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چکیده
سواد اطالعاتي گسترش مفه وم سواد سنتي در پاسخ به جامعهاي است كه ما در آن زندگي ميكنيم،براي اينكه فردي از نظر
اطالعاتي با سواد باشد ،بايد بتواند تشخيص دهد اطالعات در چه زماني مورد نياز است و توانايي يافتن ،ارزيابي ،و استفاده مؤثر
از آن را داشته باشد ،افراد داراي سواد اطالعاتي كسا ني هستند كه آموخته باشند چگونه بياموزند .آنها ميدانند كه چگونه ياد
بگيرند ،زيرا مي دانند كه دانش چگونه سازماندهي شده است و چگونه ميتوان اطالعات مورد نياز را پيدا كرد و از اطالعات
بهگونه اي استفاده كرد كه ديگران نيز بتوانند از آن بياموزند .افراد داراي سواد اطالعاتي براي يادگيري مادامالعمر آمادگي دارند،
چرا كه هميشه مي توانند اطالعات مورد نياز خود را پيدا كنند و از آن براي تصميم گيري آگاهانه استفاده نمايند ،به طور كلي
در اين تحقيق سعي مي شود به بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي معلمان با گرايش به تفكر انتق ادي آنان پرداخته شود
،پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه هاي اجراء همبستگي مي باشد ،جامعه آماري تحقيق حاضر كليه ي
معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه منطقه  0شهر تهران مي باشد . (N=162 (.؛كه با استفاده از جدول كرچسي و مورگان
 06نفر از آن به عنوان حج م نمونه آماري انتخاب شد كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك (منظم) حجم
نمونه آماري از بين كل جامعه آماري انتخاب شد .ابزار هاي اندازه گيري در اين تحقيق پرسشنامه بوده كه روايي و پايايي آن
مورد تاييد اساتيد متخصص قرار گرفته است؛تجزيه وتحليل بين داده هاي بدست آمده در اين تحقيق به وسيله ي نرم افزار
 spssوبهره گيري از آزمون هاي آمار كالموگروف و اسپيرمن مورد بررسي قرار گرفت .ماحصل تحقيق نشان از اين داردكه
همبستگي مثبتي بين متغييرهاي تحقيق وجود دارد.
واژههای کلیدی :سواد رسانه اي ،معلمان ،تفكر انتقادي.
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مقدمه:
در گذشته مفهوم سواد اطالعاتي با واژه هاي ديگر مثل سواد تابعي ،معني شده است .يونسكو در سال  1790سواد تابعي را
چنين تعريف كرده است :با سواد تابعي شخصي است كه پس از كسب مهارت ها و معلومات اساسي ،بتواند در همه فعاليت هاي
اجتماعي كه مستلزم سواد است به نحو موثري شركت جويد و با استفاده از توانايي هاي خواندن ،نوشتن و حساب كردن براي
رشته ي خود و توسعه جامعه اش گام بردارد .به عبارت دقيق تر  ،سوادآموزي تابعي خود تابعي از تغييرات محيطي و زمينه اي
و فكري هر جامعه در زمان هاي متفاوت است(.بابايي ) 1807 ،
عصر ح اضر ،عصر اطالعات است .اطالعاتي كه در زماني بسيار كوتاه دو برابر و حتي چند برابر ميشود و در يك لحظه در تمامي
نقاط جهان منتشر مي گردد .با تأثيرپذيري زندگي بشر از اين پديده ميتوان گفت كه جهان وارد جامعه اطالعاتي شدهاست،
بسياري از محققان جامع اطالعاتي را جامعه چندساختي و چندوجهي مي دانند كه تمام اليه بندي ها و سطوح آن نيازمند
اطالعات است .در چنين جامعه اي دسترسي و يا عدم دسترسي به اطالعات نقشي اساسي و تعيين كنندهاي را در تمام عرصه
ها ايفا ميكند .امروزه ،ديگر نمي توان با طرز تلقي گذشته و سوگيري هاي كه نه به استاد و دانشجو نگريست .در حال حاضر،
جامعه امروزي به افراد تحصيل كرده كه ازقدرت تصميم گيري برخوردار بوده و بتوانند در دنيايي كه روزبه روزدر حال
تغييراست ،براساس توانايي خود درانديشيدن ،عمل و برقراري ارتباط با ديگران به اجراي تصميمات بپردازند ،نيازدارد  .بايستي
تمامي افراد ،موسسات و نظام هاي آموزشي خود را براي تغييرات مختلفي كه يادگيري را امري ضروري مي سازد ،آماده سازند.
اگر نظام آموزشي ما خواهان مشاركت درجامعه اي باشد كه براساس دانش و فناوري حركت مي كند ،بايد خود را براي اين
تحول عظيم و حياتي آماده نماي د و مزاياي استفاده از اين فناوري با توجه به اهداف نظام آموزشي را به عرصه
ظهوربرساند(خادم.) 1807 ،
به طور كلي ؛ سواد رسانه اي" مبحث جذابي در ارتباطات است كه مي كوشد خواندن سطرهاي نانوشته رسانه هاي نوشتاري،
تماشاي پالن هاي به نمايش در نيامده يا شنيدن صداهاي پخ ش نشده از رسانه هاي الكترونيك را به مخاطبان
بياموزد(.ارجمند) 1801 ،
"سواد رسانه اي" نهضتي عليه رسانه ها نيست ،بلكه عادات رسانه اي افراد را تغيير مي دهد و با هوشيار كردن مخاطبان به آن
ها مي آموزد چطور از رسانه ها استفاده كنند .شهرونداني كه سواد رسانه اي دارند ،از طريق رسانه ميزان آگاهي و توان دريافت
