
63

منطق آمار و کاربرد آن در توسعه 
سازمان های رسانه ای

چکیده
انکارناپذیر بودن اهمیت فرهنگ در فرایند توسعه اجتماعي و اقتصادي، شامل خرده فرهنگ ها و زیرفرهنگ ها 
کار، فرهنگ بهره  وري و... و فرهنگ آماري نیز از آن جمله است. فرهنگ آماري در تحکیم  نیز خواهد بود، فرهنگ 
زیربناي توسعه علمي و فرهنگي و گسترش و تعمیق ارتباطات، تحقیقات و آموزش، تجزیه و تحلیل و استفاده مطلوب از 
اطالعات، جایگاه ویژه اي دارد. با توجه به این که فرهنگ آماري اثربخش، فعالیت هاي آماري را متأثر مي نماید، سازگاري 
هرچه بیش تر فرهنگ آماري با اهداف نظام آماري )که دقت، صحت و سرعت نمي تواند از اجزاي آن نباشد( اثربخش 
فعالیت هاي آماري و اعتماد به آمارهاي تولیدي را فزون تر خواهد کرد. عالوه بر این پیدایش پدیده هاي جدید و یا تغییر و 
تحول وسیع در پدیده ها، برخي اوقات سبب شکل گیري مفاهیم جدیدي مي شود و یا در پاره اي از اوقات، مفاهیم قبلي 
تحول یافته و شکل جدیدي به خود مي گیرند. یك نمونه از این مفاهیم »سواد« است. در عصر حاضر، با شکل گیري 
گاهي و توانمندي هاي خاصي براي مواجهه با  نوع جدیدي از جامعه و خصوصیات خاص آن، الزم است افراد جامعه از آ
مسائل و پدیده هاي به وجود آمده در این نوع جامعه برخوردار شوند. لذا نوع تحول یافته و جدیدي از کسب سواد در این 
نوع جامعه مطرح مي شود. در جامعه اطالعاتي، افراد عالوه بر داشتن توانایي ها و تخصص در حوزه فعالیت خود، باید در 
هنگام رویارویي با مسائل و پدیده هاي جدید که معمواًل با تنوع و پیچیدگي زیادي همراه هستند و یا در برخورد با اشکال 
جدید از مسائل و پدیده هاي موجود، بتوانند اطالعات مورد نیاز براي حل مسئله را جست وجو کرده، آن را تفسیر نموده و 
به کار گیرند. در چنین شرایطي داشتن مهارت ها و روش هاي جدید براي جمع آوري، تحلیل و استفاده از اطالعات و به طور 

کلي، داشتن سواد مورد نیاز در جامعه اطالعاتي، ضروري خواهد بود. ]1[
کرد بي شك،  کمك خواهد  که در جهت تحقق و رسیدن به یك جامعه در سطح مطلوبي از سواد،  از جمله ابزاري 
رسانه ها هستند. در این مقاله، به تبیین مفهوم و ماهیت نوع سواد آماري در جامعه اطالعاتي و نقش رسانه در پیشبرد 

این اهداف، خواهیم پرداخت. 
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مقدمه
را به عنوان موضوعي در علم  آماري  ازاین رو مي توان سواد  آمارها است.  از  آماري، چگونگي استفاده  از سواد  منظور 
اساس  و  پایه  است.  روش ها  علم  ع  موضو کردن«  ل  استدال »چگونه  و  کردن«  فکر  »چگونه  زیرا  کرد،  تلقي  نیز  روش ها 
ل را بین صفر تا  ل استنتاجي، اعتبار یك استدال ل استنتاجي است. در استدال مفاهیم سواد آماري بیش تر مبتني بر استدال
ل یا درست است یا غلط. سواد آماري در دهه اخیر به  ل استقرایي یك استدال یك ارزیابي مي کنیم. در حالي که در استدال
کنفرانس توسط  گرفته است. تا به حال، چندین  کز تولیدکننده آمار قرار  کز دانشگاهي و مرا شکل جدي تري مورد توجه مرا
که مي توان  ع برگزار شده است  مؤسسه بین المللي آمار )ISI( و انجمن بین المللي آموزش آمار )IASE( پیرامون این موضو
کرد. این مؤسسه  کره جنوبي )2001(، آفریقاي جنوبي )2002( و استرالیا )2005( اشاره  کنفرانس هاي برگزار شده در  به 
بین المللي  پروژه  هم چنین  است.  داده   اختصاص  آماري  سواد  ع  موضو به  را  خود  ساالنه  کنفرانس هاي  از  بخش هایي 
که تحت حمایت انجمن بین المللي آموزش آمار و مؤسسه بین المللي آمار با هدف هدایت  سواد آماري چندین سال است 

کرده است. ]2[ کار  کشورها شروع به  فعالیت هاي مرتبط باسواد آماري و حمایت از آن ها، در 

کلیدی  مفاهیم 
تعریف سواد آماری

که در زیر به آن ها اشاره مي شود.  در متون منتشر شده تعاریف متعددي از سواد آماري ارائه شده 
ل ها. - توانایي استفاده از آمار به عنوان یك سند یا مدرك در استدال

- توانایي مردم و مسئوالن براي تفسیر و ارزیابي انتقادي اطالعات آماري و بحث درباره استدال ل هاي مبتني بر آمار 
که همه روزه از طریق رسانه هاي عمومي با آن مواجه مي شوند.

