
 

 

ر ب هاآنان و والدین آموزدانش یارسانهسواد  اییسهمقابررسی 

 : شهر اردبیل(موردمطالعه) پاتر بندیطبقهاساس 

 2علی جعفری، 1محمدی زهرا

 فناوری آموزش و یادگیری

 14تا  4، ص 79، بهار 41سال چهارم، شماره 

 12/20/79تاریخ دریافت: 

 10/21/77تاریخ پذیرش: 

 چکیده
به  با توجه هاآندوره دوم متوسطه و والدین ان دختر آموزدانش یارسانهسواد  سهیمقاهدف از تحقیق حاضر 

 نوع زا هدف ازلحاظ. روش تحقیق بود( لیاردب : شهرموردمطالعهاز دیدگاه پاتر ) یارسانهسواد  بندیطبقه

 روهگ دو شامل پژوهش این آماری جامعه .بود پیمایشی شیوه گردآوری اطالعات از نوع ازلحاظ کاربردی و

و گروه  بودنفر  47074 هاآنان دختر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل که تعداد آموزدانشگروه نخست . بود

به در تحقیق حاضر برای  .شدندنفر را شامل  09991که جمعیتی حدود  بودند هاآنپدر و مادر( ) ینوالددوم 

حجم نمونه انتخاب  عنوانبهنفر  122 درنهایتو  گردید کوکران استفاده آوردن حجم نمونه از فرمول دست

 هاآنان و والدین آموزدانشبین  دهدیماستفاده شده است. نتایج نشان  tبرای تحلیل فرضیات از آزمون شد. 

لدین وجود دارد و وا داریمعنیتفاوت  یارسانهسواد  شناختیزیباییاخالقی و ، احساسی، بعاد شناختیادر 

 در مکاناتا که: شودیملذا پیشنهاد  ان قرار دارندآموزدانشدر وضعیت بهتری نسبت به  یارسانهسواد  ازنظر

 شیبخ آگاهی در زمینه مربیان و اولیا یهاانجمن، در مدارس ارتقا یافته یارسانه سواد یهاآموزشخصوص 

ریق ها از طرسانه محتوای به نسبت آگاهی مجازی فعال گردد و ارتقای فضای نوپدید هاییبآس درباره

 مربیان و اولیا صورت گیرد.، هارسانه

 والدین، یارسانهسواد رسانه، ، انآموزدانشكلیدی:  یهاواژه

  

                                                           

 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران. 4.

1. .استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران 

jafari.communication@gmail.com 
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 مقدمه
 یاهرسان سواد، جهتازاین هستند؛ بشری جوامع اصلی اجزای از یکی هارسانه، امروز دنیای در

 و فیلم، نویزیتلو، رادیو ازجمله هارسانه تأثیرات از آگاهی آموزش، تحلیل، تحقیق معنای به

 .(4091، بصیریاناست ) جوامع و افراد بر، اینترنت، ادواری نشریات، موسیقی، سینما

، یونسکو طرف از شدهمطرح جدید مفهوم یك عنوانبه اطالعاتی و یارسانه سواد

 رستد تفسیر و قضاوت هارسانه و اطالعات از استفاده هنگام در تا سازدیم قادر را کاربران

 .کنند رعایت نیز را مؤلف حق اطالعات تولید و خلق در و باشند داشته

کرده بود که عصر فردا را  بینیپیش 4792معروف آمریکایی در دهه  شناسآینده 4تافلر

تبادل  یهاوهیشو  دهندیمشکل  سازانپیامپیام گیران و ، هارسانه، هافرستندهاز  یاگستره

 بینیپیشمحور مانور آینده را شکل خواهند داد. در حال حاضر بخشی از این ، اطالعات

دفع  و هافرصتو بخشی دیگر در راه است. حال نسل امروز و فردا برای جذب  افتهیتحقق

ر جمعی چگونه ب یهارسانهتهدیدهای ناشی از این پدیده به این درك نیاز خواهند داشت که 

 یهاامیپی ارزیابی و تحلیل انتقاد، که توانایی دسترسی یکسآن. مسلماً گذارندیم ریتأثجامعه 

ز به این درك برسد. درکی که تنها ا تواندیمبهتر ، ( را داشته باشدیارسانهارتباطی )سواد 

الزم را برای  یهامهارت یارسانه. زیرا سواد ردیپذیمتحقق  یارسانهرهگذر تکامل سواد 

ی و دیدگاهی تحلیل حالدرعینو  آموزدیم هارسانهبرقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با 

 یهاپرسش یارسانه. با وجودی که سواد کندیمفراهم  یارسانه یهاامیپنقادانه نسبت به 

این است که مخاطبان ، پدید آورده هدف اصلی آن هارسانه تأثیراتانتقادی را در خصوص 

، ندنیبیممحافظت نموده و آنان را در کنترل آنچه  یارسانهرا در برابر آثار سوء  هارسانه

 .(4072 ،و همکاران بیچرانلوسازد )توانمند  خوانندیمو  شنوندیم

 سواد که است حدی به هاآن در روابط دهیشکل و جوامع در هارسانه نفوذ درجه امروزه

 وادس کشورها از برخی در روازاین است کرده تبدیل ناپذیراجتناب امری به را یارسانه

 درسی مواد میان در درسی ماده یك عنوانبه را آن که داشت اهمیت قدرآن یارسانه

                                                           
1. Toffler 
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 سنین برای را آن حتی و شناختند رسمیت به دیپلم مقطع تا راهنمایی تحصیلی یهادوره

 سواد اگیریفر لزوم بهتر عبارت به. کردند طراحی نیز باالتر تحصیلی مقاطع و سالبزرگ

 امری کرده رسوخ آن در داده شکل را آن مختلف جهات از هارسانه که دنیایی در یارسانه

 .رسدیم نظر به ضروری

 سطح یك در مختلف اقشار بین در یارسانه سواد سطح که دهدیم نشان مطالعات نتایج

 میزان بیشترین همچنین ؛ و(4074، شاهین و سهرابی چشمهاست ) متفاوت گاهی و نبوده

 به معطوف تنها، یارسانه سواد یهامؤلفه میان از، وپرورشآموزش وزارت اسناد در توجه

 تدوین یاستیس هیچ، ارتباطی توانایی مؤلفه ارتقای برای و بوده انتقادی درك و استفاده مؤلفه

 یهارسانه به یارسانه سواد یهااستیس، اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در است؛ نیافته

قرار  جهموردتو الکترونیکی و چاپی یهارسانه ازجمله هارسانه دیگر و بوده محدود دیجیتال