اطالعات خود را باال مي برند و با همين توان به سمت تقويت روحيه انتقادي بيشتر حركت مي كنند و رابطه يكسويه و انفعالي
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را به جرياني دو سويه و فعال تبديل مي كنند(.آراسته  ) 1802 ،اهميت سواد رسانه اي و ضرورت آن سال هاست كه در
كشورهاي پيشرفته مورد توجه قرار گرفته است و نهادهاي دولتي و مدني براي آموزش و گسترش آن بين اقشار مختلف جامعه
تالش مي كنند .براي مثال مدت هاست موضوع "سواد رسانه اي" در كشور كانادا مطرح است و در نظام آموزش عمومي اين
كشور جاي خاص خود را دارد ،در ژاپن نيز ان ديشه سواد رسانه اي به سرعت گسترش يافته است و در سطح وسيعي در امر
آموزش و توليد رسانه اي انديشيده اند و به مطالعات انجام شده در كشورهاي ديگر و استفاده از تجارب آن ها ،اهداف و
رويكردهاي سواد رسانه اي را متناسب با نيازهاي جامعه مشخص كرد و به آموزش آن همت گمارد .براي اين منظور نهادهاي
آموزشي ،مدني ،صنفي و رسانه اي بايد به اين امر كمك كنند و در اين ميان ،رسانه هاي جمعي به ويژه راديو و تلويزيون با
توجه به طيف وسيع مخاطبان ،نقش زيادي در امر آموزش سواد رسانه اي به مخاطبان خود دارند(.انتخابي و همكاران .) 1809 ،
درباره كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي ،نقدر و نظر بسيار است ،اما بي ترديد يكي از مهم ترين آن ها از ديرباز مورد توجه
انديشمندان اين حوزه قرار گرفته است ،بخش آموزشي آن است .اهميت كاركرد آموزشي وسايل ارتباط جمعي در جوامع معاصر
تا حدي است كه بعضي از جامعه شناسان براي رسانه ها نقش"آموزش موازي" يا "آموزش دايمي" قايل هستند(بصيريان
 ) 1801 ،آموزشي كه از سوي رسانه ها عرضه مي شود ،غير تجريدي و چند بعدي است .مطالعات اثبات كرده است كه استفاده
فعال از حواس پنجگانه در آموزش هاي رسانه اي ،يادگيري را آسان و جذابيت آموزش را دو چندان مي كند .سواد رسانه اي
نيز مقوله اي است كه مي توان به طور موثر از طريق راديو و تلويزيون به مخاطبان آموزش داد.قاسمي ) 1801 ،
نقش معلمان در اين عرصه شايد اين است كه تالش كند راهي را بيابد تا دريابد چگونه مي توان دانش اموزان را در درک نقش
هاي چندگانه فرهنگي و اجت ماعي رسانه هاي جمعي در جامعه و ميزان تأثيرگذاري رسانه ها ياري رساند ،بدون آن كه
مستقيماً آنان را در مسيري مشخص انداخت .گرچه زيبايي شناسي رسانه ها ممكن است به خوبي با برنامه هاي درسي سنتي
منطبق باشد ،اما همچنين جنبه هاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي وسيع تر رسان ه ها نيز بايد مورد كنكاش قرار گيرند .اين كه
آيا اين امر به فعال گرايي مصرف كنندگان منتهي مي شود يا خير به يك اندازه به مشاركت كنندگان و آموزگار بستگي دارد و
اين در صورتي است كه تركيبي مناسب از كشفيات آزاد و ارزشيابي بي طرفانه ايجاد شده باشد( .رضايي ) 1802 ،
م حققان و پژوهشگران عرصه ارتباطات سواد رسانه اي را شامل « تحقيق  ،تحليل  ،اموزش و اگاهي از تاثيرات رسانه ها نظير
راديو ،تلويزيون،فيلم،روزنامه ،مجله  ،كتاب و اينترنت بر روي افراد و جوامع بشري مي دانند» (باكينگها ،ترجمه سرافراز1807 ،
) بر اساس اين تعريف سواد رسانه اي به دنبال آن است تا در فرد توانايي الزم براي استفاده از رسانه ها را اموزش دهد به
طوري كه فرد بتواند ضمن درک و تحليل و ارزيابي پيام هاي رسانه هاي مختلف  ،پيام ها و برنامه هاي مثبت  ،مفيد و سازنده
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را از پيامهاي منفي و بي محتوا تشخيص دهد .يعني فر د اگاهانه در برابر رسانه ها قرار گيرد و توانايي دسترسي به پيام هاي
مورد نظر خود از ميان انبوه پيام ،تجزيه وتحليل انتفادي ،ارزيابي و ارسال پيام ها در انواع مختلف را پيدا كند .
تاريخچه پيدايش اين تفكر كه بر پايه يك نياز مبرم آموزشي بنا نهاده شده به سال  1706ميالدي و به دنبال عمومي شدن
تلويزيون  ،راديو و فيلمهاي هاليوودي بر مي گردد  .دراين ميان تلويزيون گوي سبقت را از رسانه هاي ديگر ربود به طوري كه
اكثر مردم ترجيح دادند كه تماشا كنند تا اينكه مطالعه كنند.يكي از عواقب اين تحول اجتماعي و آموزشي كمتر شدن تمايل
دانش آموزان به مطالعه و كتاب بود كه محققان ركود تمركز فكري دانش اموزان در كالس درس را به عنوان عارضه اين تحول
اجتماعي بيان مي كنند(.دوبونو ،ترجمه بشارتيان ) 1806 ،
اهميت موضوع زماني دو چندان شد كه پژوهش ها در امريكا نشان داد كه يك كودک به طور ميانگين روزانه شش ساعت از
