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مقدمه
سواد رسانه ای یکی از مهم ترین مسائل و چالش 
پژوهش  نتایج  است.  ایران  در  فضای مجازی 
ساالنه آینده پژوهی ایران، نشان می دهد که از 
میان 195 مسئله اصلی ایران در سال )1395( 
پنج مورد آن یعنی »آسیب پذیری امور مربوط 
هوشمند«،  تلفن  ابزارهای  از  خانواده ها  به 
در  آنالین  اجتماعی  شبکه های  از  »استفاده 
دیجیتالی  »ســواد  همراه«،  اینترنت  بستر 
همراه«،  تلفن  جدید  امکانات  با  مواجه  برای 
افشای حریم خصوصی در فضای  »معضالت 

سایر  و  مزاحمت  »کالهبرداری،  و  مجازی« 
موضوع  با  مستقیم  ارتباط  اینترنتی«  جرایم 

سواد رسانه ای دارد )آیندگان، 1395(.
سواد رسانه ای1 مجموعه ای از مهارت های قابل 
یادگیری است، که به توانایی دسترسی، تجزیه 
و تحلیل و ایجاد انواع پیام های رسانه ای اشاره 
دارد و یک مهارت ضروری در دنیای امروزی به 
شمار می رود. برای حرکت در محیط رسانه ای 
پیچیده امروز باید قادر به درک بهتر پیام های 

رسانه  ای باشیم.

1  media literacy
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تبیین ضرورت ارتقای سواد رسانه ای 
مبتنی بر سنتز پژوهی

حبیب�اله�مازندرانی��
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات
h.mazandarani40@gmail.com

چکید�ه
هدف این نوشتار تبیین چرایی و ضرورت توجه به موضوع سواد رسانه ای در 
دنیای معاصر است. در این پژوهش به اقتضای موضوع و هدف، شیوه سنتز 
پژوهی انتخاب گردید. در اولین گام، جستجوی پژوهش های مرتبط در دستور 
در  و  قرار گرفت  ارزیابی  پژوهش مورد  قرار گرفت، که در مجموع 80  کار 
نهایت 40 مقاله که معیارهای مدنظر را داشتند، انتخاب و مورد خوانش قرار 
گرفتند. نتایج مطالعات در پنج دسته : »اهمیت، ضرورت و چرایی پرداختن 
به سواد رسانه ای«، »سواد رسانه ای و دین«، »سواد رسانه ای و رسانه های 
نوین«، »سواد رسانه ای و آموزش« و »سواد رسانه ای و جامعه« تقسیم بندی 
شد. یافته های این سنتز نشان می دهد که ضرورت پرداختن به موضوع سواد 
اگر  لذا  است.  آشکار  ضرورت  یک  امروز  شده  رسانه ای  دنیای  در  رسانه ای 
بخواهیم در جامعه ای زندگی کنیم که افراد آن جامعه از سالمت جسمی، روحی 
و روانی برخوردار باشند باید افراد جامعه سواد رسانه ای را کسب کنند تا بتوانند 
پیام های رسانه های جمعی را با داشتن مهارت تفکر انتقادی تجزیه و تحلیل 

کنند تا به صحت و سقم آن ها دست یابند.
واژگان�کلید�ی

رسانه، سواد رسانه ای ، سنتز پژوهی، مصرف رسانه ای.
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تبیین  به  ابتدا  است  درصدد  حاضر  پژوهش 
رسانه ای  سواد  موضوع  ضــرورت  و  اهمیت 
بپردازد، سپس با تجمیع  یافته ها به سؤاالت زیر 

پاسخ دهد:
y  سواد زمینه  در  پژوهش  تجمیع یافته های 

رسانه ای چه توجیهی برای تبیین اهمیت و 
ضرورت پرداختن به موضوع سواد رسانه ای 

دارد؟
y  سواد زمینه  در  پژوهش  تجمیع یافته های 

رسانه ای چه توجیهی از منظر، دین اسالم، 
برای تبیین اهمیت و پرداختن به موضوع 

سواد رسانه ای دارد؟
y  سواد زمینه  در  پژوهش  تجمیع یافته های 

رسانه ای چه توجیهی در دنیای، رسانه های 
جدید به موضوع سواد رسانه ای دارد؟

y  سواد زمینه  در  پژوهش  تجمیع یافته های 
اهمیت  منظر،  از  توجیهی  چه  رسانه ای 
آموزش و ضرورت پرداختن به موضوع سواد 

رسانه ای دارد؟
y  سواد زمینه  در  پژوهش  تجمیع یافته های 

و  جامعه  منظر،  از  توجیهی  چه  رسانه ای 
موضوع  به  پرداختن  تبیین  برای  اجتماع 

سواد رسانه ای دارد؟
روششناسی

روش به کار رفته در این پژوهش سنتز پژوهی 
این اصل است که  است، که عملیاتی کردن 
علم قابلیت تجمیع یا تراکم نظامند دانش های 
تولید شده پیشین را دارد )چالمز، هجز و کوپر، 
2002( و در پی پاسخ به این سؤال است که 
نتیجه واحد همه یافته های پژوهشی گذشته 
چیست؟ مربی، معلم و سیاست گذار در نهایت 
در برابر سؤال های خویش چه اقدام عملی را 
انجام دهند؟ چرا که در نظر گرفتن پژوهش 
به صورت منفرد نه تنها گاهی اوقات تکلیف 
نمی کند،  تعیین  سؤالی  قبال  در  را  کنش گر 
بلکه یافته هایی گاه متناقض سبب گمراهی او 
می گردد )پرینگ، 2000(. سنتز پژوهی یکی از 
راه های نزدیک شدن است به آنچه کنش گران 
تلفیق  پی  در  زیرا  دارند.  انتظار  پژوهش  از 

دنبال  به  که  است  پژوهش هایی  یافته های 
پاسخگویی به سؤاالت پژوهی مشترک هستند.

سنتز پژوهی که گاهی معادل فراتحلیل کیفی 
خاص  مشخص های  ترکیب  می رود  کار  به 
سنتز  هدف  است.  تحقیق  ادبیات  مجموعه 
به  را  تجربی  تحقیقات  که  است  این  پژوهی 
منظور خلق تعمیم ها ترکیب کند )عبدلی و 
محمد حسنی،1394(  تعمیم هایی که در آن 

حد و مرزهای تعمیم نیز مشخص می شود.
سنتز پژوهی به نظریه هایی مربوط توجه دارد. 
تحقیقی را که پوشش می دهد به طور منتقدانه 
تعارضات  که  دارد  سعی  و  می کند  تحلیل 
موجود در ادبیات را حل و موضوعات اصلی را 
برای تحقیقات آینده مشخص نماید )کوپر و 

هد گز، 2009: 4(
سنتز پژوهی دارای انواع گوناگون است که با 
توجه به هدف و رویکرد های به کار گرفته شده 
در پژوهش های مورد تلفیق از میان آن ها دست 

به انتخاب زده می شود.
دو  در  را  پژوهی  می توان سنتز  کلی  به طور 
قرار  )عددی(  و کمی  )واژگانی(  دسته کیفی 
داد. آن هایی را که در دسته کمی قرار دارند 
بیشتر با مفهوم فراتحلیل می شناسیم )گالس، 
1976( هم اکنون فراتحلیل جایگاه خویش را 
به مثابه یک روش تحقیق مستقل و پیشرفته 
پیدا کرده است، به طوری که مراکز پژوهشی 
داده های  فراتحلیل  و  تلفیق  هدف  با  ویژه ای 
پژوهش های پراکنده ایجاد شده است )تامس 

و پرینگ، 2004(
در حوزه پژوهش های کیفی نیز توسعه حوزه 
روش های  به  منجر  روش شناسانه  و  نظری 
و  فراروایت  همچون  پژوهی  سنتز  از  نوینی 
فرامردم نگاری، سنتز مضمونی، سنتز متنی و 
سنتز تفسیری، انتقادی شده است )با رانت پیچ 

و تامس، 2009(
ارائه  است،  مدنظر  حاضر  پژوهش  در  آنچه 
یافته های  نظام مند،  پژوهی  سنتز  از  نمونه ای 
پژوهش سه سال گذشته در حوزه سواد رسانه ای 

است، که به روش کیفی انجام شده است.
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سوادرسانهای
سواد رسانه  ای مفهومی قدیمی است، که اولین 
 )1965( سال  در  لوهان«  مک  »مارشال  بار 
دهکده  دوره  در  بود  معتقد  او  برد.  کار  به 
نام  به  انسان ها به سواد جدیدی  باید  جهانی 
رسانه  ای  »سواد  یابند.  دست  رسانه  ای  سواد 
مجموعه  ای از چشم اندازها است که ما به طور 
از  برای قرار گرفتن در معرض رسانه  فعاالنه 
آن ها بهره برداری می کنیم تا معنای پیام هایی را 
که با آن ها مواجه می شویم، تفسیر کنیم. سواد 
ارتباطات  حوزه  در  جذابی  مبحث  رسانه  ای 
است که می کوشد خواندن سطرهای نانوشته 
رسانه  ای نوشتاری، تماشای پالن های به نمایش 
درنیامده تلویزیون، سینما، ماهواره یا شنیدن 
صداهای پخش نشده از رسانه های شنیداری 
را به مخاطبان بیاموزد. مخاطب ما باید بداند، 
سواد رسانه  ای به معنای »تماشا کردن نیست« 
بلکه به معنی »توجه کردن« با دقت نگاه کردن 

و انتقادی فکر کردن است.
فرایندی  رسانه ای،  سواد  که،  آن  خالصه 
و  تغییر  حال  در  دائما  که  است،  مادام العمر 
دگرگونی است. »در واقع، هدف سواد رسانه  ای 
این است که به مردم کمک کند تا به جای 
باشند،  فرهیخته  مصرف کنندگانی  که  آن 

