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 چکیده

  .است پرداخته ایرسانه جامعه دانشجویی و دانش آموزی نسبت به ابعاد سوادشناخت مقاله حاضر به 

میزان  ،آن چون میزان تحصیالت عوامل مرتبط با وای سواد رسانهمیزان همچنین این مقاله به تبیین 

و  پیمایشیگیری از روش با بهره .پرداخته استدر بین دو جامعه آماری سن و جنس  ،استفاده از تلویزیون

 ای چندگیری خوشهدانشجو با روش نمونه 400و   دانش آموز 440 روی برپرسشنامه  ابزاراستفاده از 

به دلیل ضعف بر اساس نتایج  .اندهتجزیه و تحلیل شد SPSS استفاده ازآوری و با جمع هاداده ،ایمرحله

میان فرستنده  به انتخاب آگاهانه از آموزان تهرانی، آنها قادردانشجویان و دانشسواد رسانه ای ادراكی  بعد

 تحلیل و ند تا به ابزارهست و نیازمند آموزش كنترل در مرحله مصرف نیستند عمل مستقل و ،های متعدد

و درک دانش موجود در ای سواد رسانهآموزان دانش همچنین. شوند ای مجهزارزیابی تولیدات رسانه

قادر به  را كه فرد زشیآمو"معادل  را آندانشجویان و  دانندمی "توسعه سواد سنتی"ها را معادل رسانه

دهند در شرایطی كه نتایج نشان می . دانسته اند "یمعنی ساز"نیز  و  دكنمی "ادرک نحوه كار با رسانه ه

 "های موجود در رسانه ها درک موقعیت "بیشتر معطوف به  سواد رسانه ایموزان از هدف آدرک دانش 

توانایی گزینش و انتخاب و دستیابی به موقعیت  ،ارزیابی عملکرد ،استقالل نقادانه "نگرش دانشجویان ،بوده

دانش  سواد رسانه ای میزانجنس با  و میان سن نتایج وجود رابطه معنادار  .عنوان شده است "پیشرو

 سواد رسانه ایبین میزان تحصیالت و سطح همچنین رابطه   .دهندرا نیز نشان می دانشجویانآموزان و 

 . ستین بین دانش آموزان معناداراست اما در  دانشجویان معناداربین  در

 ایراندانش آموزان، دانشجویان،  ،ای سوادرسانه ،ای آموزش رسانه :ها كلیدواژه      
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 مقدمه

از  ولی روندمی بخشی از كاركردهای اصلی رسانه ها به شماری یراث فرهنگم ها و انتقال ارزش هرچند     

ها موجد  رسانه. بیشتر مروج نوآوری هستند آنها و آنهاست كاركرد زتنها بخشی ا نظر صاحب نظران این

ها و هنجارهای جدید، الگوهای نسل پیش را به  تغییر در الگوهای سنتی جوامع هستند و با تشویق ارزش

در صورتی كه مردم جامعه از سطح  گوید می (9. ، ص6338) همان طور كه جیمز پاتر . كشند چالش می

باشند، امکان محافظت خود در برابر رسانه برای آنان مشکل آفرین  نسبتا پایینی برخوردار ایسواد رسانه

-كه رسانه بهباالیی برخوردار باشند به محض این ایسواد رسانهدر صورتی كه افراد از سطح    .خواهد شد

 و كندها تغییر نمیها و احساسات آننگرش ،كند، رفتارهاطور تدریجی معنی زندگی را برای آنان تعریف می

كه رسانه برای آنها از دنیای اطراف ایجاد كرده از بین ببرند و  را افراد قادر خواهند بود به تدریج تعاریفی

  .سازند برنامه رسانه را با عقاید خود جایگزین

پیشرفت پرشتاب و خیره كننده فناوری اطالعاات و ارتباطاات چناان شائون مختلاف       رشد واز طرفی      

-رسانه . داده كه نحوه استفاده از آنها به چالش اكثر جوامع تبدیل شده است قرار تأثیرتحت  زندگی بشر را

حتی نوع ارتباط ما باا   بیش از گذشته نوع اطالعات و نداهای ارتباطی در نتیجه رشد همین بخش توانسته

-اطالعات و پیامهای الزم در زمینه بهره مندی از  داشتن اطالعات و آگاهی . ندندنیای اطراف را تعریف ك

هاای خااص   ها و ایادوولوژی كند تا به راحتی تحت تاثیر ارزش می ای موقعیتی به مخاطب اعطاهای رسانه

موثرتر، پویااتر و لاذت   در رشد انسانی وی ای قرار نگیرد و نقش این ابزارهای اطالع رسانی اطالعاتی رسانه

 د كاه اگار  نشاو در اختیاار انساان محساوب مای     همچون ابازاری  های ارتباطی امروزرسانه . بخش تر نماید

 . ندد چون نیروی ویرانگر و مصیبت بار عمل كننتوانبه جا به كارگرفته شوند می نانادرست و 

است  وعی از تعلیم و تربیتناز ضرورت های عصر اطالعات، نیاز آموزش و پرورش قرن بیست و یکم به      

 اسات  غیر قابل پیش بینای های نوین كه متأثر از رسانه های زندگیكه فراگیران را برای رویارویی با چالش

 .است ایسواد رسانهد و آن آموزش آماده ساز
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موزشی و محافل آدر ای جایگاه ویژهای  رسانهسواد  (یکم قرن بیست و) ارهزهاین  آغازآنجایی كه در از     

توجه قرارگرفتن این مبحا  در میاان    موردصورت  درتوان امیدوار بود كه می ،پیدا كرده است دانشگاهی

هاا  كمك بزرگی به مشاركت گروه ،آگاهی و مهارت چگونگی استفاده از اطالعات ،موضوعات نظام آموزشی

تعیاین الگوهاای    و ها و هنجارهاارزش شناساندن ز راها سواد رسانه ایتعالیم   .كندهای جامعه در فعالیت

در حاال شاکل    های زندگی كه تحت تاثیر رسانه هاای ناوین   مخاطبان را برای رویارویی با چالش ،درست

مکانیسم تجزیه و تحلیال خودكاار در ااهاان ناخودآگااه مخاطباان       بروز و موجبگیری است مجهز كرده 

و تقریباا كنتارل تماامی     ماناده ای محفاو   عاتی رسانهاثر تعلیم  و تربیت از تهاجم اطال خواهد شد كه بر

  . كنندرا گلوله باران می آنهاكه  گرفت خواهد عهده بر را هاییپیام

خاود مختااری    ها، حتای كودكاان نیاز   وسط رسانهاطالعات ت آگاهی یافتن نسبت به چگونگی تولیدبا      