وقت خود را پاي تلويزيون مي گذراند.بنابراين با توجه به اثرات سوئي كه استفاده بي رويه از رسانه ها به ويژه تلويزيون
،اينترنت و ماهواره مي تواند بر روي افراد به ويژه كودكان برجاي بگذارد لزوم كنترل و نحوه استفاده از رسانه ها در وهله اول
مورد توجه محققان قرار گرفت.در اين اثنا محققان اعالم كردند كه افراد به خصوص كودكان در استفاده كردن از رسانه ها بايد
حساب شده و در مواجهه با پيام هاي بيشمار خود را واكسينه كنند يعني نسبت به رژيم مصرف رسانه اي خود اگاهي يابند و
قوه تشخيص و درک پيام هاي رسانه ها را تقويت نمايند .بنابراين موضوع سواد رسانه اي به عنوان يكي از دغدغه هاي علم
ارتباطات مورد توجه دانشمندان اين رشته قرار گرفت(.بهشتي .) 1808 ،
"ديويي" تفكر انعكاسي را توجه دقيق ،فعاالنه ،و مستمر به اطالعات و زمينه هاي حمايت كننده از آن و درنظر گرفتن نتايج و
تبعا ت آن اطالعات مي داند .يادگيرندگان با استفاده از مشاركت فعاالنه در اين نوع تفكر ،مي توانند نسبت به يادگيري خود
آگاه باشند و آن را كنترل كنند.
به طور كلي ،منظور از تفكر انعكاسي آن است كه دانش آموز با دقت وانديشه الزم  ،برآوردي از دانسته ها و عدم دانسته هاي
خود ارائه دهد  .ازاين طريق مي تواند در مواجهه با آموزش رسانه ها ،برآورد كند كه رسانه هاچه چيزي به او مي آموزند ،چگونه
توسط رسانه ها هدايت مي شوند ،در اين مورد چه نكاتي را مي دانند ،چه چيز بايد بدانند و چگونه فاصله بين اين وضعيت ها
را تشخيص داده و تنظيم و تكميل كنند.
يادگيري سواد رسانه اي ،مستلزم درگيري فعاالنه دانش آموزان درجريان اين نوع آموزش است و حضور و فعاليت دبيران با
ميزان سواد رسانه اي باالتر در اين فرآيند نقش به سزايي دارد.بدين ترتيب تقويت تفكر و پرورش انديشه هاي دانش آموزان به
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شيوه تفكر انعكاسي ا ز جمله سازه هايي است كه به تعمق و ژرف انديشي يادگيرندگان دانش آموز در خصوص رسانه ها مي
انجامد(.سلطاني .) 1809 ،
در تعليم و تربيت نوين ،يادگيري به معني جمع آوري اطالعات نيست  .بلكه منظور از آن ،شركت فعاالنه يا دگيرنده در كسب
تجارب و معنابخشي به آن تجارب است .در اين مفهوم ،انديشه و انديشيدن جايگاه ويژه اي دارد  .از اين رو ،در مورد آموزش
رسانه ها حضور دبيران با سواد رسانه اي باالتر بر توسعه مدل تفكر انعكاسي در تقويت قواي فكري و ذهني كودكان و وجوانان
كه در معرض يادگيري مداوم از رسانه ها قرار دارند كمك شاياني مي ك ند و موقعيتي را بر اي آنها فراهم مي سازد تا نسبت به
آموزش اكتسابي خود از رسانه ها ،انديشه كنند(.شمس و دهداري ( .) 1808
با بررسي متون و مطالعات گذشته كه با استفاده از منابع چاپي صورت گرفت ،تاليف يا گزارش پژوهشي اي به بررسي نقش
وسايل ارتباط جمعي و به ويژه راد يو و تلويزيون در ارتقاي سواد رسانه اي مخاطبان در داخل كشور بپردازد ،مشاهده نشد و در
كارهاي انجام گرفته(در حد چهار پايان نامه كارشناسي ارشد) نيز تنها به بررسي سطح سواد مخاطبان پرداخته شده است كه به
خالصه اي از برخي از آن ها اشاره مي شود:
شاهرخ اسكويي( ) 1800در پايان نامه خود به بررسي مقايسه اي سطح سواد رسانه اي در ميان دانشجويان علوم اجتماعي و
دانشجويان فني دانشگاه تهران پرداخته است .اين پژوهش با روش پيمايشي انجام شده و نمونه آماري آن 197 ،نفر از
دانشجويان فني و علوم اجتماعي دانشگاه تهران بوده است .مهم ترين ن تيجه پژوهش حاكي از آن است كه سواد رسانهاي
دانشجويان فني دانشگاه تهران باالتر از سواد رسانه اي دانشجويان علوم اجتماعي اين دانشگاه است.
راسخ محمدي(  ) 1801در پژوهش خود به بررسي عوامل موثر در پيشرفت سواد رسانه اي دانشجويان از ديدگاه كارشناسان
علوم ارتباطات پردا خته است .اين پژوهش به روش پيمايش انجام شده است و نمونه آماري آن 18 ،نفر از استادان دانشگاه هاي
عالمه طباطبايي ،تهران و آزاد اسالمي بوده است .نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه يادگيري زبان خارجي،
تماشاي انتقادي ،تقويت ساختارهاي دموكراتيك جامعه و آزادي هاي مدني ،عملكرد دولت در زمينه دسترسي شهروندان به
اطالعات و برگزاري جلسات نقد و بررسي توليدات فرهنگي و رسانه اي در افزايش سواد رسانه اي دانشجويان موثر است.
سحاب( ) 1800در پايان نامه خود كه در دانشكده صداو سيما انجام شده ،به بررسي تطبيقي ارزيابي مديرا ن خبر رسانه صداو
سيما از سواد رسانه اي مردم شهر تهران ،با ميزان واقعي آن پرداخته است(.دسترسي به اطالعات اين پايان نامه به دليل موجود
نبودن آن در كتابخانه دانشكده صداو سيما ميسر نشد)