که  کردن با اطالعات آماري  - فهمیدن زبان آمار: توانایي مردم در تفسیر جدول ها و نمودارها و توانایي ارتباط برقرار 
همه روزه از طریق رسانه ها )اعم از تلویزیون، رادیو، روزنامه ها( با آن ها مواجه مي شوند. 

که در زندگي با آن مواجه مي شوند. کردن مردم در سطوح مختلف با آمارهایي  - توانایي ارتباط برقرار 
کنید: به مثال هاي زیر توجه 

کنید. مثال 1. به این آمار دقت 
ندارند  آماري  سواد  که  افرادي  مي کنند.  تماشا  تلویزیون  زیاد  هستند،  اضافه وزن  دچار  که  دانش آموزاني  درصد   90
ل  که تماشاي تلویزیون عامل چاقي دانش آموزان است. بر اساس سواد آماري این یك استدال ل مي کنند  این طور استدال
ل باشد.  بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است. زیرا اندازه نسبت به خودی خود نمي تواند نشان دهنده علیت در یك استدال

ل فوق درست باشد چه توجیهي براي این آمار خواهیم داشت.  گر استدال ا
ل مشابه قبل، حتمًا  با استدال کودکي شیر مادر خورده اند«  که دچار اضافه وزن هستند در  »99 درصد دانش آموزاني 

کودکان نباید شیر مادر خود را بخورند! گفت  خواهیم 
از  این که  به جای  ازاین رو  کنند.  تحلیل  و  تفسیر  خوب  به  را  آمارها  نمي توانند  ندارند  آماري  سواد  که  کساني  اغلب 
آمارها، مهارتي است  توانایي تفسیر درست  آمار عیب جویي مي کنند.  تولیدکنندگان  یا  آمار  از  کنند  خودشان عیب جویي 
کردن یك قابلیت است. نقش آمارها  که باتجربه حاصل مي شود. سواد آماري مانند توانایي خواندن، نوشتن و صحبت 
کلمات، یك جمله تشکیل مي شود تا  گرفتن  کنار هم قرار  کلمات در خواندن یك متن است. از  در سواد آماري مانند نقش 
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مفهومي را بیان کند و به همین ترتیب آمارها نیز در یك تحلیل و تفسیر، مورداستفاده قرار مي گیرند. سواد آماري مهارت هاي 
ع و پي بردن به ساختار سواد آماري توجه  درك مفهوم و تفسیر در مخاطبان را افزایش مي دهد. براي روشن شدن موضو
کیفیت یك آزمون در مقابل قدرت یك آزمون الزم است. به نکاتي از قبیل پیوند در مقابل علیت، نمونه در مقابل جامعه و 

مفاهیم سواد آماري

پیوند در مقابل علیت:
ل هاي عّلي را تشخیص دهد. به  ل هاي پیوندي و استدال یك شخص باسواد آماري باید بتواند تفاوت بین استدال

کنید: مثال هاي زیر توجه 
که ازدواج نکرده اند«  کنید در روزنامه اي با عبارت »86 درصد دزدي هاي اتومبیل در بین افرادي است  مثال2. فرض 
کنند  گر مجردها ازدواج  که ا که سواد آماري ندارند از شنیدن این آمار این طور استنباط مي کنند  مواجه مي شویم.  افرادي 
خ  ل عّلي از آمار فوق، ازدواج نکردن را علتي براي باال بودن نر کاهش مي یابد. در حقیقت با استدال خ دزدي اتومبیل  نر
که نمي دانند پیوند با علیت فرق مي کند. آمار فوق صرفًا یك  دزدي تلقي مي کنند. این تصور باطل از آن جا ناشي مي شود 

پیوند را نشان مي دهد و هر پیوندي، لزومًا علیت را به همراه ندارد.
که در آن متغیرهای وزن و قد افراد نیز اندازه گیری شده است،  مثال3. سه ادعا در مورد نتایج یك مطالعه شهودی 

ح می شود: به صورت زیر مطر
کمتری دارند دارای قد بلندتری هستند. که وزن  کسانی  که وزن بیشتری دارند نسبت به  کسانی  الف( 

ب( وزن و قد پیوند مثبت دارند.
گر وزن بیشتری به دست آورید قد بلندتری خواهید داشت. ج( ا

