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و اين به روش پيمايشي و انتخاب يك نمونه با تحقيق 400ابزار پرسشنامه

هاي شهر اي در دبيرستان اي چند مرحله گيري خوشه نفري با روش نمونه

شد دادههكرمان انجام شد و پنج فرضيه ارائه ه هاي تحقيق در قالب دو پرسش

. است

كه سطح سوادهاي تحقيق نشا يافته از اي دانش رسانهن داد آموزان پسر

همچنين بين ميزان. اين شهر باالتر است هاي آموزان دختر در دبيرستان دانش

و پايگاه اقتصادي سواد رسانه و متغيرهاي جنسيت، رشته تحصيلي – اي
به. اجتماعي رابطه معنادار، برقرار است كه اين مطالعه همچنين نشان داد

س به عنوان اي دانش واد رسانهطوركلي آموزان سال چهارم متوسطه

. هاي انساني آموزش وپرورش، درسطح متوسط قرار دارد خروجي

آموزان مقطع اي، دانش اي، آموزش رسانه سواد رسانه: هاي كليدي واژه

و و متوسطه، دسترسي . ارزيابي، توليد پيام، تفكرانتقادي استفاده، تحليل

 مقدمه
 ينده كشورآ براي ساختن، نظام آموزشي به عنوان معماران فرداي كشوردر،انآموز دانش

از،ي زندگي در زمانه حاضرها آنها بايد به مهارت. شوندميتربيت  مسلط شوند كه يكي

. اي است سواد رسانهها، اين مهارت

و تحليل، توانايي دستيابي،اي سواد رسانه و، نقد، تجزيه ار ارزيابي بايجاد اتباط

ف استاي رسانهگوناگونيها گونه ، اين مهارت قادر است به صورت منتقدانه رد واجدو

ميبيندميها در رسانهدرباره آنچه و، . فكر كند، شنودميخواند

اي بايد، از مدارس آغاز شود براي به دست آوردن از آنجا كه آموزش سواد رسانه

و هاي علمي به انجام پژوهشآموزان، اي دانش وضعيت سواد رسانه توان نمي نياز است

و يا نتايج پژوهش برپايه دست آوردهاي خارج از جامعه دانش از آموزي هاي خارجي كه

و فناورانه با كشور ما تفاوت دارند براي آموزش لحاظ ويژگي هاي فرهنگي، اقتصادي
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و يافته. ريزي كرد اي برنامه سواد رسانه  برپايه اي علميه همچنين تا اطالعات

و معتبر در بين نباشد، ضرورت پرداختن به سواد رسانه پژوهش و آموزش هاي داخلي اي

. شود آن نيز چندان احساس نمي

و در به، پرورش ميان مقاطع تحصيلي در آموزش عنوان حلقه مقطع متوسطه

و سرنوشت سازي برخوردار است جامعهو بين مدرسهارتباط نشدا. از اهميت باال

به گان آموخت  كناردر، متناسب با شرايط جهانياي سواد رسانهاين مقطع الزم است كه

شو علمييها داشته ساير اما تصويري از وضعيت آنها دراين زمينه موجود.دنمجهز

 سال چهارم متوسطه به عنوانانآموز دانشاي رسانه رو بررسي ميزان سوادناياز، نيست

نظها خروجي به، آنهااي رسانه با نمايان كردن سطح سواد، ام آموزش وپرورشي انساني

وها انتخاب شيوه در رسانه آموزش سوادي درست ارتقا و به نمايدميمدارس كمك اي

برميكمك ان نظام آموزشي كشورريز برنامه براي،ي پژوهشيها پايه داشته كند تا

دراي آموزش .ي كنندريز برنامهكشورن مهارت

ان با توجه به آموز دانشاي وضعيت سواد رسانه، تالش شده است اين تحقيق در

و پايگاه اقتصادي، جنس . بررسي شودآنها اجتماعي–رشته تحصيلي

اي رسانه سوادو مفاهيم تعاريف

و مفاهيم سواد رسانه و در نهايت تعريفي كه مبناي سنجشاي در ادامه تعاريف  بررسي

پاي سواد رسانه روي سه عنصر، معموالً، در تعاريف. گرددميژوهش است بيان در

و استفاده و، دسترسي و عنصر تفكر)ايي رسانهها خلق پيام( جاداي درك به عنوان مبنا

در. گرددمي تاكيداي به عنوان سطح باالتر سواد رسانهايي رسانهها انتقادي نسبت به پيام

. استلحاظ شده، عامل پژوهش كنوني هر چهار



62فصلنامه علوم اجتماعي شماره 96

از-1جدول اي رسانه سواد تعاريف موجود

)خلق(ايجاد درك استفاده/دسترسي نهاد

 يونسكو

به همه دسترسي بخشيدن

ها كه به طور انواع رسانه

بالقوه، ابزارهايي براي درك 

مشاركت جامعه در جهت

. دموكراتيك هستند

هاي گسترش دادن مهارت

از تحليل انتقادي پيام ها، اعم

به خبر ي، يا سرگرم كننده،

هاي منظور تقويت قابليت

و كاربران فعال . مستقل افراد

ترغيب كردن توليد،

و تعامل در  خالقيت

 گوناگونهاي حوزه

.اي ارتباطات رسانه

 منشور

 اروپايي

 سواد

اي رسانه

هاي فناورياستفاده موثر از

اي براي دسترسي، رسانه

به  و بازيابي، ذخيره كردن

ك گذاشتن محتوا در اشترا

هاي، جهت برآوردن نياز

و عاليق . فردي ارتباطي

و چرا، اين درك كه چگونه

ديتولها رسانه محتواي

و.دنشو مي  دسترسي داشتن

ايجاد انتخاب آگاهانه در

خصوص طيف وسيعي از 

و محتواي رسانه قالب اي ها

و موسسات از منابع فرهنگي

. گوناگون

 از استفاده خالقانه

و رسانه ها براي بيان

ها؛ ايده قل نمودنتمن

و نظرات . اطالعات

اتحاديه

 ملي

 سواد

اي رسانه

 آمريكا

،اي آموزش سواد رسانه

و( سواد از قبيل خواندن

هاي را درهمه قالب) نوشتن

مي رسانه . دهد اي گسترش

و آموزش از بحث گروهي

هاي تحليل نمودن پيام

ها در جهت كمك رسانه

و فهمك ردن به درك

و نقطه نظرات گاهددي ها

 از سوي كودكان گوناگون

. گيرد بهره مي

اي سوادرسانه آموزش

 هاي ياد مهارت كسب

همه گيرندگان را در

. كنديم هاتقويت زمان

)Oxstrand, 2009: 20(: منبع
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اي االت كليدي سواد رسانهؤس

كهمي براساس مفاهياي سواد رسانه راميت كليدي سؤاال با استوار است توان آنها

ازايت سواد رسانهسؤاالمهم ترين. بررسي نمود را: عبارتند ايجاد كرده چه كسي پيام

چگونه افراد، يي براي جذب وتوجه ما استفاده شده است؟ها چه فناورياز، است؟

،ي زندگيها چه سبك، كنند؟مينسبت به من درك، اي متفاوت پيام را به گونه، گوناگون

درها، ارزش اين پيام چرا، شوند؟ميشوند يا ناديده گرفتهميپيام ارائهو نقطه نظراتي

.)Share&others,2005:1(فرستاده شده است؟

و آموزش رسانه سواد رسانه اي اي

و به نوعي، زيربناي آن محسوب اي با سواد رسانه آموزش رسانه اي، روابط متقابل دارد

اي دربرگيرندة آن دسته از فرآيندهاي شناختي رسانهادسوشآموز، براوناز ديد. شود مي

اي براي برنامه درسي سواد رسانهو گيرند است كه در تفكر انتقادي مورد استفاده قرار مي