06

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال دوم ،شماره  ،2بهار 9311

نصيري(  ) 1802در پژوهش خود به بررسي ديدگاه كارشناسان ارتباطات در خصوص سواد رسانه اي در جامعه پرداخته
است .روش پژوهش پيمايش بوده و نمونه آماري آن  186نفر از استادان رشته ارتباطات دانشگاه هاي عالمه
طباطبايي،تهران و آزاد اسالمي تهران مركز تشكيل داده است.مهم ترين نتيجه اين پژوهش از اين قرار است :سطح سواد
رسانه اي افراد جامعه بسيار پاي ين است و حتي در بين استادان ارتباطات ،عده اي با واژه سوادرسانه اي آشنا نبودند و
درک درستي از مفهوم آن نداشتند.
(خداويردي زاده  ) 1876 ،در پايان نامه كارشناسي ارشد خود به موضوع بررسي سواد رسانه اي شهروندان تبريز پرداخته
است .روش اين پژوهش پيمايش بوده است و ج امعه آماري جمعيت  11سال به باالي ساكن شهر تبريز به تعداد
 1116666نفر بوده ،حجم نمونه براساس فرمول كوكران با لحاظ جنسيت و سن برابر  806نفر بود كه به روش خوشه اي
چند مرحله اي انتخاب شدند  .يافته ها بيانگر همانند بودن اهداف استفاده از رسانه ها در سطوح مختلف سواد رسانه،
تلويزيون پر مخاطب ترين رسانه ،توانايي متوسط شهروندان تبريزي در تشخيص تاثير تحريف ،كليشه سازي ،تبليغات و
خشونت در رسانه ها ،برخوردراي متوسط از نگاه نقادانه به محتواي رسانه ها ،دانستن پيامدهاي اخالقي ،اجتماعي و
فرهنگي رسانه ها در حد متوسط بود .نتيج ه اين كه در اغلب متغييرهاي وابسته مورد بررسي ،مردم نسبت به رسانه ها،
محتوا و پيامدهاي همه جانبه آن ها شناخت متوسطي دارند .بطور كلي يافته هاي تحقيق حاكي از ان است كه سواد
رسانه اي شهروندان تبريزي در حد متوسط است.
نقش سواد رسانه اي در نظام آموزش و پرورش و ار ائه مدلي مطلوب براي ايران(پايان نامه مقطع دكترا بهاره نصيري).
دراين پژوهش به بررسي و شناسايي ساختار و برنامه آموزش سواد رسانه اي ،تشابهات و تفاوت هاي دو كشور كانادا و ژاپن
و همچنين شناسايي كتب آموزشي ،انجمن ها ،سايت ها ،شبكه هاي آموزشي ،تجربيات و فعاليت هاي ان ها در زمينه
آموزش سواد رسان هاي براي ايران بوده لذا مدل هاي موجود در اين را در دنيا و در اين دو كشور را مورد بررسي و
ارزيابي قرار داده و براي ايران ارائه مدل صورت گرفته است .در نهايت راهكارها و پيشنهادات الزم در اين زمينه ارائه شده
است.
بررسي تطبيقي ا رزيابي مديران خبر رسانه صدا و سيما از سواد رسانه اي مردم شهر تهران با ميزان واقعي(كارشناسي
ارشد  -ژاله سحابي  -استاد راهنما:دكتر ميناوند مشاور :دكتر سرابي  ) 1800در اين تحقيق ،عواملي نظير ميزان صحت،
روشني ،دقت و جامعيت در اخبار ،توانمندي گويندگي اخبار ،تكنيك هاي تصويري و تكنيك هاي پوشش هاي خبري
ارائه شده در اخبار به عنوان عامل موثر در اعتماد مخاطبان به خبرهايي كه از رسانه ملي پخش مي شوند  ،مطرح شده
است.
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بررسي نظرات متخصصان علوم ارتباطات پيرامون سواد رسانه اي در جامعه (كارشناسي ارشد بهاره نصيري  -دكتر عقيلي،
دادگران  ) 1808در اين پژوهش  ،محقق بر ضرورت توجه بيشتر در حوزه تئوريك و عملي به سواد رسانهاي و ارتقا سواد رسانه
اي مخاطبان از سوي متخصصان ارتباطات تاكيد ورزيده است و اضافه مي نمايد كه سواد رسانه اي راهي است كه به انسان
كمك مي كند تا بطور مستقالنه فكر كند و تصو يري كافي و همه جانبه از رسانه داشته باشد و به دانش موجود درهر رسانه اي
دست پيدا كند ،در هر صورت يواد رسانه اي مهارتي الزم و ضروري به نظر مي رسد كه مي تواند اثرهاي رسانه اي گروهي را
تعديل كند و به مخاطبان اين امكان را بدهد كه با اگاهي كامل ،پيام هاي رسانه اي را پردازش كنند .براساس يافته هاي
تحقيق استادان ارتباطات تا حدي در رابطه با مقوله سواد رسانه اي آگاهي دارند.

روش تحقیق:
اصوالً با توجه به ماهيت تحقيق و متناسب با موضوع مورد بررسي  ،روش هاي مختلفي وجود دارد  .استفاده از هر يك از روش
هاي تحقيق به ماهيت و ز مينه تحقيق  ،فعاليت هاي الزم به نتيجه گيري و ميزان مسئوليت محقق در مقابل نتايج و اهداف
تحقيق بستگي دارد(حافظنيا . ) 1808 ،با توجه به مسائل مطروحه و مطالعه اسناد و مدارک و همچنين مطالعات تحليلي در
خصوص ادبيات تحقيق،پژوهش حاضراز نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه ه اي اجراء همبستگي مي باشد ،جامعه آماري تحقيق
حاضر كليه ي معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه منطقه  0شهر تهران مي باشد . (N=162 (.؛كه با استفاده از جدول
كرچسي و مورگان  06نفر از آن به عنوان حجم نمونه آماري انتخاب شد كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي
سيستم اتيك (منظم) حجم نمونه آماري از بين كل جامعه آماري انتخاب شد .ابزار هاي اندازه گيري در اين تحقيق پرسشنامه
مي باشد  ،كه پرسشنامه هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل پرسشنامه هاي استانداردتفكر انتقادي معلمان و پرسشنامه
سنجش سواد رسانه اي مي باشد ،كه روايي آن مورد تاييد متخصصان بوده و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 6 /06
برآورد و موردتاييد قرار گرفت .تجزيه وتحليل بين داده هاي بدست آمده در اين تحقيق به وسيله ي نرم افزار  spssوبهره
گيري از آزمون هاي آمار كالموگروف و اسپيرمن مورد بررسي قرار گرفت .
یافته های تحقیق:
براي تبيين و تشريح داده هاي جمع آوري شده در تحقيق از آمار توصيفي استفاده مي شود.آمارتوصيفي را عمدتا مفاهيمي از
قبيل جدول توزيع فراواني و نسبت هاي توزيع ،نمايش هندسي و تصويري توزيع ،اندازه هاي گرايش به مركز ،اندازه هاي
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پراكندگي و نظاير آن تشكيل م ي دهد .جداول از مهم ترين ابزار براي سنجش و اندازه گيري داده هاي يك تحقيق به شمار مي
آيند و همچنين زماني كه توزيع يك متغير مهم است ،بهتر است توزيع همراه با نمودار نشان داده شود .آمار توصيفي براي
تبيين وضعيت پديده يا مساله يا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده ق رار مي گيرد يا در واقع ويژگي هاي موضوع مورد مطالعه
به زبان آمار تصويري و توصيف مي گردد(حافظ نيا.) 1806 ،
در اين تحقيق از جداول و نگاره ها براي نشان دادن بعضي از ويژگي هاي پاسخ دهندگان استفاده مي شود.

رده سني پاسخدهندگان
در زير جدول فراواني و نمودار درصد افراد بر حسب رده سني پاسخ دهندگان آمده است.