شهروندانی فرهیخته شوند«.
به  سفری  مثابه  به  رسانه  ای  سواد  افزایش 
آن  از  که  است  بهتر  چشم اندازهای  مقصد 
بهتر  انتخاب های  و  نگریست  رسانه  به  بتوان 
که  در حال حاضر  داد.  انجام  و هدفمندتری 
دیش های ماهواره  ای رفته رفته بام های منازل 
ما را به تسخیر خود درآورده اند و اینترنت به 
واقعیتی از زندگی تبدیل شده است. با دیدن 
شمایل عجیب و غریب بعضی از جوانان، که 
با  و  کشور  این  غنی  فرهنگ  با  قرابتی  هیچ 
سابقه فرهنگی کهن آن ندارد، می توان پی برد 
که تنها با ممنوع کردن بهره وری از فناوری های 
تمایل  و  کرد  مقابله  آن ها  با  نمی توان  نوین 
جوانان به استفاده از آن ها را کاهش داد، بلکه 
باید تک تک افراد جامعه از آگاهی و دانش الزم 

برخوردار شوند تا بتوانند به درستی از رسانه ها 
استفاده کرده و از آثار سو آن تا حد ممکن در 

امان باشند«.
نهادها و شوراهای بین المللی در سطح جهان 
را  رسانه  ای  سواد  سیاست گذاری  وظیفه  که 
برعهده دارند، تعاریف متعددی پیرامون سواد 
رسانه  ای ارائه دادند که در زیر به چند نمونه از 

آن ها اشاره خواهیم داشت:
1. در سال )1992( در کنفرانس راهبرد ملی 
در زمینه سواد رسانه  ای در ایاالت متحده، سواد 

رسانه  ای این گونه تعریف شده است:
»دسترسی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید 

رسانه های چاپی و دیجیتال«.
y  مرکز آمریکایی سواد رسانه  ای1، انجمن ملی

آموزش رسانه2
y  سه که  رسانه3  آموزش  ائتالف  جنبش  و 

رسانه  ای  سواد  آموزش  ائتالف  حامی  نهاد 
در ایاالت متحده هستند این مؤلفه ها را با 

تغییرات اندکی مورد استفاده قرار داده اند.
به عنوان مثال، از منظر انجمن ملی آموزش 
توانایی  یعنی  رسانه  ای  سواد  رسانه ای،  سواد 
دسترسی، تحلیل، ارزیابی و تولید اطالعات در 
قالب های متنوع رسانه  ای که شامل پیام های 

چاپی و غیر چاپی است.
بنیان گذاران مرکز سواد رسانه ای، الیزابت تامن 
رسانه  ای  سواد  که  آن هستند  بر  جولز4  تا  و 
یک عامل کلیدی در آموزش مهارت های تفکر 
مورد  در  بدبینی  و  تردید  ارتقای  و  انتقادی 

پیام های رسانه  ای است.
هورتون5 نیز تعریف دیگری از سواد رسانه  ای ارائه 
می دهد. در نظر او، سواد رسانه ای، دسترسی، 
تجزیه و تحلیل و تولید ارتباط در شکل های 

گوناگون رسانه و مصرف انتقادی محتوا است.

1. American Center For Media Literacy. CML

2. National Association for Media Education, 
NAMLE

3.Action Coalition For Media Education. 
ACME

4. Thoman and Jolls

5. Horton
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مؤسسه آفکام1 نهادی در انگلستان که در زمینه 
مقررات گذاری سواد رسانه  ای کار می کند، سواد 
سواد  می کند.  تعریف  گونه  این   را  رسانه  ای 
ایجاد  و  درک،  دسترسی،  توانایی  رسانه ای، 

ارتباط در بافت های گوناگون است.
در اروپا، تعبیری که در دهه )1990( از سواد 
رسانه  ای پدیدار شد و پنج عنصر، دسترسی، 
استفاده، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و ایجاد ارتباط 
را شامل می شد، در بیشتر پیشینه های علمی و 
سیاست گذاری ها به چشم می خورد. کمیسیون 
اروپا چندی قبل تعریفی از سواد رسانه  ای ارائه 
کرده است، که اعضای گروه متخصصان سواد 
رسانه  ای اتحادیه اروپایی نیز آن را اعتبارسنجی 

و تأیید کرده اند:
توانایی دسترسی، استفاده، تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی، قدرت تصاویر، اصوات، پیام هایی که در 
جهان کنونی به صورت روزانه با آن ها مواجه 
فرهنگ  از  انکارناپذیری  بخش  و  می شویم 
همچنین  می دهند،  تشکیل  را  ما  معاصر 
که  رسانه هایی  با  مؤثر  ارتباط  ایجاد  توانایی 
افراد به آن ها دسترسی دارند. سواد رسانه  ای به 
همگی رسانه ها از جمله تلویزیون، فیلم، رادیو، 
موسیقی، رسانه های چاپی )مکتوب(، اینترنت 
نوین  ارتباطی دیجیتالی  فناوری های  و دیگر 

مرتبط می گردد.
نهادهای  این  تعریف  به  توجه  با  در مجموع، 
سیاست گذار و تعاریفی که در کنفرانس های 
معتبر علمی از جمله کنفرانس رهبری ملی 
ارائه شده می توان سواد رسانه  ای را این گونه 

تعریف کرد:
استفاده،  دسترسی،  توانایی  رسانه ای،  سواد 
تحلیل، ارزیابی و تولید پیام در قالب های متنوع 

رسانه  ای اعم از چاپی و غیر چاپی است.
»مائورین بارون« مدیر بخش چندرسانه  ای و 
انگلیسی  زبان  آموزشکده  مدیره  عضو هیئت 
مؤلفه های  جز  را  رسانه  ای  سواد  مونترال، 
افراد  امروزه  می نویسد:  و  می پندارد  باسوادی 

1.  Ofcom

باسواد باید بتوانند:
y  با ارزیابی و کار  توانایی رمزگشایی، درک، 

اشکال مختلف رسانه را داشته باشند.
y  بخوانند، ارزیابی کنند و متن، تصویر و صدا

بیافرینند یا ترکیبی از این عناصر را داشته 
باشند.

در آمریکای شمالی، از سواد رسانه  ای تعریف 
تعریف،  این  در  است.  شده  ارائه  وسیع تری 
از  از مجموعه  ای  است  عبارت  رسانه  ای  سواد 
شایستگی های ارتباطی که توانایی، دسترسی، 
ارزیابی و تعامل اطالعاتی در اشکال  تحلیل، 
متفاوت پیام های چاپی و غیر چاپی را دارا ست.

علم  متخصصان  از سوی  ایران  کشورمان  در 
سواد  از  مختلفی  تعاریف  ارتباطات،  و  رسانه 
آقای  از جمله،  به عمل آمده است،  رسانه  ای 
دکتر یونس شکرخواه در تعریف سواد رسانه  ای 
می گوید: سواد رسانه  ای یک نوع درک متکی 
بر مهارت است، که بر اساس آن می توان انواع 
رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از 
استاد  این  کرد.  شناسایی  و  تفکیک  یکدیگر 
سواد  می گوید:  همچنین  ارتباطات  و  رسانه 
رسانه  ای می تواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد 
انفعالی و مصرفی خارج شده و  از حالت  که 
به معادله متقابل و فعاالنه  ای وارد شوند که در 
نهایت به نفع خود آنان باشد. سواد رسانه  ای 
نوعی ضرورت اجتماعی، شناختی و معرفتی 
است که براساس آن می توان آگاهی های الزم 
در حوزه های اجتماعی را در اختیار مخاطبان 

قرار داد )شربتیان، 1389: 69(.
به طور کلی سواد رسانه ای، تأکیدی است بر این 
مطلب که برخالف تصور رایج، درک پیام های 
رسانه  ای و اساسا شیوه رفتار با رسانه به دانش و 
مهارت های خاص نیاز دارد و در بیانی دقیق تر 
عبارت است از »مهارت تفکر استداللی و نقاد 
محتوای  درباره  بتواند  مخاطب  که  نحوی  به 

رسانه قضاوتی مستقل داشته باشد.
سواد اول گام رسانهای: مصرف رژیم

رسانهای
یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی در زندگی 
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هر فردی سالمت است. سالمت هم در امور 
جسمانی و فیزیکی الزم است، و هم در امور 
فضای  در  روانــی  سالمت  رفتاری.  و  روانــی 
بین  که  است  مهمی  موارد  از  یکی  رسانه ای 
و  جامعه شناسی  ارتباطات،  حوزه  دانشمندان 
روانشناسی مورد تأکید قرار گرفته است و سواد 
رسانه ای نوعی سالمت روانی و رفتاری را به 
مخاطبین رسانه ها در مواجه با آن ها می آموزد. 
باید گفت رژیم مصرف رسانه ای مهم ترین و 
ابتدایی ترین عامل برای بهره بردن صحیح از 
رسانه ها و همچنین سالمت روانی و رفتاری و 

در واقع گام اول سواد رسانه ای است.
همان طور که بدن انسان به طور طبیعی برای 
ادامه حیات خود به مواد غذایی احتیاج دارد، 
روح انسان هم نیاز به تغذیه دارد و اطالعات 
یکی از نیازهای مصرفی روح انسان است. امروزه 
اطالعاتی که انسان عصر اطالعات در طول یک 
روز دریافت می کند برابر همه اطالعاتی است 
که یک انسان قرن هجدهمی در طول عمر خود 
دریافت می کرد. حال سؤال اساسی این است 
که آیا روح انسان به این حجم انبوه اطالعات 
احتیاج دارد؟ بدیهی است که اطالعات بیش 
آسیب هایی  می تواند  پرخوری  مانند  اندازه  از 
از جمله آن که فرد را سطحی  داشته باشد، 
استرس های  با  را  او  و  بار می آورد  و کم عمق 
بیش از اندازه رو به رو می سازد. از آنجا که بشر 
امروز در عصر رسانه بیشتر اطال عات خود را از 
طریق رسانه ها و به ویژه رسانه های الکترونیکی 
دریافت می کند، بنابراین الزم است برای دچار 
نشدن به سوهاضمه اطالعاتی و مصون ماندن 
از عوارض پرخوری محتوایی یک رژیم مصرف 

رسانه ای صحیح اتخاذ نماید.
اهمیتوضرورتآموزشسوادرسانهای
روزافــزون  توسعه  با  مجازی  فضای  امــروزه 
اطالعات و ارتباطات، نقشی اساسی در زندگی 
پیدا  جوانان  و  نوجوانان  خصوصا  خانواده ها، 
نموده است. فعالیت در شبکه های مجازی همه 
ابعاد زندگی را دربرمی  گیرد. از قرار گذاشتن با 
دوستان گرفته تا کاریابی و غیره. بنابراین در 

