در امر س این

 ینرا در افق ا یرانیبه صراحت جامعه ا یشمس یهجر 2151در افق  یرانا یاسالم یورجمه

اول  یگاهبه جا یافتهو دست  یعلم و فناور یدتوانا در تول یشرفته،انداز، برخوردار از دانش پچشم

و  یافزاربر جنبش نرم یدبا تأک یجنوب غرب یایدر سطح منطقه آس یو فناور یعلم ی،اقتصاد
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 (.2311، 2151در افق  یرانا یاسالم یانداز جمهور)سند چشم کندیم یمم...ترسعل یدتول

 هاییرساختز ینتررا از مهم یکشور مقوله علم و فناور یسند نقشه جامع علم همچنین،

تمدن  یایکه اح ییتا جا داندیمختلف م یهارقابت در عرصه یکشور و ابزار جد یشرفتپ

همه جانبه در علم  یشرفتیها را درگرو پملت یاندر م یشروپحضور سازنده، فعال و  ی،اسالم

 (.2319 ی،انقالب فرهنگ یعال یشورا یرخانه)دب داندیم

در کشور، توجه  یتوسعه علم و فناور یراهبرد کالن خود را برا ینسند، دوم ینآنجا که در ا تا

تحقق  یمل یاز راهبردها یکیو  داندیجامعه م یاصل یهااز گفتمان یکیآن به  یلبه علم و تبد

 ای)شور شماردیبر م یاهداف نظام علم و فناور یشبردپ یها برارسانه یتآن را استفاده از ظرف

 (.2319 ی،انقالب فرهنگ یعال

 ی،علم یاتبه نشر توانیم یاناند که از آن مگوناگون یدر جامعه علم یارتباط ابزارهای

 یبا روش هایافتهو  یمها مفاهکرد که در آناشاره  یعلم یهاو انجمن یتخصص هاییشهما

با قالب خاص خود  یدرست یکه اگر سخن حت یاگونه. بهشوندیو ارائه م یابیارز یه،خاص ته

 .یابدیانتشار نم ارزشارائه نشود 

 یزیدانشمندان و همگان، آن چ یاناند که در ارتباط مکالوو نشان داده یکسپاردو و فل رافائل

فهم  یکارهایعلم نقش دارد و پ یگسترش اجتماع یتدر موفق یگرمورد د از هر یشکه ب

 ی،ارتباط با مردمان عاد یدانشمندان در برقرار یینه توانا رساند،یم یتعلم را به موفق یهمگان

علم  یفهم همگان یهاآغازش یاست که متول ییبودن سازمان دهندگان و نهادها ایهکه حرف

 (.299-299: 2311یدی،هستند )وح

شدن آن،  یهمگان یقشدن علم از طر یکدمکرات ها،یدهسرعت گردش اطالعات و ا افزایش

 یجاداشتغال، ا یهاو فرصت یها و مشاغل علممهارت یمعرف یاو  یجادشدن علم، ا یبصر

 اند.ها بشمار رفته( از آثار مثبت بازتاب علم در رسانه2319 ی،)فاضل یاحرفه هاییتهو

 یرشاما پذ آید،یحساب ممدار بهجامعه دانش یکدر  یهسته مرکز ی،دانش علم اگرچه

از دولت  یشتریمحدود، دانشمندان را مجبور کرده که اگر پول ب یهاو بودجه یعموم

به کار گرفته شوند.  یدشوند که در آن همه شهروندان با یردرگ یاستاز س یدر نوع خواهندیم

اطالعات و عالوه بر  یاست که رسانه، منبع اصل یه مخاطباطالعات ب رائها هایاستس یناز ا یکی

 (.1559، )رودر آیدیحساب مبه یشبرا یعموم یدصحنه بحث درباره عقا ینا

علم؛  یو معنو یماد یبانیهمچون: به دست آوردن پشت یجینتا تواندیها معلم در رسانه بازتاب

 یعلم؛ منافع اقتصاد هاییتمحدودو  هاییشناخت توانا یقاز علم توسط همگان از طر یتحما

توسط شهروندان؛ کاهش شکاف  یبهتر زندگ یریتمد ی؛اقتدار و نفوذ مل ی؛و فرد یدر سطح مل

( را 19 -99: 2319 یا،برخاسته از علم )پا یاخالق یهاارزش یتتقو یا یجادان مردم؛ و ایدانش م
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 به دنبال داشته باشد. یزن

باشد. هر رسانه بر اساس  یزن یواجد آثار منف تواندیها مبازتاب علم در رسانه یگرد یسو از

به  یوابستگ یده،نوع مخاطب برگز ی،منافع اقتصاد یاها و اصول، منابع چون: ارزش ییهاشاخص

 ه. بپردازدیخبر م یبانبه دروازه یژهو یبه قدرت، به شکل یوابستگ تریطورکلبه یااحزاب و 

 شده خواهد بود.گفته یهااز مالک ینه تابععلم توسط رسا ییبازنما ی،عبارت

انعکاس علم و  یوهاست که از ش یها، چالشبازتاب علم در رسانه یهااز دغدغه یگرد یکی

دانشمندان و خبرنگاران به وجود آمده است. دانشمندان  یاندو گونه ب یانآن م یدستاوردها

که  کنندیم یداز علم تأک یوجوهرسانه و نوع مخاطب خود بر  یمعتقدند خبرنگاران به اقتضا

: 2311 یدی،)وح شودیگذاشته نم یشعلم ارائه و به نما یترهگذر کل ینو از ا ستپسند اعامه

علم توسط دانشمندان  ییبازنما یوهباورند که زبان و ش ینسو خبرنگاران بر ا(. از آن1 -359

 ینیدانشمند را برج عاج نش نگاه، ین. خبرنگار در ایستمخاطب عام ن یقابل درک و جذاب برا

 که عاجز از ارتباط با جامعه است. داندیم

 یهامتناسب رشته یعبه عدم توز توانیها مطرح گسترده علم در رسانه یگرد یامدهایپ از

آن ندارد  یعلم یتبه اهم یموضوع ربط یکتوجه رسانه به  یزانها اشاره کرد. مدر رسانه یعلم

مورد  یهارشته یشتر. بشودیدر رسانه پرداخته نم یطور مساوهب یعلم یهاو به همه رشته

 (.2319 ی،و فاضل 1559هستند )شافر ،  یعیطب لومبحث از ع

. شودیرابطه علم و رسانه مطرح م یرامونپ یفراوان یهاشده سؤال اساس آنچه تاکنون گفته بر

 یبا برخ یسهود، و در مقاهاست با وجود عمر اندک خسال یراندر ا یهمگان یهاعلم و رسانه

 یعلم و فناور یجرفتار رسانه در ترو یرامونپ یفراوان یهااند، اما پرسشکشورها، در حال تعامل

مراجعه  هاییزهو انگ یازدرباره انواع ن یآن بر مخاطب قابل طرح است. اطالعات چندان یرو تأث

در حوزه علم مخاطبان  یابیالعتر رفتار اطو از آن نامشخص یستها در دست نمخاطب به رسانه

 است.