و همكاري معلمان و والدين دارد، مديران، موفقيت نياز به مشاركت  متخصصان

)Brown, 1998: 44.( مع اي تقدند كه مدارس بايد به آنچه كه سواد رسانهدانشمندان

يهاو مهارتها اي از توانايي مجموعه. شود توجه بيشتري داشته باشندميجديد ناميده

و استفاده از رسانه ي جديد به آن نياز دارندها اجتماعي كه جوانان در ارتباط

)Jenkins & others, 2006: 4(مراكز آموزش سواد اين ترتيب يكي از مهم ترينبه

. پوشش دارندزير ميليوني را چنداي، مدارس هستند كه در كشور ما جمعيت رسانه

و تفكر انتقادي رسانه وادس  اي
و استفاده از رسانه سواد رسانه هاي اي بدون داشتن تفكر انتقادي در حد يك مهارت فني

در. ماندمي، باقيگوناگون را آنچه مياين زمينه، اطالعات كند استفاده به دانش تبديل
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و هوشمندانه از رسانه ها، ضرورتي اين مهم از سويي با همگرايي رسانه. هاست منتقدانه

":نويسد مي1"كلنر"اي كه، دو چندان يافته است به گونه

و  يك ضرورت براي مردم ساالري،اي سواد انتقادي رسانه، يكم در قرن بيست

و فرهنگ رسانهها اطالعات جديد فناوريمبتني برمشاركت است چرا كه ايي ارتباطي

و، همگنومتنوع، همگرا، مرتبط، بازار محور نو گسترش يافته شده است جهان را از

اي در گرو تعميم اهداف سواد رسانههمچنين) (Kellner, 2007: 1."شكل داده است

و تفكري منتقد پرورش روح و آموزش داشتن نگاهي دقيق انتخاب انه در جهتپرسشگر

اي، در برابر افراد با سواد رسانه). 185: 1387طاهريان،(اي است هاي رسانه صحيح گزينه

و بصيريان،(اي، آسيب پذيري كمتري دارند اطالعات رسانه زيرا)33: 1385بصيريان

و آنها به شيوه يها در جدول زير ديدگاه. اي آگاهي دارند هاي رسانه اهداف ارسال پيام ها

به، مراكز معتبر .ن مقوله آورده شده استاي نسبت

 آموزش انتقادي رسانه-2جدول

 ارزيابي انتقادي محتوا نهاد

 يونسكو

يا گسترش دادن ارزيابي انتقادي پيام ها، اعم از خبر

به منظور تقويت كردن توانايي هاي مستقل افراد سرگرمي،

.و كاربران فعال

و اصول به كاررفته ها، زبان ارزيابي انتقادي، تكنيكاي اد رسانهمنشور اروپايي سو ها

و پيام توسط رسانه مي ها كه آنها منتقل .كنند هايي

 انجمن ملي آموزش

)آمريكا(اي سواد رسانه

كه چگونه، همه گويندگان، نويسندگانناي توانايي درك

ب در زمينهو توليدكنندگان متون واقعي،  ا هاي ويژه

و اجتماعي هاي فردي جنبه ويژگي  حضورهاي فرهنگي

. دارند

)Oxstrand, 2009: 21(: منبع

1. Kellner, Douglas 
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اي رسانه مفاهيم سواد

هاي ها بازتاب رسانه1، به گفته جان پانگنته:اي هستند ها سازه همه رسانه-الف

مياي. كنند را ارائه نمي) بيروني(هاي خارجي مطلق واقعيت هكدهدن مفهوم نشان

مي اي به ارائه برداشت ها با دقت ماهرانه رسانه پردازند كه عوامل معيني را انعكاس هايي

مي اي صورت پيچيده اين ميان بازنمايي رسانهدر. دهند . كند اي ازحقايق بيروني را ارائه

مي به گونه و مجاز نه غيرممكن بلكه دشوار اي كه توان گفت تشخيص مرز ميان واقعيت

 ). Pungente, 1989: 2(". است

را رسانه-ب مي ها واقعيت اين نكته است اين اصل بيانگر درك:كنند بازسازي

ها رابطه معناداري ها با شيوه درك مخاطبان رسانه كه ميان شيوه ارائه وقايع توسط رسانه

و عيني از فرد، موسسه، موضوع، شخص يا مكان هنگامي. وجود دارد كه ما درك مستقيم

( بود ها خواهند رسانه،اين درك ئه شده در رسانه نداشته باشيم، واسطهارا سي. كان

مي رسانه.)10:1379داين،  و درك عموم از جهان تاثير به ها برشناخت اين معنا گذارند،

و ذهنيت مردم نسبت به جهان بستگي به محتوايي دارد كه از رسانه ها دريافت كه آگاهي

و ميانجي كنند، زيرا رسانه مي و ساختارهاي گسترده اين آگاهي ها واسطه تر هاي فردي

و سازنده معنا هستند اي براي انعكاس واقعيت عمل يينهآ ها همچون رسانه. اجتماعي

بر نمي ميتساخت اجتماعي واقعيت كنند، بلكه اين اساس، بازنمايي،بر. گذارند اثير

.)9: 1387مهديزاده،(اي واقعيت است ساخت رسانه

مي مخاطبان معناي مورد نظرشان را از رسانه-ج ما رسانه:گيرند ها ها براي

با. آورند موادي را براي ساختن تصاويرمان از واقعيت فراهم مي تعامل اغلب مخاطبان

ازخورد فاكتورهاي فردي رقم مي و اشتياق شخصي، خوشي نياز: كه عبارتند ها، ها

ن هاي روزمره، نگرش سختي فهاي و و جنسيتي، پيشينه خانوادگي و بسياري ژادي رهنگي

. چيزهاي ديگر از

1. Kellner, Douglas 
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 امروزه هر نوع درك واقعيت از محتواي:ها اهداف تجاري دارند رسانه-د

را رسانه و ضرورت نمي ها ها هاي مالي محرك صنعت رسانه توان از زمينه اقتصادي

. جداكرد

وداي هاي ها پيام رسانه-ه هايي ها، پنجره رسانه:را در بر دارندارزشي ئولوژيك

و شامل،هاي جهان واقعي نيستند يينهآ رو به جهان، يا  آنها طراحي شده هستند

كه گزينش مي هايي هستند ها، ارزش ها به طور اجتناب ناپذيري، اين گزينش. شوند ايجاد

و ديدگاه نگرش مي ها  ). Pungente, 1989: 2(. دهند هاي سازنده را انعكاس

و اجتماعي دارند رسانه-و بر رسانه:ها بار سياسي و تغييرات مسائل ها  سياسي

مي تلويزيون برپايه تصوير. اجتماعي تاثير زيادي دارند تواند برانتخاب يك رهبر ملي،

و سياسي سويياز.)3: همان(تاثير بگذارد ما نيازمند اطالع از نيروهاي اقتصادي

و تفاوت بين مالكيت. هستيمها پشتيبان رسانه نوجوانان وجوانان بايد اقتصاد رسانه

و بياموزند و تكثرگرايي را درك كرده كه يك رسانه، اداره، مالكيت اين چگونگي. رسانه

.شودو كنترل مي

در-ز و محتوا  هر رسانه قواعد دستوري:اند به هم وابستهكامالًها رسانه قالب

 رويدادي مشابه را گوناگونهاي رسانه. وص به خود را داردو واقعيت تدوين شده مخص

و پيام گزارش مي ميگوناگونهاي كنند اما تاثيرات .)Pungente, 1989: 2(كنندي خلق

و رسانه: هر رسانه قالب هنري خاص خود را دارد-ح ها ساختارمند هستند

و بخش زباني خالق را با قواعد خاص خودشان به كار مي  هاي خالق را بيشتر برند،

 گيرندمي براي ادغام كلمات، موسيقي، رنگ، حركت، زواياي دوربين به كار

)Thoman, E. , & Jolls, 2004: 23(.
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اي توافق بر تعريف سواد رسانه

سوادو موسساتي كه در زمينهها سازمان. اي تعاريف متعددي وجوددارد از سواد رسانه

ي موردهاي رسانهها رباره چهار زمينه در خصوص مهارتد، كنندمياي فعاليت رسانه

رااي؛اي توافق دارند نياز سواد رسانه از، توانمين چهار زمينه و استفاده توانايي دسترسي

و ارزيابيها، رسانه و ارتباط باپيام، تحليل و تفكرانتقادي ناميدي رسانهها توليد  اي

)Oxstrand, 2009: 18(.

