
  
  
  
  

  اي در فضاي مجازي آموزش سواد رسانه
  )اي ایران  سواد رسانهسایت  وبسایت مدیااسمارتس کانادا و مقایسه وب(

  *علیرضا حسینی پاکدهی
  **حسنیه السادات شبیري

 21/12/1395 :اریخ دریافتت

   25/01/1396 :تاریخ پذیرش
  

  چکیده
، لفمخت کشورهاي در اي رسانه سواد آموزش موفقیت میزان و ها روش

 آموزش در طوالنی اي باسابقه کانادا چون کشوري مثال براي است؛ متفاوت
 آموزش اما. است جهان هاي این حوزه در ترین یکی از موفق، اي رسانه سواد
 نسبتاً اي پدیده، کشور در ها رسانه فراگیري با وجود ایران در اي رسانه سواد

ملکرد یک کشور این پژوهش باهدف مقایسه ع. شود می محسوب نوظهور
) ایران(با کشوري نوپا در این راه ) کانادا(اي  الگو در آموزش سواد رسانه

اي کانادا که از طریق  عملکرد شبکه آگاهی رسانه، به همین منظور. انجام شد
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سایت  وب«پردازد و  اي می به آموزش سواد رسانه» سایت مدیااسمارتس وب«
اي در  نها نمونه فارسی آموزش سواد رسانهت،  که تا امروز ایران» اي سواد رسانه

مورد بررسی و مقایسه قرار » تحلیل محتوا«با روش ، فضاي مجازي بوده است
در : توان به این موارد اشاره کرد هاي پژوهش می ین یافتهتر مهماز . گرفت

هستند » آموزشی«هاي یک متن  سایت کانادایی بیشترِ مطالب داراي ویژگی وب
درباره سواد » اطالعات عمومی«سایت ایرانی در حد ارائه اما محتواهاي 

در دو .  است شدهاي و تأکید بر ضرورت و اهمیت فراگیري آن محدود رسانه
اي بیشتر بر  رسانی و آموزش درباره سواد رسانه اطالع، سایت مورد بررسی وب

جه ها تمرکز دارد تا تو رسانه» پیامدهاي منفی«و » مخاطرات«محفوظ ماندن از 
همچنین با توجه به . ها رسانه» پیامدهاي مثبت«و » مزایا«مندي از  به بهره
در هر » مهارت«و » دانش«اي به دو حوزه  بندي توانمندي سواد رسانه تقسیم

سایت  وب،  است و درنهایت شدهتوجه» دانش«سایت بیشتر به حوزه  دو وب
اي   سواد رسانههاي متخصصان یهاز نظرکانادایی در تدوین مطالب آموزشی 

 .سایت ایرانی کمتر دیده شد بهره گرفته بود؛ موضوعی که در مطالب وب

 آموزش از راه، اي آموزش سواد رسانه، اي سواد رسانه :ي کلیديها واژه

  اینترنت، فضاي مجازي، دور

  
 مقدمه .1

سواد ، که در آن رسانه نه خیر مطلق است نه شر مطلق،  امروز شدهاي در دنیاي رسانه
ها  ومخرب رسانه  از اثرات منفیتوان  می با تکیه بر آنبهترین مأمنی است که 1اي نهرسا

سواد ، نظران ارتباطات و رسانه صاحب. وفواید آن بهره برد و از محاسندر امان ماند 
مهارت و توانایی ضروري براي زیستن در عصر حاضر که عصر ، عنوان را به اي رسانه

اولین بار در ، 2 مارشال مک لوهان هربرت.کنند ته مطرح میگرف ارتباطات و اطالعات نام
                                                

1. Media Literacy 
2. Herbert Marshall McLuhan 
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؛ آنجا اي را به کار برد واژه سواد رسانه» درك رسانهبراي «کتاب و در  1965سال 
گوید الزم است در این دوره  یمکند و   صحبت می1دهکده جهانیکه از فرارسیدن 

سواد ). 1377،  لوهانمک(» اي دست یابند ها به سواد جدیدي به نام سواد رسانه انسان
هاي مورد نیاز شهروندان   و توانایی مهارتلوهان براي اي عبارتی بود که مک رسانه

از او تبعیت ، دهکده جهانی انتخاب کرد و البته بسیاري از متخصصان ارتباطات نیز
سواد «کرده و این سواد جدید مورد نیاز شهروندان عصر ارتباطات و اطالعات را 

  .نامند یم» اي رسانه
جاي آنکه  این است که به مردم کمک کند تا به» اي سواد رسانه«هدف 

به شهروندانی فرهیخته در جامعه ، ها باشند کنندگانی فرهیخته براي رسانه مصرف
توانند  تک افراد نمی تک «. شوندقلب تپنده آن هستند تبدیل، ها رسانهانواع که ، اطالعاتی

توانند  کنند کنترل زیادي داشته باشند اما می  میها عرضه بر روي آنچه که رسانه
اي  بنابراین هدف سواد رسانه. ریزي ذهنی را بیاموزند هاي کنترل به شیوه برنامه روش

ها به سمت خود معطوف  این است که به مردم نشان دهد چگونه کنترل را از رسانه
در این » اي د رسانهآموزش سوا«درباره ضرورت و اهمیت  ).17: 1385، بصیریان (»کنند

اشاره ، بینی کرده بود  میالدي پیش1980آلوین تافلر در دهه توان به آنچه که  یمعصر 
سازان شکل داده و  گیران و پیام پیام، ها رسانه، ها عصر فردا را گستره فرستنده« :کرد

: 1384، تافلر (» خواهند بود"مانورهاي قدرت آینده"محور ، هاي تبادل اطالعات شیوه
یافته و بخش دیگر آن در حال تحقق است؛ به همین  بینی تحقق ؛ بخشی از این پیش)25

ها و  ریزان در دولت دلیل است که در عصر حاضر بسیاري از سیاستمداران و برنامه
را جایگزین » اي سواد رسانه«تالش براي مجهز کردن شهروندانشان به ، ها حکومت

   .اند سازوبرگ جنگی در مانورهاي قدرت کرده

                                                
1. Global village 
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قتصاد ا مراکز ینتر مرکز ثقل بزرگ» رسانه و اطالعات«گونه که  بنابراین همان
هاي جنگی در مانورهاي قدرت و ارزشمندترین سرمایه  جایگزین سازوبرگ، جهانی

نیز مورد توجه تولیدکنندگان و » اي آموزش سواد رسانه«، انسان قرن بیست و یکم است
... آموزگاران و، فعاالن فرهنگی، نهادهاي مدنی، ارانسیاستمد، ها کنندگان رسانه مصرف

هایی براي آموزش و افزایش این سواد در بسیاري از کشورهاي  قرار گرفته و تالش
  .توسعه صورت گرفته است یافته و درحال جهان اعم از توسعه

اي  دنبال آموزش سواد رسانه  نهادهاي دولتی و غیردولتی بسیاري در دنیا بهحاال
ها و میزان موفقیت آموزش سواد  روش، در کشورهاي مختلف. روندانشان هستندبه شه
اي طوالنی در آموزش  متفاوت است؛ براي مثال کشوري چون کانادا باسابقه اي رسانه

اي در جهان محسوب   آموزش سواد رسانههاي ترین نمونه  موفقیکی از، اي سواد رسانه
اي در مدارس  قطه از جهان است که سواد رسانهنخستین ن، در کانادا 1انتاریو«. شود می

مکان «اي آنجا را  اندرکاران سواد رسانه دولتی آن تدریس شد به همین دلیل دست
هاي دولتی و  همچنین در کشور کانادا انجمن). 40: 1391، طلوعی (»نامند می» مقدس

 . هستنداي به شهروندان فعال در زمینه آموزش سواد رسانه، اي غیردولتی باسابقه
اي در کشورهاي مطرح این حوزه  هاي گسترده علمی براي آموزش سواد رسانه فعالیت

هم   ناهاي مشابه در ایر  به وجود آورد که آیا فعالیتمااین سؤال را براي ، در جهان
اي در ایران باید گفت قدمت ادبیات سواد  شود؟ در مورد جایگاه سواد رسانه انجام می

عنوان مفهومی  ا شاید بیش از یک دهه نباشد و همچنان از آن بهاي در کشور م رسانه
هاي علمی و پژوهشی صورت گرفته در بحث سواد  بررسی فعالیت. شود جدید یاد می

، ن کشورگویی اقشار مختلف جامعه اعم از مسئوالکه دهد  اي در ایران نشان می رسانه
، والدین، غان دینی و فرهنگیمبل، آموزگاران، ها متولیان رسانه، ن ارتباطاتامتخصص

                                                
- Ontario :ترین استان این  ترین و قوي که ازلحاظ جمعیت و فعالیت اقتصادي بزرگ، هاي کانادا یکی از ایالت

 هزار 76 میلیون و 1وسعت انتاریو . نیز در آن قرار دارد) پایتخت کانادا(مرکز آن تورنتو است و اتاوا . کشور است
 .است) 2005برآورد سال ( نفر 410 هزار و 541 میلیون و 12 کیلومترمربع و جمعیت آن 395و 
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اي براي مقابله با اثرات  ضرورت تسلط بر مهارت سواد رسانه... دانشجویان و 
،  این آگاهیبا وجوداما ، کنند اند و بر آن تأکید می ها را درك کرده ناخواسته رسانه

وزارت «اگر . توجهی قرار گرفته است در کشورمان مورد بی» اي آموزش سواد رسانه«
عنوان  را به» رسانه ملی«و » تحقیقات و فناوري، وزارت علوم«، »وپرورش شآموز

بررسی عملکرد این سه نهاد نشان ، متولیان اصلی امر آموزش در کشور در نظر بگیریم
اي در  تاکنون گامی جدي و علمی در جهت آموزش و ارتقاي سواد رسانهکه دهد  می

هاي محدود براي  ر قالب فعالیت است؛ مگر مواردي جزئی دشدهکشور برداشته ن
  .اي در فضاي مجازي و گاهی هم تلویزیون آموزش سواد رسانه

اي  سواد رسانهآموزش نقاط ضعف و قوت عملکرد کشورمان در براي آنکه 
تواند  میحوزه این مطالعه و بررسی عملکرد کشورهاي الگو و پیشتاز در ، مشخص شود

 همچون پژوهش "اي هاي مقایسه پژوهش"م از این منظر ضرورت انجاراهگشا باشد؛ 
این است که آیا مشابه ، در واقع مسئله اصلی پژوهش .دش احساس می، حاضر
در کشور ما ، شود اي انجام می هایی که در کشورهاي الگو در حوزه سواد رسانه فعالیت

ها و  به این مسئله پاسخ بدهد که چه تفاوت، گیرد؟ و از طریق مقایسه هم صورت می
براي انجام  یی بین این دو وجود دارد؟ و نقاط ضعف و قوت کدام است؟ها باهتش

 امروز در که  چرا،کند بیشترین دسترسی را فراهم می، رسانه اینترنت، اي چنین مقایسه
امتداد فعالیت هر ، نامد  می1»اي جامعه شبکه« آن را) 2011(اي که مانوئل کستلز  جامعه
توان در رسانه جهانی اینترنت پیدا کرد؛  ا حقوقی را میشخصیت و نهاد حقیقی ی، گروه

اي هر گروه و یا شخصیتی عمل خود را با انتشار آن در  دیگر در جامعه شبکه عبارتی به
آموزش همچون سایر ، از سویی دیگر .دهد  در دسترس جهان قرار می" اینترنت"

 توجه و مراجعه به  است؛ شدهدستخوش تغییرات اساسی، هاي اجتماعی این قرن پدیده
تر  پاي آموزش کالسیک و حتی سریع پابه، ها آموزش از راه دور و آموزش از راه رسانه