مصرف رسانه و  یانم یاو انطباق دارد؟ آ یمخاطبان سازگار یازها با نموضوعات علم در رسانه آیا

 شود؟یمشاهده م یامخاطبان رابطه یاطالعات علم یزانم

 یهامربوط به علم در انواع قالب یهااز مطالب خود را به حوزه یبخش یهمگان یهارسانه بیشتر

انتشار  یاو  یژهصفحات و یاتنوع در اختصاص صفحه  ین. ادهندیخبر، مقاله، ... اختصاص م

مکتوب قابل  یرغ یهادر رسانه یژهو یهامکتوب و برنامه یهادر رسانه یعلم هاینامهیژهو

ها، توسط رسانه یخاص علم یهاپرداختن به حوزه یلو دال هایاستاز س یاست. جدا هدهمشا

خوانده در صورت  یحت یر؟خ یا رسدیمطالب به دست مخاطب هدف م ینا یستن مشخص

 یگرد یاست؟ از سو یرفتهآن اعتماد دارد و آن را پذ یتبه حج دانیمیشدن توسط مخاطب، نم
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را در مخاطب نسبت به حوزه علم به وجود  یمطالب چه نگرش ینا زمان،در طول  دانیمینم

 آورده است؟

« در فهم عامه از علم یهمگان یهانقش رسانه یزانم» یپژوهش بررس مسئله یب،ترت بدین

مورد توجه و  یزانبه چه م یهمگان یهادانسته شود رسانه شودیم یپژوهش سع یناست. در ا

دارند؟  یآنان نقش یعلم یهاها در پاسخ به ابهامات و پرسشرسانه یاآ گیرند؟یمطالعه قرار م

 یانم یاآ ینکهو ا شود؟یمشاهده م یها تفاوتاز رسانه یکد به هر اعتما یزانو م جعهدر مرا یاآ

وجود  یهمبستگ یاآنان رابطه  یدانش علم یها با سطح عموممطالعه و رجوع به رسانه یزانم

 دارد؟

 عامه از علم فهم

فهم »دارند:  یدفهم عامه از علم با سواد و نگرش تأک یهاو همکاران در بحث تفاوت باویر

از مفهوم سواد تنها به سواد و نگرش در هم  یقنه آنچنان عم یدنیلغز توانیز علم را ما یهمگان

اندک در  یفهم مشترک است که همگان دانش یناز خود در ا یشپ یاتدانست که با ادب یدهتن

و فهم عامه از علم  یحال، موضوع سواد علم ینبا ا(. 2311 یدی،)وح« دارند یعلم یهاینهزم

جالب توجه است،  دهد،یم یتجامعه به علم اهم یاعضا یعموم یقبه عال که یهرکس یبرا

 (.1551به دست آوردن آن اتفاق نظر وجود نداشته باشد )آلن،  چگونگی دربارههرچند 

بر دانش  یشترب یخود را به فهم عامه از علم داد. سواد علم یجا یجبه تدر یاز سواد علم بحث

در بر  یزافراد را ن یهااز علم، عالوه بر آن، نگرش یمومفهم ع یمتمرکز بود ول یافراد متک

 (.2395 ی،راد و مرشد ی)قانع گیردیم

مسأله را روشن  ینبر نگرش به عنوان عنصر شاخص در مفهوم فهم عامه از علم، ا تأکید

و توجه به  یستن یکاف یو سواد علم یمثبت دانش اندوز یهاکه توجه صرف به جنبه سازدیم

علم و عامه  یندارد. گزارش بودمر در مورد رابطه ب یتدر علم اهم یعم از مثبت و منفها انگرش

به  ییهاو سوءظن یستن ییدکنندهمردم لزوماً تأ یهامسأله بود که نگرش ینا گر یانمردم، ب

است که بعد از سال  ییریتغ ینتردر نظر گرفتن نگرش، مهم(. 2311 یدی،علم وجود دارد )وح

 (.2395 ی،راد و مرشد یلحاظ شد )قانع یاجتماع هاییمایشو پ قاتیدر تحق 1555

مقصود »و فاقد تخصص است.  یرکارشناستوسط افراد غ یعامه از علم، فهم موضوعات علم فهم

 ی. فهم همگانیستعلم ن یهاشاخه یاز تمام یرفراگ یفهم، البته به دست آوردن دانش یناز ا

و اقتضائات آنها را در بر  یجار یعلم هاییشرفتز پا یو آگاه یروش علم یعتعلم، فهم طب

نظران، آنچه تا کنون از مفهوم فهم صاحب یبرخ یدگاهد(. 213: 2311یدی،)وح «گیردیم

 یناز علم مطرح شده است، بر اساس مدل کمبود است. مدل کمبود، نقص را فقط در ب یهمگان
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، منتقدان اظهار داشتند که که علم ادعا یندر برابر ا یکه. در حالکندیمردم جست و جو م

باهم توافق نظر  یعلم یمبر سر مفاه یزو دانشمندان ن یستاز خلل ن یو عار یکپارچه یتیکل

و  یکه کمبود را متوجه جامعه علم یدانجام یریمدل درگ یریگانتقادات به شکل ینندارند. ا

شده و عالوه بر  یرگدر یهاکمبودها معطوف به طرف ید،کرد. در مدل جد یعلم ینهادها

 ینطرف یجامعه گشوده است، بر کمبودها یک یکه علم به رو ییهاو راه یعلم یدستاوردها

منجر به تالش  یکردیرو ینشد. چن یدتأک یزکننده علم نو وجوه نگران هایاعتبار یفهم علم، ب

 هاییگذاریاستعامه مردم و متخصصان علم و توجه به س ینب یمشارکت یفضا یجادا یبرا

 (.2395 ی،راد و مرشد یمرتبط با مردم عامه و دانشمندان گشت )قانع

. او معتقد است که داندینم یوحدت مفهوم یک یشدن علم را دارا یهمگان یآلن، روندها

روزمره  یجامعه وجود دارد و توسط افراد در زندگ یشدن علم در بستر هنجار یهمگان یندفرآ

امر موجب تکه تکه  ینباورند که ا ینبر ا یتچون گلداسم ینی. اگرچه منتقدشودیساخته م

مشخص  یبه روشن ینقطه نظر علم یگرشدن د یهمگان یقاز طر یطور به شود،یشدن علم م

که  دادیم یحرا توض هایییتاز واقع یامجموعه کرد،یکه آلن از آن دفاع م ینخواهد بود. علم

 (.1551بود )آلن،  درک خواهد یرقابلعامه غ یبرا هایتواقع ینا

 پژوهش یو مدل مفهوم چارچوب

اند اما با قرار داده یلاز آثار رسانه بر مخاطب را مورد تحل یارتباطات وجوه متفاوت هاینظریه

عنوان کاشت، به یهو نظر یاستفاده و خشنود رسدیپژوهش به نظر م ینا یتوجه به پرسش اصل

 ینقش و آثار رسانه را بر سطح اطالعات علم توانندیبهتر م یقتحق هاییهفرض یاصل یهپا

مصرف و  یالگو یریگشکل یندفرا هایهنظر ینکنند. ا یمورد نظر پژوهش، واکاو طبانمخا

 .دهندیآن را موردتوجه قرار م یاستفاده از رسانه و آثار ارتباط

در نظر گفته  یدبا یرسانه مالحظات متعدد یرانجام گرفته، در تأث یقاتاذعان مطالعات و تحق به

 اند از:شود که عبارت

سه  ینا یانم یکاما تفک شوندیقائل م یزتما یو رفتار یعاطف ی،اثرات شناخت یانم معموالً

 ییرعملکرد رسانه در تغ یگر،د یامکان ندارد. از سو یسادگها، بهآن یمنطق یبسطح با ترت

 ییراست در عمل موجب تغدارد. رسانه ممکن  یوجوه متعدد یزمخاطبان ن ینگرش و رفتارها

را آسان  ییرشدت(، تغ یاکند )شکل  یجادا یصور ییربه وجود آورد، تغ ییرتغ تهشود، ناخواس

 (392 -395: 2319 یل،شود )مک کوا ییرمانع تغ یاکند  یتکند، آنچه را موجود است تقو

 هایتئور یناز ا کیها را در کدامرسانه یرگذاریتأث یادو بن یاصل یشهسؤال که ر ینپاسخ به ا در

توپ  یکاز  یوجوه هایننگاه کرد، هرکدام از ا یبعدتک توانیسراغ گرفت؟ نم توانیم یشترب
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 و یها ناکافرسانه یراتتأث یریتک متغ هاییین( تب2991) ینهستند و به قول روب یستالکر

 (.452: 2311 ینیک،و دوم یمراند )ونامناسب

 توانندیعوامل خارج از رسانه و مخاطب هستند که م گرفت که یجهنت گونهینا توانمی

 (.2319)شکرخواه،  یانجامدبه رد مطلق رسانه ب یحت یاکاهش  یش،را افزا یرگذاریتأث

 یو اجتماع یاقتصاد یگاهتأهل، پا یتوضع یالت،کاربران مانند: سن، جنس، تحص هایویژگی

از علم  یرسانه و فهم عموم ینابطه بر یندهستند که در فرا یرهاییاز آن دسته متغ ی،خانوادگ

 .کنندیم یفانقش ا

رسانه و  ینرابطه ب ینداست که در فرا یگریمهم د یانجیعامل م یزرسانه مورد استفاده ن نوع