 مباني نظري

و همگرايي رسانهه ها، در فضاي ارتباطي كنوني به سواد ديجيتالي مراه با تحول فناوري

. اي نيازمنديمو رسانه

و قديمي مي مفهوم سواد به طورسنتي و اصول زباني مربوط اينبا. شود به الفبا

و  وجود امروزه، صورت وشكل سواد، گسترش بسياري در جهت پوشش دادن مهارت

و ذخيره كردن اطالعات كرده هاي درگ مولفه ير در دريافت، انتخاب، تحليل، ارزيابي

).9: 1389آزادي،(است 

مي اهميت سواد رسانه شود تا جايي كه باكينگهام معتقد اي، روز به روز افزونتر

با است، در دنياي مدرن، اين سواد براي جوانان به اندازه سواد خواندن ونوشتن سنتي

ميبه).31: 1389ام، باكينگه(ارزش است  به توان گفت كه سواد رسانه اين ترتيب اي

اي ازآن زمان مورد توجه قرارگرفت رسانه سواد. جزئي از سواد همگاني بدل شده است

و به دنبال آن نگرانيها كه رسانه يها درباره اثرات نا مطلوب برخي برنامههاي جمعي

اي را به كاربرده اولين بار واژه سواد رسانه، مارشال مك لوهان. گسترش يافت،اي رسانه
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و بصيريان(. است 1اي سواد رسانه اينترنتي مركز هرچند كه پايگاه)33: 1385، بصيريان

جي آورده است كه كر سواد رسانه2جان كالكين، اس .)CML, 2012: 1(داي را ابداع

 پاتر ديدازاي رسانه سواد

بر. پيشگام استاي، ني است كه در زمينه سواد رسانهاز جمله دانشمندا،3جيمز پاتر

و مهارت، اي از سه بلوك منبع شخصي سواد رسانه، اساس نظريه او ها ساختارهاي دانش

س؛منبع شخصي.دشوميساخته و  را توضيحها يق انگيزشي مخاطبان از رسانهالاهداف

تاري از كنش فعاالنه تا منفعل پيوسها كه برخورداري مخاطبان از رسانه كند چنانميپذير

ي شده در ريز برنامهساختارهاي دانش مجموعه اطالعات، همچنين. گيردميرا در بر 

و دقت ساخته؛شوندمين ايجاد به خود خود كه حافظه فرد هستند  آنها بايد با توجه

) (Potter,2008:12-13.شوند

دانش مستحكم درپنج حوزه اي ما به ساختارهاي رسانه درسواد، معتقد است پاتر

جهان،6اي صنايع رسانهو5اي محتواي رسانه،4اي تاثيرات رسانه كه شامل نياز داريم

و منظومه دانش8خود،7واقعي پشتيباني كننده منبع شخصي در برابر، اين پنج حوزه است

:رسانه است

1. CML: Center for Media Literacy  
2. John Culkin, SJ  
3. Potter , W . James  
4. media effects  
5. media content  
6. media industries  
7. real world  
8. self  
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 منبع شخصي

)(Potter, 2005 :33. ساختارهاي دانش-1نمودار

، تحليل: را شامل اي دارند رسانه ترين ارتباط با سواد يي كه بيشها مهارت، پاتر

 ,Potter( كندمي عرفي خالصه سازيوتركيب، قياس، استقرا، بندي گروه، ارزشيابي

كه.)15 :2008  داندمي اي از چشم اندازها مجموعهرااي رسانه سوادجيمز پاتر در حالي

در براي قرار، به طور فعاالنهكه بر،كنيمميبرداري معرض رسانه از آنها بهره گرفتن

صحه شويممي كه با آنها مواجهييها براي درك معنا وتفسير پيام، پردازشگري اطالعات

:شمردميبر پردازشگري اطالعات وي سه وظيفه را براي. گذارد مي

گ:گزينشگري پيام-1 آن تصميم درباره ناديده هدفبارفتن پيام يا پرداختن به

و نادي يي كه براي فرد سودمندها توجه به پيام برتمركزوهاه گرفتن بقيه پيامدهستند

. بررسي پيام دريافتي در محيط

هاي اساسي به منظورو شايستگيها استفاده از توانايي: كردن معني جور-2

و معناهاي پنهان در پيام و هدف استفاده از نمادهاي معنايي قبليبا،شناسايي نمادها

. بررسي نمادها در پيامبرتمركز

آن استفاده از مهارت: معنا سازي-3 تواند معنايميها هايي كه مخاطب با كمك

و معنايكهفراتر از آنچه  و كامالً مورد نظر فرستنده بوده است را كشف كند  شخصي

 مانند شيوه تشخيص، با بيش از يك رويكردها تفسير پيام با هدف فردي از پيام بسازد

برتا سپس انتخاب يكي يا تركيبي از چند،ي معناييها دادن گستره گزينش و تمركز

 همه ما در پيوستار سواد، در مجموع از نگاه پاتر)ibid: 32(.گسترش ساختارهاي دانش

را رسانه بر هيچ نقطهوكنيممياشغال اي جايي ندارد كه به اتكاي وجودرن پيوستااي اي

ايمحتواي رسانهخود ايتاثير رسانه ايصنايع رسانه جهان واقعي
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و هيچ نقطه آن بتوان گفت كسي اصال سواد رسانه در اي ندارد اين باالترين سطح اي هم

 هميشه جابراي پيشرفت هست، اي كامل كسي باشد رسانه پيوستار نيست كه مويد سواد

)ibid: 20-21(.

يهشكاف آگا

و"دونوهو"،"تيكنور" بار توسط اولين]نظريه، يا به تعبير برخي محققان[ن فرضيهاي

شد1970 در سال"اولين" به، مولفان. مطرح اين طريق بيان فرضيه شكاف آگاهي را

مي وقتي ريزش اطالعات رسانه: كردند ، يابد هاي جمعي به نظام اجتماعي افزايش

اه هاي با پايگ تر از بخش سريع، هايي از جمعيت با پايگاه اجتماعي اقتصادي باالتر بخش

مي،ترينيپا اين كنند؛ به طوري كه تفاوت يا شكاف در آگاهي ميان اين اطالعات را كسب

كه به جاي،ها بخش اين پديده را فرضيه شكاف. كندميافزايش پيدا، كاهش يابداين

)1386:364، تانكار، سورين(. گويند آگاهي مي

ب  آگاهياالپايگاه اجتماعي اقتصادي

 پايگاه اقتصادي اجتماعي پايين

 زمان

 شكاف آگاهي-2نمودار

و در مطالعاتي برخي از نظريه به اصالح 1975آنها در سال  خود دست زدند

آن شرايط شكاف آگاهي كاهش يافته يا از ميان برود را در شرايطي كه ممكن است

به اقدام به عموميت بخش"راجرز" 1976در سال. بررسي كردند پس. اين فرضيه كرد يدن
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و مسئله شكاف نفوذ را مطرحبه1983 در سال"برانتگارد"از او اين كار همت گماشت

مي شكاف آگاهي كه يكي از نظريات تأثير رسانه.)همان(كرد  معتقد، باشد هاي جمعي

مي است كه ارتباط جمعي نابرابري كند؛ يا افزايش هاي اطالعاتي موجود را تقويت

پا،هدد مي ميبيكامالً،ينيبنابراين قائل نيست كه جمعيت داراي طبقه مانند؛ خبر باقي

هاي داراي منزلت باال بيشتر بلكه مدعي است كه رشد دانايي بطور نسبي در ميان گروه

.)389: 1385، مك كوايل(است 

 الگوي نظري تحقيق

و نظريه شكاف آگاهي به عنوان سواد رسانهنظريه دراي پاتر  نظر چارچوب نظري مقاله

و مدل .ه شده استئبه عنوان مدل نظري ارا، زيرگرفته شده

و روابط رسانه سواد رسانه  توليد كننده- كاربر-اي

 مدل نظري تحقيق-3نمودار

شكاف آگاهي●

اي نظريه سواد● رسانه

شناختي پاتر

كاربر

)مخاطب(

 رسانه

پايگاه اقتصادي
اجتماعي

توليدكننده

:ايسواد رسانه

و استفاده و/دسترسي  تحليل

با/ارزيابي  توليد وارتباط

نتقادياتفكر/ايهاي رسانهپيام
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: اي از چهاربخش تشكيل شده است كه شامل سواد رسانه، براساس مدل ارائه شده