                                                
1. Network society 
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امکان درج محتوا  1بین اینترنت که باقابلیت فرا متنی دراین. از آن در حال حرکت است
، هاي مکتوب تصویر و صوت را فراهم آورده و توانسته سایر رسانه، به صورت متن

تواند  می ؛ دل خود جاي دهددر،  بعد زمان و مکانیدنشنیداري را با درنورددیداري و 
  .باشدبهترین انتخاب براي آموزش از راه رسانه 

 براي آموزش  شده انجامهاي  به فعالیتمطلوبیعنی دسترسی ، به همین دو دلیل
این ، هاي از راه دور اي از طریق اینترنت و نقش محوري اینترنت در آموزش سواد رسانه

پژوهش درصدد انجام مقایسه بررسی عملکرد کشوري الگو و پیشتاز در حوزه آموزش 
به این منظور مطالب . اي در فضاي مجازي با نمونه داخلی آن برآمد سواد رسانه

 2»اي نهانجمن آگاهی رسا« متعلق به )www.mediasmarts.ca (یااسمارتسسایت مد وب
سایت سواد  با مطالب وب، گردد ی میالدي بازم1994آن به سال فعالیت کانادا که سابقه 

 با همین نام پژوهشی  که وابسته به گروهی)www.medialiteracy.ir (ایران اي رسانه
. ه در این پژوهش قرار گرفتمبناي مقایس،  فعالیتش را آغاز کرده1383است و از سال 

 شناخته و ترین باسابقهسایت آن بود که مدیااسمارتس جزء  علت انتخاب این دو وب
سایت سواد  اي در جهان است و وب هاي آموزش سواد رسانه سایت ترین وب شده

  .زبان در تاریخ انجام این پژوهش بود اي فارسی سایت سواد رسانه ایرانی تنها وب
هاي ایرانی  نظري انجام این پژوهش باید گفت در بیشتر پژوهش درباره ضرورت
 و  شدهین توانمندي اشاره امندي از  بهرهضرورت و اهمیت به، اي با موضوع سواد رسانه
هاي مختلف  اي در گروه سطح سواد رسانه،  شده هاي تعریف یا بر اساس شاخص

پژوهش به موضوع به همین دلیل احساس نیاز شد که در این .  است شدهسنجیده
هاي جدید پرداخته شود و همچنین یک  اي با تأکید بر فناوري سواد رسانه» آموزش«

در کشوري که ، اي دیگر اي با نمونه نمونه از تالش ایرانی براي آموزش سواد رسانه
  .مقایسه شود، گرفته نام» اي مکان مقدس سواد رسانه«

                                                
1. Hypertext 
2. Media Awareness Network 
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 سواد اهمیت و ضرورت به نپرداخت" جانب از خواهد می پژوهش در واقع این
 عملی آموزش چگونگی بررسی" سمت به، "آن هاي ویژگی و ابعاد بررسی و اي رسانه

 بررسی بنابراین. کند  حرکت"با نگاه به عملکرد کشوري الگو در این زمینه مهارت این
 مجازي فضاي در اي رسانه سواد آموزش مدعی هریک که، سایت وب دو این عملکرد
 اي رسانه سواد آموزش" راستاي در گرفته صورت هاي تالش شناخت به منجر، هستند

 هرچند باشد گامی تواند می پژوهش این نتایج و شد خواهد "مجازي فضاي در
 .مهارت این "آموزش" چگونگی پیرامون پژوهشی و ادبی خلع کردن پر براي کوچک

 اي رسانه این پژوهش الزم به ذکر است که سواد عملی همچنین درباره ضرورت
 از گیري بهره و ها رسانه مخاطرات و مضرات بست بن از رفت برون براي راهی عنوان به

 مردم حتی و دانشجویان، نمسئوال، ارتباطی متخصصان از بسیاري توجه مورد، آن یدفوا
اما کمبود راهکارهاي عملی براي رسیدن به این هدف ، گرفته است قرار والدین و عادي

شاید نوعی سردرگمی را براي ، ات الگوهاي موفق این حوزه در جهانو غفلت از تجربی
این ، با توجه به همین احساس نیاز. مندان این عرصه به وجود آورد فعاالن و عالقه

هاي صورت گرفته داخلی  نقاط ضعف و قوت فعالیت، تواند در مقام مقایسه یمپژوهش 
اي را معرفی کند و   رسانههاي مختلف آموزش سواد ایده، و خارجی را نشان دهد

، تربیت و تعلیم امر اندرکاران دست و نتایج آن منبعی باشد براي مسئوالن، درنهایت
که در حوزه آموزش سواد  ارتباطات دانشجویان و پژوهشگران، رسانه اصحاب، والدین
  .کنند اي فعالیت می رسانه

 سایت وبهدف اصلی این پژوهش آن است که با مقایسه دیگر   عبارت  به
  :اي ایران سایت سواد رسانه مدیااسمارتس کانادا و وب

 اي و نمونه کانادایی  هاي نمونه ایرانی آموزش سواد رسانه ها و شباهت تفاوت
 ، را نشان دهد

 از رهگذر مقایسه پی به نقاط ضعف و قوت هریک ببرد ، 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      38

 اي هاي مختلف آموزش سواد رسانه و راهی باشد براي نشان دادن ایده. 

 
 یشینه پژوهشپ .2

  در داخل کشور شدههاي انجام  پژوهش-2-1

هایی که به  یکی پژوهش، پیشینه این پژوهش را در سه حوزه متفاوت باید جستجو کرد
هایی که به  پردازند؛ دوم پژوهش می» از راه دور«و به صورت » از راه فناوري«آموزش 

آموزش سواد » مقایسه«ه به هایی ک پردازند؛ و سوم پژوهش اي می سواد رسانه» آموزش«
  .پردازند اي کشورمان با الگوهاي موفق این حوزه در جهان می رسانه

 و يا  چندرسانهآموزش روش از استفاده تأثیر بررسی«پژوهش ، در حوزه اول
 آموزان دانش عربی درس تحصیلی پیشرفت انگیزش و یادداري، یادگیري بر سخنرانی

به ، شد انجام) 1389 (رمضانی موسی توسط که »تهران راه دور از آموزش مراکز
 روش کارگیري مسئله این پژوهش آن است که به .موضوع این پژوهش نزدیک است

 درس یادداري و یادگیري میزان تأثیري بر چه سخنرانی به نسبت يا  چندرسانهآموزش
 رد؟دا دور راه از آموزش انسانی مراکز علوم رشته دوم پایه دختر آموزان دانش عربی
 آموزش روش با که آموزانی یادداري دانش و یادگیري داد نشان تحقیق هاي یافته

 با که بود آموزانی دانش از اطمینان بیشتر درصد 95 با اند دیده آموزش يا چندرسانه
 فدائی توسط که پژوهشی،  در همین حوزه.اند دیده آموزش سخنرانی آموزش روش

 دانش آگاهی و نگرش بر زا مواد توهم آموزشی يا  چندرسانهتأثیر« عنوان با) 1390(
با موضوع ما » 1389-90 سال تحصیلی در تهران شهر دبیرستان اول پایه آموزان
 و آزمون پیش طرح با آزمایشی نتایج این پژوهش که با روش شبه. هایی دارد شباهت

و  نگرش بر زا توهم مواد آموزشی يا  چندرسانهکه داده نشان، گرفته انجام آزمون پس
در  اساسی نقشی آموزش و است بوده تأثیرگذار دبیرستان اول آموزان دانش آگاهی
  .کند ی مایفاء زا توهم مواد به نسبت آموزان دانش آگاهی و نگرش ارتقاء
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، پردازند اي می سواد رسانه» آموزش«هایی که به  یعنی پژوهش، اما در حوزه دوم
 اي رسانه سواد آموزش دوره نقش بررسی «با موضوع) 1393 (زاده رساله دکتري تقی

داراي اشتراکاتی با  »متوسطه مقطع آموزان دانش اي رسانه هاي یام پپردازش توانایی بر
 چهار و اي رسانه سواد میزان: گوید این رساله می هاي یافته. موضوع این پژوهش است

 اساس بر و هدور اجراي با. است ضعیف سطح در آموزان دانش در آن با مرتبط مهارت
 سواد آموزش دوره در کننده شرکت آموزان دانش، آماري تحلیل و آزمون پس نتایج
 يها  مهارتدر اطمینان درصد 99 با، کنترل گروه آموزان دانش به نسبت اي رسانه

 ارسال و تولید توانایی، اي رسانه هاي یام پوتحلیل تجزیه و ارزیابی، ها رسانه از استفاده
 .گرفتند قرار باالتري سطح در ها رسانه از استفاده در انتقادي تفکر  واي رسانه هاي یامپ

 بر مبتنی اي رسانه سواد آموزش تأثیر«در پژوهشی با موضوع ) 1395(همچنین نیازي 
اي از راه  به موضوع آموزش سواد رسانه» آموزان آگاهی دانش میزان بر فناوري
 این پژوهش حاضر نزدیک است؛ نتایججهت به موضوع  ها پرداخته که ازاین فناوري
 ارتباطات و فناوري اطالعات بر مبتنی اي رسانه سواد آموزش که داده نشان پژوهش

  .است  شدهاي سواد رسانه از آموزان دانش آگاهی میزان افزایش باعث
 در اي رسانه سواد نقش «موضوع با یزن، نصیري دکتري بهاره رساله، در حوزه سوم

هم   شده انجام1389 سال که در »ایران براي مطلوب مدلی ارائه رش؛وپرو آموزش نظام
» مقایسه«جهت که بر  پردازد و هم ازآن اي می سواد رسانه» آموزش«جهت که به  ازآن

 .به موضوع این پژوهش نزدیک است، ایران با کشورهاي الگو در این حوزه تمرکز دارد
 ژاپن کشورهاي در اي رسانه سواد شآموز محتواهاي از هایی این رساله بخش در محقق

 سواد براي مطلوب مدلی و بررسی اي رسانه سواد موفق الگوهاي عنوان به را کانادا و
  .است کرده پیشنهاد را ایران اي رسانه
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   در خارج از کشور شدههاي انجام پژوهش -2-2
سواد » آموزش«موضوع که دهد  هاي خارج از کشور نشان می مرور پژوهش

هاي داخلی مورد توجه بوده است که به موضوع پژوهش  پژوهشدر اي بیشتر  رسانه
براي سنجش میزان » آزمایش«ي متعددي با روش ها پژوهش مثالً. حاضر مرتبط هستند

 است؛ مثل پژوهشی که نتایج آن را  شدهاي انجام یر متون آموزش سواد رسانهتأث
 در پایگاه اینترنتی خود منتشر اي سانهسواد رتحقیق درباره با عنوان ، دانشگاه استنفورد

تبلیغ ، آموزان مورد مطالعه براي دو گروه از دانش) 2003(بز و فراست ها ، کرده است
 یک گروه تحت آموزش سواد  ی را پخش کردند؛پپس مربوط به نوشابه سی ثانیه

 پخش پس از. ندعنوان گروه کنترل حضور داشت اي قرار گرفته بود و گروه دوم به رسانه
دارند را   گام که براي خرید محصول برمی15آموزان خواستند  ها از دانش فیلم آن

اي  آموزان داراي سواد رسانه با دانشکه ها دریافتند  ها با مقایسه پاسخ آن. یادداشت کنند
مخاطب ، هاي اقناع کالسی به کار رفته در تبلیغ توانند به شکل تأثیرگذاري تکنیک می

.  در تبلیغ را تشخیص دهندکاررفته بههاي ساختار خالق  و تکنیکنظر  نقطه، هدف
 روي سه گروه از )2006(در سال » دان البینش«همچنین در پژوهش دیگري که 

