
 

 

اي در استفاده بهینه از  طراحي مدل ارتقاء سواد رسانه

 )مطالعه موردي: دانش آموزان جنوب تهران(هاي اجتماعي  رسانه

 4امی، عبداهلل نع3، بهرام علیشیری2، علی اکبرفرهنگی1نازنین نهرود

 20/1/00، تاریخ تایید:22/6/99تاریخ دریافت:

DOI: 10.22034/JCSC.2021.130483.2170 
 چکیده 

ای در میان دانش آموزان  پژوهش حاضر جستاری است در راستای طراحي مدل ارتقاء سواد رسانه

های اجتماعي.  روش تحقیق مقاله از  ي مناطق جنوب تهران با تاکید بر استفاده بهینه از رسانهدبیرستان

نفر از  16کمي( است. جامعه آماری در بخش کیفي،  –نوع ترکیبي و مبتني بر آمیخته اکتشافي )کیفي 

شهر تهران  نفر از دانش آموزان مناطق جنوب 425اساتید و نخبگان رشته علوم ارتباط و در بخش کمي 

خبره،  16بوده است. در بخش کیفي با استفاده از روش گلوله برفي تا رسیدن به اشباع نظری  با 

 ای با روش نمونه مصاحبه عمیق انجام و در بخش کمي، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته

 -روش صوری ها توزیع گردید. روایي پرسشنامه با نفر از نمونه 180ای نسبي در بین  گیری خوشه

ها با روش تحلیل عاملي  محتوایي و پایایي آن با روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. داده

تحلیل گردید. نتایج بخش کیفي حاکي از آن بوده  AMOSو  SPSSاکتشافي و تائیدی با نرم افزارهای 

محور کالن است:  6ي مبتني  بر های اجتماع ای در استفاده بهینه از رسانه که الگوی ارتقاء سواد رسانه

ای شامل سه سطح: الف(کالن: شامل تدوین سرفصل های آموزشي، تغییر  عناصر ارتقاء سواد رسانه -1

روش های آموزشي، فرهنگ سازی با پتانسیل سواد رسانه ای، رویکرد مسئله محوری، ایجاد اینترنت 

نظارت محتوایي رسانه، ب( سطح میاني:  ریزی، و ملي، انسجام و هم نگری در سیاستگذاری و برنامه

شامل تعامل گروهي با همساالن، آموزش مربیان و خانواده؛ و پ( سطح خرد: شامل شناخت فناورانه، 

های فردی و  ای: شامل ویژگي عوامل زمینه -2شناخت معرفتي، شناخت رسانه و تولید محتوا مي باشند. 

 -4های عوامل سطح کالن، میاني و خرد مي باشد.  قولهعوامل مؤثر: شامل م -3های فردی است.  زمینه

گر: شامل دخالت دولت، فقدان مصوبات قانوني، نظام غلط آموزشي، اقتصاد سیاسي رسانه،  عوامل مداخله

راهبردها: شامل راهبردهای سیاستگذاری و برنامه ریزی، راهبردهای -5وضعف مدیریت بوده اند. 

پیامدها: شامل پیامدهای  -6و گفتمان سازی است و در نهایت آموزشي و راهبردهای فرهنگ سازی 

 -زیست محیطي، و فردی  ، ایجاد قدرت ارتباطات، اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي، تکنولوژیکي

 رفتاری مي باشد. نتایج بخش کمي نشان داد که تمامي ابعاد مدل پژوهش، مورد تائید مي باشند. 

 ی، سیاستگذاری، تهدیدات فرهنگي، تولید محتوا، نوجوانان تهران. ا : سواد رسانهواژگان کلیدی
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 مقدمه

بریم، زندگي بشر با انواع متعددی از رسانه ها احاطه شده است به  در عصری که در آن به سر مي

نحوی که هم اکنون رسانه ها جزء الینفك زندگي بشر مبدل مي باشند. این مسئله بسترساز 

گذارند  عات و اخبار گردیده است که دائما بر زندگي افراد تثثیر ميتولید حجم زیادی از اطال

(. مسئله مهم اینجاست که با اثرگذاری گسترده رسانه ها که طیف 1397)مقصودی و واحد، 

وسیعي از فرصت ها و تهدیدات را برای افراد ایجاد مي کنند، بالطبع، بایستي برای مفاهیمي 

آن در زندگي بشر نیز اهمیت ویژه ای قائل شد. بنابراین، درنظر  و ارتقاء 1همچون سواد رسانه ای

ای، به مثابه منبعي مهم در قبال فرهنگ رسانه ای، عاملي برای افزایش  گرفتن ارتقاء سواد رسانه

درک و کاهش خطاپذیری نوجوانان از اهمیت واالیي برخوردار است. به دیگر سخن، از طریق 

دهد، نوجوانان و  ای را تشکیل مي نه که روح اصلي سواد رسانهتوانایي نقد و تحلیل هوشمندا

جوانان مي توانند به انتخاب آگاهانه و صیانت فرهنگي دست یابند. لذا بایستي سواد رسانه ای را 

به مثابه یك فرآیند آموزشي هدفمند و پایا درنظر گرفت و ترویج سواد رسانه ای را یکي از 

 (.Pernisco, 2020: 86دارس و سیستم های آموزشي قرار داد )مهمترین وظایف نهادینه شده م

ها، ارزیابي و تحلیل کارکردها و  ای بر درک کارکرد رسانه از نگاه یونسکو، سواد رسانه

(. به 2011کند )یونسکو،  ها در جهت استقالل فردی تثکید مي چگونگي تعامل عقالیي با رسانه

ها است. سواد  انایي فهمیدن، ارزیابي و استفاده از رسانهای بر تو عبارت دیگر تثکید سواد رسانه

ها و انواع  توان انواع رسانه ای یك نوع درک متکي بر مهارت است که بر اساس آن مي رسانه

(. 4،1385ها را از یکدیگر تفکیك و شناسایي کرد )شکرخواه،  ای را شناخت و آن تولیدات رسانه

ای اجتماعي در اطالع رساني و ایجاد ارتباطات در بین افراد ه امروزه با توجه به نقش مهم رسانه

جامعه، استفاده از  آنها در بین نوجوانان کشورمان روز به روز در حال افزایش است. در حال 

میلیون نفر کاربر  23آمار جهاني اینترنت، کشور ایران با داشتن  حاضر طبق اعالم سایت رسمي 

 رتبه اول کاربران اینترنتي قرار گرفته است )محمدی،در میان کشورهای خاورمیانه در 

درصد گذشته است و بیشترین  80(. از طرفي، ضریب نفوذ اینترنت از مرز16،1394

های اجتماعي و کاربر پذیر بودن  کنندگان نیز نوجوانان و جوانان هستند. گسترش شبکه فادهاست

توان از آن  همانند مسیری است که مي آن از یك سو و نرم افزارهای کاربرپسند از سویي دیگر،

با توجه به گسترش ارتباطات به عنوان فرصت سازنده تلقي کرد، اما در اکثر مواقع فقدان 
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تواند  دهد. این امر مي های الزم برای استفاده بهینه ازآن به عنوان تهدید خود را نشان مي مهارت

ا با تهدیدات فزاینده ای مواجه نماید. بنیادهای اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سیاسي جامعه ر

ای در جامعه ورسیدن به  بنابراین، سهم دانش آموزان در یادگیری و به کارگیری سواد رسانه

های  های سني و ناپختگي تعالي بسیار مهم است. کاربران نوجوان در این فضا به دلیل حساسیت

فضای مجازی قرار دارند کما اینکه بر های  ویژه این دوران، بیشتر از بزرگساالن در معرض آسیب

معضل برای جوانان شناسایي شده است که فضـای  159اساس مطالعات صورت گرفته در ایران 

مجازی چهارمین معضل شناسایي شده از حیـث اهمیـت اسـت )شـریفي و شهرسـتاني، 

ن بـه دلیـل (. از سوی دیگر، برخي از مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد که نوجوانـا1396

اسـتفاده زیـاد و مداوم از شبکه های اجتماعي دچار اخـتالالت روانـي عدیـده ای همچـون 

پرخاشـگری، درونگرایـي، اختالالت خواب، افسردگي و اضطراب شده اند که همگي این 

اختالالت رواني، آینده و زندگي پـیش روی آنها را دچار تزلزل و نابودی مي کند )خان صنمي و 

معتقد است که در دنیای مدرن، سواد رسانه ای برای  1(. همچنین باکینگهام1393مکاران، ه

(. از Buckingham, 2017: 49نوجوانان به اندازه سواد خواندن و نوشتن سنتي اهمیت دارد)

همین رو مي توان گفت که سواد رسانه ای به جزئي از سواد همگاني بدل شده است که باید از 

تحصیل در افراد شکل گیردتادر هنگام نوجواني، به حدکمال برسد. بدون داشتن  دوران آغازین

سواد رسانه ای کافي، افراد قادر به تجزیه و تحلیل و درک مناسب از محتوای منتشر شده در 

رسانه ها نیستند و این عدم آگاهي کافي و کم سوادی، مي تواند تثثیر مخربي بر مخاطب داشته 

این که دانش آموزان، در نظام آموزشي به عنوان معمار آینده کشور به شمار باشد. با توجه به 

های زندگي در زمانه حاضر را به خوبي بیاموزند تا در مسیر تکامل  مي روند، لذا بایستي مهارت

های انساني و اخالقي استفاده  ها برای بالندگي و کسب ارزش و رشد، بتوانند از این مهارت

ها سواد رسانه ای است. در میان مقاطع تحصیلي در آموزش و  ن مهارتنمایند. یکي از ای

پرورش، مقطع متوسطه به عنوان حلقه ارتباط بین مدرسه و جامعه از اهمیت باال و سرنوشت 

سازی برخوردار است. دانش آموختگان این مقطع الزم است که به سواد رسانه ای متناسب با 

(. با 1392های علمي مجهز شوند )تقي زاده و افخمي، شرایط جهاني، در کنار سایر داشته 

توجه به درک مسثله پژوهش، مقاله کنوني جستاری است از ارائه پاسخي مستدل و متقن به 

ای در میان دانش  این سوال که چگونه مي توان به مدل مناسبي در راستای ارتقای سواد رسانه