ساواد  هاای  معلمان و اساتادانی كاه مهاارت    این بر افزون  .داشت ها خواهندبرابر هجوم رسانه در بیشتری

توانند به اشاعه دهندگان اطالعاتی تاثیر گذارتری تبدیل شده و فاصله میان كنند، میرا كسب می ایرسانه

منتقاد و  ( مخاطباان ) یبه مصرف كنندگانسرانجام های اجتماعی را بردارند تا های آموزشی و برنامهبرنامه

 .(7ص،  5002،آنجل ) تیزبین با تفکر انتقادی مبدل شوند

 ابعااد  گساترش : رساانه  درک" عناوان  تحات  خود كتاب در بار اولین برای (6312) لوهان مك مارشال    

زمانی كه دهکدۀ جهانی تحقق یابد، الزم "نوشت  و كار برده ب را "ایسواد رسانه"، عبارت "انسان وجودی

از ( 6382) "آرای لان مساترمن  " هابعاد  ."ای دست یابند نام سوادرسانهه ها به سواد جدیدی ب است انسان

ای در اروپاای   آموزش رساانه " ه نامب در اثری ای های رسانهالمللی آموزش ترین متفکران حوزه بین برجسته

  (99. ، ص6982. بصیریان جهرمی، حسین ).به این مبح  پرداخت "6330دهه 

گذرد و همچنان از آن به عنوان یك مفهوم میزمان زیادی ن ایسواد رسانهاز طرح مفهوم در ایران اما      

كاه عمادتا باه     تعدادی پایان ناماه اسات  در این زمینه  انجام شده ترین تحقیقاتمهم . شودجدید یاد می

ماردم و مقایساه آن باا     رساانه ای  ساواد ارزیابی مدیران سیما از  بین پاره گروه ها، ایسواد رسانهمقایسه 

 .اندآن پرداخته و مانند ایسواد رسانهدیدگاه متخصصان سیما درباره ارزیابی واقعیت و نیز 
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 یاك ساو   از) خ دهد كه برداشت جامعه مورد مطالعهاسها پبه این پرسشپژوهش حاضر سعی دارد اما      

 ایسواد رسانهای بین ابعاد چیست و چه رابطه ایرسانهسواد از ( دانش آموزان و از سوی دیگر دانشجویان

افراد جامعه مورد مطالعه وجود دارد و آیا میزان اقبال به تلویزیون بر نحوه راست آزمایی و  ایسواد رسانهو 

 داشته است؟ نگاه انتقادی مخاطبان تاثیر

 سواد رسانه ایمفهوم کاربرد :  چارچوب نظری

انتقادی است كه مبح  جدید تری به شامار   سواد رسانه ای، سواد رسانه ایمنظور از  پژوهشدر این      

از   .انتقادی چیزی جز داشتن تفکر انتقادی و قدرت تجزیه و تحلیل پیام نیسات  سواد رسانه ایمی رود و 

زی می نقش مهمی در درک اهداف رسانه توسط مخاطبان با سواد رسانه ایابعادی  نظر پاتر، ازطرف دیگر 

وظایف پاردازش  » ،«منبع شخصی» ،«ساختارهای دانش»عاملی است و  الگویی چند سواد رسانه ای  .كند

. ، ص6982، كاووسای  لیادا ) هساتند  سواد رسانه ایعامل های مدل « توانایی ها و هامهارت»و « اطالعات

 ازعبارتند د نظر پاتر بعد م چهار  .را پشتیبانی می كنند داوما یکدیگر كه (64

به دانش و اطالعات قبلی مخاطبان نسبت به محتاوای  مربوط  سواد رسانه ایاین بعد از : ادراكی بعد -الف

. ، صهماان ) هستند مستقر این اطالعات در مغز  .پیامی است كه از یك رسانه خاص انتقال داده می شود

شایساتگی هاای     .شاود ادراكی حیطه ای است كه به فرآیندهای اهنی و فکاری مرباوط مای     بعد . (63

ها و كشف علل نحوه اراوه خااص  ادراكی، مجموعه ای از شناخت ساده نشانه ها تا درک پیچیده ترین پیام

 .می گیرد بر آنها به وسیله یك رسانه را در

شاود كاه مخاطباان نسابت باه      ه مای تا به میزان پیامدهای احساسی مثبت یا منفی گف :احساسی بعد -ب

 ناامیدی، شادی و خشم،نفرت،   احساساتی همچون عشق،  .خاصی قاول می باشند محتوای پیام رسانه ای

 .(50. ، صهمان) دودلی و تردید سردرگمی،

  .حاوی اطالعاتی درباره روش و چگونگی تولید پیام است سواد رسانه ایاز  این بعد :سیزیبایی شنا بعد -ج

 بازیگران، نویسندگان، ضاوت در موردق منظورزمینه الزم را برای مخاطبان به  این اطالعات بنیانی،
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 كندفراهم می ،بسته به اینکه پیام از چه رسانه ای انتقال داده می شود ... نورپردازان و نوازندگان، طراحان،

 .(56.، صهمان) اهمیت است نقادانه بسیارحاوز داشتن دید در سواد رسانه ایو به طوركلی این بعد از 

  .های مخاطبان سروكاردارد و به تقویات آن مای پاردازد   با ارزش سواد رسانه ایاز  بعداین : اخالقی بعد -د

اطالعاات اخالقای، ماالک و    . در ضمیر و روح انسانی مستقر است كه ها استشامل اطالعاتی دربارۀ ارزش

های یك درباره خوبی یا بدی شخصیت ما  .كند را فراهم می "درست و غلط"معیاری برای قضاوت راجع به 

های رساانه ای  های نهفته در پیامارزش باشد، ترهرچه اطالعات اخالقی ما دقیق . كنیمداستان قضاوت می

 تار خواهدشاد  تار و منطقای  هاا دقیاق  كنیم و قضاوت هایمان درباره آن ارزشرا با عمق بیشتری درک می

 (56.، صهمان)

تدریج مطابق با الگویی كه دریافت می كند برنامه ریزی ها اهن مخاطب به روزه با رسانه مواجهه هر با     

تا وقتی كه تجارب مذكور رضایت بخش و عاری از احساسات منفی، "شود واین روند تکرار می . كندمی

آدمی داوم به همان نوع   .ها تقویت می شوددر معرض رسانه فتنشکست و یا نفرت بوده باشند، قرار گر

اش خواهد مطمئن است باز هم تجارب رضایت بخشی مشابه تجارب گذشتهكند كه ها رجوع میپیام

. ، ص5002، پاتر)"تر بسیار دشوارتر می شودو آزمودن چیزهای تازه تربا گذشت زمان عادات قوی  .داشت