جدول  : 1توزيع فراواني پاسخدهندگان بر حسب رده سني
رده سني

فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

كمتر از  86سال

11

10/0

11

 81تا  66سال

26

21/6

81

 61تا  16سال

29

88/0

02

 16سال به باال

10

22/6

06

جمع

06

166

-

يافته هاي جدول فوق كه بيشترين فراواني را افراد با رده ي سني  61تا  16سال دارا مي باشند  29درصد از حجم نمونه را
تشكيل مي دهد.
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شكل : 1نمودار فراواني پاسخدهندگان بر اساس رده سني

سطح تحصیالت پاسخدهندگان
در زير جدول فراواني و نمودار درصد افراد بر حسب تحصيالت پاسخ دهندگان آمده است.
جدول  : 2توزيع فراواني پاسخدهندگان بر حسب سطح تحصيالت
سطح تحصیالت

فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

زیر فوق دیپلم و فوق دیپلم

21

20 /21

21

لیسانس

21

81/21

06

فوق لیسانس

26

21/66

61

فوق لیسانس و باالتر

16

12/1

60

جمع

06

166

-

يافته هاي جدول فوق كه بيشترين فراواني را افراد با سطح تحصيالت كارشناسي مي باشند كه  81 /21درصد از حجم نمونه را
تشكيل مي دهد.
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شكل : 2نمودار فراواني پاسخدهندگان بر اساس سطح تحصيالت

سطح درامد پاسخدهندگان
در زير جدول فراواني و نمودار درصد افراد بر حسب درآمد پاسخ دهندگان آمده است.
جدول  : 8توزيع فراواني پاسخدهندگان بر حسب سطح درامد
سطح درامد

فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

بین  055تا ا میلیون

11

10/0

11

بین  9تا  2میلیون

86

62/1

67

بیشتر از  2میلیون

81

80/0

06

جمع

06

166

-

يافته هاي جدول فوق كه بيشترين فراواني را افراد با بين  1تا  2ميليون درامد داشتهاند كه  62 /1از حجم نمونه را تشكيل مي
دهد.
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شكل : 8نمودار فراواني پاسخدهندگان بر اساس وضعيت درآمدي

آزمون کالموگروف  -اسمیرنوف
قبل از انجام هر كاري براي تعيين روش مناسب براي انجام و تحليل يافته هااي تحقياق از آزماون كاالموگروف – اساميرنوف
جهت نرمال و غير نرمال بودن متغييرها استفاده مي كنيم با توجه به اينكه  P-valueكوچكتر از  6 /61مي باشد ،لاذا توزياع
دادهها غير نرمال مي باشد .در جدول شماره  1نتايج آزمون كالموگروف اسميرنوف براي آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهااي
پژوهش ذكر شده است.

جدول شماره  : 4نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف
مولفه ها

Z

سطح معني داری()Sig

سواد رسانه ای

8 /679

5/555

آموزش تفکر انتقادی

2 /966

5/559

جامعه پذیری دانش آموزان

1 /016

5/552

شکل گیری دیدگاههای انتقادی دانش آموزان

1 /171

5/555

میزان عکس العمل دانش آموزان

1 /170

5/560

توانایي دسترسي و استفاده از رسانه ها

9 /500
2/901

توانایي تحلیل و ارزیابي

9 /054

توانایي تولید و ارتباط با پیام های رسانه ای

2/931

تفکر انتقادی
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عناصر سازنده ی سواد رسانه

تعداد نمونه

میانگین (انحراف

ای

آماری

استاندارد)

توانایي دسترسي و استفاده از

06

2 /19

سطح
متوسط

اختالف میانگین
- 6 /20

( ) 6 /19

رسانه ها

8 /26

متوسط

توانایي تحلیل و ارزیابي

06

توانایي تولید و ارتباط با پیام

06

2 /09
( ) 6 /12

تفکر انتقادی

06

8 /11

متوسط

سواد رسانه ای شامل مجموع

06

( ) 6 /98
2 /70
( ) 6 /12

متوسط

- 6 /21

( ) 6 /01
های رسانه ای

هر چهار عامل

متوسط

- 6 /27
- 6 /26
- 6 /29

نتايج آزمون كالموگروف – اسميرنوف نشان مي دهد كه توزيع متغيرهاي تحقياق نرماال نمي باشاد (  ) P>6 /61و بناابراين از
آزمون هاي غيرپارامتريك به منظور آزمون فرض هاي آماري استفاده شده است.
فرضیه های پژوهش
فرضیه ی شماره  : 9وضعیت سواد رسانه ای معلمان منطقه مورد مطالعه مناسب مي باشد.
جدول شماره  :0وضعیت سواد رسانه ای معلمان

باتوجه به جدول شماره  1مي توان نتيجه گرفت كه وضعيت سواد رسانه اي معلمان منطقه مورد مطالعه متوسط رو به باال
هست و وضعيت آن ها قابل قبول مي باشد وبه نو عي با توجه به يافته هاي اين جدول مي توان گفت كه از بين مولفه هاي
سواد رسانه اي توانايي تحليل و ارزيابي با ميانگين  8 /26بيشترين وساير مولفه ها به ترتيب از بيشترين به كمترين شامل تفكر
انتقادي (  ، ) 8 /11توانايي توليد و ارتباط با پيام هاي رسانه اي (  ) 2 /09وتوان ايي دسترسي و استفاده از رسانه ها (  ) 2 /19مي
باشد.
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 فرضیه ی شماره  : 2بین میزان سواد رسانه ای معلمان منطقه مورد مطالعهه و توسهعه تفکهر انتقهادی رابطههمعناداری وجود دارد.
جدول شماره  : 6ارتباط بین میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش و توسعه تفکر انتقادی
م تغیر

آماره

سواد رسانه ای

توسعه تفکر انتقادی

ضريب همبستگي اسپيرمن

6 /91

سطح معناداري

6 /661

تعداد

05

جدول شماره 0ارتباط بين ميزان سواد رسانه اي معلمان و توسعه توسعه تفكر انتقادي را نشان مي دهد  ،با توجاه باه مقادار
بدست آمده توسط آزمون اسپيرمن مي توان ب ه رابطه ي مستقيم بين متغييرهاي سواد رسانه اي دبيران و توسعه تفكر انتقادي
اشاره نمود ؛ به نوعي كه هرچقد ميزان سواد رسانه اي دبيران باال باشد توسعه تفكر انتقادي نيز بيشتر است و هرچقاد ميازان
سواد رسانه اي دبيران منطقه مورد مطالعه در سطح پاييني باشد توسعه تفكر انتقادي نيز در سطح پاييني مي باشد.
 فرضیه شماره سوم :بین میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش و نحوه جامعه پذیری دانش آموزان دردبیرستان های دخترانه رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره  : 1ارتباط بین میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش و نحوه جامعه پذیری دانش آموزان
متغیر