ها به برنامه تبلیغی کانال یک تلویزیون  هدف بررسی پاسخ آن آموزان در آمریکا با دانش
آموزانی که در معرض  دانش، مشخص شد، اي صورت گرفت با توجه به سواد رسانه

این . پذیر هستند  در برابر اثرات تبلیغات آسیب؛گیرند تبلیغات تجاري تلویزیون قرار می
اي و مقایسه نتایج و عملکرد گروه کنترل نشان داد که  هاي رسانه بررسی با ارائه آموزش

، آموزان دانشبه تواند تأثیرات تبلیغات را تعدیل و کم کند و  اي می آموزش سواد رسانه
این دست . دنها باش کننده باشعور و شکاکی در برخورد با رسانه کمک کند تا مصرف

اند داراي  اي را مورد توجه قرار داده سواد رسانه» آموزش«جهت که  ها ازآن پژوهش
اي باید بر عهده   مسئولیت آموزش سواد رسانهاین که .اشتراکاتی با پژوهش حاضرند
اي خارج از  هاي سواد رسانه وعات مورد توجه پژوهشچه کسی باشد از دیگر موض

 نفر از والدین 372با شرکت ، 2006مثل پژوهشی که در سال . کشور بوده است
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از نتایج این پژوهش آن بود که بیشتر والدین ، آموزان در آمریکا صورت گرفت دانش
ر برابر ین امنیت کودکان دتأمکنند که بخش زیادي از مسئولیت  فکر می)  درصد90(

باید که کنند  اند احساس می  درصد والدین گفته71به والدین آنان تعلق دارد و ، اینترنت
جهت که بر مسئولیت  ین پژوهش نیز ازآن ا.ها به مدارس واگذار شود بیشتر مسئولیت

با این پژوهش داراي اشتراکات است؛ چراکه در ، اي تمرکز دارد آموزش سواد رسانه
نهادهاي آموزشی و والدین در امر آموزش ، دولت فعالیت مم لزوپژوهش حاضر ه

  . است شده فرض در نظر گرفته عنوان پیش اي به سواد رسانه
  
  بندي پیشینه پژوهش جمع -2-3

» آموزش«هاي مربوط به  نقش پژوهشکه  دهد  داخلی نشان میهاي مرور پژوهش
آموزش » يا مقایسه «هاي  جاي خالی پژوهشهمچنین. اي کمرنگ است سواد رسانه
 پژوهش ،بنابراین. وجود دارد، اي در ایران و کشورهاي الگو در این حوزه سواد رسانه

هم با توجه  آن، اي ایران و کشوري الگو آموزش سواد رسانه» مقایسه«حاضر با تمرکز بر 
در ، اي هاي اطالعاتی و ارتباطی در آموزش سواد رسانه به نقش فضاي مجازي و فناوري

تواند خأل  می،  در باال شده است و با پرداختن به هر سه حوزه اشارهنوع خود جدید
  .پژوهشی این حوزه را پر کند

 

  مبانی نظري و مفهومی پژوهش .3
یت را مقایسه کنیم الزم سا وباي در این دو  براي آنکه چگونگی آموزش سواد رسانه

 که بررسی کنیم جهت گاه پژوهش قرار دهیم؛ هم ازآن هاي این حوزه را تکیه است نظریه
جهت که   آن اي و آموزش آن چیست؟ وهم از منظور دقیق ما از مفهوم سواد رسانه

براي رسیدن به این . کنیم  ها استخراج هاي این بررسی را از نظریه ها و مؤلفه شاخص
تعاریف و ، ها اي از ایده یکی ارائه مجموعه گسترده: هدف دو راه پیشِ رو داریم

هاي مختلفی همچون دیدگاه میدوري  که دیدگاه، اي واد رسانههاي متعدد س نظریه
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، جیمز پاتر آمریکایی، دیوید باکینگهام انگلیسی، کریشین کومار هندي، سوزوکی ژاپنی
گیرد؛ و  هاي ایران را در برمی المللی و استادان ارتباطات دانشگاه هاي بین سازمان

 چندانی هم به فهم موضوع این اي از اطالعاتی که شاید کمک درنهایت حجم گسترده
دست زدن به انتخاب از میان تعاریف و ، اما راه دوم. آورد کند را فراهم می پژوهش نمی

هایی که بیش از  هاست؛ آن ترین آن ترین و کامل هاي موجود و برگزیدن جامع نظریه
  .ردیمما راه دوم را انتخاب ک. دنکن ها به تحقق اهداف این پژوه کمک می سایر دیدگاه

  
  اي  چیستی سواد رسانه-3-1

تواند نقطه آغاز  است که پاسخ آن می سؤالی، »اي چیست سواد رسانه «این که
خواهد  که می، باشد و همچنین نقطه آغاز این پژوهش» اي آموزش سواد رسانه«

به همین دلیل الزم . اي را بررسی کند سایت سواد رسانه چگونگی آموزش در دو وب
به این منظور چند دیدگاه مختلف درباره . شود اي بررسی  تی سواد رسانهاست ابتدا چیس

  :آید  و در ادامه می شده هاي متنوع و متعدد انتخاب از میان دیدگاه، این موضوع
 الیزابت تامنجهان است؛ کننده داوري فیلتري ،اي رسانه سواد «:گوید  می 
 پیام با مواجه شکل تا کند می عبور اي رسانه سواد فیلتر هاي الیه از، پیام از متراکم
ریزي شخصی در  الیه اول مربوط به اهمیت برنامه، اساس تعریف تامن بر. شود معنادار

اي  تر رسانه هاي نامحسوس هاست؛ در الیه دوم مخاطب به جنبه نحوه استفاده از رسانه
هاي  ام پیاین کهمانند ، پردازد ها و موضوعات عمیقی می کند و به پرسش توجه می

شود؟ چه کسی از  سازد؟ چه هدفی با فرستادن پیام دنبال می اي را چه کسی می رسانه
هاي الزم براي  ؛ الیه سوم مربوط به مهارت...چه کسی ضرر؟ و، برد ارسال پیام سود می

وتحلیل و پرسش درباره  مخاطب به تجزیه، ها با این مهارت. هاست تماشاي انتقادي رسانه
 تامن  ).79: 1391، طلوعی(» پردازد هاي جاافتاده در آن می ام و جنبهچارچوب ساخت پی

                                                
1. Elizabeth Thoman 



  

  
  

  
 43  ...   اي در فضاي مجازي    آموزش سواد رسانه

 ها، ارزش ها،  انگیزه که داند می استعدادي و شم را اي رسانه سواد همچنین) 1995(
  .دهد تشخیص را گذارد می اثر ها رسانه محتواي روي بر که ثروتی و مالکیت
 دیوید باکینگهامرا 2»رسانه آموزش«، يا جاي اصطالح سواد رسانه  که به 

 درباره فراگیري و آموزش، تعلیم فرایند: کند چنین تعریف می آن را این، داند مناسب می
 آموزان دانش که است هایی مهارت و دانش حاصل و برآیند اي رسانه سواد. هاست رسانه

 خلق یا تولید (نوشتن و) تفسیر (خواندن شامل ضرورتاً اي رسانه سواد. نیازمندند آن به
  ).31: 1389، باکینگهام (هاست رسانه) کردن

 دبلیو جیمز پاتراي مفهوم  سواد رسانه: گوید اي می  نیز در تعریف سواد رسانه
واسطه سن و تجربه   باشد و به شدهاي نیست که تنها از یک مهارت برخاسته ساده

اي از  یختهاي باید آم بلکه مفهوم سواد رسانه. گرفته باشد اي یکنواخت شکل گونه به
اي در بین مردم رایج است؛ سواد   باشد که در سطح گسترده"دانشی" و "ها مهارت"

  ).59: 1392، پاتر(خواهد تا کاري کنیم  اي مسئله مهمی است و از ما می رسانه
 مهارت اي را داشتن تبحر در چهار سواد رسانه، اي آمریکا مرکز سواد رسانه 

، )داریم نیاز ها آن به که زمانی در صحیح عاتاطال به دسترسی توانایی( دسترسی
 اي رسانه هاي پیام رمزگشایی مهارت واقع در ایم؛ یافته که آنچه تحلیل توانایی( تحلیل

 آنچه کردن یکپارچه و خالصه() ارزشیابی یا (ارزیابی، )است منتقدانه دید یک با
 دید با که پیامی منديارزش میزان مرحله این در ایم؛ آورده دست به نتیجه عنوان به

 به کردن برقرار ارتباط توانایی (کردن خلق و) شود می بررسی  شده رمزگشایی انتقادي
 فنی کارگیري به توانایی شامل مهارت این دیگر؛ تفکري و اندیشه با) واضح شکل(

                                                
1. David Bakingham 
2. Media Education 
3. W.James Poter 
4. Access 
5. Analyze 
6. Evaluation 
7. Create 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      44

: 1391، طلوعی(. داند می )است موردنظرش جامعه به مخاطب پیام رساندن براي رسانه
132(.  

 اي دو توانایی دسترسی و درك  راد در تعریفش از سواد رسانه دي محسنیانمه
 انبوه حالت در که است سوادي اي رسانه  سواد:گوید دهد و می را مورد توجه قرار می

 آسانی به چگونه مخاطب این کهگیرد؛  می قرار مخاطب ارتباطی سپهر در ها پیام شدن
 این که و هاست پیام تشخیص توانایی عبارتی هب، کند پیدا را خود نیاز مورد هاي پیام

 قصد یا کنند منتشرمی خبررسانی باهدف را پیام کدام، موردنظر هاي رسانه بداند مخاطب
 .)1384، راد محسنیان(پروپاگاندا دارند 

 اي را یک نوع درك مبتنی  سواد رسانه، یونس شکر خواه نیز در تعریف کوتاهی
ها را  ها و انواع تولیدات آن توان انواع رسانه آن میداند که بر اساس  بر مهارت می

 .)29: 1385، شکر خواه(شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد 

هاي متنوع و متعدد در این حوزه  از میان دیدگاه، اي پنج تعریف باال از سواد رسانه
. گیرند ربر میاي را د ؛ با این مالك که زوایاي مختلف نگاه به سواد رسانه شده انتخاب

یکدیگرند و آنچه  مکمل باشند یکدیگر با رقابت در که آن از بیش، متفاوت تعاریف این
 هاي شاخص و ها مؤلفه، ابعاد، کند این است که مفهوم  کمک می،که در این مقایسه

 "دانش"، ها آن ربیشت دارند و در مشترکی محوري خطوط و ها ایده، تعاریف این بیشترِ
 از بعضی در .هستند اي رسانه سواد در اصلی توانایی دو یا مؤلفه دو "مهارت" و

 تماشاي، انتقادي تحلیل، انتقادي درك، درك چون عناوینی با »دانش «مفهوم بر تعاریف
گوید  که پاتر می چنان. است  شدهتمرکز... و تشخیص، آگاهی، خوانش، تفسیر، انتقادي

مردم .  باشدها صنایع و تأثیرات رسانه، ا در سه حوزه محتوتواند این دانش می) 1392(
اي پیروي  اي مفاهیمی هستند که از قواعد ویژه هاي رسانه در زمینه محتوا باید بدانند پیام

در زمینه صنایع باید . ندنک آن را تحریف می، جاي بیان واقعیت کنند و این قواعد به می
 و براي تأثیرات نیز باید هایی تجاري با اهداف خاصی هستند بخش، ها بدانند رسانه

 مفهوم بر دیگر تعاریف بعضی اما در .بفهمند که توانایی بحث درباره مفاهیم را دارند
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 و دسترسی توانایی، تعامل و ارتباط برقراري توانایی یا فن چون عناوینی با »مهارت«
 و ؤثرم حضور توانایی، رسانه بکار گیري توانایی، کردن تولید و خلق توانایی، استفاده