شرایطی که زندگی همگانی با فضای مجازی 
ابعاد مختلف این  گره خورده است، توجه به 
پدیده، و آشنایی با فرصت ها و تهدیدهای آن 

امری ضروری به نظر می  رسد.
در  ماهواره  با  فیزیکی  مقابله  سال ها  تجربه 
در  توفیقی  تنها  نه  است،  کرده  ثابت  کشور 
زمینه مقابله با ماهواره تأثیر چندانی نداشته 
است بلکه گاه به شکست های جبران ناپذیری 

انجامیده است.
اندیشمندان حوزه ارتباطات و رسانه ها از حدود 
چند دهه پیش همواره دغدغه آسیب رسانی 
رسانه ها و آسیب پذیری شهروندان در جامعه 
را داشته اند و برای کاهش اثرات مخرب آن ها 
ایده ها و پیشنهاداتی را ارائه کرده اند. که یکی 
رسانه ای«  »سواد  تقویت  پیشنهادها،  این  از 

شهروندان در جامعه است.
با نگاهی به آمار مصرف رسانه  ای در ایران پی 
به اهمیت و ضرورت آموزش رسانه  ای در کشور 
بیش از پیش احساس می شود طبق آمار سایت 
اینترنت که در سال )2015( منتشر  جهانی 
شده است: »جمعیت کاربر اینترنت در ایران 
46 میلیون و هشتصد هزار نفر یعنی معادل 
57/2 جمعیت کشور است. اما از این مهم تر 
گذشته  سال  اینترنت طی 15  کاربران  رشد 
است که حکایت از ضریب نفوذ باالی اینترنت 
در جامعه دارد. این ضریب نفوذ از 3/8 در سال 
2000 به 57/2 در سال 2015 رسیده است« 

)سایت آمار جهانی اینترنت 2015(.
با  مقابله  ابزارهای  از  یکی  دیگر  سویی  از 
آموزش  رسانه ای«  »جنگ  و  نرم«  »جنگ 
سواد  به  دادن  اولویت  و  رسانه  ای  ســواد 
برای  حیاتی  مهارتی  عنوان  به  رسانه  ای 
شهروندان در قرن 21 است. سواد رسانه  ای 
هژمونی  مقابل  در  باشد  پادزهری  می تواند 
رسانه  ای و شهروندان را در مواجه با محتوای 
همچنین  نماید.  واکسینه  رسانه  ای  پیام های 
آموزش سواد رسانه  ای به عنوان مهارتی جهت 
به  منجر  که  است  رسانه  ای  جنگ  با  مقابله 
افزایش ظرفیت تحلیل شهروندان در مواجه 
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آنان  تا  باعث می شود  و  با رسانه ها می گردد 
پیام های  محتوای  تسلیم  که  آن  جای  به 
رسانه  ای شوند و منفعالنه هر آنچه را دریافت 
می کنند، بپذیرند، تالش نمایند تا به عنوان 
یک مخاطب فعال، معنای نهفته در پیام ها را 
درک و به رمزگشایی و ارزیابی پیام ها بپردازند 
و برخوردی فعاالنه با پیام های رسانه  ای داشته 

باشند.
برای رسانهای سواد آموزش اهداف

مخاطبین
سواد رسانه  ای اهداف خاص را برای مخاطبین 
دربر دارد که به اختصار به برخی از اهداف آ  ن ها 

اشاره می کنیم:
از . 1 پیام  تشخیص  رسانه  ای  سواد  هدف 

و  تأثیرات  که  است  متنوعی  رسانه های 
مفاهیم متفاوتی از خود به جای گذاشته و 
قصد هوشیاری مخاطب را دنبال می کند.

سواد رسانه ای، مهارت پایه سازماندهی . 2
اطالعاتی را به مخاطب انتقال می دهد و 
از این طریق توانایی رویارویی با بمباران 

اطالعاتی را پیدا می کند.
سواد رسانه ای، مخاطب را در مقابل امواج . 3

راحتی  به  تا  کرده  هوشیار  الکترونیکی 
تسلیم پیام های آن ها نشود.

رسانه ها . 4 منفی  تأثیر  از  رسانه ای،  سواد 
بر عامه مخاطب، به ویژه دانش آموزان و 

دانشجویان می کاهد.
اخبار، . 5 از  را  مخاطب  رســانــه ای،  ســواد 

آگهی های رسانه  ای و برنامه های غیرحضوری 
سرگرم کننده مصونیت می بخشد.

دانش . 6 و  اطالعات  ذخیره  به  توجه  با 
شناختی  مهارت های  استفاده کننده، 

مخاطب را ارتقا می بخشد.
توسعه تفکر انتقادی، خالقانه و موشکافانه . 7

در بین دانش آموزان و دانشجویان نسبت 
به محتوای رسانه ها )سلطانی فر، 1386: 

)109
شناخت اشکال بصری ارتباطات در کنار . 8

مهارت های خواندن، نوشتن و شنیدن.

بهتری . 9 شهروند  شما  از  رسانه  ای  سواد 
می سازد )پات کیمینگ(.

هدف سواد رسانه ای، آگاهانه در معرض . 10
رسانه ها قرار گرفتن است.

هدف سواد رسانه  ای ایجاد توانایی در افراد . 11
برای کنترل برنامه ریزی رسانه  ای است.

هدف اصل آموزش سواد رسانه ای، تولید . 12
خوب  را  محتوا  هم  یعنی  است.  محتوا 
تشخیص بدهیم و هم خوب تولید محتوا 

بکنیم.
مؤلفههایسوادرسانهای

چهار  به  می توان  رسانه  ای  سواد  آموزش  در 
مؤلفه توجه کرد: این چهار مؤلفه شامل ابعاد: 
شناختی، احساسی، زیبایی شناختی و اخالقی 
است. هرکدام از این چهار بعد بر دامنه متفاوتی 

از درک و فهم ما متمرکز است:
شناختی: بعد شناختی فرد را ملزم می کند .1

دهد.  گسترش  را  خویش  دانش  ساختار 
از  موضوع  یک  درباره  الزم  دانش  کسب 
طریق منابع متعدد رسانه  ای و دنیای واقعی 

باید صورت گیرد.
احساسی: در بعد احساسی- کنترل عواطف .2

رسانه های  پیام های  برابر  در  احساسات  و 
اهمیت ویژه  ای دارد.

شناختی .3 زیبایی  بعد  شناختی:  زیبایی
کمک به داوری و قضاوت درباره پیام و نحوه 
بازیگری،  نورپردازی،  ویراستاری،  تدوین، 
صحنه آرایی و ... است. همچنین در این بعد 
افراد به نحوه دستکاری ها و ترفندهای هنری، 

آگاهی می یابند.
اخالقی: بعد اخالقی سواد رسانه ای، قضاوت .4

درباره ارزش ها است. امروزه رسانه ها گاهی 
مرزهای اخالقی را زائل و الگوهای جدیدی 
از کنش و رفتار ارائه می دهند، بعد اخالقی، 
تمیز میان درستی و نادرستی است. از چنین 
منظری می توان گفت سواد رسانه ای، مدیریت 

و کاهش تأثیرات سواد رسانه ها است. 
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دستاوردونتایجپژوهشسالعنوانمقالهپدیدآورردیف

1
عبدالحسین 

کالنتری و حسن 
مومنی

سوادرسانه ای  به 
95مثابه سود- دفع ضرر

کنارگذاشتن رسانه ها در دنیای امروز غیرممکن است. پس باید درکنار 
رسانه ها ماند. اما با توجه به زمینه فرهنگی و ارزشی کشور و همچنین 
اصل قراردادن آن ز سوی دنیای رسانه ای که دیدی حمله ورانه ومدبرانه 
به آن دارد، باید با عقالنیت توام با حفظ ارزش ها، چنان از آن بهره 

گرفت که راهبرد )حداکثر نفع و دفع ضرر( تحقق یابد.

2
بهاره نصیری 
و بهاره بخشی 
و سید محمود 

هاشمی

اهمیت آموزش سواد 
رسانه ای در قرن 

بیست و یکم
95

برای شهروندان  اساسی  از ملزومات  آموزش سوادرسانه ای یکی 
آموزش سوادرسانه ای سبک  از  اصلی  محسوب می  گردد. هدف 
مهارت در مدیریت اطالعات، شناخت تأثیرات ممکن در استفاده 
از رسانه ها، و افزایش پتانسیل جهت انجام گفتمان دموکراتیک در 

جامعه جهانی است.

3
اکبرحسن زاده و 
مرتضی محمدی 

استانی
سوادرسانه ای، 

95ضرورت دنیای امروز
جدید  فرایندهای  پیامد  به  نسبت  را  مخاطب  سوادرسانه ای 
اطالعاتی آگاه کرده و جریان تصمیم گیری مستقل را در مقابل 

تبلیغات رسانه ها به مخاطبان فراهم می  آورد.

نفیسه زارع کهن4
ارتقای 

سوادرسانه ای،الزمه 
تحقق جامعه مدنی

95
و  کردن  آگاه  مدنی،  جامعه  تحقق  برای  ضروری  لوازم  از  یکی 
مشارکت دادن شهروندان است، که الزمه آن ارتقای سوادرسانه ای 

آنان است.

حمیدرضا 5
عسگری

سواد رسانه ای و 
نقش آن در سرمایه 
اجتماعی با رویکرد 

مشارکت زمان
95

طی 20 سال گذشته دنیا شاهد انفجاری در حوزه ارتباطات بوده 
اجتماعی  منابع مهم سرمایه  از  زنان  این که  به  توجه  با  است. 
هستند و از سویی شبکه های اجتماعی سرمایه هایی هستند که 
باعث انسجام اجتماعی می  شوند، لذا باید سرمایه های اجتماعی با 

شبکه های اجتماعی همکاری متقابل داشته باشند.

رقیه بقائی6
بررسی نقش سواد 
رسانه ای و تفکر 

انتقادی بر انتخاب 
آگاهانه مخاطبان

95

از  جامعه  آن  افراد  که  کنیم  زندگی  جامعه ای  در  بخواهیم  اگر 
سالمت جسمی ، روحی و روانی برخوردار باشند، باید افراد جامعه 
سواد رسانه ای را کسب کنند تا بتوانند پیام های رسانه ای جمعی را 
با داشتن مهارت تفکر انتقادی تجزیه و تحلیل کنند تا به صحت 

و سقم آن ها دست یابند.