و استفاده از رسانهدس با، توانايي تحليل وارزيابيها، ترسي و ارتباط توانايي توليد

و تفكر انتقادي به رسانهي رسانهها پيام . باشدمياي

مهارت، منبع شخصي، عواملي مانند ساختارهاي دانشبر، نظريه شناختي پاتر

و اطالعات تاكيد و پردازش پيام با سواد رسانهيها مولفه. دارد استفاده ازرسانه اين اي نيز

و. ارتباط هستند عوامل در و عوامل پردازش پيام اطالعات درسطح بااليي قراردارد

. اين بخش به تفكرانتقادي مربوط است. كنندميايفا پيشين نقش زيرساخت را براي آن

بر، به ديگر سخن و ابزاري دراستفاده از رسانهي رسانهها مهارت تسلط بويژه ها، اي

اي مطلوب كافي به تنهايي براي داشتن سواد رسانه،ي نوين ارتباطي رايانه محورها رسانه

و مخاطب يا كاربر رسانه در نيست ، اي قرارداردي رسانهها پياموها معرض برنامه كه

و تاثير برآن . اي مجهز باشد بايد به سواد رسانه، براي تعامل با رسانه

و رسانه يك رابطه دو طرفهي رسانهها توليد كننده پيامديگر سو روابط بين از اي

وها كمترتحت تاثير نياز، اي مخاطب سواد رسانهاست كه به دليل پايين بودن  ي مخاطب

و انتقادي وي قرارها خواسته به،اي باال براي رسيدن به سواد رسانه. داردي منطقي

و استفاده از رسانه . اسب با نوع رسانه نياز استو مهارت خاص متنها دسترسي

برها مهارت و شبكه يي كه در دوره كنوني بيشتر اينترنتي بنيان نهادهيها پايه رايانه

و خانواده، شغلي، وضعيت تحصيلي: عواملي مانندازو اندهشد  اقتصادي مخاطب

. پذيرندميتاثير- اجتماعي مخاطب–به عبارتي از پايگاه اقتصادي-وي

ش كهمياين مطلب عنوان كاف آگاهي با تاييدنظريه  ارسال با افزايش:دارد

-يي از جمعيت با پايگاه اجتماعيها قسمت، هاي جمعي به نظام اجتماعي اطالعات رسانه

پا تر از بخش سريع، اقتصادي باالتر مي،ترينيهاي با پايگاه به اين اطالعات را كسب كنند؛

كه به جاي،ها اين بخش هي ميانطوري كه تفاوت يا شكاف در آگا ، كاهش يابداين

. كندميافزايش پيدا
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 هاي تحقيق سؤال

و پسر مقطع متوسطه شهر كرمان آموز اي، دانش وضعيت سواد رسانه.1 ان دختر

 چگونه است؟

ي سازنده سوادها در مولفه، ان مقطع متوسطه شهر كرمانآموز دانشوضعيت.2

 چگونه است؟اي رسانه

 هاي تحقيق فرضيه

و پسر اختالفآموز دانشاي سواد رسانه وضعيت بين.1  وجودي معناداران دختر

. دارد

و وضعيت سواد آموز دانش اجتماعي–ميان پايگاه اقتصادي.2 ان مورد مطالعه

. آنها را بطه معناداري وجود دارداي رسانه

درآموز دانشاي بين سطح سواد رسانه.3 رابطـه، تحـصيلي گونـاگونياه رشته ان

. معناداري وجود دارد

ان سال چهارم متوسطه را شامل آموز دانشبا توجه به جامعه آماري مورد مطالعه كه

و مي بهناي شود و همچنين اسـتفاده از رسـانهاي كه دسترسي و استفاده از آن ي هـا نترنت

مه، مكتوب ازاي در سطح سـواد رسـانهمينقش ج دارنـد 5و4ي هـا فرضـيه، هـت ايـن

. طراحي شدند

و اسـتفاده از رسـانه آمـوز دانشاجتماعي-بين پايگاه اقتصادي.4 ،ي مكتـوب هـا ان

. رابطه معناداري وجود دارد

و اسـتفاده از آمـوز دانـش اجتمـاعي-ميان پايگاه اقتـصادي.5 رابطـه، نترنـتاي ان

. معناداري وجود دارد
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 پيشينه تحقيق

. استاي از عوامل مهم در ميزان سواد رسانهها،ي شده از رسانهريز نامهبرميزان استفاده

يكدراي تحقيقي با عنوان مطالعه سواد رسانهدر)1999(فمنهان خصوصاي در

نشان ها، در زمينه ميزان استفاده آنها از رسانهآمريكادرآموز دانش سيصدبررسي روي

؛كنندمي ساعت در شبانه روز تلويزيون تماشا6تا4 ان به طور ميانگينآموز دانش، داد كه

ن  استمجالتي، به طور عمده، يشانها ميزان مطالعه مجلهوخوانندميآنها چندان روزنامه

شدويدر تحقيق. مخاطبان جوان بود، كه بازار هدف آنها ان درباره آموز دانش، مشخص

آمييي كه تماشاها عوامل شكل دهنده برنامه درو دانش گاه نيستندكنند  آموزان اندكي

و فاكتور  دارند آگاهي،ي خبريهاي شكل دهنده گزارشها خصوص عوامل

)Hoffmann, 1999: 1 .( 

و نقد پيام، از ديگر سو مراحل باالتر سواد، مانند تبليغاتايي رسانهها تحليل

كه. دهدمي را نشاناي رسانه ازر2006 درسال1 دان الييتشدر تحقيقي وي سه گروه

شدانجام داد در زمينه تبليغات تلويزيونيان در آمريكاآموز دانش اني آموز دانش: مشخص

آسيب، برابر اثرات تبليغاتدر، گيرندميكه درمعرض تبليغات تجاري تلويزيون قرار 

وي رسانههان بررسي با ارائه آموزشاي. پذير هستند و مقايسه نتايج عملكرد گروه اي

بهمياي ترل نشان داد كه آموزش رسانهكن و تواند تاثيرات تبليغات را تعديل كند

و شكاكي در برخورد با رسانه،انآموز دانش  باشندها كمك كند تا مصرف كننده با شعور

)Laitsch, 2006: 1(در فرانك، درآمريكا،ي آموزشيها انس تكنولوژي نفرك از سويي

اظ بيكر كنندمييي كه آنها استفادهها رسانه كه بيشتراندههار داشتگزارش داد كه جوانان

.)Baker, 2010: 8-18(هستندباالتر از سطح تحصيلي آنها 

اني كه آموز، دانش)1383(برپايه نتايج پژوهش محسن اسالمي، در بخش داخلي

اينترنت دسترسي پدرشان داراي تحصيالت دانشگاهي هستند بيش از ديگران به شبكه

 
1. Dan Laitsch 
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ازآموز دانشهمچنين بيشترين استفاده.نددار ودر، اينترنت ان زمينه برقراري ارتباط