 در مؤلفه هردو بر نیز تعریف از بسیاري در. است  شدهتمرکز جامعه در فعال مشارکت
 و »رسانه به نسبت دانش یا درك «مؤلفه اصلی دو بنابراین .است  شدهتأکید هم کنار

 اي رسانه سواد براي  شده ارائه تعاریف بیت شاه »رسانه بکار گیري و دسترسی مهارت«
تواند یک توانمندي کامل به فراگیران ارائه دهد  اي زمانی می نهاست و آموزش سواد رسا

  .که به هر دو توانمندي به صورت تؤامان توجه داشته باشد
  
  اي  ابعاد سواد رسانه-3-2

کند که  پاتر دو ویژگی مهم را تشریح می، اي تر شدن ایده سواد رسانه براي روشن
  :اي باشد  محتواهاي آموزشی سواد رسانهتوجه در تهیه تواند یکی از رویکردهاي قابل می

 اي یک سواد رسانه: نه یک مقوله، اي یک پیوستار است سواد رسانه 
براي مثال شما یا .  نیست که یا باید در آن بگنجد یا نگنجد_مثل یک جعبه_مقوله
در . هستید یا نیستید، التحصیل دبیرستان هستید یا نیستید؛ یا شهروند یک کشور فارغ

. شود مانند دماسنج که داراي درجات است اي یک پیوستار تلقی می سواد رسانه، مقابل
اي بر  هیچ نقطه. دهیم اي جایی را به خود اختصاص می همه ما در پیوستار سواد رسانه

اي ندارد و  این پیوستار وجود ندارد که به اتکاي آن بتوان گفت کسی اصالً سواد رسانه
اي کامل  سطح این پیوستار نیست که مؤید سواد رسانهاي نیز در باالترین  هیچ نقطه

اندازهایشان در  جاي افراد بر اساس تعداد کل چشم، روي این پیوستار. کسی باشد
انداز هرکس مبتنی است بر تعداد و کیفیت  قدرت چشم. شود ارتباط با رسانه تعیین می

ها و تجارب  تساختارهاي دانش وي و کیفیت ساختارهاي دانش مبتنی است بر مهار
تعداد و کیفیت ، ها و تجارب افراد بسیار متفاوت است ازآنجاکه مهارت. شخص
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هاي زیادي در میزان  بنابراین تفاوت. ساختارهاي دانش آنان نیز بسیار متفاوت است
  .اي مردم وجود دارد سواد رسانه

 به معموالً، کنیم وقتی به اطالعات فکر می: اي چندبعدي است سواد رسانه 
اي در یک  روزنامه یا مقاله، اندیشیم که مثالً در کتاب درسی ها می اي از واقعیت جموعهم

البته . اي مستلزم آن است که اطالعات به دست آوریم سواد رسانه، اند  شدهمجله ذکر
، دانش خود را بنا نهیم بلکه اطالعات داراي ابعاد احساسی، فقط در بعد شناختی نه

با ساختار » اي باسوادان رسانه«. ی را نیز مورد توجه قرار دهیمشناختی و اخالق زیبایی
 است در شناختی زیبایی و اخالقی، احساسی، شناختیدانش خود که داراي چهار بعد 

باسواد  افراد که مفهوم  بدین زنند؛ اي دست به قضاوت و انتخاب می مورد پیام رسانه
، پاتر(کنند  انتخاب حیث این چهار بعد از را ها پیام مفیدترین چطور دانند می اي رسانه
1392 :54(. 

کنندگان  اي براي آنکه مصرف آموزگار سواد رسانه، که پاتر هم تأکید دارد چنان
الزم است به این چهار بعد دانش ، اي جلو ببرد ها را روي پیوستار سواد رسانه رسانه

  :توجه داشته باشد
تعاریف و امثال ، اسامی، ها دارد؛ تاریخداللت  واقع بنیاد به اطالعات: بعد شناختی

  .شوند که در مغز مستقر هستند اطالعات شناختی اطالعاتی تلقی می. آن
، حاوي اطالعاتی درباره احساسات است؛ احساساتی چون عشق: بعد احساسی

شوند که در قلب  اطالعاتی تلقی می، اطالعات احساسی. شادي و ناامیدي، خشم، نفرت
 - موارد ناراحتی، لحظات ترس، هاي خوب زندگی  نسبت به دوراناحساس - مستقرند

توانند احساسات را تجربه  بعضی از افراد وقتی در معرض رسانه هستند چندان نمی
که بعضی دیگر نسبت به اشاراتی که احساسات مختلف را در آنان ایجاد  درحالی، کنند
لذت و سایر ، ترس، مهمه ما توان درك خش، براي مثال. ند هست حساس، کند می

شان راحت است براي  ها از نمادهایی که شناسایی کننده تهیه. احساسات را داریم
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ها نیاز به  به همین دلیل درك و فهم آن. کنند برانگیختن این احساسات استفاده می
تري همچون  اما بعضی از ما در درك احساسات ظریف. درجات باالي سواد ندارد

هایی درباره این احساسات  ساختن پیام. انی و امثال آن تواناتریمنگر، سردرگمی، تردید
درك دقیق . کارگردانان و بازیگران در زمینه تولید است، مستلزم مهارت بیشتر نویسندگان

  .اي بیشتر مخاطبان است این احساسات ظریف مستلزم سواد رسانه
 ،این اطالعات. تحاوي اطالعاتی درباره روش تولید پیام اس: شناختی بعد زیبایی

کارگردانان و ، آهنگسازان، بازیگران، برداران فیلم، بنیانی براي قضاوت درباره نویسندگان
در قضاوت درباره سایر محصوالت ، عالوه بر این. کند دیگر هنرمندان فراهم می

، ضبط صدا، طراحی لباس، طراحی صحنه، نورپردازي، مانند تدوین، اي خالقانه حرفه
براي بعضی از متخصصان این مهارت در . کند مخاطب را یاري مینیز ... بندي و صفحه

براي مثال معتقدند تماشاگرانی که سواد بصري دارند ،  بسیار حائز اهمیت است،نقد
منظور او از این جمله آگاهی . یابند حتماً از دخل و تصرف هنرمندانه بصري آگاهی می

آنچه از . شود طریق رسانه بصري ایجاد میدرباره فرایندهایی است که طی آن معنا از 
داشتن حدي از آگاهی درباره نقش خودشان در ، رود تماشاگران فرهیخته انتظار می

کاررفته در حرکات  ي به (این نکته شامل توانایی در شناسایی ترفندها. تفسیر اثر است
  .است) کارگردان/کننده سبک تهیه(و تشخیص حضور مؤلف ) اي و تدوین صحنه

اطالعاتی ، اطالعات اخالقی. هاست شامل اطالعاتی درباره ارزش: بعد اخالقی
این نوع اطالعات بنیانی براي . هستندشوند که در ضمیر و روح انسان مستقر  تلقی می

یعنی ، بر اساس بعد اخالقی. ندنک  برایمان فراهم می"درست و غلط"قضاوت راجع به 
هرچه اطالعات . کنیم دشان قضاوت میدر مور، یادشدههاي  خوبی و بدي شخصیت

اي را با عمق  هاي رسانه هاي نهفته در پیام ارزش، تر باشد تر و پالوده اخالقی ما دقیق
تر خواهد  تر و منطقی ها دقیق هایمان درباره آن ارزش کنیم و قضاوت بیشتري درك می



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      48

االیی داشته اي بسیار ب شخص باید سواد رسانه، براي درك کامل مضامین اخالقی. بود
  ).19: 1385، پاتر(باشد 

، اي در تهیه محتواهاي آموزش سواد رسانه، توجه به هر چهار بعد دانش
هاي تشخیص  تواند یکی از مالك جهت مورد تأکید این پژوهش است که می ازآن

  .اي باشد آموزش مطلوب سواد رسانه
  
  اي  رویکردهاي سواد رسانه-3-3

ها در امان باشیم؟؛ یا بتوانیم از  هیم که از مخاطرات رسانهد اي را آموزش می سواد رسانه
یک از این دو سؤال را دلیل آموزش سواد   کداماین کهدرستی بهره ببریم؟؛  ها به رسانه
نظران سواد  صاحب. دهد اي را نشان می اي بدانیم رویکرد ما نسبت به سواد رسانه رسانه
فاً به دنبال جدا کردن و دوري کردن اي صر اگر آموزش رسانه«اي معتقدند  رسانه

نوعی  ها باشد و بخواهد مخاطبان خود را به مخاطب از مخاطرات و محتواي بد رسانه
 معتقدند البته برخی ).126: 1384، فون فی لیتزن(» شکست خواهد خورد، واکسینه کند

 خاشگري،پر و خشم حاالت افزایش ازجمله اعتیاد به آنها، ها انواع رسانه منفی اثرات«
 آن مثبت هاي جنبه از بیشتر دیگر، جسمی و روانی–روحی منفی تأثیرات و زیاد هزینه
  ). (Anderson, 2001: 353است

کند که در آن آموزش سواد   اشاره می1»حمایتگري«باره به رویکرد  باکینگهام دراین
آموزان در  هاي گوناگون تلقیح یا مراقبت و محافظت از دانش به دنبال راه«، اي رسانه

؛ )39: 1389، باکینگهام(» باشد می،  است شدهها فرض برابر آنچه که اثرات منفی رسانه
او در این . سیاسی یا اخالقی داشته باشد، تواند انگیزه فرهنگی حال این حمایتگري می

اي معرفی  در سواد رسانه» پارادایمی نو«زمینه به رویکرد دیگري نیز اشاره دارد که آن را 
ها و در نتیجه راندن  رات رسانهیمحافظت از جوانان در برابر تأث، هدف«ند که در آن ک می
گیري به نفع  بلکه آماده ساختن آنان براي تصمیم،  به سمت اموري بهتر نیستهاآن
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اي از حمایت نیست بلکه  عنوان گونه اي در اینجا به آموزش رسانه. خودشان است
به دنبال همراه شدن با ، دیگر این رویکرد نوین رتعبا به. است» آمادگی«اي از  نمونه
آماده شناختن و ، ها آموزانی است که باذوق و سالیق مهیج و لذایذشان به رسانه دانش

ها را نامعتبر و ایدئولوژیک فرض  جاي آن است که آن لذایذ و بهره دانستند و این به
  ).42: 1389، باکینگهام(» کنند

مطلوب آن است که ، اي ید آموزش سواد رسانهبنابراین در رویکردهاي جد
  .دنتؤامان دیده شو، ها مخاطرات و مزایاي رسانه

  
  اي یابی آموزش سواد رسانه  موقعیت-3-4

 آموزشی مورد متونهنوز در ، اي را آموزش دهیم سواد رسانه» کجا«این پرسش که 
وزشی جدید اي یک حوزه آم بحث و بررسی است؛ شاید به این دلیل که سواد رسانه

هاست؟ یا سیستم  است و هنوز محل مناقشه است که مسئولیت این آموزش با خانواده
) 1389(کننده رسانه است؟ باکینگهام  آموزشی رسمی کشور؟ و یا بر عهده خود مصرف

، "رشته آکادمیک جداگانه"هاي مختلفی چون   موقعیت1»اي آموزش رسانه«در کتاب 
 و آموزش از راه "آموزش رسانه فراتر از کالس درس"، "آموزش درون برنامه درسی"

  .دنگیر اي در نظر می  براي آموزش سواد رسانه"فناوري اطالعات و ارتباطات
، )نهاد دینی(» کلیسا«به نقش ، او در توضیح آموزش رسانه فراتر از کالس درس

آموزش همچنین با تأکید بر نقش . کند اشاره می» والدین«و » هاي فعال مستقل گروه«
هاي نوین ممکن  این فناوري«معتقد است ، اي از راه فناوري اطالعات و ارتباطات رسانه