 چه ابعاد و مولفه هایي است؟آموزان دست یافت؟ و در ادامه این مدل مبتني بر 
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 مروری بر مطالعات گذشته

( به دنبال بررسي نقش تبیین الگوی آموزش سواد 1395خانیکي و شاه حسیني درتحقیق خود)

و پرورش بوده اند. هدف اصلي نویسندگان، تبیین الگویي عملیاتي،  ای در نظام آموزش  رسانه

ای رویکردهای نوین آموزشي بوده است. ای برای کودکان، بر مبن جهت آموزش سواد رسانه

خواني در سنین پیش از دبستان،  الگوی پیشنهادی نویسندگان، طرحي مرکب از سه مرحله بلند

ای در  آموزش فلسفیدن به کودکان در چند سال آغازین دبستان و آموزش محتوای رسانه

فکر کودکان، پیش از هایي در بطن  کردن زیر ساخت  های پایاني دبستان است و نهادینه سال

ای را در دستور کار دارد. سبك آموزشي بازاندیشانه،  ورود ساختارهای دانش رسانه

تواند نگرشي  ناپذیر این الگو است که مي وگومحور و مبتني بر حلقه کندوکاو، اصل جدایي گفت

د کند و به ای در کودکان ایجا بازاندیشانه، مسئوالنه، انتقادی و خالقانه نسبت به متون رسانه

( در تحقیق خود به 1397تر آنها در امور منجر شود. نعمتي فر و همکاران ) قضاوت دقیق

ای در کاربران رسانه های اجتماعي )مطالعه موردی شبکه   بررسي  مطالعه سطح سواد رسانه

شده سطح  های بررسي اجتماعي تلگرام( پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد، میانگین شاخص

جویي  (، حقیقت355/12به ترتیب برابر است با تحلیل پیام ) 20ای کاربران از نمره  سانهسواد ر

(، 146/10(، کنجکاوی )535/11(، تفسیر پیام )676/11(، خودنظم دهي )299/12پیام )

( است. 357/11ای کاربران رسانه اجتماعي برابر ) ( که درمجموع سواد رسانه131/10توضیح )

ای در جنسیت کاربران یکسان نمي باشد. عالوه بر این تفاوت  انههمچنین سطح سواد رس

ای  معناداری بین تحصیالت و حوزه رشته تحصیلي و نوع دانشگاه کاربران با سطح سواد رسانه

ها وجود داشت. همچنین نتایج دیگر پژوهش رابطه مستقیمي )مثبت( بین سن کاربران با  آن

ای اجتماعي و  کوسي )منفي( بین میزان استفاده از رسانهها و رابطه مع ای آن سطح سواد رسانه

های اجتماعي  ای در رسانه ای کاربران وجود داشت. درنهایت سطح سواد رسانه سواد رسانه

درصد است. عباس  567/0)رسانه اجتماعي تلگرام( در بین کاربران در حد متوسط، حدود 

در ارتقاء امنیت عمومي شبکه های ( در پژوهشي به  نقش سواد رسانه ای 1395خسرواني )

پرداخت. نتایج محقق  1395اجتماعي از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي اراک سال 

نشان داد بین دو متغیر سواد رسانه ای و امنیت عمومي دانشجویان در شبکه های اجتماعي با 

پاک طینت و / کندال تاوبي رابطه معنا داری قوی وجود دارد. 649ضریب همبستگي 

( در مقاله خود به دنبال ارائه مدل سواد رسانه ای به منظور افزایش مصونیت 1399همکاران)
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کاربران شبکه های اجتماعي بوده اند. نتایج پژوهش نویسندگان نشان داد ایجاد و تقویت 

شرایط زمینه ای مثبت و اتخاذ استراتژی های استخراج شده درمدل، پیامدهایي مانند مصون 

ازی کاربر، ایجاد جامعه نقاد، ارتقا تعلق خاطر، خودگشودگي، امنیت اجتماعي، تجربه زندگي س

مدرن، تقویت هویت ملي، تقویت هویت دیني، ترد احساسات منفي، کاهش افسردگي، ایجاد 

نظم اجتماعي، تقویت مطالعه کتاب، توجه به ورزش، حفظ حریم خصوصي، تقویت هویت 

 شبکه های اجتماعي در بر دارد. فرهنگي را برای کاربران

( به بررسي نقش سواد رسانه ای در تعدیل اعتیاد 1397خدامرادی در رساله دکتری )

آزمون و  روش آزمایشي و با استفاده از طرح پیش اینترنتي پرداخته است. این پژوهش با 

وزش سواد رسانه آزمون با گروه کنترل، انجام شد. مهم ترین نتیجه تحقیق، نشان از تاثیر آم پس

تعدیل اعتیاد اینترنتي در بین دانش آموازان دارد. همچنین نتایج دیگر نشان داد که  ای در 

رسانه ای در میزان استفاده از رسانه، افزایش توانایي تحلیل و ارزیابي، توانایي  آموزش سواد 

انه ای و افزایش تفکر توانایي برقراری ارتباط با تولیدکنندگان پیام رس ای،  تولید پیام رسانه

برخورد با پیام رسانه ای اثر دارد و تمامي این مولفه ها بر تعدیل  انتقادی دانش آموازان در 

  اعتیاد اینترنتي اثر گذار هستند. 

( ابتدا این مسئله را مطرح مي کند که با 1399محمود احمدی در پایان کارشناسي ارشد )

در میان آحاد جامعه و نیز نظام آموزش و پرورش گسترش و تعمیق آموزش سواد رسانه ای 

کشورمان، مي توانیم به هدف واالی مصون سازی و مقابله با جنگ نرم و جنگ رسانه ای 

دشمن علیه کشور، ملت و نظام جمهوری اسالمي نائل آییم. داده های پژوهش توسط بیست و 

ل سیاست گذاران، اساتید، پنج نفر از متخصصان و کارشناسان حوزه سواد رسانه ای که شام

مؤلفان کتاب درسي مورد نظر و مدرسان و دبیران سواد رسانه ای، دریافت گردید. در نهایت 

 47شاخص(، نقاط ضعف )  19گانه در چهار جدول و در قالب نقاط قوت )  144شاخص های 

 (2018)1شاخص(، تفکیك گردید.  هارشمن 16شاخص( و تهدیدها )  63شاخص(، فرصت ها ) 

 مطالعات در انتقادیای  رسانه سواد طریق از جهاني شهروند توسعه بررسي به پژوهشي در

 از بسیاری در جهاني مدرسه یازده چگونه و در پایان نشان مي دهدکه. پرداخت اجتماعي

 و شهروندی تضاد، داری،سرمایه استعمار، :شامل اساسي مفهوم 6 آموزشای  بر ها فیلم از کشورها

2همکاران و دیرگارتن. پردازند مي وجدان اساس بر يگرای مصرف
 بررسي به پژوهشي در (2017) 

                                                           
1 Harshman 

2 Diergarten, Mockel, Nieding & Ohler 
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 و تحلیل یه تجز. پرداختند ها رسانه و ها فیلم از  نوجوانان یادگیری برای  رسانه سواد تثثیر

 حتي و یادگیری دارد بر توجهي قابل ای تثثیر رسانه سواد که داد نشان مراتبي سلسله رگرسیون

 داشته است. چشمگیری تثثیر نیز هوش مانند مرتبط عوامل سایر کنترل در

 چارچوب نظری و تعریف مفاهیم

سواد رسانه ای و رسانه های اجتماعي دو مفهوم اصلي هستند که در این پژوهش با آن سر و 

کار داریم. لذا پیش از بررسي چارچوب نظری این پژوهش الزم است این دو مفهوم تعریف 

 شوند:

 ای رسانه سواد -1

داوود نعمتي انارکي در تعریف سواد رسانه ای به این نکته اشاره مي کند که سواد رسانه ای یك 

مهارت یادگیری است که به افراد توانایي مي دهد که کدام رسانه و چه پیامي را انتخاب کنند، 

وضعیت  پیام هایي که دریافت مي کنند را چگونه و با چه نگاهي استفاده کنند و در واقع

(. سواد 1392مصرف رسانه ای خود را به چه صورت مدیریت کنند )افراسیابي و میربهرسي، 

 شود های جدید عوض مي های موجود و ظهور تکنولوژی ای با تکامل یافتن تکنولوژی رسانه

(Guernsey & Levin, 2015:29)هایي مانند دسترسي  . تعاریف این واژه معموالً شامل صالحیت

ای، مشارکت و تثمل  های رسانه ها؛ ایجاد پیام ای، درک، تحلیل و ارزیابي آن های رسانه به پیام

 ;Rogow, 2015:64شود ) مي
Hobbs & Moore

, 2013 .) 

 های اجتماعی رسانه -2

های نوین )از قبیل  شود که به وسیله رسانه رسانه اجتماعي به مجموعه رسانه هایي اطالق مي

های جدید  این رسانه  اند. های همراه( ایجاد و رشد پیدا کرده رنت و تلفناینت  های ارتباطي، شبکه

این رو، گاهي در مقابل   های سنتي یا قدیمي دارند. از های ارتباطي متفاوتي با رسانه ویژگي

های دنیای مجازی از  تر )از جمله تلویزیون، رادیو، کتاب و مطبوعات( برای رسانه های قدیمي رسانه

در  1(. بریان سولیس1393شود )پوررشیدی و همکاران،  های اجتماعي استفاده مي هعبارت رسان

های اجتماعي از محتوای دموکراتیك تشکیل شده و  رسانه»گوید:  های اجتماعي مي تعریف رسانه

ها تنها انتشار اطالعات نیست، بلکه اطالعات  درک درستي از روند نقش مردم دارند. زیرا نقش آن

                                                           
1 Brian Solis 
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(. به گفته 1394)رسول زاده اقدم وهمکاران، « گذارند برای دیگران به اشتراک ميرا تولید و 

ای است که دارای اثرات روانشناختي و ارتباطي  های اجتماعي یك محیط واسطه  رسانه 1لدبتر

های اجتماعي  های اجتماعي حاکي از این است که رسانه باشد. اغلب مطالعات با محوریت رسانه مي

اینترنت و  که از  این  طالعات، باالترین رضایت و استفاده را در میان کاربران دارند. با برای تبادل ا

شبکه جهاني وب همواره برای تسهیل تعامل اجتماعي استفاده شده است، اما ظهور و انتشار 

در دهه اول هزاره جدید، یك جهش تکاملي رو به جلو در بخش اجتماعي استفاده از  2سریع وب 

های آنالین، برای اولین بار امکان  سازی داده های کمتر ذخیره این پیشرفت و هزینه  وب بود.