جواد جلوانی و 7
هادی البرزی

سواد رسانه ای، 
95بصیرت، جنگ نرم

منظور از جنگ رسانه ای، استفاده از رسانه ها برای تضعیف کشور 
هدف است. جنگ رسانه ای یکی از برجسته ترین جنبه های جنگ 
نرم است و از تکنیک های اقناعی مختلف استفاده می کنند. به همین 
دلیل با گسترش روز افزون تکنولوژی دسترسی مردم به این رسانه ها 
گریزناپذیر است. لذا با آموزش و ارتقای سواد رسانه ای جامعه می  توان 
مردم عادی را که به صورت پنهان و نرم در زیر بمباران رسانه ای و 
عملیات روانی دشمن قراردارند، از حالت انفعالی بیرون آورد و به 

نیروهای اثرگذار و فعال برای تهدیدات نرم تبدیل کرد.

8
بهاره نصیری و 
آمنه بختیاری و 

فاطمه بدوری

سواداخالقی به عنوان 
یکی از رهیافت ها، 
سواد رسانه ای و 
مسئولیت اجتماعی

95
پیش نیاز هرگونه فعالیتی، توسعه سواد رسانه ای و گسترش اخالق 
و مسئولیت اجتماعی است و تا زمانی که ما نتوانیم سواد رسانه ای 
را نهادینه کنیم، نمی توان به استفاده از فرصت های موجود در 

پیام پرداخت.

9
حسین بصیریان 
جهرمی و رضا 
بصیریان جهرمی

درآمدی به 
سواد رسانه ای و 

تفکرانتقادی
95

آموزش سواد رسانه ای، تفکری انتقادی را مورد تأکید قرار می دهد 
افراد  و  شهروندان  تمام  برای  ضروری  و  الزم  مهارتی  را  آن  و 
یک جامعه برمی شمارد. بنابراین سیاست گذاران باید تمهیداتی 
بیندیشند تا از طریق آن، سواد رسانه ای به عنوان جزیی اساسی از 

زندگی هر شخص به حساب آید.

جدول1.مقاالتمرتبطباموضوع،اهمیت،ضرورتوچراییپرداختنبهسوادرسانهای
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جدول3.مقاالتمرتبطباموضوعسوادرسانهایورسانههاینوین

دستاوردونتایجپژوهشسالعنوانمقالهپدیدآورردیف

علیرضا 1
محمد 

پور

توسعه سواد 
رسانه ای در عصر 

فناوری نوین
95

سواد رسانه ای باید از سنین پایین و در بین آحاد افراد جامعه صورت گیرد. 
آموزش و پرورش و رسانه ها در امر آموزش سواد رسانه ای دخیل هستند و 
باید از الگوی آموزشی سایر کشورهای موفق همچون کانادا و ژاپن بهره گیری 

کنیم و با بومی کردن سواد رسانه ای با فرهنگ خویش انطباق دهیم.

مریم 2
صابری 

سواد رسانه ای 
و اطالعاتی، 

مفهومی نوین 
برای نیازهای 
عصر اطالعات

95

سواد رسانه ای و اطالعاتی، مفهوم نوینی است که بر اساس نیازهای عصر حاضر 
شکل گرفته است. برای زندگی بهتر در جامعه اطالعاتی و حرکت به سمت 
توسعه پایدار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری جدی در این زمینه هستیم. 
این امر مستلزم نهادینه کردن آموزش مهارت های الزم در کلیه سطوح آموزش 
)از پایه تا پیشرفته( و تدوین سر فصل های درسی متناسب با نیازهای مخاطبان 

گروه های مختلف اجتماعی و تهیه درسنامه ای غنی و مدرن است.

17

جدول2.مقاالتمرتبطباموضوعسوادرسانهایودین

دستاوردونتایجپژوهشسالعنوانمقالهپدیدآورردیف

1
کاظم موذن و 
سید مرتضی 

مفیدنژاد

درآمدی بر الگوی 
اسالمی سواد 

رسانه ای
95

آموزش سواد رسانه ای می  بایست با هدف تحقق پیشرفت و تعالی جامعه 
برنامه ریزی شود و هم راستا و هم جهت با سایر برنامه های تربیتی اسالمی 
قرارگیرد. در سواد رسانه ای اسالمی افراد می  آموزند که رسانه ها به ابزار 
تبلیغاتی کفر و نفاق بر ضد جریان حق تبدیل شده اند و دشمنان اسالم از 
این طریق در پی دین زدایی هستند. از سوی دیگر، رسانه ها همچون جریان 

کفر و نفاق در صدر اسالم، از ابزار شایعه، خدعه و دروغ بهره می  گیرند.

2
مرتضی چشمه 

نور و جابر 
پوریانی

راهبردهای سواد 
رسانه ای در 

ارتقای فرهنگ 
دفاعی

95
تأثیر سواد رسانه ای بر هویت فرهنگی و فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران تأثیر بسزایی دارد، لذا مهم ترین وظایف دولت و نهادهای اجرایی 
را، حفظ، گسترش و احیای فرهنگ دفاعی و ارزش های دفاع مقدس با 

بهره گیری از سواد رسانه ای پیشنهاد کردند.

علی حاجی 3
محمودی

انگیزه های دینی 
در گسترش سواد 

رسانه ای
95

آموزش رسانه ای و پژوهش رسانه ای نیاز جامعه امروز است و هر دو باید 
در جامعه پیگیری شود. وی دوران آغازین تحصیل را در گسترش این 

مهم بسیار مهم می  داند.

4
افسانه مظفری 
و محمدرضا 

راضی

جایگاه سواد 
رسانه ای در فقه 

رسانه
95

بایدها و نبایدهای فقهی و اخالقی جز الینفک سواد رسانه ای محسوب 
می  شود. عمل به مسئولیت های فردی و اجتماعی به صورت شایسته در 

گروه فقاهت اکبر در حوزه رسانه است.

جواد امین 5
خندقی

جایگاه سواد 
رسانه ای در امر 

تبلیغ دین
94

نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقدان سواد رسانه ای باعث بروز 
آسیب هایی همچون عدم رعایت  مقتضای حال، کوتاهی در پاسداری 
از دین، هدفمند نبودن استفاده از رسانه، نداشتن تفکر انتقادی ورود 

ناکارآمد به تولید و تربیت مبلغان می شود.

محمد جواد 6
محسن زاده

جایگاه رسانه در 
ترویج دین در 

بین عموم مردم 
به ویژه جوانان

95

یافته های تحقیق نشان از آن دارد که همزمان با پیشرفت بشر و بروز 
تکنولوژی های جدید ارتباطی و هنری اگر شیوه انتقال و جلوه گر ساختن 
پیام های دینی و ترویج مذهب با جذابیت بخشی در قالب های هنری 
استفاده از بستر پایگاه های وسایل ارتباط جمعی نوین، تشویق و اقناع 
مخاطبان شود و اهداف تبلیغی، اطالع رسانی و آموزشی خود را تأمین 

کرده و آثار و برکات فراوانی داشته باشد. 

7

راضیه شهوند 
پور

 و حمید رضا 
ساالر کیا

قرآن و سواد 
رسانه  ای با 

تأکید بر خبر و 
خبرنگاری

93

قضاوت  تا  می کند  کمک  قرآنی  آموزه های  مبنای  بر  رسانه ای  سواد 
صحیح تری از اخبار پیرامون خود داشته باشیم. قرآن در این زمینه بر 
مؤلفه هایی مانند: وظیفه مخاطب در مقابله با خبرگزاری ها و جریانات 
ناسالم خبری، وظیفه مخاطب در مواجه با محتوای خبر و راه های مواجه 

مخاطب با اخبار تأکید دارد.
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عباس 3
زمانی

خانواده مجازی، 
چالش شبکه های 
اجتماعی تلفن 
همراه در خانواده

95
نتایج پژوهش نشان می دهد که عمده کاربران شبکه های اجتماعی مجازی 
تلفن همراه استفاده مناسب و صحیحی از امکانات این شبکه ها نداشته و 

بیشتر برای وقت گذرانی از آن استفاده می  نمایند.

علی 4
قشمی

نقش رسانه ها در 
گفتمان سازی 
سواد رسانه ای 

دیجیتال
95

یافته های پژوهش به ما می گوید جهت تحقق گفتمان سازی در خصوص 
سواد رسانه ای و دیجیتال باید آموزش مستمری از سوی رسانه ای جمعه 
به گروه های اجتماعی جامعه، فرهیختگان و مخاطبان رسانه ها داده شد و 
اجتماعی  باالترین سطوح  تا  از درون خانواده ها  باید بستر سازی مناسبی 
انجام گیرد. همچنین باید افکار عمومی در این زمینه تشویق و ترغیب گردد.

5

فاطمه 
پازوکی و

 محمد 
زره ساز

سواد رسانه ای در 
پیوند با ردپای 
دیجیتال در 
فضای مجازی

95
کاربران باید با ناکارآمدی خود در مواجه با راحتی و زیر سؤال رفتن حریم 
شرکت های  مداوم  و  هماهنگ  تالش های  برابر  در  نیز  و  خود  شخصی 
نقض کننده حریم شخصی آن ها در ازای دریافت سود مالی مبارزه نمایند. از 

این رو است که مدیریت ردپای دیجیتال ضرورت می  یابد.

مسعود 6
کوثری

سواد رسانه ای و

 زندگی در عرصه 
عمومی نوین

95
بر عکس  نباید در معرض رسانه قرار گرفت،  سواد رسانه ای نمی  گوید که 
می خواهد فرد در معرض قرارگرفته را با وجوه مختلف رسانه و پیام چنان 

آشنا کند که فرد قادر به ارزیابی باشد.

7

عباس 
تقی 
زاده و 

محدثه 
تقی زاده

نقش سواد 
رسانه ای 
در کاهش 
آسیب های 

اجتماعی اینترنت 
محور

95
رابطه بین میزان سواد رسانه ای و میزان آسیب های اجتماعی اینترنت محور، 
رابطه وارونه و معکوس است. به عبارتی با افزایش سواد رسانه ای جوانان، 

میزان آسیب های اجتماعی اینترنت محور کاهش می  یابد.