ها رخ  است حدود مرزهاي میان مدرسه و بسیاري از دیگر فضاها که یادگیري در آن
محل ،  خویشنوبه بهدر این زمینه خود » فرهنگ دیجیتال«د و ن ببرسؤالدهد را زیر  می

  .)161: 1389، گهامباکین(» یادگیري باشد
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 غیر آموزشی«: گوید می، ها درباره آموزش از راه رسانه) 1375(ساروخانی 
 ،ها با رسانه خوش گذراندن زمانی ضمن توانند می افراد که است چندبعدي  وتجریدي

 وسایل«او همچنین معتقد است . »بپردازند، دارد هم فرهنگی جنبه که آموزشی به
 حیات کل بر بزرگ اي همچون مدرسه، آیند کار به رستید به چنانچه، جمعی ارتباط
 مدرسه همچون زیرا، دارند مدرسه باالتر از نقشی حتی و افکنند می پرتو انسانی

 تمام و هستند ها انسان تمام و تمام سنین براي، ندارند زمانی و مکانی محدودیت
  ).91: 1375، یساروخان(» آورند می گیرنده آموزش به خانه را آموزش مورد مشخصات

جهت مهم است که  اي در این پژوهش ازآن توجه به مکان آموزش سواد رسانه
، اند اي در فضاي مجازي چقدر توانسته هاي آموزش سواد رسانه خواهیم بدانیم نمونه می

  .عنوان محل آموزش استفاده کنند خود به خودي به، هاي این فضاي مهم از قابلیت
  
 سؤاالت .4

که در بحث مبانی مفهومی و نظري مطرح شد و با توجه به هدف با نگاه به آنچه 
اي را با نمونه  خواهد عملکرد یک نمونه ایرانی آموزش سواد رسانه این پژوهش که می

، و نقاط ضعف و قوت ببرد ها ها و تفاوت کانادایی آن مقایسه کند و پی به شباهت
  : استسؤاالتپژوهش حاضر در پی پاسخ به این 

 از آیا است؟ چگونه، بررسی مورد سایت وب دو در  شدهمنتشر لبمطا میزان -1
 دارد؟ وجود داري معنی تفاوت سایت وب دو این بین نظر این

 یعنی دانش و اي ازنظر دو حوزه اصلی سواد رسانه محتواي مطلبنوع  -2
سایت  سایت مورد بررسی چگونه است؟ آیا از این نظر بین دو وب در دو وبمهارت 

 ري وجود دارد؟تفاوت معنادا
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، شناختی (اي توزیع مطالب ازنظر توجه به ابعاد چهارگانه سواد رسانه -3
چگونه است؟ آیا از ، سایت مورد بررسی در دو وب، )اخالقی، شناختی احساسی زیبایی

 سایت تفاوت معناداري وجود دارد؟ این نظر بین دو وب

  و هشدارانرس اطالع آموزشی یا صرفاً (کارکردتوزیع مطالب ازنظر نوع  -4
سایت  چگونه است؟ آیا از این نظر بین دو وب، سایت مورد بررسی در دو وب، )دهنده

 تفاوت معناداري وجود دارد؟

در دو ها  نسبت به رسانه، رویکرد مثبت یا منفیتوزیع مطالب ازنظر نوع  -5
سایت تفاوت  چگونه است؟ آیا از این نظر بین دو وب، سایت مورد بررسی وب

 ود دارد؟معناداري وج

، فضاي مجازي(» آموزشی« براي آموزش محتواهاي »مکانیموقعیت «چه  -6
شود؟ آیا از این نظر بین  پیشنهاد می، سایت مورد بررسی  در دو وب)کالس درس، خانه

 سایت تفاوت معناداري وجود دارد؟ دو وب

 بین دو سایت مورد بررسی به لحاظ متغیرهاي مطرح این که دیگر سؤالو  -7
ضعف است و  هایی وجود دارد؟ و کدام نقطه ها و شباهت  باال چه تفاوتسؤاالتدر 

 کدام نقطه قوت؟

 
   پژوهشروش .5

تحلیل محتواي «روش ، براي حرکت به سمت اهداف و پاسخ به سؤاالت پژوهش
سایت به صورت   در دو وب شدهتا محتواهاي آموزشی تولید، انتخاب کردیم را1»یکم
و » متغیرها«و بدین منظور .  تحلیل شوند)1385، فرای(» مند کمی و نظام، عینی«
 سؤاالتو اي  هاي سواد رسانه ي موردنظر با توجه به تعاریف و نظریه» ها مقوله«

  .استخراج و دستورالعمل کدگذاري تهیه شد، تحقیق

                                                
1. content analysis 
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  ها  روش گردآوري داده1-5
با (ها  لهیرها و مقومتغفرایند تعریف عملیاتی ، هاي مورد نیاز براي گردآوري داده

طبق روال » دستورالعمل کدگذاري«صورت گرفت و درنهایت )  تحقیقسؤاالتتوجه به 
  :زیر تهیه شد
 این پژوهش آن است که ازنظر میزان سؤاالتیکی از : متغیر فراوانی مطالب 

 .ی وجود داردیها سایت چه تفاوت  در دو وب شدهمحتواهاي تولید

  بر اساس : اي اصلی سواد رسانهازنظر دو حوزه  محتواي مطلبمتغیر نوع
 براي آن متصور» مهارت« و »دانش«یعنی ، دو حوزه اصلی، اي تعاریف سواد رسانه

 به اي باید به دنبال افزایش این دو توانمندي  آموزش سواد رسانهیبه عبارت. است
بنابراین این متغیر نیز به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که .  باشدصورت تؤامان

؟ تعریف ندا یک از این دو حوزه تمرکز داشته سایت بر کدام لب آموزشی دو وبمطا
  :هاي این متغیر به شرح زیر است مقوله

بیشتر مردم در سه ) در بخش مرور نظري بیان شد(گوید  چنانکه پاتر می: دانش .1
مردم در زمینه محتوا باید . ها صنایع و تأثیرات رسانه، محتوا: حوزه نیازمند شناختند

کنند و این  اي پیروي می اي مفاهیمی هستند که از قواعد ویژه هاي رسانه بدانند پیام
، ها در زمینه صنایع باید بدانند رسانه. کند آن را تحریف می، جاي بیان واقعیت قواعد به

هایی تجاري با اهداف خاصی هستند و براي تأثیرات نیز باید بفهمند که توانایی  بخش
اطالعاتی درباره شناخت انواع بنابراین مطالبی که داراي .  را دارندبحث درباره مفاهیم

انواع تأثیرات و مخاطرات ، صاحبان و تولیدکنندگان رسانه، ها اهداف آن، ها رسانه
 .گیرد اي است نیز در این مقوله جاي می هاي رسانه پیام

ري هاي برقرا رسانی در مورد مهارت مطالبی که به آموزش یا اطالع: مهارت .2
هاي  ها و آموزش رمزگشایی و رمزگذاري انواع پیام ارتباط و تعامل با انواع رسانه

در ، پردازند ارزیابی و ارزشیابی می، تحلیل، نقادي، هاي تفسیر اي از طریق مهارت رسانه
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هاي مربوط به توانایی دسترسی و استفاده از  همچنین مهارت. گیرند دایره قرار میاین 
گیري از خدمات  ونگی دسترسی و استفاده از رسانه اینترنت براي بهرهمثل چگ(ها  رسانه

مثل چگونگی ساخت یک وبالگ یا (توانایی خلق و تولید کردن ، )دولت الکترونیک
عنوان یک تریبون براي حضور  براي مثال به(توانایی بکار گیري رسانه ، )یک کیلپ

ها است در  یی کار کردن با رسانهطورکلی توانا و به، ) در جامعهیانجو فعال و مشارکت
 .گیرد  مقوله مهارت قرار مییرمجموعهز

منظور مطالبی است که بر هر دو مؤلفه به صورت توأمان : دانش و مهارت .3
 .توجه داشته است

 
 چهار بعد براي ، جیمز پاتر، تر اشاره شد یشپکه   چنان:اي ابعاد سواد رسانه

؛ و تأکید شناختی اخالقی و زیبایی، احساسی ،شناختی: گیرد اي در نظر می سواد رسانه
این متغیر به دنبال بنابراین . اي باید به چهار بعد توجه شود دارد در آموزش سواد رسانه

سایت درباره   بر روي دو وب شدهپاسخگویی به این سؤال است که مطالب منتشر
  :دهند اي آموزش می یک از ابعاد سواد رسانه کدام

، ها بی که داراي اطالعات واقع بنیاد هستند؛ همچون تاریخشامل مطال: شناختی .1
 و یا کنند اکتفا میهاي جدید  مطالبی که به معرفی رسانه.  و امثال آنیفتعار، اسامی

اهداف صاحبان رسانه به ، ها مخاطبان رسانه، ها اطالعات عمومی در مورد رسانه
 .شوند ري میعنوان مطالب شناختی کدگذا به، کنند نیز مخاطب عرضه می

هاي احساسی  هدف ارتقاي توانمندي، منظور مطالبی است که: احساسی .2
، نفرت، احساساتی چون عشق. کنند اي را دنبال می هاي رسانه مخاطبان در برابر پیام

 ... .ناامیدي و، شادي، خشم

 تولید هاي منظور مطالبی است که حاوي اطالعاتی درباره روش: شناختی زیبایی .3
درباره مسائلی هستند که بنیان  بخشی ین مطالب به دنبال آموزش و آگاهیا. پیام است

، آهنگسازان، بازیگران، برداران فیلم، خبرنگاران، قضاوت درباره عملکرد نویسندگان
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کند؛ همچنین قضاوت درباره سایر فنون  کارگردانان و دیگر هنرمندان را فراهم می
، ضبط صدا، طراحی لباس، طراحی صحنه، زينورپردا، مانند تدوین، اي و خالقانه حرفه

هاي تولید پیام در  و انواع روش  مطالبی که بر نحوه بارگذاريینهمچن.... بندي و صفحه
 .گیرند هاي دیجیتالی و اینترنتی تمرکز دارند در این دسته قرار می رسانه

مطالبی که به دنبال ارائه اطالعات و یا آموزش درباره پیامدهاي : اخالقی .4
اطالعاتی تلقی ،  اطالعات اخالقی.هاي اخالقی مخاطبان است ها بر روي ارزش انهرس
در که  هاي دینی و انسانی شوند که در ضمیر و روح انسان مستقر است مثل ارزش می

درست و " بنیانی براي قضاوت راجع به ،این نوع اطالعات .گیرند این دسته قرار می
هاي  یعنی خوبی و بدي شخصیت،  بعد اخالقیبر اساس. کند  برایمان فراهم می"غلط

  .کنیم در موردشان قضاوت می، مذکور
اي  یک از ابعاد چهارگانه سواد رسانه منظور مطالبی است که بر هیچ: کدام هیچ .5

 .اند تمرکز نداشته

 به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا این متغیر : مطلبمتغیر کارکرد 
با در نظر گرفتن ( »نده شدهآموز«مطالب ، سایت ین دو وب بر روي ا شدهمطالب منتشر

ارائه اي به   هستند و یا تنها در مورد سواد رسانه)ساختار علمی مطلب آموزشی
ضرورت فراگیري سواد تأکید بر  هشدار دهی و و به عبارتی) عمومی(اطالعات 

 :ن شرح استپردازند؟ تعریف دو مقوله موردنظر براي این متغیر به ای اي می رسانه

باید چهار مرحله در ، آموزشی بر اساس اصول تدوین طرح درس: آموزشی .1
تحلیل  -2،  تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی-1: لحاظ شود، تحلیل و تنظیم طرح درس