 (. 1398محور را فراهم آورد)کبیری و دیگران،  اینترنت به فضاهای کاربر دسترسي توده کاربران 

 های اجتماعی و نوجوانان رسانه

ي نه تنها همواره مبتني بر دهد که مشارکت نوجوانان در رسانه های اجتماع تحقیقات نشان مي

تهدیدات و خطرات فزاینده نمي باشد، بلکه بعضا مي تواند سازنده و مفید هم باشد زیرا مهارت 

های  بخشد. سایت های فني نوجوانان را ارتقاء مي ارتباطي، ارتباطات اجتماعي و حتي مهارت

کردن روزانه با  رارفرصت ارتباط برق« بوک و مای اسپیس فیس»های اجتماعي مانند  رسانه

اند. بررسي ها نشان  ها و افرادی که با ما عالئق مشترکي را دارند فراهم آورده دوستان، همکالسي

این  سال گذشته، تعداد دانش آموزاني که از 5مي دهد تنها در کشور ایاالت متحده در طول 

های اخیر،  نظرسنجي طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس کنند، به ها استفاده مي سایت

بار در روز، و بیش از نیمي از آنان بیش از پنج بار در روز  18درصد از دانش آموزان بیش از  43

 23درصد از نوجوانان تلفن همراه دارند و  73زنند. امروزه  به سایت مورد عالقه خود سر مي

 54کنند،  ستفاده ميهای اجتماعي ا ها از تلفن همراه خود برای ورود به رسانه درصد از آن

ها ازتلفن  درصداز آن 24کنندو  ها از تلفن همراه برای ارسال پیام کوتاه استفاده مي درصد از آن

(. بنابراین بخش MeseSancak and Gokce, 2019کنند ) کردن استفاده مي همراه برای چت

افتد.  اتفاق مي اینترنت و در تلفن های همراه بزرگي از رشد اجتماعي و احساسي نوجوانان در

ای باعث تغییر فرهنگ شده است و واقعیت های متفاوتي را خلق  توسعه ارتباطات جمعي رسانه 

شده باعث شده است که دانش آموزان بیش از پیش از طبیعت جدا  کرده است. تغییرات حاصل

 (.Baran, 2020شده و به جهان تکنولوژی روی بیاورند)

                                                           
1 Leadbeater 
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 ای تئوری های مرتبط با سواد رسانه

 ای جمیز پاتر نظریه سواد رسانه -1

پردازی کرده است، از نظر پاتر،  ای، نظریه از اندیشمنداني است که در حوزه سواد رسانه 1جیمز پاتر

وظایف »، «منبع شخصي»، «ساختارهای دانش»ای الگویي چند عاملي است و  سواد رسانه

ای هستند. براساس نظریه  مدل سواد رسانههای  عامل« ها ها و توانایي مهارت»و « پردازش اطالعات

در رفتن ـگارقرای رـه بـفعاالنر طو بهکه هاست ازندا چشم ای از مجموعه ای  سانهاد رسوپـاتر، 

، شویم جه مياموها  آنکه با را هایي  ی پیاممعناتا کنیم  داری ميبر هبهرها  از آنسانه ض ررـمع

ای رـیم. بزاـس يـمد وـش خـنی داهاراختاـسده از تفاـساا ـبد را خوی هاازندا تفسیر کنیم. ما چشم

که یکي از آنها چشم اندزاهاست. به یم ز دارلیه نیاار و مواد اوبزابه ، نشی داهاراختن ساختاـس

اف طراز اکنند که به شناخت ما  عمل ميـي گربزو ك ـکوچهای  اندازها مانند برج پاتر چشمد عتقاا

د و متعده جووست که ی اسانه مفهومي چندبعدسواد رد. کنن ميمختلف کمك های  جنبهدر 

چه را  آنتا همه به سواد رسانه ای به بنگریم مختلفي ی هاازندا چشماز باید دارد. بنابراین جالبي 

 .(Potter, 2019:63-65بشناسیم )به خوبي که باید عرضه کند 

 جامعه شبکه ای -2

نظریه جامعه « قدرت ارتباطات»و « العاتعصر اط»در سه گانه  2ایده اصلي مانوئل کاستلز

شبکه ای است. از نظر کاستلز، شبکه ها ریخت اجتماعي جدید جوامع ما را تشکیل مي دهند.از 

طرفي، گسترش منطق شبکه ای، تغییرات چشمگیری در عملیات و نتایج فرایندهای تولید، 

وعه ای از نقاط اتصال یا تجربه، قدرت و فرهنگ ایجاد مي کند. مانوئل کاستلز شبکه را مجم

گره های به هم پیوسته تعریف مي کند. به عبارتي شبکه، مجموعه ای از اتصاالت میان اجزاء 

یك واحد است. این اجزای شبکه ها، روابط درون و بین سطوح یا واحدهای واقعیت اجتماعي را 

ل شده اند، بر سازمان مي دهند. هر رویکرد شبکه ای در قیاس با واحدهایي که به هم متص

به تعبیر کاستلز جامعه شبکه ای جهاني،  .(1389اهمیت روابط تثکید مي کند )مهدی زاده، 

جامعه ای است که ساختارهای اجتماعي آن پیرامون شبکه های فعال شده است که از طریق 

فناوری های اطالعاتي، ارتباطي و پردازش شده دیجیتالي و مبتني بر میکروالکترونیك شکل 

(. جامعه شبکه ای را در ساده ترین تعریف آن مي توان یك 83: 1393فته است )کاستلز، گر
                                                           
1 James Potter 
2 Manuel Castells Olivan 
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ها  دانش انباشته شده در گردهای شبکهساختار اجتماعي مبتني بر شبکه ها دانست، که بر پایه 

و از طریق فناوری های ارتباطي و اطالعاتي شامل میکروالکترونیك ها و شبکه های کامپیوتری 

(. 7-4: 2005ه اطالعات را تولید، پردازش و توزیع مي کنند، عمل مي کند )کاستلز، دیجیتال ک

از نظر کاستلز، تردیدی نیست که شبکه ها همیشه در سازمان بشری وجود داشته اند، اما تنها 

امروزه به قویترین شکل برای سازماندهي سودمندی تبدیل شده اند. قوت شبکه ها در انعطاف 

رکز زدایي، هندسه متغیر و توانایي سازگاری آنها با تکالیف و تقاضاهای جدید، پذیری، ظرفیت م

بدون تخریب قواعد سازماني با تغییر اهداف تثبیت شده قرار دارد. به مدد فناوری های جدید 

اطالعات و ارتباطات، شبکه ها همزمان مرکزگرا و مرکز زدا شده اند. آنها مي توانند بدون 

هماهنگي الزم برسند. در شبکه ها ما بجای دستورالعمل ها، با تعامالت سر  داشتن یك مرکز به

و کار داریم. بنابراین یك شبکه، از توانایي اداره سطوح باالیي از پیچیدگي بدون آسیب رساني 

  به  و همزمان  مستقیم  (. از دیدگاه کاستلز دسترسي9: 1999عمده برخوردار است )کاستلز، 

در   و مباحثه  های اجتماعي، امکاناتي را برای تعامل مبتني بر رسانه  اتاطالعات و ارتباط

تواند در خدمت  رسد این فرصت مي کند که به نظر مي مختلف جامعه فراهم مي  های عرصه

 (.382: 1389آموزی و دانش نیز قرار گیرد )کاستلز، علم

 (2011) 1مدل سواد رسانه ای چن و همکاران-3

های نوین  بخشي سواد رسانه 4( در پژوهش خود به ارائه یك مدل 2011چن و همکاران )

تولیدکننده محتوا قرار دارد و  -کننده  ای، یك محور مصرف این مدل سواد رسانه در  پرداختند. 

بخش مختلف شکل  4این دو محور،  انتقادی. بر اساس تالقي -یك محور سواد کارکردی 

ای باید تغییر کند زیرا سواد  شکل گرفته، سواد رسانه گیرد. برای هر بخش بر اساس ماهیت مي

این مدل چهار نوع  . درهای نوین فرم خاصي داشته باشد ای باید متناسب با ماهیت رسانه رسانه

 کنند: های نوین شناسایي مي های نوین را بر اساس چارچوب سواد رسانه سواد رسانه

ای دسترسي داشته باشد و  ه محتوای رسانهتواند ب کارکردی: فردی است که مي  کننده مصرف -

 آنچه را از طریق رسانه منتقل شده است درک کند؛

های اجتماعي،  ای را بر اساس زمینه ی انتقادی: فردی است که محتوای رسانه کننده مصرف -

کننده درک خوبي از ساخت پیام  این مصرف فهمد.  اقتصادی، سیاسي و فرهنگي آن مي

                                                           
1. Chen., Wu & Wang   
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فرهنگي  -های اجتماعي  های نهفته در آن دارد )ویژگي ایدئولوژی هدف و ها، ای، ارزش رسانه

 رسانه(؛

های نوین پیام  داند چگونه برای رسانه کارکردی: فردی است که مي  کننده مصرف -تولید  -

های  تولید کند )برای مثال مطلبي را برای یك بالگ بنویسد( و در فضاهای مختلف رسانه

 نوین مشارکت کند؛

انتقادی: فردی است که موقعیت خود را درک کرده و ساخت رسانه،   کننده مصرف -د تولی -

کننده انتقادی قادر  مصرف -شناسد. تولید  انتشار از طریق رسانه و مشارکت در رسانه را مي

ای خود وارد و از پیام  ای در ساخت رسانه های اجتماعي خود را به طرز پیچیده است ارزش