 .    توان بعد كنترلی را نیز به ابعاد سواد رسانه ای افزودرو میاز این  .(59

 اسات  افراد به رسانه های برنامه كنترل قدرت دادن ای سواد رسانه هدف است معتقد پاتر جیمز چنانکه     

 ها رسانه چگونه كه دریابند افراد كه است این شخص به رسانه از كنترل تغییر در گام اولین وی اعتقاد به و

 را شاود مای  عرضه آنچه همه توانند نمی هادولت همه حتی یا افراد تك تك.  كنند می ریزی برنامه را آنان

 ای رساانه  سازی برنامه.  بیاموزند را خود اهن ریزی-برنامه روش به كنترل اعمال توانندمی اما كنند كنترل

 مذكور چرخه مراحل از یکی.  گیرد می انجام شود می تکرار مدام كه ای مرحله دو ای چرخه قالب در داومی

 كنندمی ریزی برنامه چنان ها رسانه.  است "تجربه تحکیم" دوم مرحله و است "ها انتخاب كردن محدود"

 اندركاران دست.  است محدود شدت به انتخابمان دایره واقع در آنکه حال داریم انتخاب حق كنیم فکر كه

  (.56.ص ،5002 پااتر، ) یابناد  دست خود اقتصادی اهداف به تا سازندمی را هامحدودیت این رسانه، حرفه
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نیز كنترلی  بعد نسبت بهانش آموزان و دانشجویان نظرات د ،سواالت مشخصیاستفاده از در این پژوهش با 

 .شده استارزیابی 

 جاه در نتی تضاعیف و ، ساختار داناش  داشته باشدنوجود  سواد رسانه ای از ابعادیك هر  كه درصورتی     

هاای   توان به درستی، نارسایی ای كه از همین ساختارها تشکیل شده، ضعیف خواهد شد و نمی سواد رسانه

رهای داناش قدرتمنادی برخاوردار هساتیم كاه      ز ساختاازمانی درواقع ما   .ای را تشخیص داد پیام رسانه

توانیم نقاط تمركز نارسایی را می دین صورت است كهب  .باشیم نامبرده، اطالعات داشته بعد پنجهر  درباره

   .( 6918كاووسی  ؛ 5002پاتر، )های رسانه ای منتقل كنیم از خود به پیام

     ترکيب نظری برای ارزیابی سواد رسانه ای

 ،«سااختارهای داناش  »رسانه ای مطابق دیدگاه پاتر كاه شاامل    مرتبط با سوادعوامل در این تحقیق      

مورد ارزیابی قرارگرفتاه   می باشند« توانایی ها و مهارتها»و « وظایف پردازش اطالعات» ،«منبع شخصی»

     .اند

 نظریه آموزش اطالعات     

نظریاه  .  را اراوه دادناد اطالعات نظریه  ماساچوست، تکنولوژی موسسه در 6373 سال در ویور و شانون    

از  منباع  شروع می شود كاه زمانی فرایند ارتباطی .  یه ای درباره انتقال عالمت استاطالعات در اصل نظر

این پیام ممکن است به شکل كلمات شافاهی یاا    . كندمیان تمام پیام های ممکن یك پیام را انتخاب می

های ریاضی، منطق ریاضای، حركاات   موسیقی، تصاویر، یادداشت نوشتاری، نت نوشته های موسیقی، خود

كناد تاا   انتقال دهناده بار روی پیاام كاار مای      . بدن، حاالت چهره یا شماری از دیگر اشکال موجود باشد

كناد مفهاوم پیاام را بااز     گیرنده ساعی مای   و در یك مجرا تولید كند( رمزگذاری)عالمتی مناسب انتقال 

ای باید تی انتقال دهنده پیامی را برای انتقال در یك مجرا رمزگذاری كرد، گیرندهوق (. رمزگشایی)شناسد 

شخص یا چیزی است كه پیاام بارای آن در نظار     ،مقصد . پیام را از عالمت انتقال داده شده بازسازی كند

میاان دو  ارتباطات انسانی در نظریه اطالعات شامل اتصال یا رودررویای   ،از طرف دیگر . گرفته شده است

كند چه اطالعاتی از زنجیره را طی كرده و وفاداری دروازه بان تعیین می  .سیستم جایگاه دروازه بان است

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33145#_ftn8#_ftn8
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این اصل در مورد گزارشگران، عکاساان، ویراساتاران، مفساران و هماه      . در باز تولید آن تا چه اندازه است

ها مورد در رسانهكدام اطالعات  ،ر دسترسگیرند از گستره اطالعات درود كه تصمیم میكسانی به كار می

 ؟ كنندگذارند؟ چه میزان تاكید بچقدر را كنار ؟ استفاده قرار گیرد

دهد داده ها را سازماندهی كند، منظم و مرتبط سازد نظریه اطالعات به شخص امکان می ،در مجموع     

یك مدل ساده و  ،نظریهاین  . انستیمدها و پیوندهایی را نشان دهد كه پیش از این نمیو در ضمن شباهت

ساورین و  ) اختصاری است كه از اصالت زیادی برخوردار است و بینش های تازه و زیادی را فراهم می كند

گیری توانایی مخاطب ها در شکلكاربری اهنی رسانه "آموزش اطالعات  "مطابق نظریه(.  6986، تانکارد

ها با ایجاد هویت فردی و ملی در مخاطباان ناه تنهاا    رسانه .استای موثر های اجتماعی و حرفهدر فعالیت

 درمشااركت آناان    "آماوزش اطالعاات  "د، بلکاه باا   نكنآنان را به طور ناخودآگاه وادار به خود ارزیابی می

   . دنهماهنگ تر می ساز را ایهای اجتماعی و حرفهفعالیت

شناخت آنهاا   ،در جامعه مورد مطالعه قدرتمند دانشهای ساختاربر شناخت  در پژوهش حاضر، افزون     

چهاار   شناخت دانش آموزان و دانشاجویان در  ،بدین لحا  . شده است نیز مطالعه  ایسواد رسانهاز ابعاد 

  . استشده  تحلیلو كنترلی  اخالقی شناختی، ، احساسی، زیباویادراكی سواد رسانه اید بع

 روش شناسی تحقيق

جامعه   .تکنیك پرسشنامه استفاده شده استاز و  بوده پیمایشی ،در این پژوهشاستفاده  روش مورد     

دانشگاه در سه دانشجویان مخاطبان تلویزیون از پایه اول تا پایه چهارم دبیرستان و آماری این تحقیق 

-از روش هاتحلیل داده در  .شامل می شود را تهرانشهر در كارشناسی ارشد و دكترا  رشناسی،مقطع كا

 . شده استاستفاده  اس پی اس اساز نرم افزار با استفادهاستنباطی و توصیفی  های آمار

روش نمونه گیاری تصاادفی خوشاه ای چناد مرحلاه ای در       دانش آموزان ازنمونه  انتخاب ره منظوب     