 تحلیل و تعیین محتوا روش و وسیله -3، زمان آموزشی و تعیین موقعیت مکان و مدت
بی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان(زشیابی  تحلیل و تعیین نظام ار-4، آموزشی کمک
 مرحله از چهار دوها حداقل  مطالبی که در آن، بر این اساس در این پژوهش). تاریخ

. شوند عنوان مطلب آموزشی در نظر گرفته می به،  باشد شدهرعایت، مرحله مورد اشاره
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دهند و  ر میاي و بکار گیري آن راهکا مطالب آموزشی در عمل براي ارتقاي سواد رسانه
 .کنند قدم مخاطب را براي اجراي مراحل آموزش همراهی می به قدم

مطالبی که در آن مراحل چهارگانه طرح آموزشی : رسان و هشداردهنده اطالع .2
اهمیت و ، اي درباره چیستی سواد رسانهداراي اطالعات عمومی  و تنها  شدهلحاظ ن

ر در مورد تأثیرات ناآگاهی نسبت هشدا، ضرورت فراگیري، جایگاه آن در جهان امروز
بخش و  سوادي آگاهی مخاطرات ناشی از بی، ها نوجوان و خانواده، ها بر کودك به رسانه

اي را  زمینه در مورد سواد رسانه طورکلی اطالعات عمومی و پیش اي و به هشداري رسانه
  دستطورکلی این به. گیرند دهد در این مقوله جاي می در دسترس مخاطب قرار می
تمرکز ،  افزایش و بکارگیري آنارائه راهکار براياي و نه  مطالب بر چیستی سواد رسانه

 .دارند

  باید ، »آموزشی«که اشاره شد در یک طرح درس  چنان :مکان آموزشمتغیر
در این پژوهش منظور از متغیر مکان آموزش آن . مکان آموزش در نظر گرفته شود

  شدهچه مکانی براي آموزش پیشنهاد، ی دارنداست که در مطالبی که هدف آموزش
 :چنین است  این متغیر اینهاي تعریف مقوله. است

با در نظر گرفتن محیط کالس و حضور معلم و منظور مطالبی است که : کالس .6
 .کند اش را ارائه می درسنامه، آموزان دانش

 با  محیط خانه و خانواده واست که با در نظر گرفتنمنظور مطالبی : خانه .7
 .دهد می اي را پیشنهاد  سواد رسانهحضور یکی از والدین آموزش

، تواند در هر دو محل کالس و خانه منظور مطالبی است که می: کالس و خانه .8
 .توسط آموزگار و والدین آموزش داده شود

منظور مطالبی است که پیام آموزشی خود را در همان : در فضاي مجازي .9
ها را به خانه یا کالس  کند و آن به خواننده منتقل میسایت  مراجعه مخاطبان به وب

 .دهد درس ارجاع نمی
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 باید مخاطبان را قادر سازد تا ، اي سواد رسانه: ها نوع نگاه به پیامدهاي رسانه
یکی از سؤاالت . مند و از مضرات و مخاطرات آن در امان باشند ها بهره از فواید رسانه
مندي از  سایت بیشتر در مورد بهره این دو وباست که در مطالب این این پژوهش 

 براي در است و یا هشدار دهی و آموزش  شدهها توجه  و پیامدهاي مثبت رسانهیدفوا
بندي  هاي زیر دسته  این متغیر در مقوله؛ها مضرات رسانه و  مخاطراتامان ماندن از

  :شود می
ها و  ی مثبت رسانهها و انواع کارکردهای مطالبی که به ویژگی: پیامدهاي مثبت .1

در این دسته قرار ، کند توانند براي مخاطبانشان فراهم آورند اشاره می هایی که می بهره
 .گیرند می

،  رسانهيمطالبی که درباره انواع مخاطرات و کژ کارکردها: پیامدهاي منفی .2
 .گیرند کند در این دایره جاي می آموزش و هشدار دهی می

شود که به صورت توأمان به  ط به مطالبی میمربو: پیامدهاي مثبت و منفی .3
 .کنند ها توجه می پیامدهاي مثبت و منفی رسانه

منظور آن دسته از مطالبی است که موضوعشان در مورد پیامدهاي : کدام هیچ .4
 .رسانه نیست

 
  جامعه آماري -5-2

 الزم است ، تحقیق و استخراج متغیرها و مقولهسؤاالتپس از مشخص شدن 
هاي ارتباطات که با روش  در اغلب پژوهش.  و نمونه آماري انتخاب شودجامعه آماري

، گیرد جامعه آماري برمبناي تاریخ انتشار مطالب صورت می، شود تحلیل محتوا انجام می
اي است که  گونه به، هاي مورد بررسی در این پژوهش که طراحی سایت اما ازآنجایی

 ، نظر گرفتن جامعه آماري بر اساس زماندر، شود تاریخ انتشار براي مطالب درج نمی
شامل کلیه مطالب ، بنابراین در این پژوهش جامعه آماري. پذیر نیست عمالً امکان

  . بوده است1392ماه   دي15سایت در تاریخ  دسترسی بر روي این دو وب قابل
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   نمونه آماري-5-3
کل ، یرانیسایت ا  در وب شدهدر این پژوهش به دلیل محدود بودن مطالب منتشر

 "شماري کل"دیگر  عبارت  به ؛ شده مطالب در دسترس بر روي این سایت بررسی
در نوار افقی ، ي ایران داراي هفت قسمتا رسانهسایت سواد  وب. صورت گرفت

، "صحنه پشت"، "رادیو رسانه" عناوین با، )خانه(سایت  صفحه نخست وب
 است "رو هاي پیش برنامه" و "روزنوشت"، "درسنامه"، "گالري رسانه"، "ویکی"

  .ها مورد بررسی قرار گرفت  در این قسمت شدهکه همه مطالب منتشر
  

  
  اي صفحه نخست سایت سواد رسانه

 
گیري تصادفی  نمونه«، سایت کانادایی گیري از مطالب وب اما در مورد نمونه

 تقسیم تر هاي کوچک یعنی جمعیت به گروه، شود انجام می» مطبق«یا »  شده بندي طبقه
در . )1391 ، رایف(شود  ها انجام می گیري تصادفی از درون این گروه شود و نمونه می

بندي که در منوي صفحه نخست   مطالب سایت با توجه به طبقهگیري مونهاین پژوهش ن
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سایت در ذیل پنج قسمت  الزم به اشاره است که منوي وب. صورت گرفت، وجود دارد
 ,”Digital & media literacy”, “Research & policy“: شود بندي می زیر دسته اصلی

“teacher Resources”, “blog”, “About us.  

  
  صفحه نخست سایت مدیااسمارتس

  
  ها وتحلیل داده   شیوه تجزیه-5-4

شود و براي این  ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام می وتحلیل داده تجزیه
با استفاده » دو خی« جداول دوبعدي و همچنین آزمون منظور از جداول توزیع فراوانی و

  .شود  استفاده میSPSSافزار  از نرم
  
   پایایی و روایی-5-5
ناشی از میزان توافق «از اعتبار صوري که ، منظور دقت بخشیدن به نتایج تحقیق به

» تاسگیري  فن در مورد روا بودن ابزار اندازه و تأیید متخصصان و کارشناسان اهل
ها با نظارت استادان ارتباطات  استفاده کردیم؛ چنانکه مقوله) 287: 1378، اروخانیس(
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اي و روش  نظران حوزه سواد رسانه سپس در اختیار تعدادي از صاحب، ساخته شد
ها و  مقوله، تحقیق گذاشته شد که پس از اعالم نظر و انجام برخی اصالحات

 این کههمچنین با توجه به . گرفتندمورد استفاده قرار و هاي نهایی تأیید  شاخص
اعتبار «تحقیق داراي ، اند  شده متغیرهاي پژوهش از دل چارچوب نظري استخراج

یب قابلیت ضردر این پژوهش براي محاسبه همچنین .است) 1391 ، رایف(» اي سازه
سپس .  کدگذاري شدمجدداً،  درصد از کل محتواها پس از کدگذاري اول10، اعتماد

که ضریب قابلیت اعتماد  ایی با فرمول ویلیام اسکات محاسبه شد و ازآنجاییضریب پای
  . درصد است این تحقیق از قابلیت اعتماد برخوردار است70باالتر از 
  

  هاي تحقیق یافته .6
بعدي و جداول دوبعدي  هاي تحقیق در قالب جداول توصیفی یک در این بخش یافته

شود و  یک جا آورده می، جم مطالب بکاهیمخواهیم از ح استنباطی به دلیل آنکه می
در بخش آخر یعنی ، آمده با توجه به اهداف پژوهش دست هاي به تحلیل و تفسیر داده

  .شود یمبندي ارائه  نتایج و جمع
  

  تعداد و درصد فراوانی مطالب برحسب نام سایت -1جدول 
 درصد فراوانی نام سایت

 78,3 173  سایت مدیااسمارتس وب

 21,7 48 اي سواد رسانه سایت وب

 100,0 221 جمع
  

  شده  مطلب بررسی221شود از مجموع   مشاهده می1گونه که در جدول شماره  همان
و » سایت مدیااسمارتس کانادا وب« درصد سهم 78,3 مطلب معادل 173، در این پژوهش

  .بوده است» اي ایران سایت سواد رسانه وب« درصد سهم 21,7معادل ،  مطلب48
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 اي و سایت مورد بررسی  رابطه بین حوزه سواد رسانهچگونگی دوبعدي -2 دولج

   نام سایت

 هسواد رسان مدبااسمارت

 جمع

 151 44 107 فراوانی

  درصد100,0   درصد29,1  درصد70,9 درصد ردیف

  درصد68,3  درصد91,7  درصد61,8 در صد ستونی
 دانش

  درصد68,3  درصد19,9  درصد48,4 درصد کل

 18 0 18 فراوانی

  درصد100,0   درصد0.  درصد100,0 درصد ردیف

  درصد8,1  درصد0.  درصد10,4 در صد ستونی
 مهارت

  درصد8,1  درصد0.  درصد8,1 درصد کل

 52 4 48 فراوانی

  درصد100,0   درصد7,7  درصد92,3 درصد ردیف

  درصد23,5  درصد8,3  درصد27,7 ستونیدر صد 

حوزه سواد 

 اي رسانه

 و دانش

 مهارت

  درصد23,5  درصد1,8  درصد21,7 درصد کل

 221 48 173 فراوانی

  درصد100,0   درصد21,7  درصد78,3 درصد ردیف

  درصد100,0  درصد100,0  درصد100,0  در صد ستونی
  جمع

  درصد100,0  درصد21,7  درصد78,3 درصد کل

a 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.91.  
Chi-Square = 15/901 Df = 2 Sig = 0/000 Cramer's V = 0/268 

  
تمرکز بر حوزه ،  شده  مطلب بررسی173سایت مدیااسمارتس از مجموع  در وب

 حوزه  درصد داراي بیشترین فراوانی و تمرکز بر61,8معادل ،  مطلب107با » دانش«
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  . درصد داراي کمترین فراوانی بوده است10,4معادل ،  مورد فراوانی18با » مهارت«
تمرکز بر حوزه ،  شده  مطلب بررسی48اي از مجموع  سایت سواد رسانه در وب

 درصد داراي بیشترین فراوانی و تمرکز بر حوزه 91,7معادل ،  مطلب44با ، »دانش«
 درصد داراي کمترین فراوانی بوده 8,3نی معادل با چهار مورد فراوا» دانش و مهارت«

 است و شدهبه صورت اختصاصی توجه ن» مهارت« حوزه هدر این بررسی ب. است
 .فراوانی آن برابر با صفر است

باشد و با توجه   می901/15دو برابر با  مقدار آزمون خی، 2بر اساس نتایج جدول  
و درجه اطمینان ) Sig=0/000 (01/0ز با قبول خطاي کمتر ا، )d.f=2 (به درجه آزادي