تغییر  یک  مانند  اشتباه  به  افراد  وزن  در  تغییر  است  ممکن  مطالعه  ع  نو نظرگرفتن  در  به دلیل  باال  برداشت های  در 
گزینه »ج« نمی تواند درست باشد اما بسیاری از افراد  ع مطالعه،  گزینه »ج« انتخاب شود. به دلیل نو فیزیکی تعبیر شود و 
گر  که ا گروهی فکر می کنند  گزینه »ب« نیز اشتباه باشد.  گزینه »ج« اشتباه است پس باید  گر  که ا ل می کنند  چنین استدال
ل های استنتاجی درست  گزینه »ج« نیز درست خواهد بود. در مطالعات شهودی و استدال گزینه »ب« درست باشد، آن گاه 

بودن »ب« تنها مدرکی برای درست بودن »ج« است ولی درست بودن آن را اثبات نمی کند. 
نمونه در مقابل جامعه آماری

پارامترهای جامعه و تفاوت جمعیت هدف  با  آمارهای نمونه ای  تفاوت بین  بتواند  باید  آماری  باسواد  یک شخص 
آمارهای نمونه ای  که  ع، تصور می کنند  با موضو ناآشنا  را تشخیص دهد. اغلب خوانندگان  با جمعیت نمونه گیری شده 
با عبارت »70 درصد خانوارها  در مواجهه  ندارند  آماری  که سواد  افرادی  دارند.  را  پارامترهای جامعه  دقیقًا خصوصیات 
نظر  انعکاس دهنده  آمار،  این  که  اعتیاد هستند« چنین تصور می کنند  کاهش  زمینه  در  پیشنهادی  ح  اجرای طر موافق 
که در این  که این آمار، فقط منعکس کننده نظر خانواده هایی است  همه خانواده ها است ولی از این نکته غافل هستند 
در  که  خانواده هایی  درصد   70« به صورت:  فوق  عبارت  که  می شود  توصیه  آماری  سواد  در  کرده اند.  شرکت  نظرسنجی 
کاهش اعتیاد هستند« بیان شود تا در مخاطب با نظر  ح پیشنهادی در زمینه  کرده اند، موافق طر این نظرسنجی شرکت 

مخالف احساس شک در صحت آمار ایجاد نشود. 
کیفیت و توان آزمون

کیفیت یک آزمون و قدرت پیش بینی آن را تشخیص دهد. فرض  یک شخص باسواد آماری باید بتواند تفاوت بین 
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را  آزمون  با یک  این اطالع  تأیید شدن  گاه هستیم. میزان  آ )بیمار-سالم(  بیماری فردی  از وضعیت  قبلی  با اطالع  کنید 
گر وضعیت بیماری بدن فرد نامشخص باشد، میزان درست تشخیص دادن وضعیت  کیفیت آن آزمون می گوییم. حال ا
که سواد آماری ندارند این دو مفهوم را  کسانی  بیماری وی را با یک آزمون، قدرت پیش بینی آن آزمون می گوییم. اغلب 
که پیش بینی یک آزمون 99 درصد باشد به  کیفیت یک آزمون 99 درصد باشد به این معنی  گر  یکسان در نظر می گیرند. ا

که نتیجه آزمون  که 99 درصد از افرادی  این معنی است 
آن ها مثبت است، بیمار هستند. عدم توانایی تشخیص بین کیفیت و قدرت پیش بینی یک آزمون از مسئله مهم تری 

کل در عبارت های آماری ناشی می شود.  به نام عدم توانایی تشخیص جز از 
کل تشخیص جز از 

کمتر به آن توجه می شود. بسیاری  که  خ ها ضرورتی است  کردن درصدها، نسبت ها و نر توانایی خواندن و مقایسه 
کنند، نمی توانند آمارهای ارائه  که باید برای تصمیم گیری های خود از آمار استفاده  کسانی  از دانش آموختگان دانشگاه و 
که سواد آماری ندارند دو عبارت »20 درصد دانش آموزان دختر  کسانی  کنند.  شده در جدول ها را درست بخوانند و تحلیل 
برای درست  یکسان می دانند.  را  اضافه وزن، دختر هستند«  دانش آموزان دچار  و »20 درصد  اضافه وزن هستند«  دارای 
کرد. تشخیص نادرست  خ بیان می شود باید به مفاهیم »کل« و »جز« توجه  که به صورت درصد یا نر خواندن آمارهایی 
آمارها می شود. در عبارت »20 درصد  از  نادرست  و تحلیل  برداشت  باعث  آماری  این دو مفهوم در خواندن عبارت های 
دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن هستند«، دانش آموزان دختر، کل و دانش آموزان دختر دچار اضافه وزن، جز را تشکیل 
کل »دانش آموزان  می دهند. به بیانی دیگر 20 درصد حاصل نسبت تعداد »دانش آموزان دختر دچار اضافه وزن« به تعداد 
دختر  اضافه وزن  دچار  دانش آموزان  درصد   20« می شود  گفته  وقتی  است.  شده  بیان  درصد  به صورت  که  است  دختر« 
کل و »دانش آموزان دختر دچار اضافه وزن« جزو را تشکیل  هستند« در این عبارت، »دانش آموزان دختر دچار اضافه وزن« 
کل »دانش آموزان  می دهند، به بیانی دیگر 20 درصد حاصل نسبت تعداد »دانش آموزان دختر دچار اضافه وزن« به تعداد 
که به صورت درصد بیان شده است. صورت کسر در عبارت های باال یکی است  دچار اضافه وزن« )اعم از پسر و دختر( است 