طهمورث 8
قاسمی 

سواد رسانه ای، 
رویکردی نوین به 

نظارت رسانه ای
95

نبود زیرساخت های الزم ارتباطی با تأکید بر سه شناسه دسترسی، اتصال و 
رقابت، بی توجهی سیاست گذاران و برنامه ریزان در اختصاص ردیف بودجه ای 
به آموزش سواد رسانه ای، فقر دانش اطالعاتی و ارتباطی والدین نسبت به 
فرزندان و پایین بودن سواد رسانه ای والدین، آموزگاران و کارگزاران رسانه ای

یوسف 9
عباسی

سواد رسانه ای، 
ابزار کنترل 
جنگ نرم

95
توانمندی الزم در دانشجویان برای مقابله با جنگ نرم وجود ندارد، همچنین 
دختران نسبت به پسران بیشتر از فضای مجازی سایبر استفاده می کنند و بیشتر 
تحت تأثیر پیام ها قرار دارند. از این رو اولویت به توانمندی دختران در زمینه 
مهارت های سواد رسانه ای و ارتباط تعاملی در فضای سایبر دارای اهمیت است.

جدول4.مقاالتمرتبطباسوادرسانهایوآموزش

دستاوردونتایجپژوهشسالعنوانمقالهپدیدآورردیف

1
محمد پور 

کاوه دهکردی 
و سید بشیر 

حسینی

آموزش سواد 
رسانه ای، مفاهیم 

و ابزارها
95

گسترش سواد رسانه ای در درجه نخست باید بر کودکان متمرکز باشد، 
که به نظر می رسد در این زمینه در غفلت به سر می بریم و ضرورت 
دارد با تولید نشریات و دیگر تولیدات رسانه ای )فیلم بازی رایانه ای و ...( 
نخست این دسته از مخاطب رسانه ها در برابر انواع تولیدات رسانه ای 
توانمند شوند، سپس تشکیل کارگاه ها و کالس های سواد رسانه ای برای 

کودکان و نوجوانان است.

2
علیرضا شیخ 
زاده و سجاد 
خسرووانیان 

نقد و بررسی 
جایگاه سواد 

رسانه ای در نظام 
آموزشی پایه و 

پیشرفته

95

از  پرورش  و  آموزش  رسانه ای  سواد  آموزش  برای  یافته ها،  پایه  بر 
کلیدی ترین بستر است. بومی سازی آموزش سواد رسانه ای و تحقق 
اهداف اسناد باال دستی آموزش و پرورش در این خصوص و تحقق 
اهداف اسناد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت متدین ضرورت پرداختن 

به آموزش سواد رسانه ای در مدارس از نگاه صاحب نظران مطرح شد.
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علی دارابی 3

ارتقای سواد 
رسانه ای و تأثیر 
آن بر تقویت 

توسعه سیاسی در 
جامعه ایرانی

95
تقویت توسعه سیاسی در جامعه ایرانی، مستلزم وجود نهادهای واسطی 
چون رسانه ها است تا رفتارهای مدنی، مهارت های شهروندی و مشارکت 

سیاسی اجتماعی را به مردم آموزش دهند.

حسین سرافراز 4

آموزش سواد 
رسانه ای 

خالقیت و نقادی 
شهروندان در 

فرهنگ رسانه ای 
امروز

95

عالوه بر تدریس و آموزش سواد رسانه ای در مدارس و دانشگاه ها باید 
شکل غیر رسمی آموزش سواد رسانه ای در محیط های خارج از مدرسه 
در ارتباط با مفهوم شهروندان و جامعه شهری دنبال کرد .این امر سبب 
می  شود پیوند مستقیم بین رسانه های محلی و متکثر با شهروندان به 
وجود آمده و این امر به عنوان یکی از شاخص های مهم در آگاه و فعال 

بودن شهروندان نیک شهر به شمار می رود.

علی اکبر عجم5

تأثیر آموزش های 
مستقیم و غیر 
مستقیم ماهواره 

بر تعارض 
زناشویی و 

نگرش به خیانت 
زناشویی

95

خیانت  به  نسبت  نگرش  بین  که  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های 
با  زناشویی زنانی که سریال ماهواره ای فارسی زبان تماشا می  کردند 
معناداری  تفاوت  نمی کردند،  تماشا  ماهواره ای  سریال های  که  زنانی 
مشاهده شد، بنابراین زنانی که سریال های ماهواره ای تماشا می کردند، 
تمایل و پذیرش آنان نسبت به خیانت زناشویی بیشتر بوده است و 

خیانت زناشویی را امری پذیرفتنی و طبیعی تلقی می  کردند.

جدول۵.مقاالتمرتبطباموضوعسوادرسانهایوجامعه

دستاوردونتایجپژوهشسالعنوانمقالهپدیدآورردیف

حسن بشیر و 1
رامین چابکی 

نقش سواد 
رسانه ای در توسعه 

انسانی
95

سواد رسانه ای به عنوان ابزاری ارزشمندی در جهت گسترش توسعه 
وزارت  نهاد  دو  سیاست های  بر  مروری  با  می  شود،  محسوب  انسانی 
آموزش و سازمان صدا و سیما متوجه غفلت متولیان امر در این زمینه 
البته وزارت آموزش و پرورش در سند تحول خود توسعه  می  شویم، 
انسانی را مدنظر قرار داده است، ولی صدا و سیما در افق رسانه رویکرد 
توسعه گرا را دنبال می کند و تنها به واکسینه کردن مخاطبان توجه دارد.

2
امیر ملکی و 

یحیی حیدری 
و سارا حاجی 

مظفری

شهروندی و سواد 
95رسانه ای 

نتایج تحقیق بازگوی ان است که میان متغیر سواد رسانه ای و وظایف 
با افزایش  شهروندی نیز رابطه معنی داری وجود دارد. بدان معنا که 
سواد رسانه ای میزان آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی نیز افزایش 
می  یابد. ذکر این نکته ضروری است که از میان متغییرهای مستقل 
به ترتیب  مورد بررسی، متغیرهای تحصیالت، سواد رسانه ای و سن 

بیشترین تأثیر را بر آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی داشته اند.

3

محمد طاهر 
کاظم پور و 
بهاره نصیری 
و فاطمه عزیز 
آبادی فراهانی

بررسی رابطه بین 
مؤلفه های مسئولیت 

اجتماعی رسانه 
ملی و سطح سواد 
رسانه ای مخاطبان

95

سواد رسانه ای از جمله مسائلی است که جز نیازهای ضروری جامعه 
نمی شود،  مربوط  مخاطب  به  تنها  رسانه ای  سواد  واقع  در  است. 
مخاطب  می  دهد.  قرار  خود  مخاطب  هم  را  رسانه ها  کارگزاران  بلکه 
جامعه پذیری، دیدگاه انتقادی در مواجه با رسانه ها را از طریق رسانه های 

سمعی و بصری می  آموزد و به کار می  بندد.

امیر یزدیان 4
سواد رسانه ای 

الزامی برای نسل 
جوان

95

مسئوالن با آگاهی از این مهم که فقط تقویت نظامی کشور، مانع از تجاوز 
بیگانگان نمی شود و باید به دنبال راهبردی مناسب همچون گسترش 
آموزش سواد رسانه ای باشند. سواد رسانه ای این قدرت را به جوانان می دهد 
که با تولید رسانه ای جایگزین و فرستادن پیام های مطلوب خویش به سر تا 

سر جهان ،راهی مناسب برای مقابله با تجاوز بیگانگان بیابند.
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5
مهدی منتظر 

قائم و زهرا رضا 
علی

مطالعه تأثیر 
افزایش سواد 

رسانه ای دختران 
جوان به دفاع از 
حقوق رسانه ای 

خود

95

یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوما افرادی که از سواد رسانه ای 
باالیی برخوردارند از دفاع از حقوق رسانه ای باالیی نیز برخوردار نیستند. 
زیرا عوامل دخیل برای دفاع از حقوق رسانه ای بسیاری وجود دارد که 
می  تواند در این مسیر اخالل ایجاد کند. از طرفی این امر درست است 
که سواد رسانه ای باال به علت عوامل دخیل مذکور ممکن است به دفاع 
از حقوق رسانه ای منجر نشود، اما سواد رسانه ای پایین حتما و ضرورتا به 

دفاع از حقوق رسانه ای پایین منجر خواهد شد.

اکبر نصرالهی و 
فروغ یزدخواتی 

سواد رسانه ای و 
توانمندی زنان با 
نگاهی به پوشش 

اخبار زنان در 
سیمای جمهوری 

اسالمی ایران

95

جایگاه  و  زنان  برای  اسالم  واالی  و  باال  اهمیت  و  ارزش  به  توجه  با 
ایران در  اساسی، همچنین نقش جمهوری اسالمی  قانون  ایشان در 
رهبری اعتقادی زنان مسلمان در کل جهان، به خصوص در خاورمیانه 
سیمای  به هالل شیعی،  موسوم  منطقه  نیز  و  اسالمی  کشورهای  و 
جمهوری اسالمی ایران می  تواند با اختصاص بخش خبری ویژه ای برای 

پوشش اخبار زنان نقش به سزایی در راستای توسعه ایفا نماید.

7
مرحمت 

سلماسی و 
بهاره نصیری

سواد رسانه ای 
و مقاومت 

مصرف کنندگان 
شبکه های ماهواره 
ای فارسی زبان 

95
با بررسی های انجام شده مشخص شد مخاطبین شبکه های من و تو 
پرده  پشت  اهداف  از  رسانه ای  سواد  از  برخورداری  با  وی  تی  و جم 
گردانندگان این شبکه ها مطلع بوده و پیام های آسیب زا یا آثار مثبت 

پیام را تشخیص میدهند.

8
مظفر چشمه 

سرابی و

 اکرم شاهین 

مطالعه مقایسه ای 
سواد رسانه ای در 
بین دانشجویان 
دانشگاه تهران 
و دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

95

بنا بر نظریه شکاف آگاهی، تحصیالت، شخص را برای انجام کارهای 
اساسی چون پردازش اطالعات مثل خواندن، درک و به یادآوردن آماده 
می کند و همچنین ممکن است فرد به واسطه تحصیل از موضوعی 
با رسانه ها راجع به آن  یا به واسطه مواجه قبلی  اطالع داشته باشد 
بیشتر بداند. می توان گفت که در میزان استفاده از رسانه های جدید و 
به منظور استفاده هدفمند و گزیده تر از رسانه ها، ارزشیابی پیام، ترکیب 
پیام، خالصه گری پیام بین دانشجویان هر دو دانشگاه تفاوت معنی دار 

وجود ندارد و هر دو از مهارت یکسان برخوردار هستند.