اي و سایت مورد بررسی رابطه  توان گفت بین حوزه سواد رسانه  می99/0بیش از 
 فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را 0Hیعنی ، معناداري وجود دارد

شدت ،  با توجه به مقدار آزمون کرامر بدست آمدههمچنین. کنیم یپذیریم و رد م ینم
  .استتگی بین دو متغیر در حد متوسط همبس

  
 اي و سایت مورد بررسی مربوط به رابطه بین ابعاد سواد رسانهدوبعدي  -3 جدول 

   نام سایت

 اي سواد رسانه مدیااسمارتس

 جمع

 84 25 59 فراوانی

  درصد100  درصد29,8  درصد70,2 یفدرصد رد

  درصد38,0  درصد52,1  درصد34,1 درصد ستونی
 شناختی

  درصد38,0  درصد11,3  درصد26,7 درصد کل

 16 3 13 فراوانی

  درصد100,0  درصد18,8  درصد81,3 درصد ردیف

  درصد7,2  درصد6,3  درصد7,5 در صد ستونی

ابعاد سواد 
 اي رسانه

 احساسی

  درصد7,2  درصد1,4  درصد5,9 درصد کل
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 25 2 23 فراوانی

  درصد100,0  درصد8,0  درصد92,0 د ردیفدرص

  درصد11,3  درصد4,2  درصد13,3 در صد ستونی
 شناختی یباییز

  درصد11,3  درصد9.  درصد10,4 درصد کل

 70 10 60 فراوانی

  درصد100,0  درصد14,3  درصد85,7 درصد ردیف

  درصد31,7  درصد20,8  درصد34,7 در صد ستونی
 اخالقی

  درصد31,7  درصد4,5  درصد27,1 درصد کل

 5 0 5 فراوانی

  درصد100,0  درصد0.   درصد100,0 درصد ردیف

  درصد2,3  درصد0.  درصد2,9 در صد ستونی

توجه به همه 
 ابعاد

  درصد2,3  درصد0.  درصد2,3 درصد کل

 21 8 13 فراوانی

  درصد100,0  درصد38,1  درصد61,9 درصد ردیف

  درصد9,5  درصد16,7  درصد7,5 در صد ستونی

بدون توجه 
 به اصول

  درصد9,5   درصد3,6  درصد5,9 درصد کل

 221 48 173  فراوانی

  درصد100,0  درصد21,7  درصد78,3 درصد ردیف

  درصد100,0  درصد100,0  درصد100,0 در صد ستونی
  جمع

  درصد100,0  درصد21,7  درصد78,3 درصد کل

a 4 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.09.  
Chi-Square = 13/021 Df = 5 Sig = 0/023 Cramer's V = 0/263   

با » اخالقی«بعد ،  شده  مطلب بررسی173سایت مدیااسمارتس از مجموع  در وب 
 مورد 5با »  ابعادتوجه به همه« درصد داراي بیشترین فراوانی و 34,1معادل ،  مطلب59

  . درصد داراي کمترین فراوانی بوده است2,9معادل ، فراوانی
با » شناختی«بعد ،  شده  مطلب بررسی48اي از مجموع  سایت سواد رسانه در وب

با دو » شناختی زیبایی« درصد داراي بیشترین فراوانی و بعد 52,1معادل ،  مطلب25
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سایت  در این وب. رین فراوانی بوده است درصد داراي کمت4,3 معادل ،مورد فراوانی
به صورت همزمان توجه کرده باشند بدون » اي همه ابعاد سواد رسانه«مطالبی که به 

 .اند فراوانی بوده

 است و با توجه به 021/13دو برابر با  مقدار آزمون خی، 3بر اساس نتایج جدول 
و درجه اطمینان ) Sig=0/023 (01/0با قبول خطاي کمتر از ، )d.f=5(درجه آزادي 

اي و سایت مورد بررسی رابطه  توان گفت بین ابعاد سواد رسانه  می95/0بیش از 
 فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را 0Hیعنی ، معناداري وجود دارد

همچنین با توجه به مقدار آزمون کرامر بدست آمده شدت . کنیم یمپذیریم و رد  نمی
  .یر در حد متوسط استهمبستگی بین دو متغ

   مطلب و سایت مورد بررسینوع محتواي رابطه بین چگونگی دوبعدي -4 جدول
   نام سایت

 هسواد رسان سرتامدیااسم

 جمع

 133 5 128 فراوانی

  درصد100,0  درصد3,8  درصد96,2 درصد ردیف

  درصد60,2  درصد10,4  درصد74,0 درصد ستونی
 آموزشی

  درصد60,2  درصد2,3  درصد57,9 درصد کل

 88 43 45 فراوانی

  درصد100,0  درصد48,9  درصد51,1 درصد ردیف

  درصد39,8  درصد89,6  درصد26,0 در صد ستونی

نوع 
 محتواي
رسان  اطالع مطلب

 و
 هشداردهنده

  درصد39,8   درصد19,5  درصد20,4 درصد کل

 221 48 173 فراوانی

  درصد100,0  درصد21,7 رصد د78,3 درصد ردیف

  درصد100,0  درصد100,0  درصد100,0 در صد ستونی
  جمع

  درصد100,0  درصد21,7  درصد78,3  درصد کل

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.11.  
Chi-Square = 63/369 Df = 1 Sig = 0/000 Cramer's Vi= 0/535 
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مطالبی که داراي ،  شده  مطلب بررسی173سایت مدیااسمارتس از مجموع  در وب 
 74 مطلب معـادل  128یعنی ، بیشترین فراوانی ،اند اي بوده   سواد رسانه » آموزش«کارکرد  

،  مـورد 45» رسـان  هشداردهنده و اطـالع « مطالب   و اند  درصد را به خود اختصاص داده     
  .اند داشتهفراوانی  درصد 26معادل 

مطالب ،  شده  مطلب بررسی48اي از مجموع  سایت سواد رسانه در وب
 89,6معادل ،  مورد فراوانی43اي با  در مورد سواد رسانه» رسان هشداردهنده و اطالع«

معادل ،  مورد فراوانی5مطالب آموزشی نیز . درصد داراي بیشتري فراوانی بوده است
 . درصد داشته است10,4

 و با توجه به است 369/63دو برابر با  مقدار آزمون خی، 4بر اساس نتایج جدول 
و درجه اطمینان ) Sig=0/000 (01/0با قبول خطاي کمتر از ، )d.f=1 (يدرجه آزاد
رابطه  مطلب و سایت مورد بررسی کارکردتوان گفت بین  می، درصد 99بیش از 

ه است را  فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابط0Hیعنی ، معناداري وجود دارد
 با توجه به مقدار آزمون فی بدست آمده شدت همچنین. کنیم یپذیریم و رد م ینم

  .استهمبستگی بین دو متغیر در حد قوي 
  

 ها و سایت مورد بررسی  رابطه بین نوع نگاه به پیامدهاي رسانهدوبعدي چگونگی -5 جدول 
   نام سایت

 اي سواد رسانه مدیااسمارتس

 جمع

 7 0 7 فراوانی

  درصد100,0   درصد0.  درصد100,0 درصد ردیف

  درصد3,4  درصد0.  درصد4,2 در صد ستونی

پیامدهاي 
 مثبت

  درصد3,4  درصد0.  درصد3,4 درصد کل

 163 48 128 فراوانی

  درصد100,0  درصد24,5  درصد75,5 درصد ردیف

  درصد78,4  درصد100,0  درصد73,2 ستونیدر صد 

 نوع نگاه به
پیامدهاي 

 ها رسانه

پیامدهاي 
 منفی

  درصد78,4  درصد19,2  درصد59,1 درصد کل
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 38 0 38 فراوانی

  درصد100,0   درصد0.  درصد100,0 درصد ردیف

  درصد18,3  درصد0.  درصد22,6 در صد ستونی

پیامدهاي 
 مثبت و منفی

  درصد18,3  درصد0.  درصد18,3 درصد کل

 221 48 173 فراوانی

  درصد100,0  درصد19,2  درصد80,8 درصد ردیف

  درصد100,0  درصد100,0  درصد100,0 در صد ستونی
  جمع

  درصد100,0   درصد19,2  درصد80,8  درصد کل

a 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.35. 

Chi-Square = 13/672 Df = 2 Sig = 0/001 Cramer's V = 0/256  
  

،  مطلب123،  شده  مطلب بررسی173سایت مدیااسمارتس از مجموع  در وب
. اند ها توجه داشته  درصد به پیامدهاي منفی و مضرات و مخاطرات رسانه71,1معادل 

یعنی (» به پیامدهاي رسانه توجهی نداشته است« درصد 2,9همچنین پنج مطلب معادل 
  . استیافته و کمترین فراوانی به این مقوله اختصاص) دامک گزینه هیچ

بیشترین فراوانی ،  شده  مطلب بررسی48اي از مجموع  سایت سواد رسانه در وب
   درصد به83,3معادل ،  مطلب40یعنی 

 به مقوله 16,7 مطلب معادل 8و کمترین فراوانی با » ها پیامدهاي منفی رسانه«
مثبت و منفی در «و » مثبت« در این توزیع پیامدهاي .اختصاص داشته است» کدام هیچ«

  .داراي فراوانی صفر بوده است» کنار هم
 و با توجه به است 672/13دو برابر با  مقدار آزمون خی، 5بر اساس نتایج جدول 

و درجه اطمینان ) Sig=0/001 (01/0با قبول خطاي کمتر از ، )d.f=2 (درجه آزادي
ها و سایت مورد بررسی  ین نوع نگاه به پیامدهاي رسانهتوان گفت ب  می99/0بیش از 

 فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را 0Hیعنی ، رابطه معناداري وجود دارد
 با توجه به مقدار آزمون کرامر بدست آمده شدت همچنین. کنیم یپذیریم و رد م ینم

  .استهمبستگی بین دو متغیر در حد متوسط 
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  رابطه بین مکان آموزش و سایت مورد بررسیچگونگی  دوبعدي-6 جدول

   نام سایت

 اي سواد رسانه ستمدیااسمار

 جمع

 31 0 31 فراوانی

  درصد100,0   درصد0.  درصد100,0 درصد ردیف

  درصد23,3  درصد0.  درصد24,2 در صد ستونی
 کالس درس

  درصد23,3  درصد0.  درصد23,3 درصد کل

 11 0 11 فراوانی

  درصد100,0   درصد0.  درصد100,0 درصد ردیف

  درصد8,3  درصد0.  درصد8,6 در صد ستونی
 انهخ

  درصد8,3  درصد0.  درصد8,3 درصد کل

 41 1 40 فراوانی

  درصد100,0   درصد2,4  درصد97,6 درصد ردیف

 درصد 30,8  درصد20,0  درصد31,3 در صد ستونی

 در فضاي
 مجازي

  درصد30,8  درصد8.  درصد30,1 درصد کل

 50 4 46 فراوانی

  درصد100,0   درصد8,0  درصد92,0 درصد ردیف

  درصد37,6  درصد80,0  درصد35,9 در صد ستونی

مکان 
 آموزش

کالس درس 
  و خانهو

 مجازيفضاي 
  درصد37,6  درصد3,0  درصد34,6 درصد کل

 133 5 128 فراوانی

  درصد100,0   درصد3,8  درصد96,2 درصد ردیف

  درصد100,0  درصد100,0  درصد100,0 در صد ستونی
  جمع

  درصد100,0  درصد3,8  درصد96,2  درصد کل

a 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is.41. 