 و ایسواد رسانه میزان بین همچنین این بر عالوه(. 4070، چابکی و باهنراست ) نگرفته

 است برقرار ،معنادار رابطه اجتماعی –اقتصادی پایگاه و تحصیلی رشته، جنسیت متغیرهای

 (.4071، افخمی و زاده تقی)

 نیرتریپذبیآس جز سنی خاص شرایط به توجه با( دبیرستانیمتوسطه ) دوم دوره دختران

 هب ورود دوران در روند این رسدیم نظر به. هستند یارسانه تهاجم برابر در جامعه اقشار

 هرحالبه. دشویم کاسته هاآن پذیریآسیب از و شودیم بهتر جدید محیط به ورود با دانشگاه

 عدیب نسل و کشور آینده چگونگی در مهمی نقش تواندیم آینده مادرهای یارسانه سواد

 .باشند تأثیرگذار هاآن یارسانه سواد بر توانندیم والدین سویی از و کند ایفا

 قدرت به توجه با و کنندیم عرضه را شماریبی اطالعاتی منابع، هارسانه کهازآنجایی

 میزان افزایش، دارند هاارزش انتقال و دهیشکل در که روزافزونی نقش و هارسانه عظیم

 حالت از را ما توان است ممکن هاآن با آگاهانه برخورد بدون هارسانه از استفاده

 ؛درآورد یارسانه یهاامیپ مقابل در حرکتبی و انفعالی صورتبه فعال کنندهمشارکت

 اساسی امری دانش در برتری یهامهارت و اطالعات پردازش یهامهارت مسئله بنابراین

 (.4090، نصیری) خواهد بود
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 یاثرها تواندیم که رسدیم نظر به ضروری و الزم مهارتی یارسانه سواد حاضر حال در

 یارسانه یهاامیپ، کامل آگاهی با که بدهد را امکان این مخاطبان به و کند تعدیل را هارسانه

 یارسانه دسوا سطح یاسهیمقابررسی  حاضر تحقیق اصلی هدف بنابراین؛ کنند پردازش را

 .است هاآن والدین با مقایسه در اردبیل شهر متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش

 یارسانهسواد  یاسهیمقابررسی تحت عنوان  یامطالعه( 4071تقی زاده و افخمی )

شهر  یهارستانیدبان دختر و پسر سال چهارم آموزدانشان )مطالعه موردی: آموزدانش

سر ان پآموزدانش یارسانهتحقیق نشان داد که سطح سواد  یهاافتهی .انددادهانجام  کرمان(

 . این مطالعه همچنین نشان داد کهشهر باالتر استاین  یهارستانیدبان دختر در آموزدانشاز 

انسانی  یهایخروج عنوانبهان سال چهارم متوسطه آموزدانش یارسانهسواد  طورکلیبه

   متوسط قرار دارد. در سطح، وپرورشآموزش

دانشجویان و  یارسانهارزیابی سواد تحت عنوان  یامطالعه( 4071) همکارانسلیمان و 

بر اساس نتایج به دلیل ضعف بعد ادراکی سواد  .انددادهانجام  ان شهر تهرانآموزدانش

قادر به انتخاب آگاهانه از میان  هاآن، ان تهرانیآموزدانشدانشجویان و  یارسانه

عمل مستقل و کنترل در مرحله مصرف نیستند و نیازمند آموزش هستند ، متعدد یهافرستنده

د ان سواآموزدانشمجهز شوند. همچنین  یارسانهتا به ابزار تحلیل و ارزیابی تولیدات 

و  دانندیم« توسعه سواد سنتی»را معادل  هارسانهو درك دانش موجود در  یارسانه

 و کندیم« هارسانهقادر به درك نحوه کار با  آموزشی که فرد را»دانشجویان آن را معادل 

 .دهندیم. نتایج نشان انددانسته« معنی سازی»نیز 

و اطالعاتی در  یارسانهمیزان سواد تحت عنوان  یامطالعه( 4070) همکاراناشرفی و 

و  یارسانهسواد  یهاشاخصبین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس 

تی و اطالعا یارسانهنشان داد میانگین سواد  هاافتهی انجام داده است. اطالعاتی یونسکو

 .استکه باالتر از حد متوسط و نسبتاً مطلوب  است 98/0±009/2دانشجویان 

 یارسانهسواد  یاسهیمقامطالعه تحت عنوان  یامطالعه( 4074) نیشاهچشمه سهرابی و 

 یهاتهافی. انددادهانجام  در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران
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در بین دانشجویان دو دانشگاه در یك  یارسانهپژوهش حاکی از آن بود که سطح سواد 

 .سطح و در سطح باالتر از متوسط و مطلوب است

 یارسانهت سواد بررسی وضعیتحت عنوان  یامطالعه( 4074) رپوریامشجاعی و 

ضریب همبستگی  نتایج .انددادهانجام  دانشجویان خراسان شمالی در جامعه اطالعاتی

ین با سرمایه فرهنگی و تحصیالت والد، که بین میزان استفاده از رسانه دهدیماسپیرمن نشان 

 هانیگانیمدانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. آزمون تفاوت  یارسانهمیزان سواد 

 ایهسواد رسانمیزان درآمد خانوادگی با میزان ، سن، تأهلوضعیت ، نشان داد که بین جنس

 یهاروهگای در بین -دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد اما تفاوت میانگین سوادرسانه

سطح  حاظازلتحقیق دانشجویان خراسان شمالی  یهاافتهی بر اساسو  استتحصیلی معنادار 

 .باشندیمدر حد متوسطی  یارسانهسواد 

ان آموزدانشتحلیل وضعیت سواد اینترنتی تحت عنوان  یامطالعه( 4099فر )سلطانی 

انجام داده  هاآندر مقایسه با مربیان و والدین  4091 - 4098سال سوم دبیرستان شهر تهران 

، انآموزدانشنت میان در توانایی استفاده از اینتردر نتایج این مطالعه آمده است که  است.