آماره

سواد رسانه ای

جامعه پذیری دانش آموزان

ضريب همبستگي اسپيرمن

6 /61

سطح معناداري

6 /661

تعداد

05

طبق نتايج آزمون اسپيرمن بين ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد.يعني هرچه ميزان ساواد رساانه اي دبياران منطقاه
مورد مطال عه بيشتر باشد ميزان جامعه پذيري دانش آموزان در سطح باالتري قرار دارد و هرچه ميزان ساواد رساانه اي دبياران
منطقه مورد مطالعه در سطح پاييني باشد ميزان جامعه پذيري دانش آموزان نيز در سطح پايين تار ماي باشاد.بنابراين باين
متغييرهاي مذكور همبستگي مثبت و رابطه ي مستقيمي وجوددارد.
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فرضیه ی شماره سوم  :بین میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش و شکل گیری دیدگاه انتقادی دانش
آموزان بر رسانه ها در دبیرستان های دخترانه رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره  : 0ارتباط بین میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش و شکل گ یری دیدگاه انتقادی دانش
آموزان بر رسانه ها
متغیر

آماره

سواد رسانه ای

دیدگاه انتقادی

ضريب همبستگي اسپيرمن

6 /87

سطح معناداري

6 /662

تعداد

05

يافته هاي تحقيق حاضر نشان از اين دارد كه هرچه سواد رسانه اي دبيران افزايش پيدا كند و بيشتر باشد موجب توسعه ي
ديدگاه دانش آموزان و ايجاد تفكر انتقادي در آنان مي شود و هرچه معلمان سنتي تر وبه دور از سواد رسانه اي باششند موجب
مي شود كه دانش آموزان نيز همانند دبيران خود ديدگاههاي سنتي و غير قابل نقد داشته باشند و با هر توضيحي قانع شوند ،
به همين جهت مي توان گفت بين م تغييرهاي تحقيق همبستگي مثبت وجوددارد.
فرضیه ی شماره چهارم  :بین میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش و مواجهه دانش آموزان با رسانه ها و
محتوای آنها در جامعه آماری مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره  :1ارتباط بین میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش و مواجهه دانش آموزان با رسانه ها و
محتوای آنها
متغیر

آماره

سواد رسانه ای

مواجهه دانش آموزان با رسانه ها و محتوای

ضريب همبستگي اسپيرمن

6 /81

آنها

سطح معناداري

6 /661

تعداد

925

ميزان سواد رسانه اي دبيران مي تواند تاثيرات مثبتي برروي جامعه دانش آموز در هركشوري داشته باشد زيرا رسانه ها در
كنار تاثيرات مثبت داراي تاثيرات منفي نيز هستند  ،در نتيجه بايد از ميان تاثيرات منفي و مثبت  ،به جداي گزيني تاثيرات
مثبت اقدام نماييم ؛ لذا هرچه ميزان سواد رسانه اي دبيران باالتر باشد موجب مي شود تا دا نش آموزان را به سمت مناسب در
راستاي استفاده از رسانه ها و بهره گيري از محتواي انها استفاده نمود.به همين دليل رابطه ي مستقيمي بين اين دو متغيير
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وجوددارد و ميزان زياد يا كم بودن سواد رسانه اي دبيران بر بهره گيري مناسب يا نامناسب دانش آموزان از رسانه ها و محتواي
آن تاثير جدي خواهد داشت.

فرضیه ی شماره پنجم  :بین پایگاههای اقتصادی واجتماعي معلمان و استفاده از رسانه های مکتوب رابطه ی
معناداری وجوددارد.
جدول شماره  :95ارتباط بین پایگاههای اقتصادی واجتماعي معلمان و استفاده از رسانه های مکتوب
متغیر

آماره

پایگاه اقتصادی و اجتماعي

میزان استفاده از رسانه های مکتوب

ضريب همبستگي اسپيرمن

6 /069

سطح معناداري

6 /660

تعداد

05

با توجه به ميزان نتايج بدست آمده و سطح معناداري و ضريب همبستگي بدست آمده مي توان گفت كه با توجه به اينكه
نتيجه بدست آمده  6 /069مي باشد و چون نتيجه بدست آمده از  6 /61بزرگتر است ؛ بنابراين مي توان گفت كه فرضيه رد مي
شود و رابطه ي معناداري بين دو متغيير مطرح شده وجود ندارد.
فرضیه ی شماره ششم  :بین پایگاههای اقتصادی واجتماعي معلمان و استفاده از اینترنت رابطه ی معناداری
وجوددارد.
جدول شماره  :99ارتباط بین پایگاههای اقتصادی واجتماعي معلمان و استفاده از اینترنت
متغیر

آماره

پایگاه اقتصادی و اجتماعي

میزان استفاده از اینترنت

ضريب همبستگي اسپيرمن

6 /61

سطح معناداري

6 /666

تعداد

925
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با توجه به ميزان نتايج بدست آمده و سطح معناداري و ضريب همبستگي بدست آ مده مي توان گفت كه با توجه به اينكه
نتيجه بدست آمده  6 /61مي باشد و چون نتيجه بدست آمده از  6 /61كوچكتر است ؛ بنابراين مي توان گفت كه فرضيه
مطرح شده تاييد و رابطه ي معناداري بين دو متغيير مطرح شده وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری :
فناوري يك ابزار قدرتمندي است .شيفتگي بيش از حد در برابر اين ابزار و يا حتي نفي آن به خاطر فراهم نبودن ساير امكانات
يا حتي مسايل انگيزشي كاري نابجاست به نحوي كه حاصلش عقب ماندن هر چه بيشتر كشورها در مقايسه با ساير كشورها و
يا حتي كشورهاي همسايه است .باالترين ميزان موفقيت در امر استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در يادگيري زماني
حاصل مي شود كه از سردرگمي و بهت زدگي در مورد فناوري اطالعات و ارتباطات خارج شويم و ذهن و احساسات خود را با
شگفتي هاي يادگيري متمركز كنيم .تبيين سياستگذاري آموزشي صحيح شفافيت و جامعيت در سياست ها و هدفمندي
سياستگذاري هاي اجرايي است كه فضاي مناسب براي استفاده قابليت هاي فناوري را فراهم مي كند .قانون ها و الزاماتي كه
استفاده از فناوري ها را براي مقاصد مفروض ،تسهيل يا سخت مي نمايد ،اهميت دارد .مسئله اي كه وجود دارد آن است كه
هنوز در بسياري از كشورها معلمان و دا نش آموزان استفاده از كامپيوتر را در يك حالت نمايشي دنبال مي كنند ،در صورتي كه
استفاده از فناوري اطالعات در عرصه محتواي عمومي برنامه در سي مورد غفلت واقع شده است يا به اندازه كافي استفاده نشده
است .مسلما اين معلمان هستند كه كليد كاربرد اثربخش فناوري در جهت بهبود يادگيري را در دست دارند ،اما اگر معلمان
كامال درک نكنند كه چگونه به طور موثري فناوري اطالع
هاي كالني كه در نوآوري هاي فناوري اطالعات