و استفاده در زمينه دروس تخصصي گفتگوي . كمتر مورد نظر بوده است، اينترنتي بوده

،بيشتر در جامعه دانشجويان تحصيالت تكميلي انجام شده است، تحقيقات داخلي

ب1اش در پايان نامه) 1385( زهره شاهرخ اسكويي، از جمله اي رسانه ررسي سوادبا عنوان

و در دانشجويان فني كه نشان داد، مقطع تحصيالت تكميلي علوم انساني دانشگاه تهران

وها دانشجويان رشته اي باالتري نسبت به دانشجويان فني سواد رسانهي علوم پايه

.ي علوم انساني دارندها رشته

 ميزان سواد"با عنوان) 1389(2ايران پور پايان نامه پرستوبراساس نتايج، همچنين

و رسانه در اي از نقش آن  دانشجويانكهآمده است،"ي تعامليها رسانه استفاده

با لحاظ سطح سواد رسانه تحصيالت تكميلي از و دانشجويان اي در حد متوسط هستند

ر، اي متفاوت سطوح سواد رسانه .ي تعاملي دارندها سانهميزان استفاده متفاوتي از

 اجتماعي–مشخص شده است كه ميان پايگاه اقتصادي، اين تحقيق براساس نتايج ديگر

و وضعيت سواد رسانه كه؛دارد اي آنها رابطه معناداري وجود دانشجويان بدين ترتيب

ترناي بهتري نسبت به دانشجويان با پايگاه پايي سواد رسانه، دانشجويان با پايگاه باالتر

بررسي"با موضوع) 1391(4نتايج پايان نامه كارشناسي ارشد ياسين خدامرادي3.دارند

اي نشان داد كه سواد رسانه" فرهنگيان استان چهار محال بختيارياي سطح سواد رسانه

كهاين تحقيقاي از ديگر نتايج.ن استان در حد متوسط استاي فرهنگيان ن است

و افرادي كه در گروه تحصيلي علوم تجربي فرهنگيان داراي مدرك كا رشناسي ارشد

. باالتري نسبت به همكاران خود دارنداي سواد رسانهاندهمدرك خود را دريافت كرد

 به راهنمايي دكتر حسينعلي افخمي-1

 به راهنمايي دكتر عليرضا حسيني پاكدهي-2

. اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت هايي از پرسش نامه بخش-3

 به راهنمايي دكتر مهدي فرقاني-4
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 روش تحقيق

جامعه آماري همه. پرسشنامه است، تكنيك بررسيو پيمايشي، اين تحقيق روش

سالدر كرمان شهريهاان دبيرست مشغول به تحصيل در پايه چهارمانآموز دانش

در نمونه روش. باشندمي89-90تحصيلي  و،ن تحقيقاي گيري از نوع احتمالي

رويه جمع آوري اطالعات مطالعه، همچنين. است1اي چند مرحلهاي گيري خوشه نمونه

و توزيع پرسشنامه است كتابخانه و باشدمي سطح تجزيه وتحليل خرد. اي واسنادي

و تحليل و استباطي استها دادهتجزيه . شامل دو بخش توصيفي

 هاي پژوهش تعاريف نظري وعملي متغير

و برقراري، تحليل، توانايي دسترسي اين تحقيقدر؛اي رسانه سواد: متغير وابسته ارزيابي

براي هر مولفه. تفكرانتقادي استوگوناگوناشكالدرايي رسانهها ارتباط با پيام

شد)72درمجموع(و گويه سؤال18ايهسواد رسانسازنده   براساسها پاسخ. طراحي

و از 72اي سواد رسانه كمينهپس. كدگذاري شدند5تا1 طيف پنج تايي ليكرت طراحي

آنو دآموز دانشاين تغييرات با توجه به دامنه. بود خواهد360بيشينه سواد سطح3ز ان

.)264-360( باال،)167-263( متوسط،)72-166( پايين: بندي شدند اي دسته رسانه

 متغيرهاي مستقل

. متغير مستقل هستند، در حكماي،ي زير براي سواد رسانهها متغير

ازتوانايي دسترسي هايو استفاده از رسانه باميزان دسترسي:ها رسانه واستفاده

مي بويژه استفاده از رسانهگوناگون تحليل وارزيابي توانايي. شود هاي تعاملي سنجيده

ها، ها، دامنه سايت آموزان از توليدكنندگان پيام ميزان آگاهي دانش:اي هاي رسانه پيام

 
1. multi phase cluster sampling 
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و دولت الكترونيكها تشخيص محتواي پيام،ها مالكيت رسانه  آشنايي با شهروند

. باشد مي

و توانايي  كه به كمكهايي توانايي:اي رسانههاي پيامبرقراري ارتباط با توليد

. اي ارتباط برقراركنند هاي رسانهو با پيامجادايها رادررسانه توانند پياميمي آن افراد

در نگرش انتقادي به رسانه:ها داشتن تفكرانتقادي نسبت به محتواي رسانه ها

و صحت محتوا  تفكر انتقادي مرتبه باالتر تحليل وارزيابي؛هنگام توجه كردن به كيفيت

و با تفكر، دا و از گويه نيمي. وري وقضاوت همراه استاست ت مربوط به تفكر سؤاال ها

و شد)وارونه(ديگر به صورت منفي نيمي انتقادي، مثبت چهبراي مثال،.نداهكدگذاري

مي هاي خبري، متوجه سوگيري اندازه از طريق محتواي برنامه  به شويد؟ هاي رسانه

براي خيلي4،)تاحدودي( براي متوسط3براي خيلي كم،2براي هيچ،1( صورت مثبت

و  مي:و گويهكامالً براي5زياد و فكر و موضوعات روز آسان كنم درك فهميدن اخبار

يا1(به صورت وارونه. است 4براي متوسط،3براي خيلي زياد،2، كامالًبراي هميشه

و شد) براي هيچ يا اصال5ً براي خيلي كم . كدگذاري

 اجتماعي خانواده در اين– متغير پايگاه اقتصادي: اجتماعي–پايگاه اقتصادي

و نوع سكونت تركيب معرف تحقيق، از هاي درآمد، تحصيالت، شغل پدر، شغل مادر

مي حاصل مي بر. گردد شود كه در سطح سنجش ترتيبي واقع و عالوه اين جنس

و انساني(آموزان هاي تحصيلي دانش رشته دي) رياضي، تجربي گر متغيرهاي مستقل نيز از

. هستند

 هاي تحقيق يافته

باآموز، دانشازنظر جنس،3 با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول 0/65 ان دختر

و، درصد) نفر260(درصد  درصد) نفر140( درصد0/35ان پسر با آموز دانش بيشتر

 درصد5/37 درصدبيشترين،ي تحصيليها همچنين از نظر رشته. دهندميكمتر راتشكيل
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و كمترين،) نفر150( در رشته انساني) نفر106( درصد5/26 درصد، در رشته تجربي

0/64 درصد، بيشترين، اجتماعي–از حيث پايگاه اقتصادي. مشغول تحصيل هستند

و كمتريندر) نفر256( درصد در پايگاه) نفر56( درصد0/14 درصد، پايگاه متوسط

. پايين قرار دارند

 هاي جمعيت شناختي ويژگي-3ل جدو

)تعدادكل=400( درصد تعداد هاي جمعيت شناختي ويژگي

0/65 260 دختر  جنس

0/35 140 پسر

560/14 پايين

0/64 256 متوسط  جتماعيا-پايگاه اقتصادي

880/22 باال

1440/36 رياضي فيزيك

1505/37 علوم تجربي  رشته تحصيلي

1065/26 علوم انساني

ها سؤالبررسي

و پسر مقطع متوسطه شهر آموز اي، دانش وضعيت سواد رسانه.1 سؤال ان دختر

 كرمان چگونه است؟

ي سازندهها در مولفه، ان مقطع متوسطه شهر كرمانآموز دانشوضعيت.2 سؤال

 چگونه است؟اي سواد رسانه

چهار مولفه سازندهواي از محاسبه ميانگين سواد رسانه،ت باالسؤاالبراي پاسخ

. ارائه شده است4آن استفاده شد كه به طور خالصه در جدول 
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و اجزاي سازنده سواد رسانه مقايسه سواد رسانه-4جدول در اي ان آموزدانشبين اي