کل »دانش آموزان دچار اضافه وزن« است. کل »دانش آموزان دختر« و در دومی  کسر در عبارت اولی  ج  ولی مخر
مطالعات آزمایشی و مشاهده ای

در  شود.  قائل  تفاوت  )غیرآزمایشی(  مشاهده ای  و  آزمایشی  مطالعات  بین  باید  است  آماری  سواد  دارای  که  کسی 
کنترل فیزیکی مؤثر برای اختصاص تصادفی تیمارها بر آزمودنی ها است ولی در  مطالعات آزمایشی پژوهشگر دارای یک 
که سواد آماری ندارند  کنترلی بر اختصاص تیمار به آزمودنی ها ندارد. اغلب آن هایی  مطالعات مشاهده ای پژوهشگر هیچ 
کنترل باشد و اندازه گیری ها عینی  گروه  ع تیماری در آن باشد، دارای  که: هر نو به اشتباه مطالعه ای را آزمایشی می دانند 
که یک پیمایش با اندازه گیری های ذهنی  )واقعی( باشد. هم چنین این افراد به اشتباه مطالعه ای را مشاهده ای می دانند 
که دارای سواد آماری است عالوه بر توانایی تفاوت قائل شدن بین مطالعات آزمایشی  کسی  کنترل باشد.  گروه  و بدون 
که سواد آماری ندارند به  کسانی  و مشاهده ای باید بتواند یک مطالعه آزمایشی خوب و بد را نیز از هم تشخیص دهد. 
گروه تیمار  که آن ها را به طور تصادفی به دو  گفته شود  کلینیکی به افراد  گر در یک مطالعه آزمایشی  که ا اشتباه فکر می کنند 
گر در یک مطالعه  که ا کرده ایم این آزمایش یک آزمایش خوب است. اما نباید از این نکته غافل شویم  کنترل تقسیم  و 
گاهی ممکن است رفتار آن ها را تغییر داده و  آزمایشی آزمودنی ها یا افراد اطالعاتی در مورد تیمارها داشته باشند و این آ

کند. مطالعه آزمایشی را به یک مطالعه نامطلوب تبدیل 
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منابع خطا

که باید در تفسیر یک پیوند به آن توجه شود. خطا بر  منابع خطا و جعلی بودن یکی دیگر از مفاهیم سواد آماری است 
ع سیستماتیک و غیرسیستماتیک )تصادفی( تقسیم می شود. خطای غیرسیستماتیک به علت وجود عوامل بسیار  دو نو
که در 80 درصد  کرده مشاهده می کنید  را ده مرتبه پرتاب  کل نامشخص هستند. یک سکه سالم  که در  کوچکی است 
موارد شیر ظاهر شده است در حالی که انتظار داشته اید در 50 درصد موارد، شیر ظاهر شود. این تفاوت را خطای تصادفی 
کیفیت پرتاب سکه و... باشد.  ارتفاع پرتاب سکه،  از عواملی مانند  که ممکن است ناشی  یا غیرسیستماتیک می گویند 
و  اندازه گیری  در  اریبی  از  ناشی  سیستماتیک  خطای  می کند.  پیدا  کاهش  حدی  تا  خطا  این  پرتاب ها  تعداد  افزایش  با 
که منطبق با جمعیت هدف نیست، خراب بودن اسباب اندازه گیری و  اریبی در پاسخ ها است. نمونه گیری از مجموعه ای 
مناسب نبودن سؤال ها، مثال هایی از اریب در اندازه گیری هستند. بی پاسخی ها و اشتباه پاسخ دادن مثال هایی از اریب 
در پاسخ ها هستند. هر دو حالت بیان شده منجر به خطای سیستماتیک خواهد شد. در چنین شرایطی آمارهای تولید شده 

که منطبق بر آن ها باشد، درست نخواهد بود. کیفیت مطلوب نبوده و هرگونه برداشتی هم  دارای دقت و 
ساختار تولید آمارها