ان از اینترنت آموزدانشمیزان استفاده و  تفاوت معنادار وجود دارد هاآنمربیان و والدین 

 .هاستآنبیشتر از مربیان و والدین 

 با رابطه در گزارشی» عنوان تحت پژوهشی (1244) 4جیمنز و باسترتکسی، پیسینکا

 داد نشان هاافتهی .دادند انجام« باسك مدرسه دانشجویان در بین یارسانه سواد وضعیت

 نداده قرار خود آموزشی یهابرنامه اولویت در را یارسانه سواد آموزش، آموزشی نظام

 دیجیتالی یهامهارت بر بیشتری ریتأث ترجوان معلمان از استفاده ضمن در .است

 .است داشته انآموزدانش

 سواد مربیان درك عمیق : تحلیلیارسانه سواد تحقیقی با عنوان درك( 1221) 1شاهین

 مدرك دکتری اخذ منظوربه نیومکزیکو ایالتی دانشگاه در یارسانه سواد تدریس و یارسانه

 تحصیلی برنامه در یارسانه سواد کارگیریبه برای ییهاتالش مدارس، راًیاخاست.  داده انجام

                                                           
1. Piscinca, Basterretxe & Jimenez 
2. Sahin 
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 یارسانه سواد درس از بخشی عنوانبه دسترسی (4 که: دادند نشان نتایج .اندداده انجام

 محوریت با اینکه ولو تحلیل (1بود.  ترکیبی از واحدهای بخشی ولی بود نشده تدریس

 اکثر در که بود یاحوزه ارزیابی( 0بود.  درس این در اصلی فعالیت، باشد تمرین-مهارت

داشت.  وجود متفاوتبرداشت  سه تولید از (1بود.  ناراحتی مایه یارسانه سواد هایفعالیت

 معلمان بین در، داشت وجود گذشته در گرا چنانچه دیدگاه حمایت که گیردنتیجه می محقق

 به ساخت آشکار را گرا حمایت دیدگاه از جدید یاگونه نتایج، حالبااین ندارد. رواج

 خود موقعیت تضمین برای تالش در معلمان برخی ؛ وقتییارسانه عبارتی الگوی فیلتر سواد

 اختیار را انآموزدانش ناب صدای از جلوگیری یا یارسانه تولید در راحتی احساس حالت

 یارسانه سواد اصول، کندمی اعالم مطالعه گرفت. این قرار موردانتقاد نظارتی منطق، کردند

 مربیان دیدگاه، یارسانهتولید  از مربیان دریافت، تعلیمی هایفعالیت سازمان، را محور کنش

دادن  قرار موقعیت در نحوه، دموکراتیك مشارکت از یارشته عنوانبه اجتماع به نسبت

 تدریس سطح و مربیان تدریس سوژه، مربیان سوی از متفکر یهاسوژه عنوانبه انآموزدانش

 .دهد تشکیل، یارسانه سواد و هارسانه با تجارب مربیان بمانند

 یارسانه سواد تحصیلی برنامه تحلیل :یارسانه تحقیقی با عنوان سواد( 1221) 4تیلور

 سی دانشگاه در و 1221 سال در انگلیس و )استرالیا( ولز نیوسوس، کانادا(اونتاریو ) در

 کشور سه این چطور که است موضوع این بررسی رساله این هدف .داده است پی ارائه سی

 در برنامه را یارسانه سواد بحث، انگلیس( و کانادا، )استرالیا یارسانه سواد عرصه در پیشرو

 یارسانه سواد کهدرحالی. نتایج نشان داد اندگنجانده دانشگاه از قبل تحصیلی دوران درسی

 یهادگاهید یارسانه سواد اجرای در، است سه کشور این تحصیلی برنامه در اجباری بخشی

 دارد وجود کشور هر یارسانهسواد  برنامه در آشکار انسجامی است. شده اخذ متفاوتی

 یهامهارتبودن  در خاص است. شده ادغام انگلیسی زبان یا زبان درسی برنامه در که

 مجزا بخشی یارسانه سواد اینکه و شدهگنجانده آموزشی مستندات در که یارسانه سواد

                                                           
1. Tavlor 
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 تحلیل این کرد. مشاهده توانمی را تمایزاتی، خیر یا دارد انگلیسی زبان بطن مطالعه در

 .آورد فراهم کشور سه این در یارسانه تحقق سواد چگونگی از ترواضح درکی

 موردی مطالعه رسانه: انتقادی نظریه با عنوان توسعه یقیتحق( 1221) 4کاروالن

 1221 سال آگوست در آلبرتا در دانشگاه کالگاری واقع ابتدایی در مدارس یهاکالس

، آلبرتا شهر نتایج نشان داد که در .است شده انجام ارشد کارشناسی مدرك اخذ جهت

، فهم به کمك جهت را شانیهابرنامه و بودند مندعالقه انتقادی یارسانهسواد  به معلمان

 تمامی که یاچندرسانه یهاامیپ پیوسته جریان کودکان درباره سؤال طرح و خلق، تفسیر

 تمامی که مطالعاتی برنامه، در آلبرتا .دادندیم انجام، کرده اشباع را هاآن زندگی روزهای

 اما، بود یارسانه متون درباره شماریبی منابع شامل، کردندیم دنبال را آن بایستی معلمان

 .کردینم ارائه هاآن نقد یا خلق، استفاده، یافتن چگونگی درباره توضیح خیلی

 آموزشی یهابرنامه که یافتند، دادند انجام 1220 سال که هابز و فارست در یامطالعه در

 اهداف به و دهند افزایش را سنتی سواد یهامهارت توانندیم تجربی یارسانه سواد

 سواد گروه انآموزدانشکه  یافتند نویسندگان تحقیق این یابند. در دست سنتی آموزشی

 نیز فهم و دیداری درك و مطلب خواندن درك در کنترل گروه از موردبررسی یارسانه

 یهامهارت در کمتری کردن هجی اشتباه و گرفتند بیشتری امتیاز بلند یهاپاراگراف

 نشان دادند کمی بررسی یهاپاسخ شد. دیده موردبررسی گروه پیشرفته در بسیار نوشتاری

 در یارسانه محتوای استفاده از اجتناب جهت معلمان دلیل ترینرایج منابع کمبود که

 نشان بود شده داده باز سؤال به که ییهاپاسخ، کیفی بررسی درس است. در یهاکالس

 در فناوری استفاده برای هاآن آموزش کردندیماحساس  معلمان از بسیاری که داد

 درباره معلمان برای آموزشی یهادوره بایستی مدارس، دلیل همین به .نیست کافی هاکالس

در  فناوری یك ایجاد کنند. سرانجام مهیا هاآن مدارس در موجود یهایفناور منابع

 (.1227، 1)وود کند تسهیل را یارسانه منابع پایدار توسعه تواندیم مدرسه هر در دسترس

 های پژوهش از قرار زیر است:فرضیه

                                                           

1. Carolan 

2. Wood 
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 تفاوت یارسانهسواد  ازنظر هاآنو والدین  لیشهر اردبان دختر دوره دوم آموزدانشبین  -