 و شار،، غارب  جناوب،   بدین ترتیب كه از نواحی شمال، . ه استاستفاده شد گانه شهر تهران 63مناطق 

  .به صورت تصادفی گازینش شاده اسات   ( منطقه 2در مجموع )یك منطقه  ،مركز آموزش و پرورش تهران

و در نهایات از هار   ( پسرانه و دخترانه)فنی حرفه ای  هنرستان دبیرستان  و 5در مرحله بعد از هر منطقه 
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پاس از كناار    . ه اسات ته شاد طور كامال تصادفی در نظر گرفه مدرسه در پایه های یاد شده، یك كالس ب

و پایش   ، ساوم دوم ،نفار در پایاه اول   770پرسشانامه    هاای مخادوش، در مجماوع   گذاشتن پرسشانامه 

 .  ه استو تحلیل آماری قرارگرفت مطالعهدانشگاهی مورد 

روش نمونه گیاری تصاادفی خوشاه ای چناد مرحلاه ای       از نیزدر مقطع دانشگاه  برای انتخاب نمونه     

 ا  ریاضای  ،فنای مهندسای   ،دانشگاه براساس رشاته علاوم انساانی    2 پرسشنامه ها در.  استفاده شده است

 و در مجماوع  هصاادفی توزیاع شاد   طاور كاامال ت  ههنر و پزشکی در شهر تهران برای دانشجویان ب ،فیزیك

ه گرفتا  ارو تحلیال آمااری قار    مطالعهنفر در مقطع لیسانس؛ فو، لیسانس و دكترا مورد  700پرسشنامه 

 .  است

 سواالت تحقیق 

 رسانه ای چیست؟ سوادبرداشت جامعه مورد مطالعه از 

 ؟داشته استر یثآیا میزان اقبال به تلویزیون بر نحوه راست آزمایی و نگاه انتقادی مخاطبان تا

 تحقیقهای فرضیه  

  .رابطه وجود داردمورد مطالعه  سواد رسانه ایشخص با  سواد رسانه ایابعاد بین : فرضیه اصلی

 .رابطه معناداری وجود دارد سواد رسانه ایبین سن مخاطبان و  :فرضیه اول 

 .رابطه معناداری وجود دارد سواد رسانه ایبین جنسیت مخاطبان و : فرضیه دوم 

 .رابطه معناداری وجود دارد سواد رسانه ایبین میزان تحصیالت و سطح : فرضیه سوم 

 .رابطه معناداری وجود دارد سواد رسانه ای وبین میزان تماشای تلویزیون : فرضیه چهارم 

 های پژوهش یافته

معناای  دانش آموزان  سواد رسانه ای نشان داد كهبرداشت جامعه مورد مطالعه از نتایج مطالعه در خصوص      

دانشاجویان، آن را معاادل   و  ساواد سانتی  توساعه  و درک دانش موجود در رسانه ها را معاادل  سواد رسانه ای 

همچناین  درک  .  دانساته اناد   "یمعنی ساز"و می شود  "كه فرد قادر به درک نحوه كار با رسانه ها زشیآمو"

بوده تا استقالل  "ها های موجود در رسانهدرک موقعیت"ای بیشتر معطوف به دانش آموزان از هدف سواد رسانه
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 "استقالل نقادانه ارزیابی عملکرد، توانایی گزینش و انتخاب و دستیابی به موقعیت پیشارو "دانشجویان .  نقادانه

 .(6جدول )اند را هدف اصلی سواد رسانه ای عنوان كرده

 

 معنای سواد رسانه ای از دید دانش آموزان و دانشجویان. 6جدول 

 معنای سواد رسانه ای
 دانشجویان دانش آموزان

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 9.12 658 8.35 683 درک دانش موجود در رسانه ها

 2.53 15 1.46 661 سواد اطالعاتی

 6.83 67 9.86 83 سواد بصری

 2.6 3 2.18 10 توسعه سواد سنتی

 35 91 2.85 34 رسانه بودن و بروز ندادن رفتارهای مورد نظر رسانه در برابر

 8.31 677 9.30 624 باشد  با رسانه ها و معنی سازی زشی كه فرد قادر به درک نحوه كارآمو

 

آزمایی و نگاه انتقادی نتایج پژوهش در خصوص تشخیص رابطه میان میزان اقبال به تلویزیون و نحوه راست

 و سازنده، خال،"ر، همچنینخب و فیلم تحلیل و نقد ،مختلف هایدیدگاه طرح دهد كهنشان میمخاطبان 

آزمایی و نگاه بر نحوه راست "خیلی زیاد"تا  "زیاد"به میزان  تواندمی "تلویزیونی های برنامه بودن آزادنه

 (. 5جدول )تأثیر داشته باشد ( جامعه دانش آموزی و دانشجویان)انتقادی مخاطبان 

 

 آزمایی و نگاه انتقادیرابطه میزان اقبال به تلویزیون و راست. 5جدول 

 دانش آموز دانشجو جمع كل

 گویه ها
 فراوانی میانگین وزنی

میانگین 

 وزنی
 فراوانی

 ميانگين

 وزنی
 فراوانی

9166 806 9179 980 5187 756 

 مختلف هایدیدگاه طرح

 وخبر فيلم تحليل و نقد

 انتقادی تفکر رشد بر

 مخاطب

7104 859 7179 973 9142 753 

 وآزادنه سازنده، خالق

 های برنامه بودن

 تلویزیونی

9106 808 9170 981 5118 755 
 برنامه بهبود در نقد نقش

 مخاطبان سازی آگاه و ها
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911 489 
 

5187 766 7172 945 
 از عميق نگرش پيدایش

 مخاطبان در هاپيام

 

مخاطب،  انتقادی تفکر رشد بر و خبر فیلم تحلیل و نقد مختلف هایدیدگاه در خصوص تاثیر طرح     

 از عمیق نگرش پیدایش بر ایرسانه سواد توسعه"به گزینه باالترین میانگین وزنی دانش آموزان متعلق 

بوده  "خیلی زیاد"تا  "زیاد"، این میزان  2كه مطابق طیف حداكثر میانگین ( 7172) "مخاطبان در پیامها

 و نقد مختلف دیدگاههای طرح تاثیركمترین میانگین وزنی دانش آموزان متعلق به گزینه های .  است

 سازی آگاه و ها برنامه بهبود در نقد نقش و( 5187) مخاطب انتقادی تفکر رشد بر خبر و فیلم تحلیل

در  . بوده است "خیلی كم"تا  "كم"كه مطابق طیف حداكثر میانگین این میزان ( 5118) مخاطبان