که  گرفت. چه بسیار رسانه ها و افراد  ساختار تولید آمارها را نیز می توان به عنوان مفهومی دیگر در سواد آماری در نظر 
کز تولیدکننده آن آمارها  گاهانه آمارهای تولیدی به ویژه در بخش اقتصادی مانند تورم را زیر سؤال برده و مرا گاهانه و یا ناآ آ
که بدون توجه  کسانی  کم یا زیاده گویی متهم می کنند. هر آماری بر اساس یک فرایند و دستورالعملی تولید می شود و  را به 
به این دستورالعمل ها در صدد تفسیر و تحلیل این آمارها برمی آیند، معمواًل دچار اشتباه می شوند. به طور مثال از شاخص 
خ تورم ایراد می گیرند و یا به عدم  کم گویی نر GDP به عنوان شاخص رفاه یاد می کنند در حالی که این گونه نیست. یا به 
کافی نمی دانند  استفاده از قیمت مسکن در شاخص تورم معترض هستند. در حالی که این افراد به دلیل نداشتن اطالعات 

کاالهای مصرفی است. کاالی سرمایه ای است و شاخص تورم مربوط به  که مسکن یک 

اهمیت فرهنگ آماری و توسعه آن از طریق رسانه ها
فرهنگ آماری و اهمیت آن

از آمار، چگونگی تولید، نشر، دستیابی و به کارگیری آمار در جامعه  فرهنگ آماری را مجموعه نگرش و باور عمومی 
کیفیت مناسب، به فرهنگ آماری مناسب نیاز دارد و شناخت چگونگی وضع موجود  تعریف می کنیم تولید آمار با سرعت و 

فرهنگ آماری جامعه از ضرورت های ایجاد شرایط مناسب فرهنگ آماری است.
با توجه به این که همه عناصر فرهنگی جامعه مساعد ارتقا و توسعه فرهنگ آماری نبوده و بسیاری از عوامل در جامعه مانع و 
بسیاری نیز می تواند تسهیل کننده و تقویت کننده آن باشد، لذا شناخت عناصر و نگرش ها، ارزش ها، انگیزه ها و رفتارهای همسو، 
شتاب دهنده و مساعد و هم چنین عوامل کندکننده و بازدارنده توسعه فرهنگ آماری، مسئله ای ضروری و بدیهی است. برای 
شناخت وضع موجود فرهنگ آماری اقشار مرتبط با فرهنگ آماری را می توان به چهار گروه پاسخگویان، سیاست گذاران، کاربران 

و تولیدکنندگان تفکیک کرد. در زیر، فهرستی از ضعف ها و مشکالت فرهنگ آماری در گروه های مذکور، ذکر شده است:
کثر پاسخگویان از نتایج آمارگیری ها. - عدم اطالع ا

- اعتماد نداشتن مردم به فعالیت ها و نتایج آمارگیری ها
کاربردهای آن. - اعتقاد نداشتن مردم به آمار و 
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کلی بیان می شود. - مشخص نبودن هدف آمارگیری ها برای پاسخگویان و اهداف به صورت خیلی 
- نبود برنامه های مناسب مستمر و ملموس رسانه ای برای آشناسازی قشرهای مختلف جامعه به نقش و اهمیت 

کاربردهای آن. آمار و 
گرفته شود. کار  - مردم اعتماد ندارند نتایج آمارگیری ها توسط مسئولین به 

- پاسخگویان معتقدند آمارهای واقعی به جامعه ارائه نمی شود.
- اعتقاد به این که دولت و مسئولین از آمار در برنامه ریزی ها استفاده نمی کنند.

کمتر احساس مسئولیت می کنند. کارهای جمعی و عام المنفعه  - مردم در 
کاربران از آمار. - درک غیرصحیح بعضی از 

گاه نبودن به روش های جمع آوری آمارها و خطاها و روش های نمونه گیری.  - آ
- به کارگیری سلیقه ای آمار و ایده آل سازی نتایج.

- تمایل به بزرگ جلوه دادن فعالیت ها و توجیه عملکرد سازمانی به وسیله آمار
کاربران در بخش های مختلف - فاصله بین نخبگان آماری و 

- استفاده از آمارهای غیررسمی
کاربردی.  - سیاست به آمار و اطالعات جهت می دهد )ارجحیت جنبه های سیاسی نتایج آماری به نتایج علمی و 

- تخریب چهره رقیبان سیاسی با استفاده از آمار و ارقام
- سیاست گذاران همواره به صورت مقطعی از اطالعات بهره می گیرند و هرگز به صورت مستمر به دنبال آمار و اطالعات نیستند.

کاربردهای اطالعات در تصمیم گیری. - استفاده نکردن از روش های جدید 
- انحالل مناطق آماری در سطح استان های کشور و عدم استقالل معاونت آمار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها.

ع فرهنگ در بین افراد جامعه  با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت فرهنگ آماری در جامعه، ایجاد و آموزش این نو
که به عنوان یک ابزار انتقال فرهنگ شناخته شده است، می تواند در جهت  از موارد مهم به شمار می آید، بنابراین رسانه 
که برای سازما ن های رسانه ای به  کند. در بخش بعدی به عوامل و روش هایی  پیشبرد هدف مذکور نقش مهمی را ایفا 

منظور ایجاد فضایی مناسب برای پیشرفت فرهنگ آماری ضروری هستند، می پردازیم.