 (.1397ن نحو استفاده کند)مقصودی و واحد، ای به بهتری رسانه

 ( 2017مدل سواد رسانه ای ون الر و همکاران )-4

( سواد دیجیتالي و ساختارهای مرتبط را با هفت مهارت اصلي و پنج 2017)1ون الر و همکاران 

های اصلي از نظر ماهیت کاربردی  که ممکن است مهارت مهارت متني تعیین کرده اند. در حالي

کننده  تر یا تسهیل های متني ممکن است استراتژیك رای انجام کار الزم باشد، مهارتیا ب

 های اصلي شامل موارد ذیل مي باشند: های اصلي مهارت تلقي شود. مهارت مهارت

)الف( بعد فني، همچنین )ب( مدیریت اطالعات، )ج( ارتباطات، )د( همکاری، )ه( خالقیت، 

 سئله.)ج( تفکر انتقادی، و )ز( حل م

پذیری، )د(  )الف( آگاهي اخالقي، ب( آگاهي فرهنگي، ج( انعطافهای متني شامل:  مهارت

 (.Van Laar, et.al, 2017) گیری و )ه( یادگیری مادام العمر  خود جهت

 روش تحقیق 

جامعه  .کمي( است –روش تحقیق مقاله کنوني ترکیبي و از نوع آمیخته اکتشافي )کیفي 

. خبرگان دانشگاهي )اساتید و نخبگان رشته علوم 1خش کیفي شامل آماری پژوهش، در ب

. برخي از مسئولین اجرایي فضای مجازی کشور. به منظور نمونه گیری در بخش 2ارتباطات( و 

انتخاب شدند  که از روش « ارتقاء سواد رسانه ای» کیفي، طیفي از آگاهان کلیدی در زمینه 

نفر  16به اشباع نظری، استفاده گردید. در این بخش،  تا رسیدن "گلوله برفي"نمونه گیری 

جامعه آماری پژوهش، در بخش کمي شامل تعدادی از دانش آموزان مناطق  .انتخاب گردیدند

                                                           
1 Van Laar., Van Deursen., Van Dijk & De Haan  
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نفر بود. روش نمونه گیری پژوهش با توجه به جامعه آماری مورد  425جنوب تهران  به تعداد 

ه ای نسبي چندمرحله ای با فرمول کوکران نظر، بصورت نمونه گیری، از نوع نمونه گیری خوش

نفر بود، به طوری که هر یك از سه منطقه از جنوب تهران، نقش یك حوزه را  180و به تعداد 

ایفا کرده و در مرحله بعد، مدارس واقع شده در هر حوزه هم، یك خوشه را تشکیل داد. پخش 

آموزان آن خوشه بود. باتوجه پرسشنامه به صورت تصادفي در خوشه و به نسبت جمعیت دانش 

 به اینکه روش تحقیق در این پژوهش ترکیبي بوده، طي دو مرحله و بشرح ذیل انجام شد:

مدل ارتقاء سواد رسانه ای در میان بخش کیفي؛ این بخش از پژوهش برای شناسایي  -الف

در  (GT)، با انجام مصاحبه عمیق از خبرگان و بکارگیری تکنیك گرندد تئوریدانش آموزان

انجام گرفت که مراحل کدگذاری باز،  .(MAXqda2018) محیط نرم افزار مکس.کیو.دی.ای

کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابي بر روی مصاحبه های عمیق انجام گرفته از خبرگان، 

نرم افزار مکس.کیو.دی.ای، مدل ارتقاء سواد رسانه ای انجام شد و با انجام تحلیل کیفي در 

 و به صورت مدل پارادایمي ارائه شد. شناسایي شده

 مدل ارتقاء سواد رسانه ای دانش آموزانبخش کمي؛ برای آزمودن و کمي سازی  -الف

شناسایي شده، نیاز بوده که در یك جامعه آماری، مدل پارادایمي، مورد آزمون قرار بگیرد. با 

ن آنها، اطالعات مورد دانش آموزان مناطق جنوب تهران با پخش پرسشنامه در بینظرسنجي از 

، AMOS( در محیط نرم افزار SEMآنگاه بکارگیری معادالت سارختاری )نیاز جمع آوری شد. 

ارتقاء سواد رسانه ای در میان دانش آموزان مناطق جنوب داده ها تجزیه و تحلیل شد تا ابعاد 

 تهران شناسایي شده، مورد آزمون قرار بگیرند.

 نتایج

 کمیالف. یافته های بخش 

 آمار توصیفی

نفر  115درصد( و  40/81نفر دانش آموز پسر ) 310در بررسي توصیفي آزمودني های تحقیق، 

سال و  13-12نفر بین  62درصد( و در رده های سني آزمودني ها،  60/18دانش آموز دختر ) 

سال )  16-15نفر  100درصد(،  26/25سال ) 15-14نفر بین  تا  197درصد(،  47/9کمتر )

 73بوده اند. در بررسي معدل دانش آموزان ،  17-16درصد(  88/30نفر ) 66درصد( و  39/34
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درصد( دارای معدل  18نفر ) 79درصد( و  35) 17نفر  148درصد(،  16) 16نفر دارای معدل 

 به باال بودند.  19درصد(  31نفر) 125، 18

 آمار استنباطی

ل از مرحله کیفي، طي نظرسنجي از چندین در این مرحله ابتدا روایي صوری پرسشنامه حاص

برای هریك  CVI و CVR خبره و انجام اصالحات مورد نظر آنها تائید گردید و بر اساس محاسبه

نفره متشکل از اساتید و  20از گویه ها، روایي محتوایي پرسشنامه، مورد تایید یك گروه 

برای هر یك از گویه ها بین   CVI و CVR نخبگان دانشگاهي قرار گرفت، به طوری که محدوده

بدست آمد. برای سنجش مدل، پرسشنامه حاصل از مرحله کیفي بعد از تائید  0/1تا  8/0

تن از نمونه ها توزیع و داده ها با  180پایایي، با روش نمونه گیری خوشه ای نسبي در بین 

 .گردید تحلیل AMOS  و SPSS روش تحلیل عاملي اکتشافي و تائیدی با نرم افزارهای

 ای در میان دانش آموزان کدامند؟ سوال ویژه اول: ابعاد ارتقاء سواد رسانه

برای تشخیص این مسئله که تعداد داده های مورد نظر )اندازه نمونه ها و رابطه بین متغیرها( 

مایر  و آزمون  –برای تحلیل عاملي مناسب هستند یا خیر از شاخص آزمون تناسب کایزر 

گیری است که -مایر شاخصي از کفایت نمونه –ده گردید. آزمون تناسب کایزربارتلت  استفا

 کوچك بودن هبستگي جزئي بین متغیرها را بررسي مي کند.

 

 عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت سازه

 

 شرایط علی

KMO 853/0  

Barttlett 272/1878  

Df 120 

P-Value 0009/0  

 

 شرایط زمینه ای

KMO 861/0  

Barttlett 364/2017  

Df 120 

P-Value 0009/0  

 

 شرایط مداخله ای

KMO 782/0  

Barttlett 198/1314  

Df 55 
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 عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت سازه

P-Value 0009/0  

 

 راهبرد )راهکار(

KMO 854/0  

Barttlett 804/3792  

Df 496 

P-Value 0009/0  

 

 نتایج ) پیامد(

KMO 938/0  

Barttlett 066/1613  

Df 105 

P-Value 0009/0  

، 861/0، 853/0)کفایت نمونه برداری( برابر KMO( نشان مي دهد، مقدار  2جدول شماره )

برای هر یك از شرایط علي، زمینه ای، مداخله ای، راهبرد و پیامد و  829/0و  854/0، 782/0

است. بنابراین، عالوه بر کفایت نمونه  0009/0کرویت بارتلت برابر سطح معناداری آزمون 

برداری، اجرای تحلیل عاملي بر پایه ماتریس همبستگي مورد مطالعه نیز قابل توجیه خواهد 

( نتایج مربوط به عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط 3بود. جدول شماره )

 اخله ای، راهبرد و پیامد را نشان مي دهد.ابعاد شرایط علي، زمینه ای، مد

 و آزمون بارتلت برای سازه پژوهش KMO: نتایج شاخص 2جدول 

 مقادیر ویژه اولیه ابعاد
مجموع توان دوم بارهای 

 عاملی استخراج شده

بارهای  توان دوممجموع 
بعد از چرخش عاملی 

 واریماکس

 کل 

درصد 
از 

 واریانس

درصد 
از 

واریانس 
 تجمعی

 کل

درصد 
از 

 واریانس

درصد 
از 

واریانس 
 تجمعی

 کل

درصد 
از 

 واریانس

درصد 
از 

واریانس 
 تجمعی

های  مهارت
درحوزه اندیشه 
ورزی، تفکری و 

 فرهنگی

5.64 35.27 35.27 5.64 35.27 35.27 3.38 21.15 21.15 

 41.00 19.84 3.17 46.17 10.90 1.74 46.17 10.90 1.74 مهارت فنی

 56.35 15.36 2.46 56.44 10.26 1.64 56.44 10.26 1.64 آموزش

دانش تحلیلی، 

خت، معرفت و شنا

نگرش نسبت به 

 رسانه

5.39 33.71 33.71 5.39 33.71 33.71 3.71 23.22 23.22 
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برای بررسي مدل پژوهش از تحلیل عاملي تائیدی مرتبه دوم استفاده شده که نتایج در 

 بشرح ذیل آمده است: 4جدول 

 

الگوی ارتقاء سواد رسانه ایابعاد سازه   
ضرایب 

 استاندارد
مقادیر 

t 

P-

Value 
 نتایج

های درحوزه اندیشه ورزی، تفکری و  مهارت

 فرهنگي
59/0  715/6  0009/0  

دار معني

 است.

78/0 مهارت فني  347/8  0009/0  
دار معني

 است.

75/0 آموزش  224/8  0009/0  
دار معني

 است.

دانش تحلیلي، شناخت، معرفت و نگرش نسبت به 

 رسانه
60/0  013/6  0009/0  

دار معني

 است.