9
صدیقه ببران 

و مهرداد 
خداوردی زاده 

مطالعه سواد 
رسانه ای شهروندان 

تبریز 
95

رسانه ای  سواد  سطح  دارای  شهروندان  تحقیق  یافته های  اساس  بر 
متفاوت با اهداف مختلف در استفاده از وسایل ارتباط جمعی، مانند 
کسب خبر، اطالع از اوضاع جامعه، پرکردن اوقات فراغت و یادگیری با 
یکدیگر تفاوتی ندارند، نتیجه آن که در اغلب متغیرهای وابسته مورد 
بررسی، مردم نسبت به رسانه ها، محتوا و پیامدهای همه جانبه آن ها 
شناخت متوسطی دارند. به طوری که یافته های تحقیق حاکی از آن 

است که سواد رسانه ای شهروندان تبریز در حد متوسط است.

10
مهدی فاضلیان 

دهکردی و 
یونس عزتی و 

ناصر اسدی

بررسی تأثیر 
سواد رسانه ای در 

شبکه های اجتماعی 
و مصرف کاالهای 
فرهنگی )مورد 

مطالعه زنان 15 تا 
39 سال شهرکرد(

95
زنانی که از سطح باالی سواد رسانه ای برخوردار هستند، بنابر سطح 
سواد رسانه ایشان انگیزه خرید و مصرف کاالهای فرهنگی در آن ها ایجاد 
شده و نسبت به زنانی که از سطح سواد رسانه ای کمتری برخوردارند، 

دقت بیشتری دارند.

یافتههایپژوهش
در این پژوهش به دنبال تبیین چرایی، ضرورت 
و اهمیت پرداختن به موضوع سواد رسانه ای 
بودیم. برای پاسخگویی به این سؤال در قالب 
اساس  بر  پژوهش هایی  پژوهش،  سؤال  پنج 

نظام مند  صورت  به  پارامترهایی  و  معیارها 
انتخاب شدند )40 پژوهش( سپس مجددا طی 
فرایندی در قالب دسته بندی پنچ گانه، نتایج، 
تلفیق و ترکیب شدند، که در نهایت در قالب 
یافته ها برای پاسخ به سؤاالت پژوهش سنتز و 

فراوری شدند. 
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و ضرورت اهمیت، توجیه اول: سوال
چراییپرداختنبهسوادرسانهای

ملزومات  از  یکی  رسانه ای  ســواد  آمــوزش 
اساسی برای شهروندان محسوب می شود )بهار 
نصیری، بهاره بخشی و سید محمود هاشمی، 
1395، اهمیت آموزش سوادرسانه ای در قرن 

بیست و یکم(
که  کنیم  زندگی  جامعه ای  در  بخواهیم  اگر 
از سالمت جسمی، روحی و  افراد آن جامعه 
افرادجامعه سواد  باید  باشند،  برخوردار  روانی 
پیام های  بتوانند  تا  کنند  کسب  را  رسانه ای 
تفکر  مهارت  داشتن  با  را  جمعه  رسانه ای 
انتقادی تجزیه و تحلیل کنند تا به صحت و 
سقم آن ها دست یابند )مرضیه بقایی، 1395،  
بررسی سوادرسانه ای و تفکر انتقادی بر انتخاب 

آگاهانه مخاطبان(
و  پیامد  به  نسبت  را  افــراد  رسانه ای  سواد 
فرایندهای جدید اطالعاتی آگاه کرده و جریان 
تبلیغات  مقابل  در  را  مستقل  تصمیم گیری 
)نفسیه  می  آورد  فراهم  مخاطبان  به  رسانه ها 
زارع کهن، 1395، ارتقای سوادرسانه ای الزمه 

تحقق جامعه مدنی(
تا زمانی که ما نتوانیم سواد رسانه ای را نهادینه 
فرصت های  از  استفاده  به  نمی توان  کنیم، 
موجود در پیام پرداخت )بهاره نصیری؛ آمنه 
بختیاری و فاطمه بدوری، 1395،  سواد اخالقی 
و  رهیافت ها، سوادرسانه ای  از  یکی  عنوان  به 

مسئولیت اجتماعی(
غیر  امروز  دنیای  در  رسانه ها  کنارگذاشتن 
ممکن است، پس باید در کنار رسانه ها ماند، 
اما با توجه به زمینه فرهنگی و ارزشی کشور 
و همچنین اصل قرار دادن آن از سوی دنیای 
رسانه ای که دیدی حمله ورانه و مؤدبانه به آن 
ارزش ها،  حفظ  با  توأم  عقالنیت  با  باید  دارد 
چنان از آن بهره گرفت که راهبرد، حداکثر نفع 
و دفع ضرر تحقق یابد )عبدالحسین کالنتری 
و حسن مؤمنی، 1395، سوادرسانه ای به مثابه 

سود- دفع ضرر(
تمهیداتی  باید  سیاست گذاران  بنابراین 

به  رسانه ای  سواد  آن  طریق  از  تا  بیندیشند 
عنوان جزیی اساسی از زندگی هر شخص به 
رضا  و  جرمی  بصیریان  )حسین  آید  حساب 
سواد  به  درآمدی    ،1395 جرمی،  بصیریان 

رسانه ای و تفکر انتقادی(
سواد به پرداختن توجیه دوم: سؤال

رسانهایازمنظردین
آسیب هایی  بروز  باعث  رسانه ای  سواد  فقدان 
همچون کوتاهی در پاسداری از دین، هدفمند 
نبودن استفاده از رسانه، نداشتن تفکر انتقادی، 
ورود ناکارآمد به تولید و تربیت مبلغان می شود 
)جواد امین خندقی، جایگاه سواد رسانه ای در 

امر تبلیغ دین(
یافته های پژوهش نشان می دهد که همزمان 
بروز تکنولوژی های جدید  با پیشرفت بشر و 
انتقال و جلوه گر  ارتباطی و هنری اگر شیوه 
با  مذهب  ترویج  و  دینی  پیام های  ساختن 
جذابیت بخشی در قالب های هنری، استفاده 
از بستر پایگاه های وسایل ارتباط جمعی نوین، 
تشویق و اقناع مخاطبان همراه شود، اهداف 
تبلیغی ، اطالع رسانی و آموزشی خود را تأمین 
کرده و می تواند آثار و حرکات فراوانی به همراه 
داشته باشد )محمد جواد محسن زاده،  جایگاه 
رسانه در ترویج دین، در بین عموم مردم به 

ویژه جوانان(
بایدها و نبایدهای فقهی و اخالقی جز الینفک 
)افسانه  می شود  محسوب  رسانه ای  سواد 
سواد  جایگاه  راضی،   رضا  محمد  و  مظفری 

رسانه ای در فقه رسانه(
در سواد اسالمی، افراد می  آموزند که رسانه ها 
جریان  بر ضد  نفاق  و  کفر  تبلیغاتی  ابزار  به 
این   از  اسالم  و دشمنان  تبدیل شده اند  حق 
سویی  از  هستند.  دین زدایی  پی  در  طریق 
دیگر، رسانه ها همچون جریان کفر و نفاق در 
صدر اسالم، از ابزار شایعه، خدعه و دروغ بده 
می گیرند )کاظم موذن و سید مرتضی مفید 
نژاد، درآمدی بر الگوی اسالمی سواد رسانه ای(

قرآنی  آموزه های  مبنای  بر  رسانه ای  سواد 
کمک می کند تا قضاوت صحیح تری از اخبار 
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پیرامون خود داشته باشیم. قرآن در این زمینه 
بر مؤلفه هایی مانند، وظیفه مخاطب در مقابله 
با خبرگزاری ها و جریانات ناسالم خبری، وظیفه 
مخاطب در مواجه با محتوای خبر و راه های 
و  شهوند  )راضیه  دارد  تأکید  اخبار  با  مواجه 
حمید رضا ساالرکیا، قرآن و سواد رسانه ای با 

تأکید بر خبر و خبرنگاری(
سؤالسوم:توجیهپرداختنبهسوادرسانهای

باتوجهبهگسترشرسانههاینوین
سواد رسانه ای و اطالعاتی، مفهوم نوینی است 
که بر اساس نیازهای عصر حاضر شکل گرفته 
اطالعاتی  بهتر در جامعه  برای زندگی  است، 
نیازمند  پایدار،  توسعه  سمت  به  حرکت  و 
این  در  جدی  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی 
زمینه هستیم. این امر مستلزم نهادینه کردن 
آموزش مهارت الزم در کلیه سطوح آموزش )از 
پایه تا پیشرفته( و تدوین سر فصل های درسی 
متناسب با نیازهای مخاطبان گروه های مختلف 
اجتماعی و تهیه درسنامه علمی و مدرن است 
اطالعاتی،  و  رسانه ای  سواد  صابری،  )مریم 

مفهومی نوین برای نیازهای عصر اطالعات(
همچنین نتایج تحقیق دیگری به ما می گوید: 
سواد رسانه ای باید از سنین پایین و در بین 
و  آموزش  گیرد،  صورت  جامعه  افراد  آحاد 
پرورش و رسانه ها در امر آموزش سواد رسانه ای 
آموزشی  الگوی  از  باید  و  هستند  دخیل 
سایر کشورهای موفق همچون کانادا و ژاپن 
بهره گیری کنیم و با بومی کردن سواد رسانه ای 
)علیرضا  دهیم  انطباق  خویش  فرهنگ  با 
در  رسانه ای  سواد  توسعه   ،1395 محمدپور، 

عصر فناوری نوین(
عمده  می گوید:  ما  به  دیگری  پژوهش  نتایج 
تلفن  مجازی  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
همراه استفاده مناسب و صمیمی از امکانات 
این شبکه نداشته و بیشتر برای وقت  گذرانی 
از آن استفاده می  کنند )عباس زمانی،  خانواده 
تلفن  اجتماعی  شبکه های  چالش  مجازی، 