عوامل حیاتی جهت توسعه فرهنگ آماری در سازمان های رسانه ای
رسانه های ارتباطی و اثرسنجی در حوزه رسانه ها

میزان  از  مستمر  ارزیابی  می شود،  واقع  بی توجهی  و  غفلت  مورد  رسانه ای  فعالیت های  فرایند  در  همواره  که  آن چه 
اثربخشی و روند موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت ها و مأموریت های رسانه ای و ارتباطی است و آن چه بیشتر در این مقوله 

گرفته است. ]3[  کارهای صورت  کمیت و تعدد  بدان توجه می شود تنها 
آیا  گزارش، نشریه و... تولید و انتشار یافته است،  که این تعداد خبر، مصاحبه،  این که در عملکردها اعالم می شود 

کارایی رسانه ای یک سازمان باشد؟ ل منطقی و اصولی برای میزان اثربخشی و سنجش میزان  می تواند استدال
که این میزان خبر ارسالی، مصاحبه انجام شده، یا سایت راه اندازی شده توانسته  آیا به این نکته مهم توجه می شود 
چه میزان تغییر نگرش در مخاطبان ایجاد کند و یا رفتار و فرهنگ جدیدی را در راستای اهداف و سیاست های اطالع رسانی 

سازمان به دنبال داشته باشد؟
لذا کمیت و تعدد فعالیت و کارها را فی نفسه نمی توان مالک دقیق و صحیحی از یک میزان موفقیت یا عدم موفقیت و اثربخشی 
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که با یک  کرده است  که یک سازمان در ارتباطات رسانه ای موفق عمل  کرد  کرد. زمانی می توان با قاطعیت اعالم  رسانه قلمداد 
بررسی و ارزیابی علمی نتایج فعالیت های رسانه ای سازمان، سنجش و ارزیابی شود و خروجی اقدامات و فعالیت ها مشخص گردد.

گام های مؤثر در ایجاد فرهنگ آماری در رسانه ها
اثرسنجی در حوزه رسانه ها

اثرسنجی در حوزه رسانه  دارای ابعاد وسیعی است زیرا اثر از زاویه های مختلف می تواند دسته بندی شود و برحسب 
ع از اثر باشد، الزامات و پیش نیازهای خاصی را می طلبد. اثر می تواند بر  کدام نو این که مطالعه آزمایشی در پی سنجش 
کوتاه، میان مدت یا بلندمدت تقسیم شود. هم چنین می توان اثر را از حیث سطح در سطح های  اساس میزان ماندگاری به 
در  و  کوتاه مدت  اثر،  ع  نو ساده ترین  اساس،  این  بر  کرد.  جست وجو  رفتاری  یا  )هیجانی(  عاطفی  )اعتقادی(،  شناختی 
که  گذرا به مخاطب می دهد در حالی که پیچیده ترین آن، اثری است  گاهی مقطعی و  سطح شناختی است. یعنی رسانه، آ

به صورت ماندگار در رفتار مخاطب ایجاد می شود. ]4[ )اثرسنجی در حوزه رسانه، علیرضا خوشگویان فرد(
اندازه گیری های مکرر

مناسب  فاصله  با  مختلف  زمانی  مقاطع  در  اثر  سنجش  بلندمدت،  یا  میان مدت  اثرات  بررسی  برای  است  ضروری 
گیرد. در آزمایش های پیش آزمون و پس آزمون، سنجش دو بار از هر آزمودنی صورت می گیرد در حالی که می توان  صورت 
گروه تحت بررسی به دفعات انجام داد تا از میزان ماندگاری اثر اطالع یابیم. برای مثال جدول 1  این سنجش را بر روی 
که برای اولین بار بیش از دریافت تیمار سنجش )پیش آزمون( صورت می گیرد. سپس بالفاصله  وضعیتی را نشان می دهد 

پس از دریافت تیمار دومین سنجش )اولین پس آزمون( انجام می شود. 
به همین ترتیب در سنجش دیگر با فاصله های یک ماهه نیز برای بررسی ماندگاری میان مدت و بلندمدت اثر انجام 

کنیم. می شود. به این ترتیب، قادر خواهیم بود درباره طول تأثیر تیمار تحت بررسی قضاوت 

2ماه  بعد از پس آزمون 11 ماه پس از آزمونبالفاصله پس از دریافت تیماردریافت تیمارپیش از دریافت تیمار