 وجود دارد. دارمعنی

بعد شناختی سواد  ازنظر هاآنو والدین  شهر اردبیلان دختر دوره دوم آموزدانشبین  -

 وجود دارد. دارمعنیتفاوت  یارسانه

بعد احساسی سواد  ازنظر هاآنو والدین  شهر اردبیلان دختر دوره دوم آموزدانشبین  -

 وجود دارد. دارمعنیتفاوت  یارسانه

بعد اخالقی سواد  ازنظر هاآنو والدین  اردبیلشهر ان دختر دوره دوم آموزدانشبین  -

 وجود دارد. دارمعنیتفاوت  یارسانه

 بعد زیباشناختی سواد ازنظر هاآنو والدین  شهر اردبیلان دختر دوره دوم آموزدانشبین - 

 وجود دارد. دارمعنیتفاوت  یارسانه

 نبا توجه به س هاآنو والدین  شهر اردبیلان دختر دوره دوم آموزدانش یارسانهبین سواد  -

 وجود دارد. دارمعنیتفاوت 

با توجه به  هاآنو والدین  شهر اردبیلان دختر دوره دوم آموزدانش یارسانهبین سواد  -

 وجود دارد. دارمعنیتفاوت  تحصیالت

با توجه به  هاآنو والدین  شهر اردبیلان دختر دوره دوم آموزدانش یارسانهبین سواد  -

 وجود دارد. دارمعنیپایگاه اجتماعی تفاوت 

شکل گرفته است.  1جیمز پاتر یارسانهنظریه سواد  بر اساسچارچوب نظری این مطالعه 

 بازی مخاطبان توسط رسانه اهداف درك در مهمی نقش یارسانه سواد ابعادی، پاتر ازنظر

، «شخصی منبع»، «دانش ساختارهای» واست  یچندعامل الگویی یارسانه سواد .کندیم

، کاووسیهستند ) یارسانه سواد مدل یهاعامل «هاییتوانا و هامهارت»و  «پردازش وظایف»

 پاتر مدنظر بعد. چهار کنندیم پشتیبانی را ( که دائماً یکدیگر4779، پاتر نقل از 4091

 از: اندعبارت

                                                           

1. James Potter 
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 مخاطبان قبلی اطالعات و دانش به مربوط یارسانه سواد از بعد این ادراکی: بعد (الف

 در اطالعات این .شودیم داده انتقال خاص رسانه یك از که است محتوای پیامی به نسبت

 .هستند مستقر مغز

 مخاطبان که شودیم گفته منفی یا مثبت احساسی پیامدهای میزان به احساسی: بعد (ب

، نفرت، عشق همچون احساساتی .باشندیم قائل خاصی یارسانه پیام به محتوای نسبت

 ؛دودلی و تردید، سردرگمی، ناامیدی و شادی، خشم

 و روش درباره اطالعاتی حاوی یارسانه سواد از بعد این :شناسیزیبایی بعد (ج

 منظوربه مخاطبان برای را الزم زمینه، بنیانی اطالعات نیا .است پیام تولید چگونگی

 اینکه به بسته ... و نورپردازان، نوازندگان، طراحان، بازیگران، نویسندگان مورد در قضاوت

 .کندیم فراهم، شودیم داده انتقال یارسانه چه از پیام

 به و سروکار دارد مخاطبان هایارزش با یارسانه سواد از بعد اخالقی: این بعد (د

 (.4091، کاووسیپردازد )یم آن تقویت

 روش
 روش و ماهیت ازنظر و است کاربردی نوع از، کندمی دنبال که اهدافی برحسب پژوهش این

. ستا همبستگی و پیمایشی از نوع پژوهش این، مربوط سؤاالت به پاسخ و هاداده گردآوری

ان دختر دوره دوم متوسطه آموزدانشدو گروه دارد: گروه نخست ، جامعه آماری پژوهش

 هاآنپدر و مادر( ) نیوالدو گروه دوم  استنفر  47074 هاآنکه تعداد  استشهر اردبیل 

گیری در این تحقیق روش نمونه .شودیمنفر را شامل  09991که جمعیتی حدود  باشندیم

خواهد بود و برای انتخاب  ایچندمرحله یاخوشه صورتبهان آموزدانشبرای انتخاب 

ریافت والدینی پرسشنامه دیعنی از ؛ ردیگیمهدفمند انجام  صورتبه گیرینمونهوالدین نیز 

 تبه دستحقیق حاضر برای  در خواهد شد که فرزندانشان در نمونه انتخاب شده باشند.

حجم  عنوانبهنفر  091 درنهایتو  گردید آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده

برای  اینبنابر، رودیمها امکان مخدوش بودن بعضی از پرسشنامه ازآنجاکهنمونه انتخاب شد. 

 انعنوبهاز پرسشنامه محقق ساخته  نفر رساندیم. 122حجم نمونه را به ، جلوگیری از این امر
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 09) یشناختشامل ابعاد  یارسانهابزار گردآوری اطالعات استفاده شد که چهار بعد سواد 

در مقیاس  ( راگویه 41) یباشناختیزگویه( و  8اخالقی )، گویه( 11) یاحساس، گویه(

 ،سن) یانهیزمنیز مربوط به متغیرهای  گویه 7 .دیسنجیمو در قالب لطف لیکرت  یافاصله

 1پرسشنامه نیز از طریق اعتبار صوری 4برآورد اعتبار تحصیالت و پایگاه اجتماعی( بود.

 علمییئتهکه با ارائه پرسشنامه به تعدادی از اعضای  ترتیباینبهصورت گرفته است. 

هایی که برای سنجش هر در مورد معتبر بودن گویه هاآن نظراتاز و خبرگان  هادانشگاه

یك از متغیرها آمده لحاظ گردیده است. درباره پایایی ابزار سنجش نیز از آلفای کرونباخ 

نفر از دانشجویان و انجام  12استفاده گردید؛ به این صورت که پس از ارائه پرسشنامه به 

زان پس از اطمینان از باال بودن میدر مرحله دوم است.  برآورد پایایی انجام گرفته آزمونپیش

پرسشنامه نهایی از نمونه آماری تکمیل و میزان پایایی آن در مرحله تجزیه و تحلیل ، پایایی

محاسبه شد که نتایج آن به  spssو پردازش اطالعات با استفاده از دستور آلفای کرونباخ در 

 :استشرح زیر 

 تغیرهای تحقیقمیزان پایایی م. 1جدول 

 شدهمحاسبهآلفای  سؤاالتتعداد  متغیر 

 /94 گویه( 97) سؤال 9 ایرسانهسواد  4

 /99 (گویه 11) سؤال 1 بعد احساسی 1

 /74 گویه( 09) سؤال 1 بعد شناختی 0

 /98 گویه( 41) سؤال 1 شناسیزیباییبعد  1

 /71 گویه( 8) سؤال 4 بعد اخالقی 1

اطالعات با روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام  آوریجمع

ا استفاده ب اری شده وذکدگ، شدهیگردآور یهاداده، پس از تکمیل پرسشنامهگرفته است. 