 گذاردیم یرکه تأث یستتنها محتوا ن یر. در موضوع تأثکندیم یفااز علم نقش ا یفهم عموم

اثر  ینتررکه مارشال مک لوهان معتقد است مهمگذارند. همانطو یرتأث یزها نشکل رسانه

ها، از رسانه یتو لذا، آثار پراهم گذارندیاست که بر عادات درک و تفکر ما اثر م اینها رسانه

(. محققان 391 -393: 2312و تانکارد،  ینها )سورآن ینه از محتوا شود،یم یها ناششکل آن

مثال فانکاورز و شاو  یاند. بران را بسط و توسعه دادهتفکر مک لوها یشه،اند ینا یگیریبا پ یگرد

 یندهایمجدد محتوا و فرا یمو تنظ یکاربا دست یوترو کامپ یزیونتلو یلم،کردند که ف استدالل

 یتجربه مصنوع یو نوع گذارندیاثر م یتبر درک و فهم مخاطب از واقع ی،تجربه ارتباط

سرعت حرکت،  ییراند از: تغعبارت یربه مصنوعخلق تج یفنون برا یناز ا ی. بعضآفرینندیم

کنار هم  یداد،از رو ییهابخش ینگلچ یگر،صحنه به صحنه د یکاز  یپرش آن ،مجدد یشنما

. یبصر یهاانگاره ییو جابجا یبمجزا، و ترک یمکان یاو  یبه لحاظ زمان یدادهایگذاشتن رو

 یبه همراه داشته باشد و موجب دگرگون یآثار تواندیم ی،نوع تجربه مصنوع ینبا ا یادمواجهه ز

 (.399 -399: 2312و تانکارد،  ینگردد )سور هنگیفر ینیبجهان یتکل

مخاطبان،  یازها با نرسانه یکننده مانند انطباق محتوایلتعد یرهایپژوهش از متغ ینا در

ده است. استفاده ش تریقدق یینبه منظور تب یزمخاطبان ن یفرد هاییژگیاعتماد به رسانه، و

 است: یرپژوهش حاضر بوده است به شرح ز یکتئور یکه مبنا هایییهخالصه نظر

است و  یمختلف پردازانیهآن بر مخاطب مورد توجه نظر یرمصرف رسانه و تأث یزانم موضوع

از رسانه  یشتریب یرمصرف تأثبا افراد کم یسهفرض که افراد پرمصرف در مقا ینهمواره ا

 ها است.از رسانه یاریاد بسمورد اعتق پذیرندیم

مدّت و نوع مواجهه و  یزان،استنباط کرد که م توانیم یزپرورش ن یاکاشت  یهاساس نظر بر

و  یزانگفت که هرچه م گونهینا توانیرسانه بر فرد مؤثر است. م یکردنِ محتوا یتلق یواقع

 یشترب یرکند، احتمال تأث تلقییمواجهه را واقع یو هر چه فرد محتوا یابد یشمدّت مواجهه افزا

مواجهه را  یو هر چه فرد محتوا یابدو مدّت مواجهه کاهش  یزان. برعکس هرچه متاس
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از عوامل  یگرد یکینوع مواجهه  ینکمتر است. همچن یرکند، احتمال تأث تلقییرواقعیغ

 .شودیبر افراد قلمداد م یرگذارتأث

ندارند و  یافراد ارتباط هاییازمندیبه ن هامیاپ کهیهنگام ی،استفاده و خشنود یهنظر براساس

 یاثرها هایامپ ینا کند،یم یتکامالً کفا یامپ یافتافراد قبل از در یاجتماع هاییتواقع

 هاییتخأل واقع کهیبدون اثرند. در نقطه مقابل هنگام یادارند  یزیناچ ییردهندگیتغ

 کهیاحساس شود و هنگام آورند،یم شناخت، عمل و فراغت فراهم یبرا یکه چارچوب عی،اجتما

از  توانندیم هایامپ ینباشند، ا یازمندها نشده رسانه یافتجهات به اطالعات در ینمخاطبان از ا

 ترتیبینادهند. به ییرکنش آشکار رفتار مخاطب را تغ یا یتفعال یا یعاطف یا یشناخت یثح

مخاطبان و درجه  یاجتماع هاییتقعوا ینسب یتکفا یدبا یاماثر پ بینییشو پ تبیین یبرا

به نقل از  یچفلور و بال روک یها را در نظر گرفت )دمخاطبان به اطالعات رسانه یازمندین

 (.29: 2341 ،دهقان

 ینا یقبه دنبال آن است که مخاطبش را حفظ کند که معموالً به دو طر یاهر رسانه عالوه،به

مخاطب.  یقبه عال ییگومخاطب؛ دوم، پاسخ یازهاین به ییگو. اول، پاسخدهدیعمل را انجام م

. دهدیحفظ ارتباط قرار م یطرسانه را در شرا یقش،مخاطب و عال یازهاین یانتوازن م یبرقرار

مخاطب  یازهایبه ن یااست. اگر رسانه یهارتباط کامالً دوسو ینشغل رسانه است، بنابرا ینا

 .شودیپاسخ ندهد، ارتباط مخاطب با او قطع م

و اهداف  هایزهخود، انگ یبر اساس بافت اجتماع یاستفاده و خشنود یهبر اساس نظر افراد

از ارتباط  یزن یمتفاوت یاساس بازخوردها ینو بر ا کنندیاز رسانه دنبال مرا در استفاده یمتفاوت

. کنندیخود اعمال م یهاها، احساسات و شناختها را در ارزشخود با رسانه گرفته و آن

 یشترمند باشد؛ بو جهت یکاربران در استفاده از رسانه ابزار هاییزههرچه اهداف و انگ ابراینبن

و  یطور عادتتر از استفاده از رسانه بهرسانه بر افراد پررنگ یرکه تأث رودیاحتمال م

 باشد. مندیرجهتغ

به صورت  شیاست که افراد مخاطب، کم و ب ینا یاستفاده و خشنود یهفرض نظر ترینمهم

 یترضا ینا یزان. مسازدیرا فراهم م یترضا یشترینهستند که ب ییفعال، به دنبال محتوا

 (.44-49: 2393 زاده،یفرد دارد )مهد یقو عال یازهابه ن یبستگ

اهداف  یبرا یشترها بکه از رسانه یشد مخاطبان یمدع توانیبا توجه به مطالب فوق، م بنابراین،

 است. یشترفهمشان از علم ب کنندیاست استفاده م شانیاصل یازکه ن یعلم

رسانه  یداتبودن تول یواقع یزانهر چه درک مردم از م ی،استفاده و خشنود یهاساس نظر بر

خواهد بود  یشترب یزرسانه ن یرمثبت باشد تأث یانگرش مخاطبان به رفتار رسانه یاباشد و  یشترب

 (.2311 ینیک،و دوم یمر)و
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کردنِ  یتلق یواقع یزاناستنباط کرد که م توانیم یزپرورش ن یاکاشت  یهاساس نظر بر

مواجهه را  یگفت که هرچه فرد محتوا گونهینا توانیها بر فرد مؤثر است. مرسانه یمحتوا

 تلقییرواقعیمواجهه را غ یاست. برعکس هرچه فرد محتوا یشترب یرکند، احتمال تأث تلقییواقع

 است. کمتر یرتأث الکند، احتم

بر  یها مبتندر رسانه هایامپ ی( نشان داد که چنانچه محتوا2919)  یچپژوهش پترو نتیجه

چنانچه  یدنبال خواهند داشت. به عبارتبه یزباشند، اعتماد مخاطبان و جامعه را ن یتواقع

را به  استوار باشد، اعتماد جامعه یانسان یهاو ارزش یتها بر واقعاز طرف رسانه یارسال هاییامپ

 دنبال خواهد داشت.