و توسعه  انتقادی تفکر رشد در...  تحلیل و نقد مختلف هایدیدگاه معتقدند طرحمجموع دانش آموزان 

  . آنان تاثیر داشته است ایسواد رسانه

 تلویزیونی های برنامه بودن آزادنه و سازنده خال،؛باالترین میانگین وزنی دانشجویان متعلق به گزینه      

كمترین . بوده است "خیلی زیاد"تا  "زیاد"، این میزان  2؛كه مطابق طیف حداكثر میانگین (7179)

 در پیامها از عمیق نگرش پیدایش بر ای سانه سواد توسعهمیانگین وزنی دانشجویان متعلق به گزینه 

در  . استبوده  "خیلی كم"تا  "كم"؛ كه مطابق طیف حداكثر میانگین این میزان (5187) مخاطبان

 از عمیق نگرش پیدایش بر داشب آزادنهانه و خالقكه  تلویزیونی هایبرنامهمعتقدند مجموع دانشجویان 

 .آنان تاثیر داشته است انتقادی تفکر رشد و مخاطبان در هاپیام

یعنی ابعاد  ایابعاد سواد رسانه.  فرایندی چند بعدی است ایسواد رسانهطور كه گفته شد همان     

هدف كلی از  . كامال به هم وابسته و پیوسته اند، اخالقی و كنترلی ، حسی، زیبایی شناسیشناختی

( ابعاد)های سواالت بعدشناسی، سنجش میزان شناخت جامعه دانشجویی و دانش آموزی نسبت به ویژگی

 .  ای بوده استسواد رسانه

-و سطح معنی داری صافر مای  ( 741/0)با  با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن دانش آموزی برابر      

ای وی در سطح خطای ای دانش آموز و سطح سواد رسانهتوان گفت بین دو متغیر بعد ادراكی سواد رسانه
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با توجه به مقدار ضریب همبساتگی،این همبساتگی مساتقیم    .  درصد همبستگی معنا داری وجود دارد 2

و معنی داری آن برابار باا صافر    ( 975/0)نیز برابر با ضریب همبستگی اسپیرمن دانشجویی .  ضعیف است

توان گفت بین دو متغیر بعد ادراكی سواد رسانه ای دانشجو و سطح سواد رسانه ای شاخص  است و لذا می

درصد همبستگی معنا داری وجود دارد و باز همبستگی مستقیم ضعیف قابل مشااهده   2در سطح خطای 

كه دارای ساواد رساانه    گفت هر دو گروه دانش آموزان و دانشجویان در نتیجه می توان (. 9جدول )است 

  .رسانه ای باالیی نیز  داشته اندای بوده اند درک 

 ضریب همبستگی اسپیرمن بعد ادراكی سواد رسانه ای دانش آموزی و دانشجویی . 9جدول

 ضریب همبستگی اسپيرمن

 

 دانشجویان دانش آموزان

 سواد

 رسانه ای

 بعد

  ادراکی 

 سواد 

 رسانه ای

  بعد

 ادراکی

. 61000 **741. 61000 سطح خطا  975 ** 

 000. . 000. . سواد رسانه ایرابطه معنی دار با  

 541 537 525 588 تعداد

 61000 **975. 61000 **741. سطح خطا

 . 000. . 000. ادراكی  با بعد رابطه معنی دار

 976 541 910 525 تعداد

 .معنادار است 0106سطح همبستگی در .  **

 

و معنی داری برابر با صفر می توان ( 729/0)با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن دانش آموزی برابر با        

درصد،  2ای وی در سطح خطای ای دانش آموز و میزان سواد رسانهگفت بین دو متغیر بعد اخالقی سواد رسانه

ضریب همبستگی اسپیرمن دانشجویی نیز .  مستقیم ضعیف وجود داردهمبستگی معناداری از نوع همبستگی 

توان گفت كه بین دو متغیر بعد اخالقی سواد داری برابر با صفر است و بنابراین میو معنی( 150/0)برابر با 

درصد همبستگی معنا داری از نوع همبستگی  2ای آنها در سطح خطای ای دانشجویان و سواد رسانهرسانه

باالتر بودن  ،ای ارتباط مستقیم و قوی داردنجا كه بعد اخالقی با سواد رسانهآاز  .  م و قوی وجود داردمستقی
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سواد نشانگر درک بیشتر دانشجویان از بعد اخالقی  ،سطح سواد رسانه ای دانشجویان نسبت به دانش آموزان

 (.7جدول )بوده است ای رسانه

 شجویینی و دادانش آموز سواد رسانه ایضریب همبستگی اسپیرمن بعداخالقی . 7 جدول      

 ضریب همبستگی اسپیرمن

 

 دانشجویان دانش آموزان

 سواد

 رسانه ای

 بعد

  اخالقی 

 سواد 

 رسانه ای

 بعد

 اخالقی 

 61000 **150. 61000 **729. سطح خطا

 . 000. . 000. سواد رسانه ایرابطه معنی دار با 

 957 517 910 525 تعداد

 **150. 61000 **729. 61000 سطح خطا

 000. . 000. . با بعد رابطه معنی دار

 517 537 525 588 تعداد

 .است معنادار 0106 سطح در همبستگی .  **

 

برابر با صفر می توان  معنی داری و( 729/0)برابر با  دانش آموزی با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن     

درصد  2در سطح خطای  آنها سواد رسانه ای دانش آموزان و سواد رسانه ایاحساسی  بعد گفت بین دو متغیر

ضریب همبستگی  وجه بهبا تهمچنین   .وجود دارداز نوع همبستگی مستقیم و ضعیف همبستگی معناداری 

احساسی  بعددو متغیر بین  كه توان گفتبا صفر میبرابر معنی داری  و( 18/0)برابر با  دانشجوییاسپیرمن 

از نوع درصد همبستگی معناداری  2در سطح خطای آنها  سواد رسانه ای دانشجویان و سطح  سواد رسانه ای

از تر االای بدانشجویان به دلیل سطح سواد رسانه دهدنتایج نشان می  .وجود داردهمبستگی مستقیم و قوی 

ای از تر بودن سطح سواد رسانهبرخوردار هستند و دانش آموزان به دلیل پاینتری یشبعد احساسی ب یدرگیر

 . ندتدرگیری بعد احساسی پایین تری برخوردار هس

ضریب ای آنها، رسانه سواد و آموزان ای دانشرسانه سواد شناسی بعد زیبایی متغیر دو بین در تحلیل رابطه     

درصد  2ح خطای در سط است كهبرابر با صفر معنی داری  و 745/0برابر با همبستگی اسپیرمن دانش آموزی 