 

 کننده مدل پارادایمی پژوهش: تحلیل عاملی مرتبه دوم ابعاد تبیین4جدول 

با توجه به اینکه نتایج )پیامد( دارای دو بعد مي باشد بنابراین انجام تحلیل عاملي مرتبه 

دوم برای آن امکان پذیر نمي باشد. از دیگاه نمونه ها، ابعاد پانزده گانه مدل اکتشافي به عنوان 

یین ارتقاء سواد رسانه ای دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. برای اولویت سازه های مدل در تب

بندی ابعاد تبین کننده مدل، با توجه ضرایب استاندارد تحلیل عاملي مرتبه دوم مالحظه مي 

گردد که بعد الزامات ایمني و بهداشت در اولویت اول و بعد تثسیسات و تجهیزات فني در 

 .رداولویت نهایي قرار مي گی

 سوال ویژه دوم: روابط بین ابعاد الگوی ارتقاء سواد رسانه ای، چگونه است؟

برای بررسي سوال دوم پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر در مدل پژوهش به بررسي روابط بین 

( خروجي اثرات و روابط میان 2ابعاد الگوی ارتقاء سواد راسنه ای در میان دانش آموزان. شکل )

 اد مدل را در حالت ضرایب استاندارد نشان مي دهد:هر یك از ابع
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 : مدل پارادایمی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد2شکل 

 ارادایمی پژوهش: تحلیل مسیر مدل پ5جدول 

 نتایج t P-Valueمقادیر  ضرایب استاندارد مسیرها

 دار است.معني 0009/0 379/5 59/0 شرایط علی بر مقوله اصلی

 دار است.معني 0009/0 018/3 22/0 مقوله اصلی بر راهبردها )راهکارها(

 دار است.معني 016/0 018/4 57/0 شرایط زمینه ای بر راهبردها )راهکارها(

 دار است.معني 0009/0 194/3 49/0 شرایط مداخله ای بر راهبردها )راهکارها(

 0009/0 650/4 70/0 راهبردها )راهکارها( ربر نتایج )پیامدها(
 دار است.معني

 

سوال ویژه سوم: اولویت بندی هر یک از ابعاد ارتقاء سواد رسانه ای در میان دانش 

 آموزان، چگونه است؟

با توجه به اینکه در بخش مربوط به تحلیل عاملي تایید مرتبه دوم به اولویت بندی هریك از 

داخته شد، در این بخش، ابعاد تبیین کننده ارتقاء سواد رسانه ای در میان دانش آموزان پر
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بررسي اولویت ها با استفاده از آزمون فریدمن انجام گردید. بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی 

، دومین اولویت مربوط به مقوله اصلي با 27/4مربوط به مربوط به متغیر نتایج با میانگین رتبه 

، 54/3میانگین رتبه  ، سومین اولویت مربوط به شرایط مداخله ای با26/4میانگین رتبه 

، پنجمین اولویت مربوط به شرایط 39/3چهارمین اولویت مربوط به راهبرد با میانگین رتبه 

و کمترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به مقوله علي با  01/3زمینه ای با میانگین رتبه 

ردی مربوط به بیشترین اولویت از لحاظ عملک بوده است. در شرایط علي،  53/2میانگین رتبه 

و  16/2های درحوزه اندیشه ورزی، تفکری و فرهنگي با میانگین رتبه  بعد رسالت مهارت

 76/1کمترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد الزامات مهارت فني با میانگین رتبه 

 بوده است. 

توا با بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد تولید مح در شرایط زمینه ای، 

و کمترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد تعامل گروهي با هم  28/2میانگین رتبه 

بیشترین اولویت از لحاظ  بوده است. در شرایط مداخله ای،  69/1سن و ساالن با میانگین رتبه 

و کمترین اولویت از لحاظ  24/2عملکردی مربوط به بعد نظام آموزشي با میانگین رتبه 

بوده است. در راهبردها،  62/1ردی مربوط به بعد قوانین و مقررات با میانگین رتبه عملک

بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد آموزشي و فرهنگ سازی با میانگین رتبه  

 94/1و کمترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد اینترنت ملي با میانگین رتبه  99/2

بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد حرکت در جهت ارتقاء  ایج، بوده است. در نت

و کمترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد شناخت  58/1سواد رسانه ای با رتبه 

 .بوده است 42/1فناورانه با میانگین رتبه 

 ب.یافته های بخش کیفی

به کاوش و اکتشاف عوامل متثثر در بخش کیفي پژوهش، محور اصلي سؤاالت پژوهش مربوط 

در خصوص ابعاد، مولفه ها و شاخص های مربوط به طراحي الگوی ارتقاء سواد رسانه ای در 

میان دانش آموزان به عنوان اصلي مفهوم اصلي بود. برای نیل به این موضوع، در مرحله اول، 

های حاصل از  ههای فرعي بر اساس کدگذاری باز و محوری داد های اصلي و مؤلفه مقوله

های عمیق و اکتشافي با خبرگان کلیدی و انجام پاالیش کدهای مفهومي ارائه  مصاحبه

ها در سطح جمله  گردد. بر این اساس برای انجام کدگذاری باز و محوری در مرحله اول، داده مي
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ها موردبررسي قرار گرفت و کدهای مفهومي از رونوشت  و عبارت برای هر یك از مصاحبه

ها در  بعدی با انجام پاالیش و عمل کاهش، این مؤلفه   ها استخراج شدند. در مرحله حبهمصا

منظور اطمینان از  گذاری شدند. به دهي و با بررسي مستمر نام های فرعي سازمان قالب مقوله

ها وارسي شد و با  دهي مناسب هر یك از مفاهیم و مقوالت، مجددا رونوشت مصاحبه سازمان

های فرعي  های اصلي و مقوله منظور رسیدن به اشباع منطقي برای مقوله ها به ولهمرور این مق

بندی معنا دار پس از  صورت گرفت. کدگذاری باز و محوری، زماني متوقف گردید که یك طبقه

های کیفي  طور کلي از تحلیل داده ها حاصل شد. به چندین بررسي درباره رونوشت مصاحبه

های بخش کیفي در  یافته .، کد مفهومي اولیه حاصل شد329ی پژوهش در مرحله کد گذار

ترین  ها است. ابتدایي های حاصل از نتایج کدگذاری با رویکرد تحلیل و مفاهیم از داده قالب یافته

کار در این مرحله کدگذاری باز است. بر این اساس مفاهیم مشترک احصا و کدهای مشترک 

شونده به هر یك از عوامل از نظر  ره کد مصاحبه شمارش شد. نتایج کدگذاری باز و شما

دهندگان خبرگان در  ( فراواني درصد پاسخ1خبرگان، مورد بررسي قرار گرفت. جدول شماره )

 پردازد. ای حاصل از کدگذاری باز در مي ترین مقوله ها به مهم مصاحبه

 

 اصلی مقوله
 کدگذاری باز ثانویه

 ی فرعی( )مقوله
 فاهیم(کدگذاری باز اولیه )م

های درحوزه  مهارت

اندیشه ورزی، 

 تفکری و فرهنگي

 منطق اعتبارسنجي

اعتبارسنجي محتوا که شامل تجزیه وتحلیل  محتوا، 

 تشخیص سره از ناسره

 گری یعني انتخاب یا رد پیام با اگاهي قدرت گزینش

مهارت چندگانه برای تشخیص و تمییز جهت اعتبار 

 سنجي پیام

 قادیقدرت تفکر انت

 مهارت تفکر انتقادی اندیشیدن در برابر محتوای رسانه

اندیشیدن عمیق، دقیق و جدی در برابر پیام دیداری و 

 شنیداری و یا متن

برخورد هدفمند و عاقالنه با رسانه همراه با نگاه منتقدانه 

 و تحلیلي

 تشخیص جهات مثبت و منفي هر پیام

 آگاهي اخالقي
 ا توجه به اخالق مراقبتيباز نشر مطالب ب

 رعایت اخالق کاربری

 قدرت تجزیه و تحلیل
 ارزیابي و تجزیه و تحلیل محتوا

 ها های دروني و زیرین پیام کشف و رونمایي از الیه
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 اصلی مقوله
 کدگذاری باز ثانویه

 ی فرعی( )مقوله
 فاهیم(کدگذاری باز اولیه )م

تولید محتوی تخصصي و 

 عمومي

 بهره گیری از تجارب نخبگان رسانه ای

 مخاطب شناسي  درتولید پیام

حجمه  آگاهي در برابر

 ای های رسانه پیام

 ای آگاهي در برابر امواج انبوه رسانه

ها و   تاثیرپذیری باالی نوجوانان به خاطر شرایط سني آن

 افزایش مقاوت در برابر تاثیر پذیری

 ای مدیریت مصرف رسانه
 مصرف بهینه

 توجه به مالحضات امنیتي برای مصرف

 مهارت فني

دسترسي به لحاظ فني یا 

 ولوژیکيتکن

 لزوم دسترسي دانش آموزان به رسانه و پیام

 ای دسترسي به عنوان اولین جزء سواد رسانه

شناخت و مهارت کار با 

 تکنولوژی

 مهارت کار با تکنولوژی و ابزارها

 ها ها و قابلیت توانایي آشنایي با محیط

 تغییر متدلوژی تدریس آموزش

های فني در  و طرحالگوهای اموزشي نوین   لزوم مطالعه

 های نو جهت فهم فرصت

 محورشدن آموزش

 های اصلي جامعه دانایي آموزش یکي از فرایند

دانش تحلیلي، 

شناخت، معرفت و 

نگرش نسبت به 

 رسانه

دانش عمومي و تخصصي به 

همراه آگاهي سیاسي، 

 اجتماعي، فرهنگي

 دانش بیشتر و معلومات باالتر تآثیر پذیری کمتر

عمومي و تخصصي به همراه آگاهي اجتماعي،  دانش

 آگاهي سیاسي، فرهنگي

 شناخت معرفتي رسانه
 ای شده های رسانه شناخت واقعیت

 ایدئولوژی و بینش وخط مشي )رسانه( )شناخت(

 

 در ای رسانه اصلي در پرسش اول با عنوان تعریف سواد  ایجاد مقوله ، به منظور 1مطابق جدول 