مطرح  یررا در موضوع تأث یرز هایفرضیشپ توانی( م2341پور ) یعاساس پژوهش فرامرز رف بر

 نمود:

 خواهد بود یشترمخاطب ب یبر رو یامآن پ یرباشد تأث یشترب یامپ یک یندهچه جاذبه گو هر

 خواهد بود. یشترب یامپ یرثباشد، جاذبه او و تأ یشترب ینندهدر نظر ب یندهگو یکچه ارزش  هر

خواهد  یشترب یامشپ یربا مخاطب برقرار کند، تأث یبتواند روابط احساس یشترب یندهچه گو هر

که مخاطب خود را با او همانند  یخواهد شد، تا جائ یلقهرمان تبد یکبود و از نظر مخاطب به 

 خود قرار خواهد داد. یاحساس خواهد نمود و او را الگو

از  یرپذیریو تأث یردقرار گ یمورد بررس یدبا یزن یام،پ کنندگانیافتو در ینبمخاط شرایط

 است. یتیو وضع یفرهنگ ی،اجتماع ی،روان یولوژیکی،تابع عوامل ب یجمعارتباط یلوسا

 مؤثر است. یرگذاریدر تأث یزن یارتباط یلوسا یفیتک یا یامپ خصوصیت

 :شودیم یمترس یرپژوهش، مدل ز یتوجه به چارچوب نظر با



291 2399تابستان / 14 شماره/ سیزدهم  سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 
 پژوهش ی: مدل مفهوم1شماره  شکل

 پژوهش یشناسروش

 یعنی( 199، 1553 ینیکو دوم یمراست و از هر دو گونه آن )و یمایشپژوهش پ ینا روش

برده موجود( بهره  یتوضع یی)چرا یلیموجود( و تحل یتو مستند کردن وضع ی)بررس یفیتوص

 یاعتبار صور یقپژوهش پرسشنامه است که از طر یناطالعات در ا یاست. ابزار گردآور

 یپرسشنامه به افراد متخصص در آن حوزه سپرده شد و برا هایخش( هرکدام از بیی)محتوا

 استفاده شد. یرمطابق جدول ز Wتوافق کندال  یباز ضر یزمحقق ساخته ن یممفاه

فهم عامه از 

 علم

 رفتاری نگرشی شناختی

 نوع رسانه

میزان اعتماد به 

 رسانه

 میزان مصرف

میزان انطباق محتوای 

 رسانه با نیاز

ویژگیهای فردی 

 مخاطبان
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 محقق ساخته پژوهش یمهمفا یآزمون توافق کندال برا یج: نتا1شماره  جدول

 مقدار ضریب توافق نام مفهوم

 5593 شناسی سیاسیآگاهی از علم جامعه

 5513 آگاهی از علم ارتباطات

 5539 نگرش به قدرت و کارایی علم

 5519 جایگاه دانشمندان

 5515 رابطه دین و علم

 5521 رابطه علم و اخالق

 42/5کرونباخ  یبزار پژوهش با توجه به مقدار آلفاا یاییاعتماد و پا یتقابل یزانسنجش م نتایج

 است. یریگابزار اندازه یابودندهنده پانشان

شهر تهران که  یان،م ین. در ادهندیم یلسال به باال تشک 29 یتپژوهش را جمع ینا جامعة

 ینششد. گز یدهبه عنوان مورد مطالعه برگز آید،یکشور به حساب م یتپرجمع یاز شهرها یکی

پژوهش  یهاپرسشنامه یو گردآور یعامکان بهتر توز یلکشور به دل یشهرها یانشهر از م ینا

، 2395کشور در سال  یسرشمار ینها بود. براساس آخربه داده یدسترس لتدر آن و سهو

 ینفر است که با توجه به حجم باال 954925919شهر تهران  یسال به باال 29افراد  یتجمع

نفر بدست آمد که  311ونه از فرمول کوکران استفاده شد. حجم نمونه انتخاب نم یجامعه، برا

 یوهاز ش یانتخاب جامعه آمار ینفر ارتقاء داده شد. برا 155حجم نمونه به  یشترب یناناطم یبرا

 استفاده شده است. یاچند مرحله یاخوشه یریگنمونه

و  یعلوم اجتماع یهاش دادهمخصوص پرداز یها، از نرم افزار آمارپرسشنامه یاز گردآور پس

 یلچندگانه، تحل یونو رگرس یرسونپ یپارامتر یپژوهش از آزمون آمار هاییهمتناسب با فرض

 توافق کندال استفاده شد. یبمحقق ساخته از آزمون ضر یممفاه یاعتبارسنج یو برا یرمس
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 پژوهش هاییافته

 یفیتوص نتایج

 افراد مورد مطالعه هایویژگی

درصد مردان.  9151درصد زنان و  1453مورد مطالعه عبارت است از:  یهاش نمونهپژوه ینا در

فوق  یالتتحص یمتأهل و دارا یشترساله و ب 31تا  19 یسن یهااز رده یانپاسخگو یشترب

و  یو در دانشگاه در رشته فن یعی/طبیدر رشته علوم تجرب یرستانو در دب یسانسو ل یپلمد

و از  یشاغل بخش خصوص یاخانه دار و  یانپاسخگو یشترب ین،مچن. هاندکرده یلتحص یمهندس

 هستند. یینمتوسط به پا یطبقه اجتماع

 یاطالعات علم ینتأم هایراه

اول  یتها اولواند رسانهشده یمدع یانپاسخگو یشترب ی،اطالعات علم ینتأم یهاراه درباره

ها بوده آن یاطالعات علم ینم تأمدو یتها هستند. گروه دوستان اولوآن یاطالعات علم ینتأم

ها در درجه رسانه ینها اظهار شده است. بنابراآن یاطالعات علم ینسوم تأم یتو خانواده اولو

 دارند. ینهزم یندر ا یهستند و نقش مهم یاطالعات علم ینتأم ینهدر زم یتاهم اول

 یاطالعات علم ینتأم یهابرحسب راه یفراوان یع: توز2شماره  جدول
 اولویت اول اولویت نوانع

 دوم

 اولویت

 سوم

 اولویت

 چهارم

 اولویت

 پنجم

 9 29 19 94 199 فراوانی هارسانه

 253 351 959 2153 41 درصد

 21 11 21 95 39 فراوانی دانشگاه

 3 4 159 29 9 درصد

 گروه

 دوستان

 29 12 213 211 19 فراوانی

 351 953 3551 3959 959 درصد

 19 99 231 43 29 نیفراوا خانواده

 959 2959 33 2153 151 درصد

 39 31 29 21 9 فراوانی مدرسه

 151 159 151 359 259 درصد

 354 139 11 91 24 فراوانی جواب بی

 4951 99 1559 2359 153 درصد

 155 155 155 155 155 فراوانی جمع

 255 255 255 255 255 درصد
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 یاطالعات علمکسب  یها برامصرف رسانه میزان

کسب  یها برااز رسانه یانمصرف پاسخگو یزانم بینیمیم 3که در جدول شماره  طورهمان

که استفاده کم از آنها  ییها( رسانه2کرد:  یکبه دو دسته از هم تفک توانیرا م یاطالعات علم

)با  ترنتینا یو،راد ی،چاپ یمجالت علم ی،چاپ یمجالت عموم ی،چاپ یهامانند روزنامه شودیم

از آنها  یادکه استفاده ز ییها( رسانه1(. یو مجالت علم یروزنامه، مجالت عموم مطالعههدف 

 (.یمنابع اطالعات یر)سا ینترنتماهواره، و ا یزیون،مانند کتاب، تلو شودیم

 یکسب اطالعات علم یها برامصرف رسانه یزانبرحسب م یفراوان یع: توز3شماره  جدول
 بی زیاد متوسط کم عنوان

 جواب

 عدم

 استفاده

 از رسانه

 جمع

 155 291 9 93 92 44 فراوانی یچاپ هایروزنامه

 255 1159 251 2951 2953 2953 درصد

 155 211 3 35 19 99 فراوانی یچاپ یعموم مجالت

 255 39 5549 459 2253 2453 درصد

 155 311 1 15 24 34 فراوانی یچاپ یعلم مجالت

 255 1559 2 9 153 953 درصد

 155 299 9 239 15 95 فراوانی کتاب

 255 39 1519 3351 25 29 درصد

 155 49 1 199 39 23 فراوانی تلویزیون

 255 2151 1 9453 151 353 درصد

 155 199 21 99 31 13 فراوانی رادیو

 255 9354 3 21 159 2551 درصد

 155 111 1 95 11 41 فراوانی روزنامه اینترنت

 255 91 2 2159 9 2159 درصد

 مجالت

 یعموم

 155 193 21 95 14 11 فراوانی

 255 9351 3 29 951 21 درصد

 مجالت

 یعلم

 155 359 9 35 11 33 فراوانی

 255 4451 259 459 959 153 درصد

منابع  سایر

 یاطالعات

 155 159 13 211 31 21 فراوانی

 255 9253 954 3559 1 159 درصد

 155 211 9 294 19 29 فراوانی هوارهما

 255 1959 259 1251 959 151 درصد



299 2399تابستان / 14 شماره/ سیزدهم  سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 یکسب اطالعات علم یها برااعتماد به رسانه میزان