 ضریب همبستگی بهبا توجه .  دهدرا نشان میاز نوع همبستگی مستقیم و ضعیف همبستگی معنا داری 
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زیبایی  بعد میان دو متغیركه توان گفت می نیز صفر برابر بامعنی داری  و 01292برابر با  دانشجوییاسپیرمن 

از  همبستگی معناداری ،درصد 2در سطح خطای آنها  ایسواد رسانهسطح  دانشجویان و ایسواد رسانهشناسی 

 .از لحا  بعد زیبایی شناسی در حد متوسط قرار دارندو  وجود داردهمبستگی مستقیم و متوسط  نوع

دهد نشان میبرابر با صفر  معنی داری و 139/0برابر با دانش آموزی ضریب همبستگی اسپیرمن همچنین      

درصد  2در سطح خطای  آنها ایسواد رسانهسطح  دانش آموزان و ایسواد رسانهكنترلی  بعد بین دو متغیركه 

كه دانش به این نتایج نشان داد با توجه  .وجود دارداز نوع همبستگی مستقیم و قوی  همبستگی معنا داری

ضریب ما ا  .را بیشتر درک می كنندكنند، بعد كنترلی تجربه مییشتر بتلویزیون را های برنامهماشای آموزان ت

میان دو  دهنده آن است كهنشانبرابر با صفر معنی داری  و( 01922)برابر با دانشجویی همبستگی اسپیرمن 

درصد همبستگی  2طح خطای در سآنها  ایسواد رسانهدانشجویان و سطح  ایسواد رسانهبعدكنترلی  متغیر

-بهچون آنها این وضعیت، چنین قابل تعبیر است كه .  وجود دارداز نوع همبستگی مستقیم و ضعیف معناداری 

  . یابدموضوعیت نمیدر این خصوص كنترلی  بعد كنند،تماشای تلویزیون را تجربه می یتصادفطور 

دانشجویانای دانش آموزان و رسانه سوادآزمون فرضيه های   

آزمون تحلیل .  "معناداری وجود داردرسانه رابطه  سن مخاطبان و سواد بین" عبارت از این است كه فرضیه اول

با  كه توان تایید كردمی و وجود دارد ایسواد رسانهرابطه معناداری میان سن و  اد كهدنشان واریانس یك طرفه 

 .(2جدول ). لذا فرضیه تایید می شود .یابدمینیز افزایش  ایسواد رسانهسطح  ،افزایش سن

 

 آموزان ای دانشرسانه سواد  سطح و سن بین همبستگی ضریب. 2جدول 

 سواد   

 رسانه ای
 درجه آزادی مجذور مربعات  

 میانگین

 مربعات 
 فراوانی

 میزان خطا

 معنی داری

 050. 51312 61520 7 71333 هابین گروه

   756. 976 6791402 هاداخل گروه

    972 6781407 مجموع

      

 .  بین دو متغیر وجود دارد درصد رابطه معناداری 2بین دو متغیر در سطح خطای معنی داری با توجه به مقدار  
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 آموزان ای دانشرسانه سواد  سطح و سن بین همبستگی ضریب .1جدول

 سواد

 رسانه ای

 مجذور

مربعات   
 درجه آزادی

 میانگین

 مربعات 
 فراوانی

 میزان خطا

 معنی داری

ها بین گروه  .324 7 .593 91076 .068 

ها داخل گروه  551479 583 .034   

    539 591406 مجموع

     

-سواد رسانهرابطه معناداری میان سن و  01068برابر با معنی داری  و  91076برابر با  فراوانی با توجه به مقدار 

باالتر بوده  سواد رسانه ایسطح  ،توجه به جدول توصیفی هر چقدر سن بیشتربا  . دانشجویان وجود دارد ای

 .لذا فرضیه تایید می شود . است

رابطه معنا داری وجود  ایسواد رسانهبین جنسیت مخاطبان و "كه پژوهش عبارت است از اینفرضیه دوم      

استفاده  تی آزمون از دانش آموزان بین سن و جنس سواد رسانه ایسطح سنجش متغیر وابسته برای   ."دارد

 ایسواد رسانهبین جنسیت و سن با میزان  نتایج تحلیل واریانس دو طرفه نشان داد . (4جدول ) شده است

پسران باالتر از  ایسواد رسانهسطح  ،دانشجویان میان درنتایج نشان داد كه  . رابطه معناداری وجود ندارد

 ها و میزان استفاده از آنها نیز بیشتر استداد كه دسترسی پسران به رسانه نتایج نشانهمچنین  . دختران است

تر یشدختران دانشجو ب نسبت بهای در نزد پسران دانشجو های رسانهحتی توانایی تولید پیام و ارتباط با پیام و

 . است

 

 سن و جنس دانش آموزان عواملبین  سواد رسانه ایسطح سنجش متغیر وابسته  تی آزمون .4 جدول

 شاخص 
 مجذور 

 مربعات
 فراوانی میانگین مربعات آزادی درجه

 میزان خطا

 معنی داری

 2.900a 8 .119 61224 .694 الگوی تصحیح شده

 000. 2931777 5531273 6 5531273 محل تقاطع

 056. 51390 61574 7 71384 سن

 784. 787. 501. 6 501. جنسیت

 344. 018. 053. 9 084. چمع سن وجنس

   751. 994 6791709 سطح خطا

    971 52421612 مجموع
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    972 6781407 مجموع تصحیح شده

     

در سطح  ایسواد رسانهجنسیت و سن با میزان متغیرهای بین رابطه (  01344 )معنی داری با توجه به مقدار  

 ایسواد رسانه ی،موزآانش نشان داد كه در سطح دنتایج پژوهش   .نیست معنادار ،رابطه ، ایندرصد 2خطای 

كه  نشان داد ایسواد رسانهجنسیت دانشجویان با  تحلیل رابطهاما .  استدر بین هر دو جنس یکسان بوده 

ها و میزان استفاده نتایج نشان داد كه دسترسی پسران به رسانه  .پسران باالتر از دختران است ایسواد رسانه

حتی توانایی تولید پیام و ارتباط با پیام های رسانه ای در نزد پسران دانشجو از دختران  و است آنها نیز بیشتر

            .(8جدول ) دانشجو باالتر است

 

       

 سن و جنس دانشجویان عواملبین  سواد سواد رسانه ایسطح سنجش متغیر وابسته  تیآزمون  .8 جدول

 

 شاخص 
 مجذور 

 مربعات
 فراوانی میانگین مربعات آزادی درجه

 میزان خطا

 معنی داری

 5.979a 8 .539 5.627 .096 الگوی تصحیح شده

 000. 6428.499 593.692 6 593.692 محل تقاطع

. 7 133. سن  642  6.582 .541 

 153. 597. 095. 6 095. جنسیت

 065. 9.401 207. 9 6.265 چمع سن وجنس

   691. 969 75.223 سطح خطا

    955 5982.675 مجموع

    956 77.306 مجموع تصحیح شده

      

 2در ساطح خطاای    ایسواد رسانهدهد كه میان سن و جنس با میزان نتایج تحلیل واریانس دو طرفه نشان می

 .درصد رابطه معناداری وجود دارد

 با ،"معناداری وجود داردرابطه  ای سواد رسانهبین میزان تحصیالت و سطح " یعنیفرضیه سوم آزمون      

رابطه  ،دانش آموزان و دانشجویان بین دراسپیرمن حاكی از آن است كه  همبستگی ضریب آزمون از استفاده
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و جدول  3جدول ) لذا این فرضیه تایید نمی شود  .ای وجود نداردرسانه بین سطح تحصیالت و سوادمعناداری 

60) . 