 گیریاندازهمقیاس با توجه به شده است.  وتحلیلتجزیهو پردازش  SPSS افزارنرماز 

یر از آمارهای ز هادادهبرای تجزیه و تحلیل  تحقیق یهاهیفرض دهندهتشکیلمتغیرهای 

                                                           

1. validity 

2. face validity 
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، میانگین ،درصد نسبی، توصیفی مانند فراوانی یهاآمارهاستفاده شده است: در این بخش از 

استفاده شده است.  هاداده بندیطبقهکه برای  …و واریانس، انحراف معیار، دامنه تغییرات

آنالیز واریانس و ضریب ، T آزمون ازجملهآمار استنباطی  هایروشاز  هاهیفرضدر آزمون 

 گردیده است.استفاده همبستگی پیرسون 

 هایافته
 آمدهدستبه. اطالعات باشندیمدرصد مرد  1/49را زنان و  موردمطالعهدرصد افراد  1/94

 که نمونه آماری دهدیمنشان  موردمطالعهان و والدین آموزدانشدر ارتباط با توزیع جنسی 

 418ان و آموزدانشنفر  122نفر زن ) 018 و است %1/49 هاآننفر مرد که فراوانی  91ما از 

 .است %1/94 هاآنکه فراوانی  دهندیمنفر والدین( تشکیل 

نفر از  418و  دهندیمرا تشکیل  %09نفر از والدین را مردان با فراوانی  91نتایج نشان داد 

 تشکیل دادند. هاخانمرا  %80نفر را با فراوانی  122
درصد در  12 که دهدیمبر اساس سن نشان  موردبررسیان و والدین آموزدانشتوزیع 

 04درصد نیز باالی  11سال و  14-02درصد در گروه سنی  9، سال و کمتر 12گروه سنی 

 سال هستند.

را افراد دیپلم و زیر دیپلم تشکیل  %94نفر با فراوانی  011نتایج آنالیزها نشان داد که 

نفر با  9، را لیسانس %1/1 یفراواننفر با  42، دیپلمفوقرا  %9نفر با فراوانی  19و  دهدیم

را مدرك  %0/4نفر با فراوانی  1دکتر و  %0/8نفر با مدرك  11، لیسانسفوقرا  %1فراوانی 

 .دهدیمحوزوی تشکیل 

نفر با فراوانی  11در رده تحصیالتی دیپلم قرار داشتند  %81نفر از والدین با فراوانی  402

، لیسانسفوق %1نفر با فراوانی  9، در رده لیسانس %1نفر با فراوانی  42، دیپلمفوقدر  1/41%

را مدرك حوزوی تشکیل  %1/1اوانی نفر با فر 1در دکتری و  %44نفر از والدین با فراوانی  11

 .دهندیم

درصد متوسط و  11، انددرصد پاسخگویان طبقه اجتماعی خود را پایین بیان کرده 9/00

 اند.درصد نیز باال بیان کرده 0/44
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، 14/0برابر با  موردمطالعه ان و والدینآموزدانش یارسانهمیانگین کل میزان سواد 

 91/1 شناختیزیباییبعد ، 19/0بعد اخالقی ، 79/1بعد احساسی ، 17/0بعد شناختی میانگین 

 هاآن ان و والدینآموزدانش یارسانهکه نشانگر باالتر از حد متوسط بودن میزان سواد  است

 در شهر اردبیل است.

 در ادامه بررسی شده است: ان و والدینآموزدانشدر بین  یارسانهمقایسه سواد 

 یارسانهسواد میانگین و انحراف معیار . 2جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد هانمونه

 /01 29/0 122 انآموزدانش

 /14 09/0 122 والدین

 ست.ان اآموزدانشدر میان والدین بیشتر از  یارسانهسواد جدول میانگین  یهادادهبر اساس 

 (ان و والدینآموزدانشدر بین  یارسانهآزمون تفاوت میانگین سواد ) tآزمون  .3 جدول

 هاانسیوارآزمون یکنواختی 
 تفاوت میانگین داریمعنی سطح درجه آزادی tمقدار 

 داریمعنیسطح  Fمقدار 

109/0 284/2 148/1 119 222/2 19/2 

( t.test) هانیانگیماز آزمون تفاوت نمونه آماری  یارسانهسواد برای بررسی میانگین 

 α=21/2 از ( کهSig=222/2آن ) داریمعنیآزمون با توجه سطح  نتایج است. استفاده شده

سواد  ازنظر داریمعنیتفاوت  %71که با سطح اطمینان  دهدیم است نشان ترکوچك

ر در والدین بیشت یارسانهو سواد  وجود دارد موردمطالعهان آموزدانشبین والدین و  یارسانه

 شد. دییتأبنابراین فرضیه اصلی تحقیق ؛ است

 :در ادامه بررسی شده است ان و والدینآموزدانشدر بین  یارسانهمقایسه بعد شناختی سواد 

 یارسانهبعد شناختی سواد میانگین و انحراف معیار  .3جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد هانمونه

 /922 111/1 122 انآموزدانش

 /178 811/1 122 والدین
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نفر  122 موردبررسینفر  122از بعد شناختی مورد ارزیابی قرار گرفت از  یارسانهسواد 

و  811/1بودند و والدین میانگین  922/2و انحراف معیار  111/1ان با میانگین آموزدانش

بعد جدول میانگین  یهادادهبر اساس را به خود اختصاص دادند.  178/2انحراف معیار 

 ان است.آموزدانشدر میان والدین بیشتر از  یارسانهشناختی سواد 

 (ان و والدینآموزدانشدر بین  یارسانهآزمون تفاوت میانگین بعد شناختی سواد ) tآزمون  .4 جدول

 هاانسیوارآزمون یکنواختی 
 تفاوت میانگین داریمعنی سطح درجه آزادی tمقدار 

 داریمعنیسطح  Fمقدار 

974/8 242/2 17/0 119 001/0 141/ 

 هانیانگیماز آزمون تفاوت نمونه آماری  یارسانهبعد شناختی سواد برای بررسی میانگین 

(t.test.استفاده شده است )  داریمعنینتایج آزمون با توجه سطح ( 224/2آن=Sigکه ) از 

21/2=α بعد  ازنظر داریمعنیتفاوت  %71که با سطح اطمینان  دهدیم است نشان ترکوچك

و بعد شناختی  وجود دارد موردمطالعهان و والدین آموزدانشبین  یارسانهشناختی سواد 

 شد. دییتأدر جامعه والدین بیشتر است. لذا فرضیه اول تحقیق  یارسانهسواد 

 :در ادامه بررسی شده است والدینان و آموزدانشدر بین  یارسانهمقایسه بعد احساسی سواد 

 یارسانهبعد احساسی سواد میانگین و انحراف معیار  .5جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد هانمونه