و پسر، براساس اختالف ميانگين ها دختر

سازنده عناصر

اي سواد رسانه

هاي گروه

يآموز دانش

انحراف( ميانگين

)ستانداردا

اختالف سطح

 ميانگين

و توانايي دسترسي

ها استفاده از رسانه

 دختر260

 پسر140

)46/0(24/2

)59/0(57/2

 پايين

 متوسط

33/0-

و  توانايي تحليل

 ارزيابي

 دختر260

 پسر140

)55/0(71/2

)71/0(03/3

 متوسط

 متوسط

32/0-

و توانايي توليد

هاي ارتباط با پيام

اي رسانه

 دختر260

 پسر140

)60/0(53/2

)75/0(93/2

 متوسط

 متوسط

40/0-

 دختر260 تفكر انتقادي

 پسر140

)60/0(85/2

)49/0(04/3

 متوسط

 متوسط

19/0-

اي رسانه سواد

 شامل مجموع هر

 عامل4

 دختر260

 پسر140

)46/0(58/2

)58/0(89/2

 متوسط

 متوسط

31/0-

در با  مورد آموز دانش 400وع مجماز،4 جدول توجه به اطالعات ارائه شده

. است58/2 دخترآموزان دانشو89/2، پسرآموزان اي دانش ميانگين سواد رسانه، مطالعه

ان پسر از آموز دانشاي به عبارتي ميانگين سواد رسانه) باشد5تا1تواند بينميميانگين(

در، دو گروههر اي، دختر باالتر است هر چند كه از لحاظ سطح سواد رسانهان آموز دانش

. سطح متوسط قرار دارند

و4در، نيزايي سازنده سواد رسانهها همچنين در خصوص مولفه  مولفه دسترسي

و ارزيابيها، استفاده از رسانه و ارتباط با پيام، توانايي تحليل و تفكرايي رسانهها توليد

ن باالتري برخوردار از ميانگي، ان پسرآموز اي، دانشي رسانهها انتقادي نسبت به پيام
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جز،انآموز دانشسطح ها، در همه مولفه. هستند و، متوسط است به مولفه دسترسي

و پسران در سطح متوسط قرار دارندها، استفاده از رسانه . كه دختران در سطح پايين

ها نتايج بررسي فرضيه

و پسرآموز دانشاي بين سواد رسانه.1فرضيه ري وجود رابطه معنادا، ان دختر

. دارد

دانش مقايسه ميانگين سواد رسانه-5جدول و پسران  آموز اي دختران

انحراف ميانگين تعداد جنس

 استاندارد

ميانگين خطاي

 استاندارد

.2 260 دختر ميانگين 02747. 44286. 5863

سواد 

اي رسانه
.2 140 پسر 8962 .58421 .04937 

م-6جدول در يانگين سواد رسانه نتايج آزمون مقايسه  آموز بين دختران وپسران دانشاي

(t-test) 
mean Levene's 

Test for 
Equality of 
ariances 

t-test for Equality of Means 

FSig.tdf
Sig. 
(2-

tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
14. 111. 000-5. 951398 . 000 -. 3100 . 05208 -. 41234-. 20756 Equal 

variances 
assumed 
Equal 
variances 
not 
assumed 

 

-5. 486226. 682. 000 -. 3100 . 05650 -. 42128-. 19862
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كهt اين فرضيه با آزمون فرض برابري، با توجه به نتايج آزمون آماري بررسي شد

=486/5tبا مقدار، بنابراين. شودميردها واريانس و=df 398 در درجه آزادي،-

)0,000=sig(مي99سطح معناداريو اي بين سواد رسانه: توان گفت درصد،

و دخترآموز دانش 5بنابراين با توجه به جدول. رابطه معناداري وجود دارد، ان پسر

آموزان دانشاز8962/2اي سواد رسانهان پسر با ميانگين آموز دانش: توان گفت مي

اي سواد رسانه درصد1معناداري درسطح خطاي به طور5863/2دختران با ميانگين 

. بيشتري دارند

و وضعيت آموز دانش اجتماعي–ميان پايگاه اقتصادي:2فرضيه ان مورد مطالعه

. آنها رابطه معناداري وجود دارداي سواد رسانه

با– واليس درخصوص پايگاه اقتصادي-گزارش آزمون كروسكال-7جدول  اجتماعي

اي سواد رسانه

ها ميانگين رتبه فراواني اجتماعي–پايگاه اقتصادي

5631/168 پايين

15/189 256 متوسط

8801/254 باال اي سواد رسانه

 400 كل

ت-8جدول عيين سطح معناداري پايگاه اقتصادي، اجتماعي با سواد نتايج آزمون كاي اسكوئر،

اي رسانه

اي سواد رسانه

660/25  كاي اسكوئر

2  درجه آزادي

000/0  سطح معني داري
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در با آموز مورد مطالعه، درسه دانش 7،400 جدول توجه به اطالعات ارائه شده

سالدر) نفر88(و باال)فرن256(، متوسط) نفر56(پايين اجتماعي- پايگاه اقتصادي

پايگاه آموزان اي دانش ميانگين رتبه سواد رسانه. كنند چهارم دبيرستان تحصيل مي

آموزانو دانش15/189ان پايگاه متوسط آموز دانشو 01/254 اجتماعي باال- اقتصادي

آطبق. است 31/168پايگاه پايين  اي كروسكال واليس، مون آماري چندنمونهزنتايج

ها رتبه ميانگينسطح معناداري تفاوتو660/25داركاي اسكوئر به دست آمده برابر با مق

مي. است000/0با برابر،2 با درجه آزادي  درصد99گيريم كه به احتمال بنابراين نتيجه

و اجتماعي دانش- پايگاه اقتصاديرابطه بين  اي آنها، معنادار وضعيت سواد رسانهآموزان

. است

درآموز دانشاي بين سطح سواد رسانه.3فرضيه ، تحصيليگوناگونيها رشته ان

. رابطه معناداري وجود دارد

 اي برحسب رشته تحصيلي گزارش آزمون كروسكال واليس سواد رسانه-9جدول

ها ميانگين رتبه  رشته تحصيلي فراواني

18/223  رياضي فيزيك 144

29/197  ربيعلوم تج 150

23/174  علوم انساني 106

 كل 400

اي سواد رسانه

و رشته نتايج آزمون كاي اسكوئر سواد رسانه-10جدول هاي تحصيلي اي  

اي سواد رسانه

129/11 Chi-Square 

2 df 

004/0 Asymp. Sig. 
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آ با مي نمونه مون آماري چندزتوجه به نتايج كه اي كروسكال واليس، نتيجه گيريم

و هاي تحصيلي دانش، رابطه بين رشته درصد99به احتمال  وضعيت سواد آموزان

آموزان رشته رياضي فيزيك از بقيه اي دانش سواد رسانه. است اي آنها، معنادار رسانه

. ها باالتر است رشته

و استفاده از رسانهآموز دانش اجتماعي-ميان پايگاه اقتصادي:4 فرضيه يها ان

د، مكتوب . اردرابطه معناداري وجود

 هاي مكتوبو ميزان استفاده از رسانه اجتماعي- جدول توافقي پايگاه اقتصادي-11 جدول

ها ميانگين رتبه  اجتماعي-پايگاه اقتصادي فراواني

69/193 56  پايين

80/198  متوسط 256

78/209 88  باال

400 

 ميزان استفاده از

ي مكتوبها رسانه

-پايگاه اقتصاديآماري كاي اسكوئردرتعيين سطح معناداري نتايج آزمون-12جدول

و ميزان استفاده از رسانه دانش اجتماعي  آموزان هاي مكتوب در

 هاي مكتوب ميزان استفاده از رسانه

850/0Chi-Square 

2Df 

654/0Asymp. Sig. 

ت اي كروسكال واليس، سطح معناداري تفاو بر اساس نتايج آماري چند گزينه

از654/0ها ميانگين - بنابراين رابطه ميان پايگاه اقتصادي. است بزرگتر05/0 است كه
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و ميزان استفاده از رسانه به اجتماعي و نتايج قابل تعميم هاي مكتوب، معنادار نيست

. باشد جامعه آماري نمي

ازآموز دانشاجتماعي-بين پايگاه اقتصادي:5فرضيه و استفاده ابطهر، نترنتاي ان

. معناداري وجود دارد

از اجتماعي-پايگاه اقتصادي: جدول كروسكال واليس-13جدول  اينترنتو ميزان استفاده

ها ميانگين رتبه  اجتماعي-پايگاه اقتصادي فراواني

39/165 56  پايين

 متوسط 256 06/187

94/261 88  باال

 كل 400

 ميزان استفاده از

 اينترنت

-پايگاه اقتصادي نتايج آزمون آماري كروسكال واليس درتعيين سطح معناداري-14جدول

و ميزان استفاده از دانش اجتماعي  آموزان اينترنت در

 اينترنت ميزان استفاده از

490/36Chi-Square 

2df 

000/0Asymp. Sig. 