پس آزمون 3پس آزمون2پس آزمون 1ــــــــپیش آزمون

 جدول 1: طرحی با 4 اندازه گیری در طول زمان

توجه کنید که این طرح می تواند شامل گروه گواه که هیچ تیماری دریافت نمی کنند نیز باشد. به این ترتیب از افراد گروه گواه نیز 
گروه  گروه ثابتی )مثال  که دیده می شود چنین طرح هایی از افراد  در همان مقاطع زمانی اندازه گیری صورت می گیرد. همان طور 
آزمودنی ها( چندین مجموعه داده گردآوری می شود. از این رو به این داده ها اندازه گیری مکرر گفته می شود. اندازه گیری مکرر در 
که در مدت طوالنی پخش  مطالعات رسانه تنها به پیش آزمون و پس آزمون محدود نمی شوند بلکه مطالعه اثرات برنامه هایی 
می شوند مانند سریال ها نیز مفید هستند. برای نمونه پژوهشگر می تواند برای سنجش تأثیر سریالی 50 قسمتی عالوه بر پیش آزمون، 
در طول پخش سریال نیز به چند سنجش دست بزند. در واقع تیمار معینی در معرض تماشای سریال قرار گرفتن چیزی نیست که در 
کوتاه مدت صورت گیرد بلکه آزمودنی ها در زمانی مثاًل یک ساله در معرض آن هستند لذا انتظار داریم تغییراتی نیز در طول دریافت 
تدریجی تیمار در آزمودنی ها رخ دهد. بنابراین به جای اجرای یک پیش آزمون و یک پس آزمون، چندین بار سنجش در طول 
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دریافت تیمار وجود خواهد داشت و در صورتی که پژوهشگر مایل به بررسی اثرات طوالنی مدت نیز باشد چندین سنجش نیز پس از 
پایان سریال در مقاطع زمانی مختلف صورت می دهد.

بالفاصه پس از پایان پس از پخش 40 قسمت پس از پخش 20 قسمتپیش از پخش سریال
سریال

1 ماه پس از پایان سریال

پس آزمون 2پس آزمون1سنجش حین پخش2سنجش حین پخش1پیش آزمون

جدول 2: اندازه گیری های مکرر در حین پخش سریال

که  کارآمدی در مطالعه اثر باشد هنگامی است  که اندازه گیری مکرر مانند جدول 2 می تواند رویکرد  وضعیت دیگری 
یکی از اهداف تحقیق بررسی نقش میزان در معرض تیمار بودن بر شدت اثر است. برای مثال ادعا می شود هرچه بیننده 
که مایل است این فرضیه  گرفتن او نیز بیشتر خواهد بود. پژوهشگری  کند امکان تحت تأثیر قرار  گهی را بیشتر تماشا  یک آ
کند و پس از هر بار پخش، به سنجش اثر دست بزند تا  گهی را چند بار پخش  را به بوته آزمایش بگذارد ناچار است یک آ

گهی بر تأثیر آن افزوده می شود. دریابد با افزایش دفعات تماشای آ
وسیله سنجش

گرفته می شود. برای  وسیله سنجش اثر از نگاه آماری نیز دارای اهمیت است. اثر در قالب یک یا چند متغیر در نظر 
که  گرفته می شود  گاهی های سیاسی بینندگان خود است، با پرسشنامه ای اندازه  که به دنبال افزایش آ مثال اثر برنامه ای 

حاوی تعدادی پرسش در زمینه اطالعات سیاسی مرتبط با محتوای آن برنامه باشد.
پرسش نامه  بنابراین  کرد.  محاسبه  پرسش نامه  این  اساس  بر  را  نمره ای  آزمودنی  هر  برای  می توان  ترتیب  این  به 
که مقادیر آن نمرات  گاهی سیاسی است  گاهی های سیاسی، وسیله ای برای سنجش متغیری به نام میزان آ سنجش آ

حاصل از پاسخ های آزمودنی ها به آن پرسش نامه است.
یا نسبتی(  ع متغیر )اسمی، ترتیبی، فاصله ای  که آزمون های آماری بر روی این نمرات صورت می گیرند نو از آن جا 

جایگاه تعیین کننده ای در انتخاب روش آماری مناسب خواهد داشت.

گهی گهیپیش از پخش آ گهی اولین نوبت پخش آ گهیدومین نوبت پخش آ 1 ماه پس از پایان پخشسومین نوبت پخش آ

پس آزمون 2پس آزمون 1سنجش 2سنجش 1پیش آزمون

 اعتبار درونی و بیرونی مطالعه آزمایش

که در اثرگذاری بر متغیر پاسخ به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش دارند در اعتبار درونی  بیش از هر چیزی عامل هایی 
ع، بحث را با حالت ساده ای آغاز می کنیم. پژوهشگری در پی بررسی  آزمایش، اهمیت می یابند. برای روشن شدن موضو
گهی مورد  گروه نمونه خود را ثبت و آ گهی بر الگوی مصرف بینندگان است. او با روشی الگوی مصرف  تأثیر تماشای نوعی آ
نظر را برای آن ها پخش می کند و مجددًا الگوی مصرف آنان را ثبت می کند. پس او دو مجموعه داده در اختیار دارد. پیش 
گروه نمونه  گهی باعث شده است  که تماشای این آ کند  گهی و پس از تماشای آن. حال آیا او می تواند ادعا  از تماشای آ