کد باز اولیه )مفاهیم( استخراج گردید.سپس  95اعي در فرایند کدگذاری باز ابتدا اجتم های رسانه

های فرعي( تبدیل و  کد باز ثانویه )مقوله 12ها به  کدهای باز اولیه )مفاهیم( نیز به دلیل کثرت آن

 اصلي شناسایي شد.  مقوله 4های فرعي(،  نهایتا بر اساس کدهای باز ثانویه )مقوله
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 ای رسانه اری باز، فرعی و اصلی در خصوص ابعاد سوادکدگذ: 2جدول 

 مقوله اصلی
کدگذاری باز 

 ثانویه)مقوله ی فرعی(
 کدگذاری باز اولیه )مفاهیم(

ای از جهت  ابعاد سواد رسانه

 ای های سواد رسانه الیه

 دسترسي به اطالعات دسترسي

 تجزیه و تحلیل
 تحلیل پیام

 گزینش گری

 ال و هوشمندانه ارزیابي پیامارتباط فع ارزیابي

دسترسي و شناخت 

 تکنولوژی

 -وری از رسانه )شناخت فناورانه( مهارت بهره

 مسیر دسترسي

 تفکر انتقادی
 نگاه پرسشگرانه

 نگاه آسیب شناسانه

 قدرت انتشار انتشار

 مهارت تولید
 تولید محتوای سالم،اثرگذار،مفید

 تولید عمقي در محتوا

 ریت مصرفمدی
 ای کنترل مصرف رسانه

 ها تماییز در مصرف نتیجه تفکیك رسانه

ای از جهت  ابعاد سواد رسانه

 شناختي

 فهم و شناسایي هدف و مسیر شناخت معرفتي

 به زیبایي نقد  اجتماعي کردن بعد زیبایي شناسي

 بعد احساسي بعد احساسي

 جامعه گفتگو در چهارچوب ارزشي و هنجاری بعد اخالقي

ای از جهت  ابعاد سواد رسانه

 ای توجه  به  بافت زمینه

 ای بافت زمینه ای بافت زمینه

 ابعاد فرامتن
بافت فرامتن مصرف کننده یا نوجوانان خانواده، 

 ساالن، شهر و کشور هم

ابعاد به لحاظ دانش: تحلیلي 

 وتحصیالتي

 آموزش مقدماتي
 های محتوا آموزش پیچیدگي

 ای های رسانه اموزش قالب

 آموزش پیشرفته

 مباحث آکادمیك

آموزش تخصصي : مفاهیم جزیي و پیچیده تر سواد 

 )دانشگاهیان و اساتید و سرآمدان جامعه(

 از استفاده برای مهارت و ، به منظور پاسخ به سوال ضرورت های دانش3طبق جدول 

کد باز اولیه )مفاهیم(  16ری باز ابتدا در فرایند اجرای کدگذا برای نوجوانان اجتماعي های رسانه

کد باز ثانویه  9ها به  استخراج گردید. سپس کدهای باز اولیه )مفاهیم( نیز به دلیل کثرت آن
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مقوله اصلي  2های فرعي(،  های فرعي( تبدیل و نهایتا بر اساس کدهای باز ثانویه)مقوله )مقوله

 شناسایي شد.

 آموزان سواد رسانه ای برای دانش در خصوص ضرورت کدگذاری باز، فرعی و اصلی  -3جدول 

 مقوله اصلی
کدگذاری باز ثانویه)مقوله 

 فرعی(
 کدگذاری باز اولیه )مفاهیم(

 عیني )فناورانه(

 مهارت استفاده از فناوری
 ها ها و قابلیت توانایي آشنایي با محیط

 ای مهارت استفاده از ابزار رسانه

 طي در حوزه آموزشيمهارت ارتبا مهارت ارتباطي

 مدیریت مصرف
رژیم مصرف از جهت ساعتي و پیوند با دانش پایه در 

 زمینه خاص

 های تقویت حواس مهارت
 مهارت شنیداری

 خوب دیدن

ذهني: داشتن 

 آگاهي

 های تجزیه و تحلیل مهارت
 توانایي مواجهه، تحلیل و پردازش

 آموزش شناخت و تشخیص سره از ناسره

 )شناسایي نقاط مثبت و منفي پیام( ارزیابي يارزیاب

 شناخت رسانه
 های آسیب زا آشناکردن کاربر با کاربری

 ها های رسانه شناخت ظرفیت

 و انتقادی  تفکر خالق
 )نقد و زیرسئوال بردن پارادایم موجود( تفکر انتقادی

 تفکر خالق

 مهارت دانشي و شناختي
 یكهای اقناع رتور شناخت تکنیك

 مهارت دانشي و شناختي

 

علي )فرهنگي،  ایجاد مقوله اصلي در پاسخ به پرسش شرایط ، به منظور 4مطابق جدول 

 ای رسانه سواد پدیده گیری شکل ای و مداخله گر در اقتصادی، اجتماعي، دیني و سایر(، زمینه

کد باز اولیه  26تدا نوجوانان، در فرایند اجرای کدگذاری باز اب برای های اجتماعي رسانه در

کد  16ها به  )مفاهیم( استخراج گردید. سپس کدهای باز اولیه )مفاهیم( نیز به دلیل کثرت آن

 5های فرعي(،  های فرعي( تبدیل و نهایتا بر اساس کدهای باز ثانویه )مقوله باز ثانویه )مقوله

 مقوله اصلي شناسایي شد.
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علی )فرهنگی، اقتصادی،  شرایطتبیین کدگذاری باز، فرعی و اصلی درخصوص  :4جدول 

 در ای رسانه سواد پدیده گیری شکل ای و مداخله گر  اجتماعی،دینی و سایر(، زمینه

 برای دانش آموزان های اجتماعی رسانه

 اصلی  مقوله
کدگذاری باز ثانویه )مقوله 

 فرعی(
 کدگذاری باز اولیه )مفاهیم(

عوامل سطح 

 کالن

)فضای  ساختار اجتماعي

 ماعي و گفتمان(اجت

 نقش سازنده برنامه ریزی اجتماعي در راستای آگاه سازی

 مدیریت گفتمان اجتماعي

 ساختار اقتصادی
 توان اقتصادی

 عوامل قدرت و سرمایه داری

 ساختار فرهنگي
 دانش ضمني ارتقا سواد و دانش عمومي و

 رویکرد فرهنگي

 ساختار دولت
 ها ان نهادها وسازمانای مدیر داشتن سواد رسانه

 تهیه سند مدون جهت مشخص نمودن مسیر حرکت

عوامل سطح 

 میاني

 خانواده
 تاثیر خانواده بر فهم و باور و حتي پذیرش

 سرمایه اجتماعي در نهاد خانواده

 مدرسه
 تغییر نوع وشیوه آموزش در مدارس

 تاثیر مربیان بر فهم و باور و حتي پذیرش

 نگرش همساالن و آشنایان شنایانهمساالن و آ

 رسانه
تقویت مخاطب محور کردن رسانه و دور شدن از مسئله 

 اقتصادی و تولید محتوا در قالب فیلم انیمیشن

عوامل سطح 

 خرد

 مدیریت مصرف
 آریتمي مصرف

 لذت انگاری

 خود انفعال گری مخاطب منفعل بودن

عوامل 

 ای زمینه

 جنس-ن س -تحصیالت های فردی ویژگي

 های فردی زمینه
 مطالعات غیردرسي

عوامل 

 مداخله گر

 نوع نگرش نوجوان

 دولت
 اینترنت فیلترینگ و تضعیف

 یك راستا نبودن دیدگاه و رویکرد

 فقدان مصوبات قانوني قوانین و مقررات

 نظام آموزشي)اموزش وپرورش(
 نبود منابع آموزشي کافي ) فقدان آموزش مناسب(

 ان مربیان آموزش دیده و متخصصفقد

 ای ها ونداشتن سواد رسانه رفتار سلبریتي سابریتي
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 سواد ایجاد مقوله اصلي در پاسخ به پرسش پیامدهای ارتقاء ، به منظور5مطابق جدول 

کد باز اولیه  27نوجوانان، در فرایند اجرای کدگذاری باز ابتدا  برای اجتماعي های رسانه در ای رسانه

کد باز  20ها به  یم( استخراج گردید.سپس کدهای باز اولیه )مفاهیم( نیز به دلیل کثرت آن)مفاه

 اصلي شناسایي شد.   مقوله 8های فرعي(،  ثانویه تبدیل و نهایتا بر اساس کدهای باز ثانویه )مقوله

 ای رسانه سواد : کدگذاری باز، فرعی و اصلی خصوص بررسی پیامدهای ارتقاء5جدول 

 نش آموزانبرای دا

 کدگذاری باز اولیه )مفاهیم( کدگذاری باز ثانویه)مقوله فرعی( مقوله اصلی

پیامدهای 
 اقتصادی

 افزایش درآمد کشور
 رشد درآمد سرانه ملي

 تولید ناخالص ملي

 ها ایجاد و رشد استارت آپ اشتغال زایي

پیامدهای 
 اجتماعي

 ها و تغییرات جلوگیری از آسیب
 ها جلوگیری از آسیب

 تغییر در شرایط اجتماعي

 ایجاد مسولیت  پذیری اجتماعي و اخالق مراقبتي مسئولیت اجتماعي

 عدالت اجتماعي عدالت اجتماعي

 ارتقا توسعه اجتماعي
 جامعه خالق با توسعه انساني باال

 جامعه هوشیارتر

 پیامدهای سیاسي

 آگاهي بخشي آگاهي بخشي سیاسي

 فعال گری
 ای با تفکر انتقادی ز رفتار تودهعدم برو

 خروج از انفعال

 ای پیامدهای رسانه
 پردازش داده خام و تولید محتوا سالم، مفید و اثر گذار تقویت پردازشگری محتوا