 919/2 001/1 122 انآموزدانش

 991/2 071/1 122 والدین

نفر  122 موردبررسینفر  122از بعد احساسی مورد ارزیابی قرار گرفت از  یارسانهسواد 

و  071/1بودند و والدین میانگین  919/2و انحراف معیار  001/1ان با میانگین آموزدانش

بعد جدول میانگین  یهادادهبر اساس را به خود اختصاص دادند.  991/2انحراف معیار 

 ان است.آموزدانشدر میان والدین بیشتر از  یارسانهاحساسی سواد 

 (ان و والدینآموزدانشدر بین  یارسانهت میانگین بعد احساسی سواد آزمون تفاو) tآزمون  .6 جدول

 هاانسیوارآزمون یکنواختی 
 تفاوت میانگین داریمعنی سطح درجه آزادی tمقدار 

 داریمعنیسطح  Fمقدار 

140/18 222/2 87/1 119 229/2 949/ 
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ان و آموزدانشنمونه آماری در میان  یارسانهبعد احساسی سواد رای بررسی میانگین ب

آزمون با توجه سطح  نتایج ( استفاده شده است.t.test) هانیانگیماز آزمون تفاوت  نیوالد

که با سطح  دهدیم است نشان ترکوچك α=21/2از  ( کهSig=229/2آن ) داریمعنی

ین ان و والدآموزدانشبین  یارسانهبعد احساسی سواد  ازنظر داریمعنیتفاوت  %71اطمینان 

در جامعه والدین بیشتر است. لذا فرضیه  یارسانهو بعد احساسی سواد  وجود دارد موردمطالعه

 شد. دییتأدوم تحقیق 

 در ادامه بررسی شده است: ان و والدینآموزدانشدر بین  یارسانهسواد  اخالقیمقایسه بعد 

 یارسانهبعد اخالقی سواد میانگین و انحراف معیار  .7جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد هانمونه

 /848 181/4 122 انآموزدانش

 /870 812/4 122 والدین

نفر  122 موردبررسینفر  122از بعد اخالقی مورد ارزیابی قرار گرفت از  یارسانهسواد 

و  812/4بودند و والدین میانگین  848/2و انحراف معیار  181/4ان با میانگین آموزدانش

بعد جدول میانگین  یهادادهبر اساس را به خود اختصاص دادند.  870/2انحراف معیار 

 ان است.آموزدانشدر میان والدین بیشتر از  یارسانهاخالقی سواد 

 (ان و والدینآموزدانشدر بین  یارسانهقی سواد آزمون تفاوت میانگین بعد اخال) tآزمون  .8 جدول

 هاانسیوارآزمون یکنواختی 
 تفاوت میانگین داریمعنی سطح درجه آزادی tمقدار 

 داریمعنیسطح  Fمقدار 

427/44 222/2 011/1 119 212/2 714/2 

 هانیانگیماز آزمون تفاوت نمونه  یارسانهبعد اخالقی سواد رای بررسی میانگین ب

(t.test.استفاده شده است ) داریمعنیآزمون با توجه سطح  نتایج ( 212/2آن=Sigکه )  از

21/2=α بعد  ازنظر داریمعنیتفاوت  %71که با سطح اطمینان  دهدیم است نشان ترکوچك

و بعد اخالقی سواد  وجود دارد موردمطالعهان و والدین آموزدانشبین  یارسانهاخالقی سواد 

 شد. دییتأدر جامعه والدین بیشتر است. لذا فرضیه سوم تحقیق  یارسانه
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 ده است:در ادامه بیان ش ان و والدینآموزدانشدر بین  یارسانهسواد  شناختیزیباییمقایسه بعد 

 یارسانهسواد  شناختیزیباییبعد میانگین و انحراف معیار  .9جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد هانمونه

 /179 912/4 122 انآموزدانش

 /192 712/4 122 والدین

 122 موردبررسینفر  122مورد ارزیابی قرار گرفت از  یباشناختیزاز بعد  یارسانهسواد 

و  712/4بودند و والدین میانگین  179/2و انحراف معیار  912/4ان با میانگین آموزدانشنفر 

بعد جدول میانگین  یهادادهبر اساس را به خود اختصاص دادند.  192/2انحراف معیار 

 ان است.آموزدانشدر میان والدین بیشتر از  یارسانهسواد  شناختیزیبایی

 (دینان و والآموزدانشدر بین  یارسانهسواد  شناختیزیباییآزمون تفاوت میانگین بعد ) tآزمون  .11 جدول

 هاانسیوارآزمون یکنواختی 
 تفاوت میانگین داریمعنی سطح درجه آزادی tمقدار 

 داریمعنیسطح  Fمقدار 

097/1 209/2 912/1 119 221/2 124/2 

فاوت از آزمون تنمونه آماری  یارسانهسواد  شناختیزیباییبعد رای بررسی میانگین ب

آن  داریمعنیآزمون با توجه سطح  نتایج ( استفاده شده است.t.test) هانیانگیم

(221/2=Sigکه ) 21/2 از=α تفاوت  %71که با سطح اطمینان  دهدیم است نشان ترکوچك

 طالعهموردمان و والدین آموزدانشبین  یارسانهسواد  شناختیزیباییبعد  ازنظر داریمعنی

در جامعه والدین بیشتر است. لذا فرضیه  یارسانهسواد  شناختیزیباییو بعد  وجود دارد

 شد. دییتأچهارم تحقیق 

 در ادامه بررسی شده است: ان و والدینآموزدانشدر بین  یارسانهسواد  سن و رابطه بین
 موردمطالعهان و والدین آموزدانشو سن  یارسانهآزمون پیرسون رابطه سواد  .11 جدول

 متغیر وابسته

 متغیر مستقل
 یارسانهسواد 

 سن

 /119 ضریب همبستگی

 224/2 داریمعنیسطح 

 122 تعداد
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ای ـ اصلههر دو ف (سن)مستقل  ( و متغیریارسانهسواد )با توجه به اینکه متغیر وابسته 

 رابر داری بای است از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. سطح معنیفاصله

224/2  =Sig ین و همچن استو سن  یارسانهداری بین سواد دهنده رابطه معنیاست که نشان

دهنده شدت رابطه متوسط و مستقیم بین است که نشان 119/2میزان همبستگی پیرسون برابر 

بارتی نتایج شود. به عمی دییتأبا توجه به اطالعات جدول فرضیه پنجم  درنتیجهمتغیرهاست. 