به دو  1اعتماد به آنها مطابق جدول  یزانها را از جهت مرسانه توانیم یشینجدول پ همانند

است مانند  یادز یلیو خ ادیکه اعتماد به آنها ز ییها( رسانه2کرد:  یکدسته از هم تفک

 ییها( رسانه1کتاب، و ماهواره.  ی،چاپ یمجالت علم ی،چاپ یمجالت عموم ی،چاپ یهاروزنامه

 .ینترنتو ا یو،راد یزیون،به آنها متوسط است مانند تلو مادکه اعت

 یکسب اطالعات علم یها برااعتماد به رسانه یزانبرحسب م یفراوان یع: توز0شماره  جدول
 خیلی نعنوا

 کم

 خیلی زیاد متوسط کم

 یادز

 بی

 جواب

 عدم

 استفاده

 از رسانه

 جمع

 هایروزنامه

 یچاپ

 155 291 4 33 11 19 12 21 فراوانی

 255 1159 2549 153 12 2153 953 3 درصد

 مجالت

 یچاپ یعموم

 155 293 259 13 91 15 25 9 فراوانی

 255 3151 1959 2551 2959 9 159 259 درصد

 یعلم مجالت

 یچاپ

 155 311 4 11 29 9 2 2 فراوانی

 255 1559 2549 21 351 259 553 553 درصد

 155 299 21 241 39 4 3 3 فراوانی کتاب

 255 39 159 1359 951 251 551 551 درصد

 155 49 13 31 42 259 11 39 فراوانی تلویزیون

 255 2154 9549 959 2451 1959 21 951 درصد

 155 199 12 19 31 39 21 1 نیفراوا رادیو

 255 9354 9519 953 959 951 359 1 درصد

 155 159 219 4 21 32 1 1 فراوانی اینترنت

 255 9251 31519 251 159 451 1 559 درصد

 155 211 11 19 49 91 19 29 فراوانی ماهواره

 255 1959 959 953 29 2359 959 351 درصد

 یانپاسخگو یعلم یازهایها با نرسانه یانطباق محتو میزان

 9آنها مطابق جدول  یعلم یازهایها با نرسانه یانطباق محتو یزانرا از جهت م هارسانه

( 1. یزیونکه انطباق کم است مانند تلو ییها( رسانه2کرد:  یکبه سه دسته تفک توانیم

( 3و ماهواره.  ترنت،ینا یو،راد ی،چاپ یهاکه انطباق متوسط است مانند روزنامه ییهارسانه

 یمجالت علم ی،چاپ یاست مانند مجالت عموم یادز یلیو خ یادکه انطباق به آنها ز ییهارسانه

 کتاب. ی،چاپ
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 یعلم یازهایها با نرسانه یانطباق محتوا یزانبرحسب م یفراوان یع: توز1شماره  جدول
 خیلی عنوان

 کم

 خیلی زیاد متوسط کم

 یادز

 بی

 وابج

 عدم

 استفاده

 ز رسانها

 جمع

 هایروزنامه

 یچاپ

 155 291 9 33 39 94 33 39 فراوانی

 255 1159 1519 153 151 2153 153 951 درصد

 یعموم مجالت

 یچاپ

 155 293 251 11 31 32 24 29 فراوانی

 255 3151 14 22 1 451 153 351 درصد

 یعلم مجالت

 یچاپ

 155 311 4 13 29 4 1 2 فراوانی

 255 1559 2549 2551 1 251 2 553 درصد

 155 299 11 294 39 21 1 5 فراوانی کتاب

 255 39 959 3953 951 159 1 5 درصد

 155 49 32 35 11 49 12 49 فراوانی تلویزیون

 255 2154 4549 459 4 2951 1553 29 درصد

 155 199 11 21 15 39 14 15 فراوانی رادیو

 255 9354 9 159 9 9 951 9 درصد

 155 159 232 9 12 13 9 1 فراوانی نترنتای

 255 9251 31549 153 953 951 153 559 درصد

 155 211 11 22 11 91 93 11 فراوانی ماهواره

 255 1959 9 151 22 2159 2353 4 درصد

 

 عامه از علم فهم

 یننجش اس یداللت دارد. برا یعلمو روش یعلم هاییافتهافراد از  یآگاه یزانمفهوم به م این

 استفاده شد. یو رفتار ینگرش ی،از سه بعد شناخت یر،متغ

 یعلم های¬و روش هایافتهشناخت و دانش افراد از  یزانهدف سنجش م ی،بعد شناخت در

. در یاز علوم و روش علم یاز دو دسته پرسش استفاده شد: آگاه یزسنجش آن ن یاست که برا

 یزیک،مورد مطالعه قرارگرفته است: ف یزه علمچهار حو یاصل یماز علوم: مفاه یدسته آگاه

 یهااز پرسش یو علوم ارتباطات. در دسته روش علم یاسی،س شناسیجامعه شناسی،یستز

مفهوم  ینهاز دو پرسش درزم یافراد از روش علم یآگاه یزاناستفاده شد که م یکاعلم آمر یادبن

 .شودیو کنترل بهره گرفته م یشاحتمال و گروه آزما

 ینسنجش ا یاست که افراد نسبت به علم دارند. برا یمنظور نوع نگاه و طرز تلق یبعد نگرش در
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، «دانشمندان یگاهجا»، «علم یندهگذشته و آ»، «علم ییقدرت و کارا»مقوله شامل  9بعد، از 

 یبا اندک یبعد نگرش یهاپرسش یراستفاده شد. در ز «یعلم و اصول اخالق»و  ،«ینعلم و د»

 (.2319 راد،یاستفاده شده است )قانع رادیپژوهش قانع از ییرتغ

 یکاربست علم است که برا ینهافراد در زم ینیو ع یعمل یهامنظور اقدام یز،ن یبعد رفتار در

(. 2319راد،  ی)قانع« مراجعه به متخصصان یااستفاده » بعد، از چهار مقوله شامل:  ینسنجش ا

 هاییتبه فعال یمعنو یا یمال یهاکمک»(، 2319راد،  ی)قانع «یدر مجامع علم یتعضو»

)محقق « از منابع یآموزش کسب اطالعات علم یهاشرکت در دوره»ساخته(،  حقق)م «یعلم

( استفاده شده 2319راد،  ی)قانع« مشورت از متخصصان در امور مختلف یزانم»ساخته(، و 

 است.

ها و جمع بستن داده یاز گردآور پژوهش نشان داد پس هاییافته، 9جدول  یجتوجه به نتا با

 یشنیهو ب 11 ینههر بعد، فهم عامه مردم از علم در سطح متوسط )با استناد به کم یهاسنجه

 1 ینهفهم در سطح متوسط )با استناد به کم ی( است البته در بعد شناخت93544 یانگینو م 13

 یشنیهو ب 25 ینهاستناد به کمدر سطح باال )با  ی(، در بعد نگرش23532 یانگینو م 11ه یشنیو ب

و  21 یشنیهو ب 2 ینهدر سطح متوسط )با استناد به کم ی( و در بعد رفتار31523 یانگینو م 11

 ( است.21531 یانگینم

 فهم عامه از علم یرابعاد و متغ یف: توص6شماره  جدول

 علم ازعامه  فهم یرفتار بعد ینگرش بعد یشناخت بعد 

 11 2 25 1 کمینه

 13 21 11 11 بیشینه

 93544 21531 31523 23532 میانگین

 9529 3559 9599 3519 یارمع انحراف

 یلیتحل نتایج

 وجود دارد. یها و فهم عامه از علم رابطه معنادارمصرف رسانه یزانم یناول: ب فرضیه
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عامه  ها و فهممصرف رسانه یزانم ینب یوجود رابطه معنادار یهآزمون فرض یج: نتا7شماره  جدول