 

 نآموزا دانش ایسواد رسانهو سطح  تحصیالتضریب همبستگی بین . 3جدول
 سواد

 رسانه ای

 مجذور

مربعات   
 درجه آزادی

 میانگین

 مربعات 
 فراوانی

 میزان خطا

 معنی داری

 094. 5.624 368. 7 9.140 بین گروه ها

   752. 976 672.097 داخل گروه ها

    972 678.407 مجموع

 

بین سطح تحصیالت درصد رابطه معناداری  2در سطح خطای  049/0برابر با معنی داری  با توجه به مقدار      

 .شودلذا این فرضیه تایید نمی  .ای دانش آموزان وجود نداردو سواد رسانه

 

 

 دانشجویان سواد رسانه ایو سطح   تحصیالتضریب همبستگی بین  .60 جدول

 سواد

 رسانه ای

 مجذور

مربعات   
 درجه آزادی

 میانگین

 مربعات 
 فراوانی

 میزان خطا

 معنی داری

 661. 6.330 623. 9 748. بین گروه ها

   080. 530 59.559 داخل گروه ها

    539 59.406 مجموع

 

درصد بین سطح تحصیالت  2رابطه معناداری در سطح خطای  01661برابر با معنی داری  با توجه به مقدار      

 .شودتایید نمی نیز لذا این فرضیه . ای دانشجویان وجود نداردرسانه و سواد

رابطه معناداری وجود  ایسواد رسانه وبین میزان تماشای تلویزیون  "عبارت از آن است كهفرضیه چهارم     

 ایسواد رسانههمبستگی معنادار بین تاثیرات تلویزیون و  ،آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد  ."دارد

های موزان از برنامهآو بیانگر این امر می باشد كه استفاده بیشتر دانش  است مستقیممتوسط و  ،دانش آموزان

همبستگی معنادار بین  ،دانشجویانمیان ای آنان دارد؛ در سواد رسانهافزایش سطح تلویزیونی تاثیر بیشتری در 
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با توجه به برخورداری دانشجویان از  . ضعیف و مثبت است ،ای دانشجویانرسانه تاثیرات رسانه تلویزیون و سواد

 .(65و  66جدول ) .می پذیرندكمتر تاثیر از برنامه های تلویزیونی  ، این افرادباالترای سطح سواد رسانه

 

 آموزان دانش سواد رسانه ایسطح   تلویزیون بر تاثیراتضریب همبستگی اسپیرمن بین  .66جدول 

 

 

 

 شاخص
 ضریب همبستگی اسپیرمن

 

 سواد 

 رسانه ای

 تاثیرات رسانه تلویزیون

 سواد سواد

 رسانه ای

 **294. 6.000 سطح خطا

 000. . سواد رسانه ایرابطه معنی دار با  

 961 971 تعداد

 تاثیرات رسانه

 تلویزیون

 6.000 **294. سطح خطا

 . 000. ادراكی  با بعد رابطه معنی دار

 923 961 تعداد

 

درصاد   2همبستگی معناداری در ساطح خطاای    ،برابر با صفر میان دو متغیرمعنی داری  با توجه به مقدار      

 .است متوسط و مستقیماین همبستگی   .میزان تماشای تلویزیون و سوادرسانه ای دانش آموزان وجود دارد بین

 

 دانشجویان رسانه ایسواد سطح   تلویزیون بر تاثیراتضریب همبستگی اسپیرمن بین  .65 جدول

 

 

 شاخص
 ضریب همبستگی اسپیرمن

 

 سواد 

 رسانه ای

 تاثیرات رسانه تلویزیون

 سواد سواد

 رسانه ای

 **570. 6.000 سطح خطا

 000. . سواد رسانه ایرابطه معنی دار با  

 518 964 تعداد

 تاثیرات رسانه

 تلویزیون

 6.000 **570. سطح خطا

 . 000. ادراكی  بعد با رابطه معنی دار

 537 518 تعداد
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درصد بین  2برابر با صفر میان دو متغیر همبستگی معناداری در سطح خطای معنی داری با توجه به مقدار      

  .همبساتگی ضاعیف و مثبات اسات    ایان   . تاثیرات رساانه تلویزیاون و سوادرساانه ای دانشاجویان وجاود دارد     

دانش آموزان و همبستگی ضعیف این شااخص   ایسواد رسانهسطح  تلویزیون وهمبستگی متوسط بین تماشای 

سواد رساانه  در سطح ( دانش آموزی) سنین پایین تر تماشای تلویزیون در كه دهددر بین دانشجویان نشان می

 .ندارد سواد رسانه ایر بتاثیری  مقاطع دانشگاهی این متغیرسنین باالتر و اما در  ،است موثر ای

 

 نتيجه گيری

غیریکسان از  های یکسان وهای ارتباط جمعی زندگی بشر را محاصره كرده و پیامكه رسانهدنیای معاصر در     

 وعمدتا باا قواعاد تجاارت گاره خاورده،       آن دنیایی كه ادامه حیات رسانه ای شود،می های متعدد منتشررسانه

نمای   مذهبی یا سیاسی درخصوص رساانه مناساب را   نهاد مدرسه، مخاطب توصیه هیچ مرجعی اعم از خانواده،

هاای آموزشای   كناد در ردیاف اولویات    پیدا نیازش را برخورداری از قدرت تحلیلی كه بتواند رسانه مورد ،پذیرد

چشم او در دیدن واقعیات دنیاای بیارون     ،رسانه ها همچون ابزار شناخت او . گرفته است نوشتن قرار خواندن و

كه به انتخابی مخاطب برای آندر این میان  . ها پیام و فرستنده تنهاستانتخاب از میان میلیوناو در  و شده اند

   .شود مجهز ایسواد رسانه ابزار آنکه به جز راهی ندارد منطبق باشد دست یابد، كه با نیاز او

 سواد رساانه ای نشان داد دانش آموزان  سواد رسانه ایسنجش نگرش دانشجویان و دانش آموزان تهرانی از      