دارد و با توجه به اطالعات جدول  یارسانهبر سواد  داریمعنیسن تأثیر  دهدیمآزمون نشان 

 ر خواهد شد.بیشت یارسانهمیزان و میانگین سواد ، هرچقدر میزان و میانگین سن بیشتر شود

ر ادامه د ان و والدین با توجه به سطح تحصیالتآموزدانشدر بین  یارسانهمقایسه سواد 

 بررسی شده است:

 ا توجه به سطح تحصیالتب یارسانهسواد آزمون آنالیز واریانس  .12جدول 

 
جمع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 داریمعنیسطح  Fمقدار 

 هاگروهبین 

 هاگروهدرون 

 کل

017/49 

812/49 

779/08 

1 

119 

117 

491/7 

291/2 
887/444 224/2 

( از Sig =224/2آن ) داریمعنیبر اساس نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس که سطح 

21/2=ان و والدین آموزدانش یارسانهسواد که بین  گرددیممشاهده  است ترکوچك

یه لذا فرض ؛ ووجود دارد داریمعنیتفاوت  هاآنبا توجه به سطح تحصیالت  موردمطالعه

 شد. دییتأششم تحقیق نیز 

 پایگاه اجتماعیان و والدین با توجه به آموزدانشدر بین  یارسانهسواد  مقایسه

 با توجه به پایگاه اجتماعی یارسانهسواد آزمون آنالیز واریانس  .13جدول 

 
جمع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 داریمعنیسطح  Fمقدار 

 هاگروهبین 

 هاگروهدرون 

 کل

010/1 

891/01 

779/08 

1 

119 

117 

481/1 

411/2 
021/44 224/2 
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( از Sig =224/2آن ) داریمعنیبر اساس نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس که سطح 

21/2=α ان و والدین آموزدانش یارسانهسواد که بین  گرددیممشاهده  است ترکوچك

هفتم  و لذا فرضیه وجود دارد داریمعنیتفاوت  هاآن پایگاه اجتماعیبا توجه به  موردمطالعه

 شد. دییتأتحقیق 

 گیرینتیجهبحث و 
 ازنظر داریمعنیتفاوت نشان داد که  Tنتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق با استفاده از آزمون 

در جامعه  یارسانهو سواد  وجود دارد موردمطالعهان و والدین آموزدانشبین  یارسانهسواد 

تقی ، (4070) رانگیدتوسط اشرفی و  افتهیانجامتحقیقات  یهاافتهیوالدین بیشتر است. عمده 

( بر باالبودن میانگین سواد رسانه در برخی 4071) گرانیدسلیمان و ، (4071) یافخمزاده و 

 هانآتحقیق حاضر با نتایج تحقیقات  یهاافتهیو از این لحاظ  اندداشته یااشاره هاگروه

 همخوانی دارد.

نشان داد بین والدین و فرزندان  Tنتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از آزمون 

 یارسانهو بعد شناختی سواد وجود دارد  داریمعنیاختالف  24/2شناختی در سطح  ازنظر

 .شودیم دییتأطبق این نتایج فرضیه اول تحقیق  .در جامعه والدین بیشتر است

دان نشان داد بین والدین و فرزن Tنتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با استفاده از آزمون 

 یارسانهو بعد احساسی سواد  وجود دارد داریمعنیاختالف  24/2احساسی در سطح  ازنظر

 .شودیم دییتأدر جامعه والدین بیشتر است. طبق این نتایج فرضیه دوم تحقیق نیز 

 ان و والدین از بعد اخالقیآموزدانشبین  دارمعنیتحقیق وجود تفاوت سوم  در فرضیه

در دو گروه والدین و فرزندان مورد آزمون  اخالقی مؤلفهشده بود.  بینیپیش یارسانهسواد 

t-test  اختالف  21/2در سطح  اخالقی ازنظرقرار گرفت نتایج نشان داد بین والدین و فرزندان

ن طبق ای .در جامعه والدین بیشتر است یارسانهو بعد اخالقی سواد  وجود دارد داریمعنی

 .شودیم دییتأنتایج فرضیه سوم تحقیق نیز 
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 فرزندان و والدین بین داد نشان Tنتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق با استفاده از آزمون 

 سواد شناختیزیباییو بعد دارد  وجود داریمعنی اختالف 24/2 سطح در زیباشناختی ازنظر

 .شودیم دییأتطبق این نتایج فرضیه چهارم تحقیق نیز  .در جامعه والدین بیشتر است یارسانه

دین و ان و والآموزدانش یارسانهبین سواد  دارمعنیتحقیق وجود رابطه پنجم  در فرضیه

و سن  یارسانهواد سبین  دارمعنیهمبستگی شده بود. نتایج تحقیق نشان داد که  بینیپیشسن 

 افتهیانجامتحقیقات  یهاافتهی. این نتایج با وجود دارد موردمطالعهان و والدین آموزدانش

( همسو و با نتیجه مطالعه شجاعی و 4071) یافتخار( و 4071) گرانیدتوسط سلیمان و 

 .است سوناهم( 4074) رپوریام

ا ان و والدین بآموزدانش یارسانهتفاوت سواد  دارمعنیتحقیق وجود ششم  در فرضیه

 ازنظر داریعنیمتفاوت شده بود. نتایج تحقیق نشان داد که  بینیپیشتوجه به تحصیالت 

ایج . این نتوجود دارد هاآنبا توجه به سطح تحصیالت  ان و والدینآموزدانش یارسانهسواد 

، (4071) یافخمتقی زاده و ، (4070) گرانیدتوسط اشرفی و  افتهیانجامتحقیقات  یهاافتهیبا 

 .است همسو (4071) یافتخار( و 4074) یرعلیمعباسی قادی و ، (4071) گرانیدسلیمان و 

با  ان و والدینآموزدانش یارسانهسواد  دارمعنیتحقیق وجود تفاوت هفتم  در فرضیه

 ازنظر داریمعنیوت تفاشده بود. نتایج تحقیق نشان داد که  بینیپیشتوجه به پایگاه اجتماعی 

ایج . این نتوجود دارد هاآن توجه به پایگاه اجتماعی با ان و والدینآموزدانش یارسانهسواد 

 همسو (4071) یافتخار( و 4071) یافخمتوسط تقی زاده و  افتهیانجامتحقیقات  یهاافتهیبا 

تحقیق و  یهاافتهیبا توجه به  .است سوناهم( 4074) رپوریامو با نتیجه مطالعه شجاعی و 

 ،هاستآنان دختر دوره دوم متوسطه کمتر از والدین آموزدانش یارسانهسواد  ازآنجاکه

 :شودیمان پیشنهاد آموزدانش یارسانهلذا موارد زیر جهت افزایش سواد 

 در مدارس یارسانه سواد یهاآموزشخصوص  در امکانات ارتقای -

 یآموزدانش یهاتشکلو  نهادمردم یهاسازمان یهایتوانمند به توجه -

 یارسانهان برای تولیدات آموزدانشاستفاده از ظرفیت مدارس و استعدادهای  -

 هارسانه محتوای به نسبت آگاهی ارتقای -
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 پدیدنو یهابیآس درباره بخشی آگاهی در زمینه انیو مرب اولیا یهاانجمن نمودن فعال -