همراه در خانواده(
لذا جهت تحقق گفتمان سازی در خصوص سواد 

رسانه ای و دیجیتال باید آموزش مستمری از 
سوی رسانه های جمعی به گروه های اجتماعی 
جامعه، فرهیختگان و مخاطبان رسانه ها داده 
شود و باید بستر مناسبی از درون خانواده ها تا 
باالترین سطوح اجتماعی انجام گیرد. همچنین 
و  تشویق  زمینه  این  در  عمومی  افکار  باید 
ترغیب گردد )علی قشمی، نقش رسانه ها در 

گفتمان سازی سواد رسانه ای دیجیتال(
و نیز باید گفت سواد رسانه ای نمی گوید که 
برعکس  گرفت،  قرار  رسانه  معرض  در  نباید 
می  خواهد فرد در معرض قرار گرفته را با وجوه 
مختلف رسانه و پیام چنان آشنا کند که فرد 
سواد  کوثری،  )مسعود  باشد  ارزیابی  به  قادر 

رسانه ای و زندگی در عرصه عمومی نوین(
سؤالچهارم:توجیهاهمیتآموزشدر

سوادرسانهای
آموزش سواد رسانه ای به عنوان مهارتی جهت 
به  منجر  که  است  رسانه ای  جنگ  با  مقابله 
افزایش ظرفیت تحلیل شهروندان در مواجه با 
رسانه ها می  گردد، که برای آموزش آن وزارت 
آموزش و پرورش از کلیدی ترین بسترها است. 
تحقق  و  رسانه ای  آموزش سواد  بومی سازی 
پرورش  و  آموزش  دستی  باال  اسناد  اهداف 
در این خصوص و تحقق اهداف اسناد الگوی 
ضرورت  مهم ترین  پیشرفت  ایرانی  اسالمی 
پرداختن به آموزش سواد رسانه ای در مدارس 
از نگاه صاحب نظران مطرح شد )علیرضا شیخ 
زاده و سجاد خسروانیان، 1395، نقد و بررسی 
جایگاه سواد رسانه ای در نظام آموزش پایه و 

پیشرفته(
گسترش سواد رسانه ای نخست باید به کودکان 
این  در  رسد  می  نظر  به  که  باشد،  متمرکز 
زمینه در غفلت به سر می بریم )کاوه دهکردی 
محمدپور و سید بشیر حسینی،  1395، آموزش 

سواد رسانه ای، مفاهیم و ابزارها( 
عالوه بر تدریس و آموزش سواد رسانه ای در 
رسمی  غیر  شکل  باید  دانشگاه ها  و  مدارس 
آموزش سواد رسانه ای در محیط های خارج از 
مدرسه در ارتباط با مفهوم شهروندان و جامعه 
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می  شود  باعث  امر  این  گردد.  دنبال  شهری 
پیوند مستقیم، بین رسانه های محلی و متکثر 
سرافراز،  )حسین  آید  وجود  به  شهروندان  با 
و  خالقیت  رسانه ای  سواد  آموزش   ،1395

نقادی شهروندان در فرهنگ رسانه ای امروز(
تأثیر  به  پژوهش  یافته های  همچنین 
آموزش های مستقیم و غیر مستقیم ماهواره 
نشان  که  دارد  داللت  زناشویی  تعارض  بر 
می دهد زنانی که سریال های ماهواره ای فارسی 
با زنانی که سریال های  زبان تماشا می  کنند، 
معناداری  تفاوت  نمی  کنند،  تماشا  ماهواره ای 
را در پژوهش نشان می دهد. بنابراین زنانی که 
سریال های ماهواره ای تماشا می کردند، تمایل 
و پذیرش آنان نسبت به خیانت زناشویی بیشتر 

بوده است.
سؤالپنجم:توجیهاهمیتپرداختنبه

سوادرسانهایدرجامعهواجتماع
سواد رسانه ای از جمله مسائلی است که جز 
می  شود،  محسوب  جامعه  ضروری  نیاز های 
انتقادی  دیدگاه های  پذیر  جامعه   مخاطب  و 
رسانه های  طریق  از  را  رسانه ها  با  مواجه  در 
سمعی و بصری می  آموزد )محمد طاهر کاظم 
پور؛ بهاره نصیری بهاره و عزیز آبادی فراهانی 
فاطمه، بررسی رابطه بین مؤلفه های مسئولیت 

اجتماعی رسانه های ملی(
رسانه ای  سواد  و  شهروندی  پژوهش  نتایج 
متغیر های  میان  که  است  موضوع  این  مؤید 
رابطه  شهروندی  وظایف  و  رسانه ای  سواد 
معنی داری وجود دارد بدان معنا که با افزایش 
سواد رسانه ای میزان آگاهی از حقوق و وظایف 
ملکی  )امیر  می  یابد  افزایش  نیز  شهروندی 
مظفری،  سارا حاجی  و  یحیی حیدری  امیر؛ 

شهروندی و سواد رسانه ای(.
در  ارزشمند  ابزاری  عنوان  به  رسانه ای  سواد 
جهت گسترش توسعه انسانی محسوب می  شود. 
با مروری بر سیاست های دو نهاد وزارت آموزش 
و پرورش و سازمان صدا و سیما متوجه غفلت 
متولیان امر در این زمینه می  شویم. البته وزارت 
آموزش و پرورش در سند تحول خود توسعه 

انسانی را مدنظر قرار داده است، ولی صدا و 
سیما در افق رسانه رویکرد توسعه گرا را دنبال 
مخاطبان  کردن  واکسینه  به  تنها  و  می  کند 
توجه دارد )حسن بشیر و رامین چابکی، نقش 

سواد رسانه ای در توسعه انسانی(.
شد  مشخص  شــده  انجام  بررسی های  با 
تی وی  و جم  تو  و  من  مخاطبین شبکه های 
اهداف  از  رسانه ای  سواد  از  برخورداری  با 
مطلع  شبکه ها  این  گردانندگان  پرده  پشت 
بوده و پیام های آسیب زا را با آثار مثبت پیام 
و  سلماسی  )مرحمت  می دهند  تشخیص  را 
بهاره نصیری، 1395، سواد رسانه ای و مقاومت 
مصرف کنندگان شبکه های ماهواره ای فارسی 

زبان(. 
نتیجهگیری

با گسترش روز افزون دنیای رسانه ای، با انقالب 
فضایی شدن  دو  روبرو هستیم.  محتوا  تولید 
)حقیقی و مجازی( امری است که به سرعت در 
حال گسترش است، حتی نظریه های مطرح در 
علم ارتباطات را به چالش کشیده است. امروز 
بشر با سرعت، در حال کوچ از دنیای حقیقی به 
دنیای مجازی است و این امر مسئولیت هر فرد 
را در این کوچ پرسرعت دو چندان کرده است. 
مسئوالن،  به  پیشنهاداتی  زمینه  این  در  لذا 

برنامه ریزان و متولیان جامعه ارائه می  گردد:
سواد . 1 آموزش  نقش  و  اهمیت  به  توجه  با 

نهادی متولی  باید  به شهروندان،  رسانه  ای 
آموزش های  هدایت  و  نظارت  شکل گیری، 
نهاد  این  شود.  کشورمان  در  شهروندان 
یا  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  می تواند 
که  باشد  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای 
مدیریت  سازمان  مقننه،  قوه  همکاری  با 
و برنامه ریزی و با بهره گیری از تجربه های 
صاحب  کشورهای  ویــژه  بــه  جهانی 
کانادا  جمله  از  گران قدر  اندوخته های 

می تواند سودمند باشد.
پیشنهاد می شود در برنامه های درسی کلیه . 2

مدارس، از دوره ابتدایی تا پایان تحصیالت 
رسانه ای،  سواد  آموزش  نقش  دانشگاهی، 
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برای زندگی در عصر جهانی پررنگ تر شود.

دستگاه های . 3 و  جمعی  ارتباط  رسانه های 
اطالع رسانی، آموزش سواد رسانه  ای را در 
دستور کار خود قرار داده و با استانداردی باال 

به آموزش مخاطبان خود بپردازند.
سازمان های مردم نهاد به ویژه انجمن های . 4

علمی باید در زمینه آگاه سازی و گسترش 
ادبیات سواد رسانه ای تالش نمایند.

شرکت های خصوصی در صنعت رسانه های . 5
دیجیتال بخشی از برنامه های تبلیغاتی خود 
را به سوی افزایش سواد رسانه ای شهروندان 
که  این  به  توجه  با  پایان  در  دهند.  سوق 
مخاطب آشنا به سواد رسانه  ای می داند که 
از  چطور، آگاهانه تر ببیند، بشنود، بخواند، 
تأثیر رسانه ها به شکل گیری عقاید، باورها، 
ارزش ها و رفتارها بیشتر آگاه است لذا، از 
رسانه ها، عاقالنه تر، هدفمندتر، با مدیریت و 
برنامه ریزی مؤثرتری استفاده می کند و به 
هنگام ارزیابی پیام های رسانه های، با تفکر 

انتقادی برخورد می  کند.
منابع

آینده . 1 ساالنه  ــزارش  گ  .)1395( ــان.  ب آینده 
اینترنتی:  دسترسی  نشانی  ــران.  ایـ پژوهی 

.ww.ayandeban,ir/iran1395
امان لو، حسین. )1395(. بشقاب های سمی )معرفی . 2

شبکه های ماهواره ای، آسیب ها و راهکارهای مقابله، 
چاپ پنجم، انتشارات فرهنگ اندیشه.

در . 3 رسانه  ای  سواد   .)1384( غالمرضا.  ارجمندی، 
رشد،  مجله  ارجمندی،  غالمرضا  دکتر  با  گفتگو 

آموزش علوم اجتماعی، سال هشتم، شماره 4.
رسانه ای، . 4 آموزش   .)1389( دیوید.  باکینگهام، 

یادگیری، سواد رسانه  ای و فرهنگ معاصر، ترجمه 
حسین سرافراز تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.

ببران، صدیقه. )1392(. ضرورت های آموزش سواد . 5
رسانه ای، مرکز آموزش و پژوهش مؤسسه همشهری.