 از علم

 معناداری همبستگی متغیرها

 5552 5532 ها و فهم عامه از علمرابطه بین میزان مصرف رسانه

ها و فهم رابطه بین میزان مصرف رسانه

 عامه از علم به تفکیک جنسیت

 5552 5531 مرد

 5552 5514 زن

ها و فهم رابطه بین میزان مصرف رسانه

 هلعامه از علم به تفکیک وضعیت تأ

 5552 5513 مجرد

 5552 5533 متأهل

ها و فهم رابطه بین میزان مصرف رسانه

 عامه از علم به تفکیک میزان تحصیالت

 5552 5514 ابتدایی

 5531 5521 متوسطه

 5559 5529 دیپلم

 5559 5511 فوق دیپلم و لیسانس

 5559 5533 فوق لیسانس و دکتری

 5539 5513 حوزوی

ها و فهم زان مصرف رسانهرابطه بین می

 های سنیعامه از علم به تفکیک گروه

 5594 55553 سال 11تا  29بین 

 5552 5519 سال 31تا  19بین 

 5552 5515 سال 11تا  39بین 

 5552 5515 سال 99تا  19بین 

 5552 5515 سال 99باالی 

ها و فهم رابطه بین میزان مصرف رسانه

 طبقه اجتماعیعامه از علم به تفکیک 

 5552 5513 باال

 5552 5511 متوسط به باال

 5552 5531 متوسط به پایین

 5533 5523 پایین

ها و فهم رابطه بین میزان مصرف رسانه

 عامه از علم به تفکیک نوع رسانه

 5552 5539 های چاپیروزنامه

 5552 5532 مجالت عمومی چاپی
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 معناداری همبستگی متغیرها

 5522 5521 مجالت علمی چاپی

 5552 5519 بکتا

 5552 5539 تلویزیون

 5552 5533 رادیو

 5559 5521 اینترنت: روزنامه

 5559 5529 اینترنت: مجالت عمومی

 5559 5511 اینترنت: مجالت علمی

اینترنت: سایر منابع 

 اطالعاتی

5511 5552 

 5552 5511 ماهواره

ها و فهم عامه رابطه بین میزان مصرف رسانه

 ه تفکیک میزان اعتماد به رسانهاز علم ب

 551 5559 پایین

 5529 5521 متوسط

 5552 5591 باال

ها و فهم رابطه بین میزان مصرف رسانه

عامه از علم به تفکیک میزان انطباق 

 ها با نیازمحتوای رسانه

 5559 5522 پایین

 5521 5515 متوسط

 5552 5549 باال

 

 یزانها و ممصرف رسانه یزانم ینب یهمبستگ یزانسنجش م فوق و باهدف یهآزمون فرض برای

برخوردار هستند از آزمون  یافاصله یاساز مق یرهر دو متغ ینکهها از علم، با توجه به افهم آن

گفت به استناد  توانیم یرآمده و مطابق جدول زدستبه یجاستفاده شد. با توجه به نتا یرسونپ

وجود دارد.  یو متوسط یممستق یهمبستگ یردو متغ ینب 52/5 یو آلفا 32/5 یبضر مقدار

ها و استفاده مخاطبان به رسانه یزانم ینقرارگرفته و ب ییدمورد تأ یقتحق یهفرض ین،بنابرا

 وجود دارد. یها از علم رابطه معنادارفهم آن یزانم

 وجود دارد. یها و ابعاد فهم عامه از علم رابطه معنادارمصرف رسانه یزانم یندوم: ب فرضیه
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 ها و ابعاد فهم عامه از علممصرف رسانه ینب یرابطه معنادار یهآزمون فرض یج: نتا8شماره  جدول

 معناداری همبستگی متغیرها

 5552 5523 درک عامه از علم شناختیها و میزان بعد میزان مصرف رسانه

 5552 5514 درک عامه از علم نگرشیها و میزان بعد میزان مصرف رسانه

 5552 5512 درک عامه از علم رفتاریها و میزان بعد میزان مصرف رسانه

 

ها و ابعاد مصرف رسانه یزانم ینب یهمبستگ یزانفوق و با هدف سنجش م یهآزمون فرض برای

برخوردار هستند از آزمون  یافاصله یاساز مق یرهر دو متغ ینکهفهم آنها از علم، با توجه به ا

گفت با  توانیم 1بدست آمده و مطابق جدول شماره  یجبا توجه به نتا استفاده شد. یرسونپ

استفاده مخاطبان  یزانم ینب یفیمثبت اما ضع یرابطه معنادار 5559کمتر از  یمعنادار بهتوجه 

)با مقدار  ی(، نگرش5552 یو معنادار 5523 ی)با مقدار همبستگ یها و ابعاد شناختاز رسانه

( 5552 یو معنادار 5512 ی)با مقدار همبستگ ی( و رفتار5552 یو معنادار 5514 یهمبستگ

بعد  یزانها توسط مخاطبان، ممصرف رسانه یزانکه با باالتر رفتن م ینحو هوجود دارد. ب

 خواهد کرد. یداپ یشافزا یزآنها از علم ن یو رفتار ینگرش ی،شناخت

 یانطباق محتوا یزانها، مرسانه اعتماد به یزانها، ممصرف رسانه یزانم یرهایسوم: متغ فرضیه

 با فهم عامه از علم دارد. یرابطه معنادار یفرد های¬یژگیها و ورسانه

( یرگذارتأث یامستقل ) یرهایمتغ یعوامل مؤثر بر فهم عامه از علم، تمام یونیرگرس یلتحل در

به  یرغمت 3شده تعداد  یمعرف یرمتغ 22وارد شدند. از مجموع  یونیبه برنامه رگرس یقتحق

به معادله وارد شدند و به عنوان  5559کمتر از  یو سطح معنادار یونیرگرس یبخاطر ضر

و  یحبه توض یرفهم عامه از علم دارند: حال در ز یبر رو یممستق یرکه تأث دندبو یرهاییمتغ

 .شودیپرداخته م یرمتغ ینا یمختصر آنها بر رو یرتفس

( Beta=  14/5) یبتا یببا ضر« مصرف رسانه انیزم» یربدست آمده متغ یجتوجه به نتا با

 یزانم یافهم عامه از علم در مرحله اول یزانم ینرابطه را با فهم عامه از علم دارد. بنابرا ینباالتر

 یمنشانگر رابطه مستق یرمتغ ینا یبمصرف رسانه ارتباط دارد. در ضمن عالمت مثبت ضر

 ینمصرف رسانه در ب یزانکه م یافراد یعنیست. فهم عامه از علم ا یزانمصرف رسانه بام یزانم

صورت است که  ینبد یزن 14/5 یخواهد بود و معنا یشترب یزآنها باال بوده، درک آنها از علم ن

خواهد  یشواحد افزا 14فهم عامه از علم  یزانمصرف رسانه، م یزانواحد درم یک یشبا افزا

 فت.یا

فهم عامه  یرو یرگذارتأث یرمتغ ین( دومBeta=  24/5بتا ) یببا ضر «یالتتحص یزانم» یرمتغ

 افراد است. یالتفهم عامه از علم در مرحله دوم، وابسته به تحص یزانم یناز علم است. بنابرا
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 یباست. ضر «یطبقه اجتماع»که به لحاظ وزن بتا وارد معادله شده است  یریمتغ سومین

/. 29 یزانبه م یطبقه اجتماع یعنی. ( استBeta= 29/5برابر با ) یرمتغ ینا یونیرگرس یرتأث

 .برندیدرک از علم در افراد باال م یزانم

=  55/5است ) ی( که در سطح کامالً معنادارF= 143/22بدست آمده ) یشرآزمون ف مقدار

Sig.fیرمانده در معادله با متغ یمستقل باق یرهایمتغ یهارابطه معنادار مجموعه یانگر( ب 

( R=  %95) یرهچند متغ یونرگرس یهمبستگ یباست. مقدار ضر« علم فهم عامه از » وابسته 

فهم عامه از علم است. اما مقدار  یرمستقل با متغ یرهایخوب مجموعه متغ یهمبستگ یشگرنما

فهم عامه  یرمتغ ییرپذیریتغ یا یانساز وار یفکننده نسبت ضع یان( ب1R= 11/5) یینتع یبضر