الگوی مصرف خود را به این شکل تغییر دهند؟
ممکن است پژوهشگر برای اطمینان از نتیجه گیری خود گروه گواهی را نیز در این مطالعه آزمایشی بگنجاند و با مشاهده تفاوت 
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گهی را  گهی باعث تغییر الگوی مصرف می شود زیرا گروهی که این آ نکردن الگوی مصرف در گروه گواه نتیجه بگیرد که تماشای آ
گهی ها  گر الگوی مصرف تنها تحت تأثیر اطالعاتی باشد که از آ تماشا نکرده است به تغییر الگوی مصرف نیز تمایلی نداشته است. ا
گهی را با تغییر الگوی مصرف تضمین کند ولی  به دست می آیند، در این صورت وجود گروه گواه می توانست رابطه عّلی بین تماشای آ
چنین پیش فرضی منطقی نیست. شاید بتوان تفاوت رفتار گروه گواه و گروه آزمایش را ناشی از ویژگی های این دو گروه قلمداد کرد. 
برای مثال کاالی تبلیغاتی برای گروه سنی خاصی مناسب است و گروه آزمایش شامل این گروه سنی بوده است؛ در حالی که گروه، 
گهی نیست بلکه ناشی از تفاوت ترکیب  گواه نبوده است. بنابراین تفاوت مشاهده شده لزومًا ناشی از تماشا کردن یا تماشا نکردن آ

سنی دو گروه شرکت کننده در آزمایش است.
یکی از انتقادهای اساسی به مطالعات آزمایشی، قابلیت تعمیم پذیری یافته های آن ها است. برای روشن شدن ابعاد این 
موضوع، آزمایشی را در نظر بگیرید که به دنبال بررسی تأثیر یک برنامه آموزشی تلویزیونی بر دانش آموزان است و برای این منظور، 
آزمودنی های خود را از میان دانش آموزان یک منطقه در منطقه مرفه نشین شهر انتخاب کرده است. این تحقیق در بهترین حالت 
می تواند یافته های خود را به دانش آموزان ساکن در چنین مناطقی تعمیم دهد نه تمام دانش آموزان آن شهر. زیرا ممکن است شرایط 
آموزشی در چنین مدارسی از سطحی باالتر از مدارس مناطق معمولی یا محروم، برخوردار باشد و همین امر وضعیتی خاص برای 

دانش آموزان این مناطق ایجاد کرده باشد، به طوری که نسبت به آن برنامه آموزشی تلویزیونی عکس العمل ویژه ای نشان دهند.

نتیجه گیری
که می خواهد  ح سؤال ها به فردی  ح سؤال می پردازد و نه به ارائه پاسخ. سواد آماری با طر سواد آماری بیشتر به طر
کمک می کند. با این دیدگاه دیگر سواد آماری را به عنوان یک علم در  کند در تصمیم گیری یا قضاوت بهتر  از آمار استفاده 
کرده اند. سواد آماری یک مهارت بسیار مهم در برقراری ارتباط  ریاضیات نشناخته و بسیاری آن را هنر علوم انسانی تعریف 
گسترش است. امروزه سواد آماری تنها منحصر به خواندن  که امروزه به سرعت در حال رشد و  با داده های آماری است 
که تمام دانش آموختگان به سواد آماری به عنوان یک مهارت پایه ای نیاز  و تفسیر اعداد نبوده و روزی فرا خواهد رسید 
کاربرد رسانه به عنوان ابزاری مهم در جهت پیشبرد سواد آماری افراد، نیاز به ترسیم اهداف و  خواهند داشت. با توجه به 

کرد: مأموریت هایی برای رسانه ها احساس می شود. از مهم ترین نکات در این ترسیم می توان به موارد زیر اشاره 
اهداف  تعیین  پیشِ رو.  آینده  جامعه  و  حاضر  جامعه  نیازمندی های  و  مسائل  خصوصیات،  ترسیم  و  شناسایی   -

آموزشی در تبیین مفهوم سواد از طریق رسانه ها است.
ع و تحوالت  که افراد توانایی رویارویی با اطالعات زیاد به پیچیدگی مسائل، تنو - فرایند آموزش باید به گونه ای باشد 

کنند. کنند و بتوانند بر مسائل جامعه غلبه  کسب  سریع از طریق رسانه ها را 
کنند نه این که همواره  گیری  که بتوانند در بسیاری از موارد به خوبی به طور مستقل فرا - افراد باید به مرحله ای برسند 
توانایی مدیریتی و  و  انتقادی  ارائه وجودی دیدگاه  بنابراین  باشند.  استاد  و  گیری در هر زمینه وابسته به علم  برای فرا

برنامه ریزی از سوی رسانه ها در چنین وضعیتی ضروری است. 
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