را براي پيشبرد يادگيري دانش آموزان به كاربرند ،سرمايه گذاري

صورت گرفته به آساني و در خواهد رفت.

بهترين روش برا ي اشاعه استفاده از فناوري هاي جديد آموزشي در كالس هاي درس اين است كه بكوشيم زود پذيرها
(معلماني كه از نظر شرايط نزديك به نوآورها هستند) اين پديده ها را به منزله هنجار يا ارزش بپذيرند .با توجه به متغير بودن
سواد اطالعاتي در هر فرهنگ و اجتماع ،نياز است مفهوم سواد اطالعاتي در بافت هاي گوناگون از جمله مدارس مورد بررسي
قرار گيرد  .توسعه سواد خواندن كه از اهداف اصلي درس فارسي است ،بخشي از سواد اطالعاتي است و پايه هاي آن در دوره
ابتدايي گذاشته مي شود .فهم ماهيت سواد اطالعاتي در درس فارسي ،ضمن درک بيشتر ماهيت سواد اطالعاتي در بافت
مدارس ،كمك مي كند بتوان در امر آموزش و ارزشيابي سواد اطالعاتي در مدارس به نحو مطلوب تري عمل نمود.سواد فناورانه
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موجب افزايش دانش ،نگرش و مهارتهاي معلمان نسبت به فناوري مي شوند .معلماني كه داراي سواد فناورانه اند درک عميقي
از فناوري دارند ،آ نها معايب و مزاياي فناوريهاي توليد شده را مي توانند مورد ارزيابي قرار دهند ،بنابر نياز دانش آموزان و
كالس درس دست به تهيه و توليد فناوري هاي جديد بزنند ،ابزارهاي ارتباطي را براي كارايي كالس درس به كار بگيرند و
فناوري را براي تعيين و حل مسائل پيچيده در زمينه هاي واقعي به كار بگيرند ،در تحقيق حاضر با استفاده از ابزارپرسشنامه به
سنجش ميزان سواد رسانه اي جامعه آماري منطقه مورد مطالعه پرداختيم  ،در اين تحقيق با توجه به نتايج بدست آمده
مشخص شد كه  62 /1درصد از جامعه آماري مورد نظر روزانه 0تا 16ساعت از رسانه هاي م كتوب و رسانه هاي اينترنتي
استفاده مي كنند و اين نشان از استفاده از رسانه هاي مختلف را دارددر ادامه تحقيقات مشخص شد كه كه وضعيت سواد
رسانه اي معلمان منطقه مورد مطالعه متوسط رو به باال هست و وضعيت آن ها قابل قبول مي باشد وبه نوعي با توجه به يافته
هاي تحقي ق مي توان گفت كه از بين مولفه هاي سواد رسانه اي توانايي تحليل و ارزيابي با ميانگين  8 /26بيشترين وساير
مولفه ها به ترتيب از بيشترين به كمترين شامل تفكر انتقادي (  ، ) 8 /11توانايي توليد و ارتباط با پيام هاي رسانه اي ( ) 2 /09
وتوانايي دسترسي و استفاده از رسانه ها (  ) 2 /19مي باشد.در ادامه تجزيه و تحليل تحقيق به بررسي ارتباط بين ميزان سواد
رسانه اي دبيران آموزش و پرورش و توسعه تفكر انتقادي آنان پرداخته شد  ،با توجه به مقدار بدست آمده توسط آزمون
اسپيرمن مي توان به رابطه ي مستقيم بين متغييرهاي سواد رسانه اي دبيران و آموزش تفكر انتقادي اشاره نمود ؛ به نوعي كه
هرچقد ميزان سواد رسانه اي دبيران باال باشد توسعه مدل آموزش رسانه اي نيز بيشتر است و هرچقد ميزان سواد رسانه اي
دبيران منطقه مورد مطالعه در سطح پاييني باشد توسعه مدل آموزش رسانه اي نيز در سطح پاييني مي باشد بنابراين اين
نتيجه نشان دهنده ي ميزان اهميت سواد رسانه اي در توسعه تفكر انتقادي مي باشد.و همچنين نتيجه هاي يافته هاي بدست
آمده نشان داد كه ؛ هرچه سواد رسانه اي دبيران افزايش پيدا كند و بيشتر باشد موجب توسعه ي ديدگاه دانش آموزان و ايجاد
تفكر انتقادي در آنان مي شود و هرچه معلمان سنتي تر وبه دور از سواد رسانه اي باشند موجب مي شود كه دانش آموزان نيز
همانند دبيران خود ديدگاههاي سنتي و غير قابل نقد داشته باشند و با هر توضيحي قانع شوند  ،به همين جهت مي توان گفت
بين متغييرهاي تحقيق همبستگي مثبت وجوددارد و همچنين مي توان اشاره كرد كه ؛ هرچه ميزان سواد رسانه اي دبيران
باالتر باشد موجب مي شود تا دانش آموزان را به سمت مناسب در راستاي استفاده از رسانه ها و بهره گيري از محتواي انها
استفاده نمود.به همين دليل رابطه ي مستقيمي بين اين دو متغيير وجوددارد و ميزان زياد يا كم بودن سواد رسانه اي دبيران
بر بهره گيري مناسب يا نامناسب دانش آموزان از رسانه ها و محتواي آن تاثير جدي خواهد داشت .در پايان تحقيق به بررسي
رابطه ي استفاده از سواد رسانه اي مكتوب و سواد رسانه اي اينترنتي با پايگاه اجتماعي و اقتصادي جامعه آماري نموده ايم كه
مشخص شد ك ه بين سواد رسانه اي مكتوب و و پايگاه اقتصادي واجتماعي هيچ نوع رابطه اي وجودندارد و برخالف ان بين
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سواد رسانه ي اينترنتي با پايگاه اجتماعي و اقتصادي رابطه ي معناداري وجوددارد ؛ به طور كلي مي توان گفت كه بين سواد
رسانه اي دبيران آموزش و پرورش با توسعه تفكر ا نتقادي رابطه ي معناداري داشته و تاثير مثبتي مي تواند داشته باشد.
پیشنهادات کاربردی :
 )1برگزاري كالس هاي ضمن خدمت براي معلمان در جهت ارتقا سواد اطالعاتي
 )2برگزاري آزمون ها و دوره هاي آموزشي براي دانش آموزان در راستاي افزايش سواد اطالعاتي
 )8گنجاندن واحدهاي درسي براي دانش آموزان در برنامه ريزي درسي آنان.
 )6محتواي درس و شيوه هاي اجرا و ارزشيابي طوري باشد كه با استفاده از رايانه ها همخوان باشند و يادگيري مهارت
ها در ارزشيابي و زندگي فراگير ،محسوس باشد.
 )1تشويق معلمان در راستاي استفاده از روش هاي نوين تدريس در راستاي افزايش سواد اطالعاتي دانش آموزان.