باهنر، ناصر و چابکی درزائی، رامین. )1392(. تحلیل . 6
سیاست های سواد رسانه  ای در سه نهاد فرهنگی و 
علوم  پژوهشگاه  فرهنگ،  و  رسانه  ایران،  ارتباطی 
انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، 

پائیز و زمستان 1392، صفحات 1 – 26.
بقایی، رقیه. )1395(. بررسی نقش سواد رسانه ای و . 7

تفکر انتقادی بر انتخاب آگاهانه مخاطبان
رسانه، صفحه 17، شماره . 8 فصلنامه  انتقادی.  تفکر 

پیاپی 68.

شکرخواه، یونس. )1386(. سواد رسانه ای، فصل نامه . 9
رسانه، شماره 68، صفحات 27 - 32.

10 . .)1384( کارنارینا.  بوکت،  و  سیلسیا  لیتزن،  فی 
چشم اندازها«،  و  دیدگاه ها  رسانه ها  و  »کودکان 
ترجمه: معصومه عصام، تهران: سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، مرکز تحقیقات مطالعات و 

سنجش رسانه  ای.
شناسی، . 11 ارتباط   .)1384( مهدی.  راد،  محسنیان 

تهران: سروش.
12 . .)1378( بهاره.  نصیری،  و  اکبر  علی  فرهنگی، 

ارتباطات اجتماعی سالم با رسانه ها از طریق سواد 
رسانه ای.

کمالی پور، یحیی. )2009(. گفتگو با یحیی کمالی . 13
در  اخالق  هنر  و  ارتباطات  دپارتمان  رئیس  پور، 

دانشگاه بوردو آمریکا.
سواد . 14 یا  سانسور   .)1386( محمد.  فر،  سلطانی 

رسانه ای، فصلنامه رسانه، شماره 68.
عبدلی، سمانه و محمد حسنی، نسرین. )1395(. . 15

کار  به  روش های  و  ابزارها  مؤلفه ها،  پژوهی  سنتز 
رفته در ارزشیابی یادگیری الکترونیکی و ارائه الگویی 
جامع برای ارزسیابی آموزش الکترونیکی، فصلنلمه 
مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزش، سال پنجم، 

شماره 9، صفحات 153 - 179.
16 . .)1395( مومنی، حسن.  و  عبدالحسین  کالنتری، 

سواد رسانه ای به مثابه سود- دفع ضرر.
نصیری، بهاره؛ بخشی، بهاره و هاشمی، سید محمود. . 17

قرن  در  رسانه ای  سواد  آموزش  اهمییت   .)1395(
بیست و یکم.

حسین زاده، اکبر و محمدی، مرتضی. )1395(. سواد . 18
رسانه ای، ضرورت دنیای امروز.

زارع کهن، نفیسه. )1395(. ارتقای سواد رسانه ای، . 19
الزمه تحقق جامعه مدنی.

عسکری، حمید رضا. )1395(. سواد رسانه ای و نقش . 20
آن در سرمایه اجتماعی با رویکرد مشارکت زنان.

سواد . 21  .)1395( هادی.  البرزی،  و  جواد  .جلوانی، 
رسانه ای، بصیرت، جنگ نرم.

فاطمه. . 22 بدوری،  و  آمنه  بختیاری،  بهاره؛  نصیری، 
)1395(. سواد اخالقی به عنوان یکی از رهیافت های 

سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی.
بصیریان جهرمی، حسین و بصیریان جهرمی، رضا. . 23

)1395(. درآمدی به سواد رسانه ای و تفکر انتقادی.
رضا. . 24 حمید  کیا،  ســاالر  و  راضیه  شهروندی، 

)1395(. قرآن و سواد رسانه ای با تأکید بر خبر و 
خبرنگاری، پایگاه مجالت تخصصی نور.

زاده، محمد جواد. )1395(. جایگاه رسانه . 25 محسن 
در ترویج دین در بین مردم به ویژه جوانان. پایگاه 

مجالت تخصصی نور.
خندقی، امین. )1395(. جایگاه سواد رسانه ای در امر . 26

تبلیغ دین، پایگاه مجالت تخصصی نور.
موذن زاده، کاظم و مفید نژاد، سید مرتضی. )1395(. . 27



شماره 38
بهمن 96

24

درآمدی بر الگوی اسالمی سواد رسانه ای. مجموعه 
مقاالت منتخب سواد رسانه ای، انتشارات پشتیبان، 

تهران زمستان 1395.
چشمه نور، مرتضی، جابر. )1395(. راهبرد های سواد . 28

رسانه ای در ارتقا فرهنگ دفاعی، مجموعه مقاالت 
منتخب سواد رسانه ای، انتشارات پشتیبان، تهران، 

زمستان.
مظفری، افسانه و راضی، محمد رضا. )1395(. جایگاه . 29

سواد رسانه ای در فقه رسانه، مجموعه مقاالت منتخی 
سواد رسانه  ای،  انتشارات پشتیبان، تهران، زمستان.

حاج محمدی، علی. )1395(. انگیزه های دینی در . 30
گسترش سواد رسانه ای، مجموعه مقاالت منتخب 

سواد رسانه ای، انتشارات پشتیبان، تهران، زمستان. 
محمد پور، علیرضا. )1395(. توسعه سواد رسانه ای . 31

در عصر فناوری های نوین.
صابری، مریم. )1395(. سواد رسانه ای و اطالعاتی، . 32

مفهومی نوین برای نیاز های عصر اطالعات.
چالش . 33 مجازی،  خانواده   .)1395( عباس.  زمانی، 

شبکه های اجتماعی تلفن همراه در خانواده.
گفتمان . 34 در  رسانه ها  نقش   .)1395( علی.  قشمی، 

سازی سواد رسانه ای دیجیتال.
)1395(.سواد . 35 فاطمه.  ساز،  زره  و  فاطمه  پازوکی، 

فضای  در  دیجیتال  ردپای  با  پیوند  در  رسانه ای 
مجازی.

کوثری، مسعود. )1395(. سواد رسانه ای و زندگی در . 36
عرصه عمومی نوین.

37 . .)1395( محدثه.  زاده،  تقی  و  عباس  زاده،  تقی 
نقش سواد رسانه ای در کاهش آسیب های اجتماعی 

اینترنت محور.
رسانه ای، . 38 ســواد   .)1395( طهمورث.  قاسمی، 

رویکردی نوین به نظارت رسانه ای.
عباسی، یوسف. )1395(. سواد رسانه ای، ابزار کنترل . 39

جنگ نرم.
بشیر. . 40 پور کاوه دهکردی، محمد و حسینی، سید 

)1395(. آموزش سواد رسانه ای، مفاهیم و ابزارها.
شیخ زاده، علیرضا و خسروانیان،  سجاد. )1395(. نقد . 41

و بررسی جایگاه سواد رسانه ای در نظام آموزشی پایه 
و پیشرفته.

دارابی، علی. )1395(. ارتقای سواد رسانه ای و تأثیر . 42
آن بر تقویت توسعه سیاسی در جامعه ایران.

رسانه ای . 43 سواد  آموزش   .)1395( حسین.  سرافراز، 
خالقیت و نقادی شهروندان در فرهنگ رسانه های 

امروز.
عجم، علی اکبر. )1395(. تاثیر آموزش های مستقیم . 44

و غیر مستقیم ماهواره بر تعارض زناشویی و نگرش 
به خیانت زناشویی.

اسدی، . 45 و  یونس  فاضلیان دهکردی، مهری؛ عزتی، 
ناصر. )1395(. بررسی تأثیر سواد رسانه ای در شبکه 
اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی )مورد مطالعه 

زنان 15 - 39 سال شهر شهرکرد(.

ببران، صدیقه و خدا وردی زاده، مهرداد. )1395(. . 46
مطالعه سواد رسانه ای شهروندان تبریز. 

47 . .)1395( اکرم.  شاهین،  و  ظفر  سهرابی،  چشمه 
مطالعه مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان 

دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران.
سلماسی، مرحمت و نصیری، بهاره. )1395(. سواد . 48

شبکه های  گان  مصرف کنند  مقاومت  و  رسانه ای 
ماهواره ای فارسی زبان. 

نصراللهی، اکبر و یزد خواستی، فروغ. )1395(. سواد . 49
رسانه ای و توانمند سازی زنان با نگاهی به پوشش 

اخبار زنان در سیمای جمهوری اسالمی ایران.
50 . .)1395( زهرا.  علی،  رضا  و  مهدی  قایم،  منتظر 

مطالعه تأثیر افزایش سواد رسانه ای دختران جوان.
برای . 51 الزامی  امیر. )1395(. سواد رسانه ای  یزدیان، 

نسل جوان.
عزیز . 52 و  بهاره  نصیری،  طاهر؛  محمد  پور،  کاظم 

آبادی فراهانی، فاطمه. )1395(. بررسی رابطه بین 
مؤلفه های مسئولیت اجتماعی رسانه ملی و سطح 

سواد رسانه ای مخاطبان.
حیدری، یحیی؛ ملکی، امیر و حاجی مظفری، سارا. . 53

)1395(. شهروندی و سواد رسانه ای. 
بشیر، حسن و چابکی، رامین. )1395(. نقش سواد . 54

رسانه ای در توسعه انسانی. 
55. Chalmers, I., Hedges, L., & Cooper, 

H. (2002). A brief history of research 
synthesis. Evaluation and Health 
Professionals, 25, 12 – 37.

56. Pring, R. (2000). Philosophy of edu-
cational research. London: Continu-
um

57. SGlass, G. V. (1976). Primary, sec-
ondary, and meta-analysis of re-
search. Educational Researcher, 5 
(10), 3 - 8. Amm.

58. Thomas, G., & Pring, R. 
(2004). Evidence-based practice in 
education. Maidenhead, UK: Open 
University Press. ons, P., Sylva, K., 
Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., 
Taggart, B., Hunt, S. &

59. Barnett-Page, E., & Thomas, J. 
(2009). Methods for the synthesis 
of qualitative research: A critical re-
view. UK: ESRC National Centre for 
Research Methods.

60. Chalmers, I., Hedges, L., & Cooper, 
H. (2002). A brief history of research 
synthesis. Evaluation and Health 
Professionals, 25, 12

61. Coopeh.&hedges larry V. (2009). re-
search sythesis as resarch  synthesis  
and meta – analysis ,second  E dition 
. R ussell sage foundation.