 .باشدیه در باال ممستقل ذکر شد یرمتغ 3از علم توسط 

 بر فهم عامه از علم یقتحق یرهایاز متغ یکهر  یونیرگرس یبضر یش: نما9شماره  جدول

 عنوان متغیر

B 

بتا )استاندارد 

 نشده(

SEB 

)ضریب 

 خطا(

Beta 

بتا 

)استاندارد 

 شده(

T 

 تی تست

Sig 

سطح 

 معناداری

 5552 9545 5514 5539 1 هامیزان مصرف رسانه

 5552 3512 5524 5522 5539 میزان تحصیالت

 5552 3535 5529 5595 2594 طبقه اجتماعی

عدد ثابت 
(Constant) 

91511 3519 -- 29591 555/5 
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 چندگانه پژوهش یون: مدل رگرس 2شماره  شکل

 یرمس یلفهم عامه از علم با استفاده از روش تحل یرمتغ یینو تب بررسی

با فهم عامه از علم رابطه  یمبطور مستق یرمشخص است سه متغ یشیننمودار پ در بطوریکه

ها )با مصرف رسانه یزانـ م 2عبارتند از:  یرمس یبباال بودن ضر یببه ترت یرسه متغ یندارند. ا

(. به 29/5 یب)با ضر یـ طبقه اجتماع 3(5 24/5 یب)با ضر یالتتحص یزانـ م 1/.(5 14 یبضر

 با فهم عامه از علم دارند. یرابطه معنادار یرهامتغ یناست که همه ا یحتوضالزم به  یطور کل

 .باشدیم %11معادله  ین( بدست آمده حاصل از ایینتع یبضر یا) 1R مقدار

41/5  =11/5 –2 =1R – 1 = 2e 

گفته یرفهم عامه از علم توسط سه متغ یانساز وار %11گفت که در حدود  توانیم یبترت بدین

مانده که بر  یباق یینوابسته بدون تب یرمتغ یانساز وار %41و  شودیم بینییشپ یا نییشده تب

 مدلکه در  ی. همانطورشودیم یابیمدل( ارز یرهایاز متغ یربه غ یاثر عوامل ناشناخته )عوامل

دارند  یبا فهم عامه از علم رابطه معنادار یرمستقیمبطور غ یزن یرهااز متغ یمشخص است تعداد

 .شودیبه شرح آنها پرداخته م یببه ترت یرز که در

با  یانیوابسته م یرمتغ یقو از طر یرمستقیمبصورت غ یم،که عالوه بر رابطه مستق متغیرهایی

 )فهم عامه از علم( رابطه دارند، عبارتنداز: ییوابسته نها یرمتغ

با فهم  یندهزا( رابطه اف29/5 یبمصرف رسانه )با ضر یزانم یربا واسطه متغ یالتتحص متغیر

 درک عمومی از علم

 هامیزان مصرف رسانه

 میزان تحصیالت

 طبقه اجتماعی

5514 

5524 

5529 
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و در  رودیباال م یزمصرف رسانه ن یزانباال رود، م یالتتحص یزانهرچه م یعنیعامه از علم دارد. 

 .شودیفهم عامه از علم م یشمصرف رسانه باعث افزا یزانباال رفتن م یجهنت

 یبررو ینده( رابطه افزا19/5 یب)با ضر یالتتحص یزانم یربا واسطه متغ یطبقه اجتماع متغیر

باال  یزن یالتتحص یزانباال رود، م یطبقه اجتماع یزانهرچه م یعنیفهم عامه از علم دارد. 

 .شودیفهم عامه از علم م یشباعث افزا یالتتحص یزانباال رفتن م یجهو در نت رودیم

 ( با فهم عامه از علم دارد:یانیوابسته م یر)و صرفاً با واسطه متغ یرمستقیمکه غ متغیری

 ینده( رابطه افزا12/5 یبها )با ضرمصرف رسانه یزانم یرها با واسطه متغاد به رسانهاعتم متغیر

 یزمصرف رسانه ن یزانها باال رود، ماعتماد به رسانه یزانهرچه م یعنیبافهم عامه از علم دارد. 

 .شودیم مفهم عامه از عل یشمصرف رسانه باعث افزا یزانباال رفتن م یجهو در نت رودیباال م

مصرف رسانه  یزانم یربا واسطه متغ یزمخاطبان ن یازها با نرسانه یانطباق محتوا یزانم متغیر

 یانطباق محتوا یزانهرچه م یعنیبافهم عامه از علم دارد.  ینده( رابطه افزا15/5 یب)با ضر

 فتنباال ر یجهو در نت رودیباال م یزمصرف رسانه ن یزانمخاطبان باال رود، م یازها با نرسانه

 .شودیفهم عامه از علم م یشمصرف رسانه باعث افزا یزانم

( رابطه 21/5 یبمصرف رسانه )با ضر یزانم یربا واسطه متغ یزن یسن شهروندان تهران متغیر

باال  یزمصرف رسانه ن یزانسن باال رود، م یزانهرچه م یعنیبا فهم عامه از علم دارد.  یندهافزا

 .شودیفهم عامه از علم م یشمصرف رسانه باعث افزا یزانمباال رفتن  یجهو در نت رودیم

( رابطه 21/5 یب)با ضر یالتتحص یزانم یربا واسطه متغ یزن یرستاندر دب یلیرشته تحص متغیر

)با  یالتتحص یزانم یربا واسطه متغ یزن یتفعال یتوضع یربا فهم عامه از علم دارد. متغ یندهافزا

 فهم عامه از علم دارد. یوبرر یندهافزا یر( تأث25/5 یبضر

با فهم عامه از  ینده( رابطه افزا25/5 یب)با ضر یطبقه اجتماع یربا واسطه متغ یزجنس ن متغیر

( رابطه 21/5 یب)با ضر یطبقه اجتماع یربا واسطه متغ یزتأهل ن یتوضع یرعلم دارد. متغ

 با فهم عامه از علم دارد. یندهافزا
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 فهم عامه از علم یرپژوهش با متغ یرهایمتغ یرمستقیم  و یم: رواب  مستق14شماره  جدول

 متغیر اثر مستقیم اثر  یر مستقیم اثر کل

 میزان مصرف رسانه 5514 -- 5514

55225 55225=5514*5512  اعتماد به رسانه -- 

55591 55591=5514*5515  ها با نیاز مخاطبانانطباق محتوای رسانه -- 

5512 55515=5514*5529  یزان تحصیالتم 5524 

5529 5555511=5524*5519  طبقه اجتماعی 5529 

55535 55535=5524*5521  رشته تحصیلی در دبیرستان -- 

55524 55524=5524*5525  وضعیت فعالیت -- 

55529 55529=5529*5525  جنس -- 

555521 55521=5529*5521  وضعیت تأهل -- 
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 پژوهش یرمس یلدل تحل: م3شماره  شکل

میزان 

 تحصیالت

551

4 

552

4 

552

9 

551

2 

551

5 

552

1 

552

1 

552

5 

552

5 
552

1 

552

9 

551

9 

فهم عامه از 

 علم

میزان مصرف 

 رسانه

 طبقه اجتماعی

 اعتماد به رسانه

 نس

 انطباق محتوای رسانه

رشته تحصیلی در 

 دبیرستان

 وضعیت فعالیت
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 گیرینتیجه

 یشهروندان تهران یاطالعات علم یناول تأم یتها اولورسانه دهدیپژوهش نشان م هاییافته

شده آنان اظهار  یاطالعات علم ینسوم تأم یتدوم و خانواده اولو یتهستند. گروه دوستان اولو

 منابع یر)سا ینترنتاب، ماهواره و اکت یزیون،مراجعه به تلو یشترینب یزها نرسانه یاناست. از م

 دارد. یها در کشور همخوانرسانه ینبا توجه به پوشش ا یجهنت ین( بوده است. ایاطالعات

به علت دارا بودن  یمعاصر همچون مدارس مواز یایها در دناست گرچه رسانه گفتنی

 یرسم یرقابت با نهادهاو قابل استفاده بودن در هر زمان در  یریفراگ مانند؛ تنوع، هایییژگیو