اند كه بیشتر با نگاه انتقاالی ارتبااطی تناساب    ها دانستهرسانه در را بیشتر منطبق با توانایی درک دانش موجود

خصوص عملکرد برساخت واقعیت از سوی رسانه  هایی درمی رسد آموزش به نظر و برای اصالح این نگرش، دارد

ارسال می شود، ضاروری   از سوی وسایل ارتباط جمعی تهیه و ،واقعیت ازكه چگونه برداشت های متفاوت و این

تری به معناای  معنی سازی دیدگاه نزدیك و رسانه ها انتخاب درک آموزش نحوه كار با اما دانشجویان با  .است

 .داشتند ایسواد رسانهواقعی 

در پژوهش این  جامعه آماری برای داشتن تفکر انتقادی و تحلیل صحیح افراد ،طبق نظریه آموزش اطالعات     

باین  در رسیدن به این نوع تفکر انتقاادی   . است نیازبعد ادراكی  ویژه دربهرسانه ای  به سواد ،مصرف رسانه ای
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ای  مادنی و رساانه  دانشاگاهی،   نهادهاای آموزشای،  آموزان و دانشجویان تنها با كمك و حمایت راهبردی دانش

 . پذیر استامکان

تك تك افراد نسال  در اختیار  یا رسانه تر شوند بضاعتی كه از طریق سواد در این عرصه فعال هادانشگاهاگر      

تاری از   درک عمیاق باه   نظریه مسئولیت اجتماعی براساس بانطتا مخا خواهد شدشود باع   گذاشته می آینده 

رسانه  اثر سواد تر از محیط پیرامون خود در های صحیح قضاوتو با  دبرسنخوانند  شنوند و می می بینند، آنچه می

رو، نتاایج پاژوهش   از ایان  . ناد ای تولید ادبیات كن رسانه برای مبح  سوادو  های نشد اسیر محصوالت رسانه ای

 :حاضر به پیشنهادات زیر منتهی شده است

  .ارتباطات در مقطع كارشناسی ارشد در رشته سواد رسانه ای گرایشتاسیس   .6

تهیاه  ساازی و  یاا  باومی   ،هساتند  مشاابه ایاران  یی كه به لحا  فرهنگای  مطالعات تطبیقی با كشورها  .5

 پرسشنامه استاندارد برای كشور

 .هاگری دانشجویان با دسترسی یکسان به رسانهابتدایی و غربال ایسواد رسانهای پژوهش مقایسه  .9

در  ایرساانه  تشاکیل تایم هاای پاژوهش ساواد     و  های آزمایشی و نیمه آزمایشیبا روش یهایپژوهش  .7

 .آموزش و پرورش

  .دبیران و مربیان ،معلمان ایسواد رسانه سنجشتحقیق و   .2

 بارای داناش آماوزان،    یهای آموزشا تشکیل كارگاه؛ در دروس مدارس ایسواد رسانهگنجاندن مفاهیم   .1

  .معلمان و دانشجویان

  .یرسانه نشریه علمی با موضوع تخصصی سواد و ترجمه منابع معتبر و انتشار كتاب  .4

 .سیما وهای مختلف صدا ای در شبکهرسانه های آموزشی سوادپخش برنامه  .8
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 منابع

 منابع فارسی

.. الیااان آن همشاااهری. كلیااادی هاااای پرساااش و ای رساااانه ساااواد اهمیااات .(6984).پ الونااادی،

http://hamshahrionline.ir/details/58101 
 جمعی های ودكان ورسانهك(.6982).ب. بختیاری، م

http://www.rahenejatdaily.com/362/85052503.html 
 .صص (.7. )64 ،فصلنامه رسانه (. مترجم .ایزدی. پ). رویکرد های سواد رسانه ای .(2698.) ای .ج ،بروان

26- 40. 

فصالنام   ای و تفکر انتقادی،  در آمدی به سواد رسانه (.8269 .)بصیریان جهرمی، ح و بصیریان جهرمی، ر

  . 20 -99 .صص .(7.)64رسانه،

 .صص (7)64رسانه، فصلنامه .(، مترجمكاووسی .و لشکرخواه . ی) ای، رسانه سواد تعریف (.6982) .ج پاتر،

4- 52 . 

بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای دختران و پسران دانش آماوز مقطاع متوساطه    (. 6983. )ع، تقی زاده

 . عالمه طباطبایی دانشگاه . كارشناسی ارشدپایان نامه . های شهر كرمانمطالعه موردی دبیرستان

 هاا،  درخاانواده  عااطفی  پیونادهای  بر جمعی ارتباط وسایل تأثیر خانواده، و ها رسانه (.6935) رشد سایت

 .http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara: رشد سایت از برگرفته

مدیران خبر رسانه صدا و سیمای جمهوری اساالمی ایاران از    یبررسی تطبیقی ارزیاب. (6981). سحابی، ژ

صدا و سیمای جمهوری اسالمی دانشکده  .كارشناسی ارشد مدیریت رسانهنامه پایان.  سواد رسانه ای

 .ایران

  .تهران، نشر مركز(. الیاسی، مترجم. ح. )جامعه شناسی تاریخی خانواده (.6949). سگالین، م

 و انتشاارت  موسساه  تهاران، (. ، متارجم دهقاان  .ع).ارتباطات های نظریه (.6986 ) .و تانکارد، ج .سورین،و

 .چاپ

ا رسانه ای دانشجویان دمقایسه  سو: دانشجویان  بررسی سطح سواد رسانه ای(. 6984) .شاهرخ اسکویی،ز

دانشاگاه  . كارشناسای ارشاد   پایاان ناماه    . دانشگاه تهران مهندسی و علوم اجتماعی ا   دانشکده فنی

 .دانشکده علوم ارتباطات  .عالمه طباطبایی

 سیمای جمهوری اساالمی ایاران از   سواد رسانه ای در برنامه هایمعیارهای بررسی   .(6984) .س ،یطیب

. روزناماه نگااری  رشاته   .كارشناسای ارشاد  پایان ناماه   .دیدگاه دانشجویان كارشناسی ارشد ارتباطات

 . واحد تهران مركز .دانشگاه آزاد اسالمی

http://hamshahrionline.ir/details/58101
http://www.rahenejatdaily.com/362/85052503.html
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 60. سنجش و پژوهش. (،شکرخواه. ی) .آن بر حاكم اصل 68 و ای رسانه آموزش . (6980). ل مسترمن،

 .506 -634 .صص ، (99)

كارشناسی  .رسانه ای در جامعه دنظرات متخصصان علم ارتباطات پیرامون سوابررسی  (.6984. )،بینصیر

 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز. ارشد
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