 کاهش وابستگي و تاثیر نامطلوب پیام ای کاهش وابستگي رسانه

 پیامدهای فرهنگي

 یرات متعدد نگرشيجلوگیری از تغی جلوگیری از تغییرات فکری

 جلوگیری از تغییرات سبك زندگي جلوگیری از تغییرات سبك زندگي

 های ارزشي جلوگیری از دگرگوني جلوگیری از تغییرات ارزشي و دیني

پیامدهای 
 تکنولوژی

 های تکنولوژی توسعه تکنولوژی و رسیدن به لبه توسعه تکنولوژی

پیامدهای زیست 
 محیطي

 به زیست بوم پاک رسیدن زیست بوم پاک

 پیامدهای فردی

 تبدیل به تولیدکننده رسانه
 تبدیل افراد پسیو به اکتیو

 ای های رسانه کاهش وابستگي  وتاثیرات نامطلوب پیام

 ارتقاء خواست فرهنگي نوجوان ارتقا خواست و سلیقه

 استفاده برنامه ریزی شده و جلوگیری از هدر رفتن زمان ای رژیم مصرف رسانه

 تقویت تفکر انتقادی
 تفکر انتقادی

 باال رفتن قدرت گفتگو و اجتماعي شدن و تعامل

 ارتقا سالمت
 سالمت فردی کاربران به لحظ رواني و جسمي

 جلوگیری از عدم تمرکز در نوجوانان

 اصلي در پاسخ به پرسش، استفاده از راهبردهایي  ایجاد مقوله ، به منظور6مطابق جدول 

ای، در فرایند اجرای کدگذاری باز ابتدا  رسانه ارتقاء سواد نظردر مورد پیامدهای به رسیدن برای
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کد باز اولیه )مفاهیم( استخراج گردید.سپس کدهای باز اولیه )مفاهیم( نیز به دلیل کثرت  20

مقوله  3 های فرعي(، کد باز ثانویه تبدیل و نهایتا بر اساس کدهای باز ثانویه)مقوله 9ها به  آن

 اصلي شناسایي شد.

راهبردهای نیل به ارتقاء سواد رسانه ای  : کدگذاری باز، فرعی و اصلی درخصوص6جدول

 در میان دانش آموزان

 مقوله اصلی
 کدگذاری باز ثانویه

 )مقوله ی فرعی(
 کدگذاری باز اولیه )مفاهیم(

 راهبردهای آموزشي

 آموزش والدین
 نهاد بسیارتاثیرگذار ها به عنوان آموزش مستمر خانواده

 مهارت افزایي برای والدین

 آموزش معلمان و مربیان
 مهارت افزایي برای مربیان و معلمان

 آموزش مسئولین

 ارتقای توانمندی نوجوان

 ارتقای دانش مخاطب در زمینه ارتباطات

ها برای  آشنا کردن نوجوان با معرفت شناسي و چیستي

 ها جلوگیری از لغزش

 های آموزشي بهبود روش
 اتخاذ رویکرد تدریس کاربردی همراه با رویکرد انتقادی

 اتخاذ رویکرد آموزش دائمي و مادائم العمر

راهبردهای فرهنگ سازی و 

 برنامه ریزی

سازی و جریان سازی سواد  فرهنگ

 ای رسانه

 گفتمان سازی و جربان سازی

مشترک در  ای به صورت یك مسئله توجه به سواد رسانه

 آموزش رسمي و غیر رسمي

ریزی منظم و تدوین سند  برنامه

 ملي

 های مورد نیاز  در رسانه به خدمت گرفتن تمام پتانسیل

 دخالت بخش دولتي و خصوصي برای آموزش

راهبردهای اجرایي و 

 هماهنگي

 هم افزایي و نگاشت نهادی

افزایش دانش و توانایي مدیران برای حمایت و تامین 

 ملزومات کار

 بازتعریف وظایف نهادهای موجود

 تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز

 تو لید و حمایت از تولید کننده محتوا مهمترین راهبرد

های مستقل و  پرورش نظام باز اطالعاتي با پرورش رسانه

 کثرت گرا

اتخاذ الگوی مناسب سواد 

 ای برای والدین رسانه

 ی ازطرف خود والدینا رعایت مصرف رسانه

 تنظیم دستورالعمل برای نوجوان در خانه

 مشخص شدن نظام تشویق و تنبیه

 

پس از استخراج مفاهیم )کدهای باز اولیه(، تلخیص مفاهیم )کدهای باز اولیه(در قالب 

های فرعي )کدهای باز ثانویه( به  های فرعي )کدهای باز ثانویه( و تبدیل مقوله مقوله

ای اصلي در فرایند کدگذاری باز، در ادامه با استفاده از فرایند کدگذاری محوری نیز ه مقوله
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این مرحله از کدگذاری در رویکرد  های کدگذاری مرحله باز در قالب الگوی پارادیمي مقوله

های مذکور در قالب عوامل  سیستماتیك نظریه داده بنیاد که مبتني بر مشخص نمودن مقوله

، الگوی پارادیمي 1مداخله گر، پیامدها و راهبردهاست ترسیم شد. شکل  ای، موثر، زمینه

های اجتماعي در نوجوانان در مرحله  ای در استفاده بهینه از رسانه ارتقای سواد رسانه

 کدگذاری محوری را نشان مي دهد.

 مدل پارادایمي حاصل از تحلیل کیفي بصورت زیر نمایش داده مي شود:

 

 
های اجتماعی در نوجوانان در مرحله  ای در استفاده بهینه از رسانه الگوی پارادیمی ارتقاء سواد رسانه -1شکل 

 کدگذاری محوری
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

شود، مدل پارادیمي کدگذاری محوری از ارکان شش  مشاهده مي1ه درشکل مانگونه که

این  گر، پیامدها وراهبردها تشکیل شده است. در ای مداخله ای شامل عوامل موثر، زمینه گانه

های استخراج شده از مرحله کدگذاری باز ابتدا مقوله ارتقاء  مرحله با استفاده از مقوله

ه محوری درمرکز پارادیم ترسیمي کدگذاری محوری قرار داده شد ای به عنوان پدید سوادرسانه

 و سپس سایر ارکان پارادیم کدگذاری محوری شناسایي شدند که به ترتیب عبارتند از : 

های عوامل سطح کالن، سطح میاني و سطح خرد به عنوان عوامل موثر  عوامل موثر: مقوله

 انجامد. قاء پدیده محوری ميایجاد و ارت این عوامل به  در نظر گرفته شد. 

ای  ویژگي فردی به دلیل بستر و بافتي که درآن ارتقاء سواد رسانه  ای: مقوله عوامل زمینه

 یابد به عنوان شرایط زمینه ساز انتخاب شد. رصد و ظهورمي

گر را در ارتباط با عوامل موثردر سطح  توانند نقش میانجي این عوامل مي گر:  عوامل مداخله

ایفاء نمایند ومتعاقبا راهبردهای خاصي رامطالبه   ای میاني و خرد و عوامل زمینهکالن، 

های استخراج شده ازفرایندکدگذاری باز، چهارمقوله به دلیل برخورداری از  نمایند.دربین مقوله

 ماهیت نقش میانجي گرانه به عنوان شرایط مداخله گرشناسایي شدند که عبارتند از: 

 رفتار سلبریتي -4نظام آموزشي  -3نین و مقررات قوا -2نقش دولت -1

عوامل 

 کالن

 
 

 ساختار اجتماعی

 ساختار اقتصادی

 ساختار فرهنگی

 ساختار دولت

 

عوامل 

 میانی 

 خانواده

 مدرسه

همساالن و 

 آشنایان

 رسانه

عوامل 

 خرد

مدیریت 

 مصرف

 منفعل بودن

 عوامل مؤثر
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راهبردها: به مجموعه اقدامات وراهکارهای مورد نیاز برای تحقق پدیده محوری اشاره دارد. 

فرهنگ سازی و -2آموزشي، -1های  های بدست آمده از فرایندکدگذاری باز، مقوله براساس یافته

 ه شد.اجرایي و هماهنگي در نظر گرفت -3ریزی و  برنامه

های اقتصادی،  محوری تاکید دارد. مقوله  به نتایج حاصل از بروز پدیده این رکن نیز پیامدها: 

ای، تکنولوژی، زیست محیطي و فردی به عنوان پیامد بروز  اجتماعي، فرهنگي، سیاسي، رسانه

 ای در نوجوانان انتخاب شد. ارتقاء سواد رسانه  پدیده

دگذاری انتخابي )مرحله نهایي کدگذاری درنظریه داده بنیاد(، درادامه با استفاده از فرایندک

این  پردازیم. در ای در نوجوانان مي ارتقاء سواد رسانه  به طراحي الگویي مفهومي نهایي پدیده

موردمطالعه، درقالب پاالیش مدل پارادیمي   مرحله پژوهشگر برحسب فهم خود از متن پدیده

نماید  ها ارائه مي ها وزیر گزاره ای از گزاره جموعهی کدگذاری محوری درقالب م مرحله

کند وبه صورت  (، یا چارچوب مدل پارادیمي را به صورت روایتي عرضه مي2014)کرسول،

 (.1390دهد)دانایي و اسالمي،  ترسیمي نظریه نهایي را نشان مي

ای،  اد رسانهمحوری ارتقاء سو  این راستا، پژوهشگران براساس تجارب و فهم خود از پدیده در

های پژوهش مدل مفهومي نهایي را  مجدد باآزمودني  الهام ازادبیات نظری موجود و مصاحبه

، الگوی مفهومي 2های آتي تدوین نمودند. شکل  هایي را برای آزمون در پژوهش ترسیم و گزاره

 دهد. ا نشان ميهای اجتماعي در نوجوانان ر ای در استفاده بهینه از رسانه نهایي ارتقاء سواد رسانه

 
های اجتماعی در  ای در استفاده بهینه از رسانه : مدل مفهومی نهایی پدیده ارتقاء سواد رسانه2شکل 

 نوجوانان
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 بحث و نتیجه گیری 

 شناخت از فارغ دوره، این های نوین مي نامند. شناخت  رسانه عصرکنوني حیات بشر را  عصر

که اگر از  شناخت زندگي درعصر حاضر است ای، کلید رسانه بود. سواد خواهد بي معنا ها، هرسان

 مقاصد و منافع به با توجه زندگي بشر را ها رسانه آن به صورت هدفمندو آگاهانه استفاده نشود،

 بین در ای رسانه میزان سواد دهند، مي نشان انجام شده های کرد. پژوهش خواهند مدیریت خود،