 یزانم ینب یینپا یاند، اما با توجه به همبستگآموزش )مدرسه و دانشگاه( قرار گرفته یو سنت

سطح  یناند. انبوده یشهروندان تهران یفهم عامه از علم مورد توجه جد یزانو م انهمصرف رس

و  یرسانه قابل بررس از دو منظر مخاطب و یاطالعات علم یافتها به منظور دراز مصرف رسانه

 یلشهروندان تبد یاساس یازهایبه مجموعه ن یعلم و دانش اندوز رسدیاست. به نظر م یلتحل

 را به خود اختصاص دهد. یقابل توجه ینهاساس آن، زمان و هز رنشده است تا ب

شهروندان روند  یدر کسب اطالعات علم ینترنتسهم ا یافتهتوسعه  یدر کشورها یکهحال در

 یعلم و مهندس یشاخصها یمل یمایشداشته و در رتبه نخست قرار گرفته است )پ شییافزا

فهرست استفاده  یآنرا در باال ی(، شهروندان تهرانیکاعلم آمر یمل یادتوسط بن 1521و  1529

 یزانم ینو همچن ینترنتنفوذ ا یبدو عامل ضر رسدیاند. به نظر مخود قرار نداده یهااز رسانه

 یناز عوامل چن شودیو کنترل نم یدهکه اعتبار آن سنج ییدر فضا یالعات علماعتماد به اط

 در شهر تهران باشد. یعدم توجه

 یپژوهش نشان داد که فهم عامه از علم در سطح متوسط است، گرچه در بعد شناخت هاییافته

و  رادی( و قانع2395) یراد و مرشد یپژوهش قانع یجفهم در سطح متوسط و همسو با نتا

 هاییافتهفهم عامه از علم در سطح باال و همسو با  یبعد نگرش یزان( است. م2391) ییطباطبا

فهم عامه از علم در سطح  یبعد رفتار یزان. مباشدی( م2395) یراد و مرشدیپژوهش قانع

دارد.  یو هماهنگ ی( همخوان2391) ییو طباطبا رادیحاصل از پژوهش قانع یجمتوسط و با نتا

در طول انجام پژوهش  ینگرش شهروندان تهران دهدیپژوهش نشان م ینا هاییافته ،ینهمچن

در  یثبات ینمانده است. با وجود چن ی( مثبت باق2395) مرشدیراد و  یحاضر و پژوهش قانع

نسبت به علم  یو منسجم یکدستنگرش  یشهروندان تهران دهندینگرش، اطالعات نشان م

عدم ثبات اشاره     ینبر ا 2319سال  یمایشدر پ یز( ن2319د )را یندارند. همچنان که قانع

آنها را  یمعتقدند علم زندگ یتهران ونداندرصد شهر 9159 یکهمثال در حال یکرده است برا

به دانستن  یازیروزانه ن یباورند که ما در زندگ یندرصد آنها بر ا 32به  یکاما نزد کندیساده م
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 .یمعلم ندار یشو افزا

فهم از علم رابطه  یزانمصرف رسانه و م یزانم ینپژوهش نشان داد ب یاصل یهزمون فرضآ نتایج

 یزفهم افراد از علم ن یزانمصرف رسانه، م یزانبا باالرفتن م یکهوجود دارد به طور یمعنادار مثبت

شدت  یزانکننده نشان داد م یلتعد یرهایفوق با توجه به متغ یجهشده است. نت یشترب

 ینمتأهل یندر ب یشدت همبستگ یزانم یناز زنان است. همچن یشمردان ب یندر ب گیهمبست

 یشترب یزن یافراد شدت همبستگ یالتبا باالرفتن تحص ینکهاست. جالب ا یناز مجرد یشب

با  ین. همچنشودیم یشترب یشدت همبستگ یزخواهد شد. به عالوه با باالرفتن سن افراد ن

فهم  یزانمصرف رسانه و م یزانم یردو متغ ینب ید، همبستگافرا عیطبقه اجتما یزانباالرفتن م

رابطه طبقه  یز( ن2393فر و همکاران ) یانبوده است. پژوهش هاشم یشترب یزعامه از علم ن

 .کندیم ییدبا فهم عامه از علم را تأ یاجتماع

ا در کسب هاستفاده از رسانه یزانبودن م ییندر پا تواندیم یزها نرسانه یمحتو یگرد یسو از

از  یها سهم کمتراز رسانه یاریبس یافتدر توانیم یکل یمؤثر باشد. با نگاه یاطالعات علم

 یو سرگرم یورزش یاسی،با موضوعات س یسهدر مقا یخود را به موضوعات علم یتزمان و ظرف

 یرنسبت به سا یکمتر یتو جذاب یآنها از سادگ یارائه اطالعات علم یا. ودهندیاختصاص م

 تواندیم یزن یاو حرفه یبه شکل تخصص یعلم یلب برخوردار است. عدم توجه به خبرنگارمطا

است  ترییقدق یمحتو یلمطالعات تحل یازمندموضوعات ن ینگفته شده مؤثر باشد. ا یبر محتو

 نموده و اثر آن را بر استفاده مخاطب بسنجد. یرو تفس یلبخش تحل ینتا رفتار رسانه را در ا

بعد  یزانمصرف رسانه توسط مخاطبان، م یزاننشان داد با باالتر رفتن م یجنتا همچنین

در بعد  یزانم ینکرده است. هر چند ا یداپ یشافزا یزآنها از علم ن یو رفتار ینگرش ی،شناخت

 است. یو رفتار یشناخت یعنی یگرباالتر از دو بعد د ینگرش

مصرف  یزانخاطبان به رسانه برحسب ماعتماد م یرنشان داد که متغ یرمس یلآزمون تحل نتایج

هر  ی،استفاده و خشنود یهفهم عامه از علم دارد. بر اساس نظر یزانبا م یرسانه رابطه معنادار

نگرش مخاطبان به رفتار  یاباشد و  یشتررسانه ب یداتبودن تول یواقع یزانچه درک مردم از م

بر  ین(. همچن2311 ینیک،و دوم یمروخواهد بود ) یشترب یزمثبت باشد رابطه رسانه ن اینهرسا

 یکردنِ محتوا یتلق یواقع یزاناستنباط کرد که م توانیم یزپرورش ن یاکاشت  یهاساس نظر

 تلقییمواجهه را واقع یگفت که هرچه فرد محتوا گونهینا توانیرسانه بر فرد مؤثر است. م

کند،  یتلق یرواقعیرا غ مواجهه یاست. برعکس هرچه فرد محتوا یشتررابطه ب مالکند، احت

 هایامپ ی( نشان داد که چنانچه محتوا2919)  یچپترو یقتحق یجهاحتمال رابطه کمتر است. نت

به دنبال خواهند داشت. به  یزباشند، اعتماد مخاطبان و جامعه را ن یتبر واقع یها مبتندر رسانه

استوار باشد،  یانسان یهاارزشو  یتها بر واقعاز طرف رسانه یارسال هاییامپ انچهچن یعبارت
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 اعتماد جامعه را به دنبال خواهد داشت.

مخاطبان به واسطه  یازرسانه با ن یانطباق محتوا یزاننشان داد م یرمس یلتحل یجنتا همچنبن

 یاکاشت  یهدارد. بر اساس نظر یمصرف رسانه با فهم عامه از علم رابطه معنادار یزانم یرمتغ

 یکردنِ محتوا یتلق یمدّت و نوع مواجهه و واقع یزان،نباط کرد که ماست توانیم یزپرورش ن

و  یابد یشو مدّت مواجهه افزا یزانگفت که هرچه م گونهینا توانیبر فرد مؤثر است. م نهرسا

 است. یشترکند، احتمال رابطه ب تلقییمواجهه را واقع یهر چه فرد محتوا

 یزانمصرف رسانه، م یزانم یران داد سه متغهم نش یرمس یلچندگانه و تحل یونرگرس نتایج

 یزاناعتماد به رسانه، م یزانم یرهایو متغ یمبه صورت مستق یو طبقه اجتماع یالت،تحص

 یت،فعال یتوضع یرستان،در دب یلیمخاطبان، سن، رشته تحص یازرسانه با ن یانطباق محتوا

 دارند. یابطه معناداربا فهم عامه از علم ر یممستق یرتأهل به صورت غ یتجنس، و وضع
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