 مجازی فضای

 صداوسیما مختلف یهاشبکه در یارسانهسواد  آموزشی یهابرنامه پخش -

 سطح در اطالعات از و نقادانه مناسب استفاده ویژه یهاکتابو  جزوات و انتشار تدوین -

 هادانشگاه و مدارس عمومی

 ها در مدارس متوسطهرسانه اقتصادی و سیاسی، اجتماعی تحلیل و تجزیه -

 ،ان دختر دوره دوم متوسطهآموزدانش یارسانهسواد  شناختیضعف بعد با توجه به   -

کارآمد و مفید و احیاناً مخرب برای  یهارسانهافزایش قدرت تشخیص  منظوربه

ید جد یهارسانهنیاز به آموزش این قشر و همچنین آگاهی از کم و کیف ، انآموزدانش

 اجتماعی ضروری است. یهاشبکه ازجمله

به  انیازمند آموزش هستند تان آموزدانش یارسانهبا توجه به پایین بودن میزان سواد   -

 .مجهز شوند یارسانهابزار تحلیل و ارزیابی تولیدات 

 و روش درباره اطالعاتی حاوی یارسانه سواد زیباشناختی بعد کهنیابا توجه به  -

لذا توجه  کندیمنقادانه راهنمایی  دید داشتن در است و مخاطب را پیام تولید چگونگی

در  هاآنان که بخشی از اوقات روزمره آموزدانشبه این بعد و ارتقاء سطح آگاهی 

وزه آموزش در ح یهاضرورتاز  شودیماجتماعی سپری  یهاشبکهفضای با استفاده از 

 رسانه است.

سواد مانند  یهامهارتیك زمینه پدید آمده در آموزش است که  یارسانهسواد  -

و  کندیمانتقادی و ارزیابی با یك پردازش مبتنی بر تحقیق را ترکیب  وتحلیلتجزیه

، اخالقی، شناختی یهانهیزمان را به استفاده از پردازش اطالعات در آموزدانش

رد . این پردازش مبتنی بر تحقیق یك رویکدینمایمو احساسی تشویق  یشناختییبایز

 تفادهمورداسجهت ارزیابی انتقادی مطالب  هاقرنآموزش جدید نیست؛ این رویکرد برای 

 ارگیریکبه، کنندیمبیان  یارسانهمتخصصان سواد  وجودباایناست.  گرفتهیمقرار 

و  هاهیپای یادگیری در تمام تواندیم، رویکردهایی که مبتنی بر تحقیق و جستجو هستند

 ددهن افزایش جدید هایشناسیروش کارگیریبه وسیلهبهسطوح محتوایی را 
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 منابع
و  یارسانهمیزان سواد (. 4070زهرا. )، کاظم پور ودالرام ، زادهحسن ،حسن، اشرفی ریزی

سواد  یهاشاخصاطالعاتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس 

 .101-111، 09 ،مدیریت اطالعات سالمت دوماهنامه .و اطالعاتی یونسکو یارسانه

در سه نهاد  یارسانهسواد  یهااستیستحلیل (. 4071. )رامین، چابکی درزابی وناصر ، باهنر

 .18-4 (،1)0، دو فصلنامه رسانه و فرهنگ، فرهنگی و ارتباطی ایران

 .و تفکر انتقادی یارسانهدرآمدی به سواد  (.4091رضا. )، و بصیریان حسین، بصیریان

 .00-12، 89، یجمعارتباطمطالعاتی و تحقیقاتی وسایل  فصلنامه

 .و فرهنگ عمومی هارسانه (.4071ابراهیم. )، فیاضمحمود و ، اکرامی ،عبداهلل، بیچرانلو
 .هنر و ارتباطات، موسسه پژوهشی فرهنگانتشارات  :تهران

فصلنامه مطالعاتی و  .ترجمه لیدا کاووسی، یارسانه(. تعریف سواد 4091جیمز. )، پاتر
 .9-18، (1)49، جمعیارتباطتحقیقاتی وسایل 

 نورایی حسن مترجم، یارسانه آموزش یو راهبردها هامهارت .(4092)الیزابت. ، تامن

 .علوم اسالمی کامپیوتری تحقیقات مرکز، بیدخت

ان آموزدانش یارسانهسواد  یاسهیمقابررسی (. 4071. )حسینعلی، افخمی وعباس ، تقی زاده

 ،شهر کرمان( یهارستانیدبان دختر و پسر سال چهارم آموزدانش)مطالعه موردی: 

 .70 -418، 81، فصلنامه علوم اجتماعی

در  یارسانهنیازسنجی برنامه آموزش سواد (. 4070. )اصغرعلی، کیا وعباس ، تقی زاده

 .97-421، 19، ارتباطات -فصلنامه مطالعات فرهنگ  .مدارس

در بین  یارسانهسواد  یاسهیمقامطالعه (. 4074اکرم. )، شاهینو مظفر ، چشمه سهرابی

، 41 ،مجله جهانی رسانه، دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

01-19. 
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ان ان سال سوم دبیرستآموزدانشتحلیل وضعیت سواد اینترنتی (. 4099. )محمد، سلطانی فر

 یهاینوآورفصلنامه ، هاآندر مقایسه با مربیان و والدین  4091 - 4098شهر تهران 
 .09 -82، 19، آموزشی

دانشجویان و  یارسانهارزیابی سواد (. 4071زهرا. )، حداد فریبرز و، خسروی ،فرص، سلیمان

 .89-19، 48، مجله جهانی رسانه، ان شهر تهرانآموزدانش

 تهران: .دهقان علیرضا ترجمه، ارتباطات یهاهینظر(. 4099) جیمز.، تانکاردو  ورنر، سورین

 .تهران دانشگاه

دانشجویان خراسان  یارسانهبررسی وضعیت سواد (. 4074مهناز. )، امیرپور ومهناز ، شجاعی

 .10 -18، 9، جوانان شناختیجامعهمجله مطالعات  .شمالی در جامعه اطالعاتی

، جامعه در یارسانه سواد پیرامون ارتباطات علم متخصصان نظرات بررسی(. 4090بهاره. )، نصیری

 مرکز. تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه، علوم اجتماعی کارشناسی ارشد نامهپایان
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