 انتخاب به ها نتوانند دست شد آن خواهد سبب نیست. این مسئله مناسبي سطح در وجوانانن

 شود آگاهانه و هوشمندانه در این زیست بومي که از آن به عنوان رسانه اجتماعي نام برده مي

شوند.  تبدیل فعال مصرف کننده به یك توانند  خود هم نمي ای رسانه در رژیم مصرف و زده

عي یك زیست بوم محسوب مي شود زیست بومي که پارامترها و کنش و رسانه اجتما

های اقتصادی، سیاسي، اجتماعي،  های بسیاری در آن مطرح مي شود یعني زمینه واکنش

فرهنگي و حتي زیست محیطي و تکنولوژی همه وهمه متاثر از نوع زیست ما در این زیست بوم 

ات زندگي در رسانه ای اجتماعي است به عنوان است. از آنجاکه بحث سواد رسانه ای از ملزوم

زیست بوم حال این اولویت برای کودکان ونوجوانان و باالخص برای نوجوانان بعنوان 

های آینده کشور بسیارحائز اهمیت است. تالش نویسندگان مقاله کنوني طراحي مدل  سرمایه

در میان دانش آموزان جنوب  های اجتماعي ای در استفاده بهینه از رسانه ارتقاء سواد رسانه

تهران بوده است. در الگوی نهایي طراحي شده سه گروه در سطح کالن، سطح میاني و سطح 

میاني خانواده، آموزش ح ای به نوجوانان شناسایي شدکه در سط خرد در زمینه ارتقاء سواد رسانه

یم و هم به صورت تواند هم به صورت مستق مربیان و معلمان و تعامل گروهي با همساالن مي

غیر مستقیم از طریق تاثیرگذاری بر روی سایرعوامل )سطح کالن و خرد( بر ارتقاء سواد 

بهبود های  این، در الگوی مذکور، سطح کالن نیز با مولفه ای تاثیر داشته باشد. عالوه بر رسانه

ریزی،  نامهنگری در سیاست گذاری و بر های آموزشي، نظارت محتوای رسانه، انسجام و هم روش

اینترنت ملي، رویکرد مسئله محوری به فهم ضرورت سواد و  اثربخشي و کارآمد بودن و  ایجاد 

های اجتماعي و تدوین  پتانسیل رسانه ، فرهنگ سازی با استفاده از تمامGDPارتباط آن با 

ر های آموزشي با استفاده از نظر اساتید برجسته این حوزه، مي تواند نقش یك متغی سرفصل

ای تاثیر دارد. دراینجا نباید ازاهمیت بسیار زیاد  ایفاء کند که بر ارتقاء سواد رسانه  وابسته را

سني حساسي به لحاظ فیزیولوژیکي، اجتماعي و   سطح خرد غافل شد چرا  که نوجوانان در بازه

ر حال رواني قرار دارند که تاثیر پذیری فوق العاده باالیي داشته وهویت، باور و ذهنشان د
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گیری است لذا اهمیت بسیار زیادی برای پرداختن به این سطح وجود دارد. سطح خرد که  شکل

باشد که بر  های شناخت رسانه، شناخت معرفتي، شناخت فناورانه و تولید محتوا مي دارای مولفه

ا، ه ای بر روی  نوجوانان تاثیر خواهد داشت. امکان تغییر رفتار و گفتگو ارتقاء سواد رسانه

 ها و اظهار نظرها و دیدگاه انتقادی نوجوانان نیز این باور را استحکام مي بخشد. استدالل

 مقوله با دانش آموزان آشنایي عدم اصلي دالیل از که یکي اند داده نشان پیشین های پژوهش

 سبب دانش آموزان به ای رسانه سواد و آموزش بوده مدارس در آموزش نبود ای رسانه سواد

 در فعال مخاطباني به و کنند ها استفاده رسانه از هدفمندتر و بهتر ها بتوانند شد آن خواهد

( نیز درپژوهش خود بر این 1390کوکنده ) شوند کما اینکه محمودی تبدیل ها رسانه مصرف

و (1391) انزهایي مسئله تاکید کرده است. مطابق یافته های پژوهش های موسوی

 به دانش آموزان انتقادی نگاه در نیز ای معلمان رسانه سواد سطح بودن پایین (1390یزدیان)

 باشد.  داشته تثثیر ها رسانه با نحوه مواجهه دانش آموزان در تواند مي و است مؤثر ها رسانه

 ( قرار دارد که نشان2009) وود مطالعه همچنین یافته های مقاله کنوني در راستای نتایج

کالس  در ای رسانه سواد از آموزش اجتناب جهت معلمان لیلد رایج ترین منابع، کمبود که داد

 و گردد برگزار معلمان آموزشي برای های دوره باید که دارد تثکید مطالعه این . است درس های

 به نسبت را معلمان به خوبي باید ابتدا است، دانش آموزان ای رسانه سواد سطح ارتقاء هدف، اگر

 پژوهش این داد. نتایج  قرار آنان اختیار در را الزم امکانات و تمحتویا و نمود آگاه مسئله این 

 است.  هم راستا حاضر مقاله های یافته با کامالً

 گنجاندن برای هایي تالش بین المللي سطح در چه و ملي سطح در از آنجایي که مدارس چه

 است داده نشان ها پژوهش حال، این اند. با داده انجام خود تحصیلي برنامه در ای سواد رسانه

 ناموفق تحصیلي سطوح تمام در ای رسانه سواد وجوه تمام دربرگیری در ها اغلب های آن فعالیت

 ها و رسانه شناخت تنها طراحي شده، بومي الگوی در ای رسانه سواد از ارتقاء است. هدف بوده

نوجوان تا  بلکه از رشد شخصي و شخصیتي نیست، ای رسانه های پیام برابر در نشدن تسلیم

 گیرد.  ایجاد یك جامعه خالق و جامعه با توسعه انساني باال، جامعه ایمن و هوشیار را در بر مي
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 منابع

 ( .مدل مطلوب تدوین سرفصل ها، عناوین و محتوای کتاب درسي سواد 1399احمدی، محمود .)

نسبت به جنگ رسانه ای، رسانه ای آموزش و پرورش با تثکید بر مصونیت بخشي دانش آموزان 

 پایان نامه کارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایي.

 ( .خانواده، سواد رسانه1392افراسیابي، محمدصادق و میربهرسي، سید محسن .) های  ای و رسانه

 دیجیتال، تهران: انتشارات خبرگزاری فارس.

 (. ارائه مدل سواد 1399ن رستمي. )پاک طینت مهدی آبادی، داود؛ تقي پور، فائزه؛ حسن درزبا

فصلنامه مطالعات فرهنگي و  رسانه ای به منظور افزایش مصونیت کاربران شبکه های اجتماعي،

 .78-52، صص 60، شماره 16ارتباطات، دوره 

 (.بررسي تاثیر رسانه1393پوررشیدی، رستم؛ مهدی زاده، سمانه؛ شیخ پور، مهدیه .)  های اجتماعي

 تبلیغات. تهران: همایش بین المللي مدیریت.بر بازاریابي و 

 ( .بررسي مقایسه1392تقي زاده، عباس و افخمي، حسینعلي .) آموزان  ای دانش ای سواد رسانه

های شهر کرمان، فصلنامه علوم  آموزان دختر و پسر سال چهارم دبیرستان مطالعه موردی: دانش

 .126-93، صص 62اجتماعي، دوره بیستم، شماره

 نقش سواد رسانه ای در ارتقاء امنیت عمومي شبکه های اجتماعي از   (.1395، عباس. )خسرواني

فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات،  ،1395دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي اراک سال 

 .24-1، صص 59، شماره 16دوره 

 های اجتماعي  قش شبکه(. ن1393صنمي، فاطمه. ) علي؛ پیشوایي، فریده و خان صنمي، شعبان خان

 -113، صص  13در باورهای دیني، فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه، دوره اول، شماره 

138. 

 ( .1395خانیکي، هادی؛ شاه حسیني، وحیده.)  در نظام “ ای سواد رسانه”تبیین الگوی آموزش

 .21-5، صص102، شماره 27وپرورش، فصلنامه رسانه، دوره  آموزش

  ،مطالعه موردی: دانش  (. نقش سواد رسانه ای درتعدیل اعتیاداینترنتي 1397یاسین. )خدامرادی(

 ، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایي. آموزان مقطع متوسطه دوم چهارمحال و بختیاری(

 (کاربرد استراتژی1390دانایي فرد، حسن و اسالمي،آذر .)  های پژوهشي نظریه ی داده بنیاد در

 ساخت نظریه بي تفاوتي سازماني. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(عمل: 

 (.تحلیل 1394رسول زاده اقدم، صمد؛ عدلي پور،صمد؛ میرمحمدتبار، سید محمد؛ افشار،سیمین .)

ایراني، فصلنامه  های اجتماعي در گرایش به سبك زندگي نوین در بین جوانان نقش رسانه

 .60-33، صص 6ر، دوره چهارم، شماره های جامعه شناسي معاص پژوهش
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 ( .بررسي رابطۀ بین میزان استفاده از شبکه1396شریفي، سد مهدی و شهرستاني، عقیله .)  های

اجتماعي مجازی موبایلي)تلگرام( با رفتار و اخالق اجتماعي کاربران با رویکرد دیني، فصلنامه 

 .298-277، صص24فرهنگ در دانشگاه اسالمي، دوره هفتم، شماره 

 ( .اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ترجمه احمد علیقلیان. تهران: انتشارات طرح 1389کاستلز، مانوئل .)

 نو.

 ( .قدرت ارتباطات. ترجمه حسین بصیریان جهرمي. تهران: انتشارات 1393کاستلز، مانوئل .)

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 

 ( بررسي نقش شبکه های اجتماعي مجازی 1398کبیری، افشار؛ سعادتي، موسي؛ قاسمي، الناز؛ .)

، 19، شماره 5در تبیین آگاهي سیاسي دانشجویان، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، دوره 

 .260-231صص

 ( .بررسي ارتباط اعتیاد به شبکه1394محمدی، رشیده .) ای  آموزان با سواد رسانه های مجازی دانش
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