منابع و مأخذ :
 .1ايزدي ،رضا ،) 1806 (،فناوري هاي نوين و آموزش مولد ،نشر ديدار.
 .2اتكينسون ،ديويد و مارک رابوي(  ،) 1806راديو  -تلويزيون خدمت عمومي (چالش قرن بيست و يكم) ،ترجمه
مرتضي ثاقب فر ،تهران :انتشارات سروش.
 .8ارجمندي ،غالمرضا . 1801 ،مهارت هاي سواد رسانه اي .در كتاب مهارت هاي زندگي(  ) 1ويراستار دكتر بهمن
زندي. 01- 76 ،تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور.

 .6انتخابي ،امير .شهرود و رجبي ،سيد مسعود ، 1809 ،بررسي و تحليل سطوح مختلف سواد رسانه اي ،پژوهشنامه
سواد رسانه اي ،انتشارات مركز تحقيقات استراتژيك ،مجمع تشخيص مصلحت نظام.
 .1باكينگهام ،ديويد؛  .1807آموزش رسانه اي ،ترجمه حسين سرافراز ،چاپ اول ،تهران :ناشر دانشگاه امام صادق

(ع).
 .0حافظ نيا ،محمدرضا (  .) 1808مقدمهاي بر روش تحقيق در علوم انساني ،چاپ دهم ،تهران :سمت.

 .9دوبونو ،ادوارد (  ) 1806؛ «تفكر جانبي  ،فن آموزي جديد در مديريت ذهني؛ ترجمه عباس بشارتيان ،شركت
چاپ قدس
 .0آراسته ،حميدرضا (  " .) 1801دانشگاه مجازي ،مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي"  .مجلهي رهيافت،
شماره  ،20زمستان.

 .7اينگريد و ريكماير  ،1802ضرورت آموزش رسانه ،ترجمه محمد رضا حسن زاده ،تهران :فصلنامه پژوهش و
سنجش ،شماره  ،88سال دهم.
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 .16ببران ،صديقه ، 1802 ،سواد رسانه اي در برخورد با خشونت رسانه اي ،روزنامه ايران 28 ،مهرماه ف شماره
.2067
 .11بصيريان ،حسين و رضا ، 1801 ،درآمدي به سواد رسانه اي و تفكر انتقادي ،فصلنامه رسانه ،سال هفدهم ،شماره
6
 .12بليغ ،ناصر ، 1807 ،درآمدي بر سواد رسانه اي ،ماهنامه علمي تخصصي صداي جمهوري اسالمي ايران ،سال
دوم،شماره 9
 .18بهشتي ،زهرا " .) 1808 ( .بررسي نقش آموزش الكترونيكي در حل مشكالت آموزش سنتي"  .تهران :مجموعه
مقاالت دومين همايش آموزش الكترونيكي .
 .16پاتر ،جيمز ،1801 ،تعريف سواد رسانه اي ،ترجمه ليدا كاووسي ،فصلنامه رسانه ،سال هفدهم ،شماره 6
 .11تومن ،اليزابت، 1806 ،مهارت ها و راهبردهاي آموزشي رسانه ايف ترجمه حسن نورايي بيدختف فصلنامه رسانه،
سال دوازدهم،شماره اول
 .10چشم براه ،محسن (  " .) 1806گذري بر نقش فن آوري اطالعات در بهداشت و درمان"  .نشريهي صنايع ،شماره
 ،27زمستان
 .19رضايي بايندر ،محمد رضا ، 1802 ،بررسي نقش رسانه در آموزش مهارت هاي شهروندي و رفتارهاي مدني،
فصلنامه پژوهش و سنجش ،شماره 88
 .10سپاسگر ،مليحه ، 1801 ،رويكرد علمي به سواد رسانه اي ،فصلنامه پژوهش و سنجش ،سال دوازدهم ،شماره 66
 .17سلطاني فر ،محمد 1809 ،تحليل وضعيت سواد اينترنتي دانش آموزان سال سوم دبيرستان شهر تهران - 1800
 1801در مقايسه با مربيان و والدين آن ها ،فصلنامه نوآوري هاي آموزشي ،شماره  ،29سال هفتم ،دوره پاييز .
 .26شمسي فرد ،مهرنوش و دهداري ،زهره (  " .) 1808سيستم آموزشي هوشمند مبتني بر هستان شناسي"  .تهران،
مجموعه مقاالت دومين همايش آموزش الكترونيكي.

 .21قاسمي ،طهمورث ، 1801 ،سواد رسانه اي رويكرد جديد به نظارت ،فصلنامه رسانه ،سال هفدهم ،شماره 6
 . 22قاسمي ،محمد . 1800 .بررسي نقش رسانه ها در ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار  .فصلنامه نظم و امنيت
انتظامي .شم اره سوم .سال دوم
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