آبر اساس –اقتصادي پايگاه رابطه بين درصد99مون آماري، به احتمالزنتايج

از اجتماعي دانش و ميزان استفاده پايگاه آموزان دانش. استآنها، معناداراينترنت آموزان

از–اقتصادي  . اينترنت دارند اجتماعي باال، ميانگين باالتري در استفاده
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 گيري نتيجه

و عوامل موثر آموز دانشاي وضعيت سواد رسانه،ن تحقيقاي در ان سال چهارم متوسطه

و رشته تحصيلي بررسي گرديد- پايگاه اقتصادي، مانند جنس، بر آن . اجتماعي

و همين سواد رسانه: نتايج نشان داد در طور اي پسران از دختران باالتر است آنها

و استفاده از رسانه وها تواناييها، ميزان دسترسي ،ايي رسانهها ارتباط با پيامي توليد پيام

و و تحليل جايگاهدرايي سازنده سواد رسانهها تفكر انتقادي به عنوان مولفهارزيابي

شد، همچنين. باالتري نسبت به دختران قراردارند اي سطح سواد رسانه، مشخص

به- ان با پايگاه اقتصاديآموز دانش  ان با پايگاه اقتصاديآموز دانش اجتماعي باال نسبت

و- ايي كه پايگاه باالتري دارند از سواد رسانهانآموز دانش اجتماعي پايين متفاوت است

تا نتايج آماري. بيشتري برخوردارند آن. انده معنادار دانست درصد99اين اختالف را  ضمن

ان رشته رياضي فيزيك از علوم تجربي آموز دانشاي سواد رسانه:كه نتايج مشخص كرد

و اين رشته از علوم انساني بيشتر آموزانو دانش تااي است  معنادار درصد99ن اختالف

. همخواني دارد،)1385( اين نتايج با تحقيق شاهرخ اسكويي. است

آموزان را درمجموع در حد متوسط نشان داد دانشاي ميانگين سواد رسانه، تحقيق

نوعي همخواني: توان گفتمياين اساسبر. مطابقت دارد) 1389( رانپوراي كه با نتايج

. شودميان با دانشجويان ديده آموز دانشاي رسانهدر نتايج سواد 

ان پايگاه باال در آموز دانشچند كه ميانگين رتبههر اما نتايج آماري نشان داد

و استفاده از رسانه باها دسترسي ي مكتوب بيشتراست اما اختالف بين سطوح پايگاه

و استفاده از ،انآموز دانشه عبارتيب،نيست معنادار،ي مكتوبها رسانه ميزان دسترسي

و مجله خوان نيستند كه در زمينه) 1999("هافمن"ن يافته با كاراي چندان روزنامه

. همخواني دارد، ان آمريكاييآموز دانشك روزنامه در اند عه مطال

ان با پايگاه آموز دانش اينترنتازدهد كه ميزان استفادهمينتايج تحقيق نشان

به اجتماعي باال-اقتصادي وآموز دانش نسبت  ان با پايگاه پايين متفاوت است

با،ن يافته نيزاي. كنندمياستفاده بيشتر، اينترنتاز، اني كه پايگاه باالتري دارندآموز دانش
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ان برخوردار مناطق شمال شهر آموز دانشدرباره ميزان استفاده بيشتر)1383( مي آنچه اسال

. بيان كرده همخواني داردتهران

كه نظريه شكاف آگاهي معتقد، بر پايه مباني نظري تحقيقها در تحليل يافته است

مي نابرابري، ارتباط جمعي مي هاي اطالعاتي موجود را تقويت سواد. دهد كند؛ يا افزايش

درميبه نظر.و ارتباط جمعي استها اي نيز وابسته به رسانه رسانه وها خانواده رسد

اينترنتي تعاملي مانندها بويژه رسانهها، استفاده از رسانهپسرها درخصوص، جامعه

و استفاده آنها فقط به خانه آزادي عمل بيشتري برخورداراز، نسبت به دخترها هستند

ن توانايي آنها، باشد براي پسران بيشترها وقتي ميزان دسترسي به رسانه. شودميمحدود

و ساير مولفه نيز در ومي افزايشاي رسانهي سوادها اين زمينه در يابد جايگاه آنها

و دختران نوعي فاصله: توان گفتمي. يابدميارتقا،اي پيوستار سواد رسانه در بين پسران

و استفاده از رسانه ي تعاملي وجود داردها رسانهباي كارهاو مهارتها ازحيث دسترسي

مان گونه كه درآنجا براساس نظريهه.ي آنها منجرشده استا كه به تفاوت در سواد رسانه

و، شكاف آگاهي و نوع استفاده از رسانه، پايين بين طبقات باال  وجودها اختالف درميزان

بر دارد در و پسران نيز و ميزان استفاده بين دختران در، اساس همان اختالف در نوع

. ايجاد شده است، اختالف معنادار،اي ميزان سواد رسانه

و نظريه شناختي پاتر ريف سواد رسانهبراساس تعا از اي مجموعه، سواد رسانهاي  اي

و استفاده از رسانهها توانمندي يهاتهاو مهارتگوناگونيها يي است كه دسترسي

و و. اي از آن جمله استي رسانهها ارتباط با پيام توليد و ارزيابي همچنين توانايي تحليل

عا كنار تفكر انتقادي نيز در . اي اثرگذارند سواد رسانهبر، مل پيشيندو

و متوسط–ان متعلق به پايگاه اقتصادي آموز دانشوقتي دسترسي، اجتماعي پايين

ي ديگر سازنده سوادها دارند خود به خود در بخش، بويژه تعامليها پاييني به رسانه

 كه پيش نياز كندمينظريه خود تاكيددر"پاتر". شوندميدچار نقصان، اي نيز رسانه

در، پردازش اطالعات و به عبارتي رسانه قرارگرفتن طبيعي.ستها معرض اطالعات

وها اجتماعي پايين كمتر درمعرض رسانه–ان پايگاه اقتصاديآموز دانشاست وقتي 
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و رايانه محور قرارها بويژه رسانه گيرند به سطوح باالي پردازش دستميي تعاملي

. يابندمين

 اجتماعي پايين–تعدادي از افراد پايگاه اقتصادي، اي باالح سواد رسانهالبته درسط

و نيز حضور در دارند سطح بااليي اين نشان دهنده آن است كه منحصرا همه كساني كه

 موضوعي كه نظريه شكاف آگاهي،اي هستند متعلق به پايگاه باال نيستند از سواد رسانه

ن براساس. پذيردمينيز آن را را نابرابري، ارتباط جمعي، ظريهاين هاي اطالعاتي موجود

مي تقويت مي بنابراين فرضيه قائل نيست كه جمعيت داراي طبقه، دهد كند؛ يا افزايش

ميبيكامالً،ينيپا مانند؛ بلكه مدعي است كه رشد دانايي بطور نسبي در ميان خبر باقي

آدر.ي داراي منزلت باال بيشتر استها گروه ومياين پديده به چشم ماري نيزنتايج خورد

كههر،دارند اي وجود سواد رسانه گوناگونسطوح از هر سه پايگاه افرادي در اين چند

و همگن نيست چرا كه پايگاه اقتصادي حضور  اجتماعي تنها عامل–يكنواخت

. اي نيست سواد رسانهتاثيرگذار برسطح

رشاي وت سطح سواد رسانهادرباره تف :توان گفتمي تحصيلي گوناگونيهاته در

و جامعه رايج است رشته براساس آنچه در نوعي سطح بندياز،ي تحصيليها مدارس

و نوعي اختالف سطح از در برخوردارند اينانآموز دانشبين لحاظ وضعيت تحصيلي

همچنين نوع دروس رشته رياضي فيزيك وعلوم تجربي. دارد سه گروه تحصيلي وجود

گ و محتواي درسيتر اي است كه به ابزارهاي نوين ارتباطي نزديك ونهبه اين است

عوامل، بنابراين.ه شده استئدرقالب الكترونيك اراها، ساير رشتهاز بيشترها رشته

ازها آموزان رشته دانش كنار استفاده بيشتر برشمرده شده در ي تحصيلي علوم پايه

ت درابزارهاي نوين ارتباطي منجر به و سطح سوادها مولفه وانايي بيشترشان ي سازنده

شدآموز دانشالبته دربين. شودمياي رسانه اني كه آموز، دانشان رشته علوم انساني ديده

يها ان دبيرستانآموز دانشقريب به اتفاق از كه گرفتند اي قرار سواد رسانهدرسطح باالي 

شدها با بررسي. فرهنگ بودند در، تحصيل، گروه براساس عالقهايني بيشتر مشخص

 نيز تحصيلها توانستند درساير رشتهمي درحالي كه اندهبرگزيد رشته علوم انساني را
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شد.كنند اغلب متعلق به پايگاه، آموزان نيز اين دانشيها خانوادهكه همچنين مشخص

. اجتماعي باال هستند–اقتصادي

و، براساس نظريه شكاف آگاهي درها استفاده از رسانهشكاف دسترسي و اختالف

ان آموز دانشاينترنت به شكاف آگاهي دربيني تعاملي مانندهاي كار با رسانهها مهارت

و اختالف بين سواد رسانه سه رشته تحصيلي مورد مطالعه منجر را شده است بيندر اي

. كرده است آنان معنادار

مها در خصوص پايين بودن سطح مطالعه رسانه نظريه شكاف آگاهيدر، كتوبي

و تحليلها اين نكته تاكيد شده است كه روزنامه بر براي ها، منبع به دست آوردن اخبار

كهدرهستندپايگاه باالتر افراد درها بسياري از روزنامهاحتماالًحالي دسترسي

و خانوادهآموز دانش باز، يشانها ان ه مطالعه اين ويژگي خالي هستند كه گرايش پاييني

ازمياي پاترهم سواد رسانهنظريهدر. مطبوعات وجود دارد خوانيم كه براي استفاده

درها، رسانه وو معرض ديد آنها بايد مخاطب با گزينشگري، مرحله بعددر توجه باشند

نميدست به استفاده  . كندميزند يا حتي آن را انتخاب

ازدر نگاه، نترنتاي در زمينه استفاده از و اول استفاده تجهيزاتي اينترنت به امكانات

و پرهزينه تراستها، نيازدارد كه نسبت به ساير رسانه يها به مهارت، عالوه براين. گرانتر

 اجتماعي–دسترسي افراد از پايگاه اقتصادي، اين دو پيش شرط. نيز نياز استاي ويژه

كههر. كرده است كمتررا اين رسانه پايين به و كافيدرچند نت يا برخي مراكز فرهنگي

بهمي علمي البته. داشتن مهارت است، اينترنت دسترسي داشت اما الزمه استفاده توان

و استفاده، اينترنت از طريق تلفن همراه اخيرا با توجه به امكان اتصال به شكاف دسترسي

در-ي پايگاه اقتصادگوناگونان از سطوح آموز دانشاينترنت در بين از كم اجتماعي حال

و  به، تلفن همراه: توان گفتميشدن است راانآموز دانشاينترنت در بين ميزان دسترسي

با. بين پسرها رايج است اين نوع از استفاده بيشتردر گرچه،افزايش داده است اين اما

از، وجود نيز رابطه،گوناگونيها ان پايگاهآموز دانشاينترنت دربين بين استفاده

از توان از آن به معنادارميمعناداري وجود دارد كه  در بودن شكاف استفاده  بين اينترنت

. كرد كه به نظريه شكاف آگاهي اشاره دارد ان تعبيرآموز دانش
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و اجتماعي خانواده از، وقتي به دليل شرايط اقتصادي  اينترنت وجود امكان استفاده

و اگر استفاده و انجاميها درحد ثبت ناماي هم باشد ندارد اينترنتي مانند ثبت نام كنكور

ازميكاهش، ميزان استفاده،نت است كافي تحقيق درسي در و ان آموز دانشسويي يابد

درگوناگونيها اينترنت از مكان پايگاه باالتر به سبب دسترسي بيشتر به  مانند رايانه

و تلفن همراه در ازبه ميز،نت كنار كافي منزل بامياينترنت استفاده ان بيشتري نيز و كنند

باها افزايش مهارت . يابدميافزايش، اي آنها، سواد رسانهاينترنتي مرتبط

نياز، ان مقطع متوسطهآموز دانشاي در مجموع متوسط بودن وضعيت سواد رسانه

و الزممي را با توجه به عصر كنوني نشانايي سواد رسانهها براي ارتقاي مهارت دهد

دركه است  و پرورش .ي عملي برداردهان مسير گاماي آموزش

و راهكارها پيشنهادها

،اي سواد رسانهي بيشتردر زمينهها انجام پژوهش، ايراناي سواد رسانه علميتاسيس مركز

در توجه به سواد رسانه و گنجاندن مفاهيم سواد رسانه اي ، اي در دروس مرتبط مدارس

و پرورشي پژوهش سواد رسانهها تيمتشكيل سازي آموزش سوادميبو، اي در آموزش

و انتشار كتاب،اي رسانه با سواد رسانهي آموزشها تشكيل كارگاه، ترجمه منابع معتبر اي

و وها استفاده از ظرفيتها، مربيان درمدارس براي خانواده همكاري انجمن اوليا

نههاي سازمانها توانمندي و سازماني مردم واي براي ارتقاي سواد رسانهي مرتبطها اد

.اي سواد رسانهساده سازي مفاهيم آموزشي

 منابع

و كارشناسـان روابـط بررسي سواد رسانه،)1389(.آزادي، پيام− اي از ديدگاه مـديران

علوم ارتباطات اجتمـاعي، نامه كارشناسي ارشد پايان هاي دولتي، سازمان عمومي

.ي تهرانئم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبادانشكده علو
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و ارتباطـات،،)1383(. محـسن، اسالمي− برنامه درسي در عصر فناوري اطالعـات

.آييژ، چاپ اول نشر: تهران

هـاي اي ونقـش آن دراسـتفاده ازرسـانه ميزان سواد رسانه،)1389(. ايران پور، پرستو−

و ارتباطي دانشجويان تحصيال تعاملي، بررسي رفتار  ت تكميلي دانـشگاه اصـفهان

علـوم ارتباطـات اجتمـاعي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اصفهان

. تهرانطباطبائيدانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه 

دانشگاه: حسين سرفراز، تهران:، ترجمهاي آموزش رسانه،)1389(. باكينگهام، ديويد−

).ع(امام صادق

اي فرهنگيان، مطالعه مـوردي اسـتان بررسي سواد رسانه،)1391(.خدامرادي، ياسين−

و بختياري چهار علـوم ارتباطـات اجتمـاعي، پايان نامه كارشناسي ارشـد، محال

. تهرانطباطبائيدانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه 

 عليرضـا: ترجمـه هاي ارتباط جمعي، نظريه،)1386(. تانكارد، جيمز؛سورين، ورنر−

. انتشارات دانشگاه تهران: ان، تهراندهق

اي دانـشجويان فنـي وعلـوم، بررسـي سـواد رسـانه)1385(. شاهرخ اسكويي، زهره−

، پايان نامه كارشناسـي ارشـد انساني دانشگاه تهران درمقطع تحصيالت تكميلي، 

. تهرانطباطبائيدانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه

:، ترجمه ناصـر بليـغ، تهـراناي دي بر سواد رسانه درآم،)1379(. كانسيداين، ديويد−

و توسعه صدا . انتشارات اداره كل تحقيق

اي رسـانه درآمدي به سواد،)1385(. رضا بصيريان جهرمي؛بصيريان جهرمي، حسين−

.68، شماره پياپي4هفدهم، شماره، سالفصلنامه رسانه،و تفكر انتقادي
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