Chi-Square = 4/323 Df = 3 Sig = 0/229 Cramer's V = 0/180  
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مطالبی که آموزش ،  مطلب آموزشی128سایت مدیااسمارتس از مجموع  در وب
اند داراي بیشترین  ممکن دانسته» خانه و فضاي مجازي، کالس«را در هر سه مکان 

در این . اند  درصد را به خود اختصاص داده35,9معادل ،  مطلب46فراوانی یعنی 
  . استیدرصد داراي کمترین فراوان 8,6معادل ،  مورد فراوانی11با » خانه«، بررسی

مطالبی که آموزش را ،  مطلب آموزشی5اي از مجموع  سایت سواد رسانه در وب
اند داراي بیشترین  ممکن دانسته» خانه و فضاي مجازي، کالس«در هر سه مکان 

با یک » فضاي مجازي«مکان .  درصد بوده است80معادل ، فراوانی یعنی چهار مطلب
یک از مطالب  همچنین در هیچ. درصد داراي کمترین فراوانی است 20معادل ، مطلب

 شدهبه صورت اختصاصی اشاره ن» کالس«و » خانه«سایت نیز به آموزش در  این وب
  .است و این دو مقوله بدون فراوانی هستند

 جدول هاي خانه مورد انتظار هاي ی درصد از فراوان25 بیش از این کهبا توجه به 
 از اعتبار کافی برخوردار نیست و نیاز به حذف دو ینتایج آزمون خ،  است5کمتر از 

هاي  شت؛ اما ازآنجاکه قبالً ادغام مقوله دا وجودمقادیر کم فراوانی و ادغام جدول
از قضاوت در ، هاي بیش از این ممکن نیست  است و ادغام مقوله شده انجامسنخ هم

سایت  ین دلیل که نشان دهیم وبکنیم و به ا  مینظر  صرفمورد معناداري این جدول
این جدول را ، اي در نظر دارد هایی را براي آموزش سواد رسانه کانادایی چه مکان

  .کنیم حذف نمی
 

 گیري  و نتیجهبحث .7

جانبه و پررنگ انواع رسانه در زندگی شهروندان عصر اطالعات و  حضور همه
دگی این شهروندان؛ ضرورت ها بر همه شئون زن ارتباطات؛ تأثیرات مثبت و منفی رسانه

ها و جاي خالی  اي براي مواجهه و تعامل با رسانه وجود توانمندي به نام سواد رسانه
اي در ایران در کنار نهادینه شدن این آموزش در بسیاري از  آموزش سواد رسانه
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همچنین ازآنجاکه . قرار داد» اي آموزش سواد رسانه«موضوع این پژوهش را ، کشورها
یک انتخاب سودمند از میان انواع » آموزش از راه رسانه«،  شدهاي جهان رسانهدر این 

فرد و جاي  هاي منحصربه با داشتن ویژگی» ابررسانه اینترنت«هاي آموزش است و  راه
، شود ها در دل خود بهترین رسانه آموزشی در جهان شناخته می دادن سایر رسانه

یکی از سؤاالت اصلی این تحقیق » مجازياي در فضاي  چگونگی آموزشی سواد رسانه«
به دنبال ، اي سایت مدعی آموزش سواد رسانه سؤالی که با مقایسه دو وب. شد

  .به آن برآمدیم، پاسخگویی
   مطالب  هاي مربوط به میزان ین نتایج این پژوهش یافتهتر مهمشاید یکی از

 گرفته بر روي سایت تعداد مطالب قرار. سایت مورد بررسی باشد  در دو وب شدهمنتشر
» شماري کل«گیري  در بخش نمونه،  مورد است که به دلیل محدودیت تعداد48ایرانی 

گیري شد و تعداد   درصد از مطالب نمونه15سایت کانادایی  اما در وب. صورت گرفت
الزم است اینجا اشاره شود که این تفاوت حجم .  مورد بود173مطالب مورد بررسی 

 مرسوم نیست که در معموالًکرد و  در قالب جداول دوبعدي را دشوار میمقایسه ، ها داده
هاي  در خانه» فراوانی مورد انتظار«چنین شرایطی جداول دوبعدي ارائه شود چراکه 

ها در  رسید نشان دادن این تفاوت اما در این پژوهش به نظر می. شود جدول محقق نمی
. در جداول دوبعدي محقق شود» رد انتظارفراوانی مو« از آن است که تر مهم، کنار هم

توان نتیجه گرفت که این تفاوت گویاي فعالیت مستمر تولید  هاي باال می اما درباره یافته
اي ایران است؛  سایت سواد رسانه محتوا در مدیااسمارتس و فعالیت محدود در وب

مونه کانادایی اي ایرانی و ن موضوعی که تفاوت مهمی را در فعالیت آموزش سواد رسانه
اي کشورمان گویاي آن است  اندرکاران سواد رسانه این یافته براي دست. دهد نشان می

اي نیازمند تالش و پیگیري مستمر و تولید محتواهاي مناسب به  که آموزش سواد رسانه
 .هست هم» یکم«لحاظ 

  اي داراي دو حوزه  سواد رسانه، که در بخش مرور نظري بحث شد چنان
اي مطلوب   است و این دو توانمندي در کنار هم سواد رسانه»مهارت«و » دانش«اصلی 
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توجه ها  اي گاهی تنها بر یکی از آن هاي سواد رسانه  آموزشاما در. دنکن را فراهم می
سایت کانادایی   درصد از مطالب وب61,8دهد  هاي این پژوهش نشان می یافته. شود می

به صورت توأمان توجه » دانش و مهارت«و حوزه  درصد به د27,7و » دانش«به حوزه 
در . در مرتبه آخر قرار دارد» مهارت«سایت توجه به حوزه  داشته است؛ در این وب

 به دو  درصد از مطالب8,3 درصد مطالب به حوزه دانش و 91,7سایت ایرانی نیز  وب
که ن نتیجه گرفت توا ها می با توجه به این یافته. اند داشتهتوجه  »دانش و مهارت«حوزه 

گرچه ازنظر میزان ( حوزه دانش بیشتر مورد توجه بوده است ،سایت در هر دو وب
بنابراین در این دو نمونه از ). سایت وجود دارد توجه فاصله زیادي بین این دو وب

تر است و این مسئله  سنگین» دانش«کفه ترازو در حوزه ، اي آموزش سواد رسانه
اي را از شرایط مطلوب که به هر دو حوزه دانش و مهارت  انه آموزش سواد رستواند می

رسد که آموزش درباره   ذکر این نکته مفید به نظر میدر اینجا. توجه دارد دور کند
ها از دشواري و عمق بیشتري برخوردار است که شاید این مسئله عامل کمبود  مهارت

اندرکاران  ها دست ین یافته ا.دباشاي  هاي سواد رسانه مطالب آموزشی درباره مهارت
 ،مؤثرد که براي داشتن آموزش مطلوب و نده چنین خطاب قرار می اي را این سواد رسانه

  .توجه تؤامان داشته باشند» مهارت«و » درك«به هر دو جنبه 
  هاي  اي یکی از ستون دیدگاه جیمز پاتر درباره ابعاد چهارگانه سواد رسانه

ه یکی از سؤاالت فرعی نیز با تکیه بر آن شکل چارچوب نظري این پژوهش است ک
کننده رسانه را در  اي مطلوب آن است که مصرف پاتر معتقد است سواد رسانهگرفت؛ 

با توجه به این . شناختی و احساسی توانمند کند زیبایی، اخالقی، هر چهار بعد شناختی
ها  یافته . قرار گرفت مورد بررسیيا رسانهمتغیر توجه به ابعاد چهارگانه سواد ، نظریه

، با اختالف یک فراوانی» شناختی«و » اخالقی«دهد در مدیااسمارتس ابعاد  نشان می
و » شناختی زیبایی«اند و به ترتیب ابعاد   در اولویت توجه بودهمیزان یکتقریباً به 

اي بعد  سایت سواد رسانه در وب. در مراتب بعدي توجه قرار دارند» احساسی«
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همچنین . اصله زیادي از سایر ابعاد در اولویت توجه قرار داشته استباف» شناختی«
کدام از ابعاد توجه  به هیچ«اند و مطالبی که  توجه داشته» اخالقی«مطالبی که به بعد 

مطالبی که در این . اند بافاصله کمی از یکدیگر در مراتب بعدي قرار گرفته» اند نداشته
اند بسیار اندك و در مرتبه  توجه داشته» احساسی« و »شناختی زیبایی«سایت به ابعاد  وب

سایت  گونه تفسیر کرد که وب توان این هاي این بخش را می یافته. گیرند آخر قرار می
اي توجه بیشتر و  سایت ایرانی به ابعاد چهارگانه سواد رسانه کانادایی در مقایسه وب

که بیشتر شامل ا به بعد شناختی سایت ایرانی تنه که وب درحالی. تري داشته است متعادل
عمق کمتر و سهولت بیشتري و پرداختن به آن  هاست اطالعات عمومی درباره رسانه

اصطالح  ها نیز گویاي آموزش به این یافته .اکتفا کرده است، نسبت به سایر ابعاد دارد
 سواد اندرکاران تواند براي دست سایت ایرانی است و می اي در وب نامتعادل سواد رسانه

هاي آموزشی به هر چهار بعد  ریزي اي کشورمان حاوي این پیام باشد که در برنامه رسانه
 .اي توجه داشته باشند سواد رسانه

  دو بر روي  شدهمطالعه محتواهاي منتشر، پیش از آغاز انجام این پژوهش 
 داراي(» آموزشی«دهنده این بود که مطالب به دودسته  سایت مورد بررسی نشان وب

که به ارائه اطالعات (» رسان هشداردهنده و اطالع«و ) چهار ویژگی متون آموزشی
اي و هشدار و تأکید براي ضرورت و اهمیت فراگیري آن   رسانهسوادعمومی درباره 

» آموزشی«با دو مقوله » کارکرد مطلب«متغیر  به همین دلیل. شوند تقسیم می) پردازد می
در که دهد  ها نشان می یافته. ها بررسی شد تسای در این وب» رسان اطالع«یا 

 بابوده است و » آموزشی« درصد 74 مطالب یعنی معادل بیشتر کانادا سمدیااسمارت
بوده و با » رسان هشداردهنده و اطالع« و باقی مطالب  شده منتشر1عنوان درسنامه

براي  (4ینهزم و مطالب پیش 3اطالعات عمومی، )براي والدین و معلمان (2عناوین منابع

                                                
1. Lesson 
2. Resource 
3. General Information 
4. Back Ground 
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سایت کانادایی و ایرانی  از این نظر بین وب.  است شدهمنتشر) هاي مخاطبان انواع گروه
 درصد مطالب تنها 89اي ایران  چراکه در سواد رسانه، تفاوت زیادي وجود دارد

 آموزشی هاي یک متن  داراي ویژگی درصد10,4و تنها » رسان هشداردهنده و اطالع«
اي را  سواد رسانه» آموزش«سایت کانادایی  وبکه دهد  ا نشان میه این یافته. بوده است

سایت ایرانی به ارائه صرف   اما وب،ریزي آن را اجرایی کرده هدف گرفته و با برنامه
تواند  این نتایج می.  است شده محدود،ِاطالعات و تأکید بر ضرورت و اهمیت فراگیري
را » آموزشی«ریزي مدون   برنامه،اي نهحاوي این پیام باشد که فعاالن حوزه سواد رسا

اي را با آن  توان افزایش سواد رسانه یمچراکه در این صورت ، مورد توجه قرار دهند
انتظار ، )که پیش از این ذکر آن رفت(هاي کاربردي و درك مبتنی بر مهارت  ویژگی
  .داشت
 ن هاي مختلفی همچو مکان، »اش یآموزش«سایت مدیا اسمارتس در مطالب  وب

هاي  درسنامه«سازي  یادهپبراي ، محیط خانه و یا همان فضاي مجازي را، کالس درس
عنوان یک متغیر استفاده  این ایده در پژوهش حاضر به. دهد پیشنهاد می» اش یآموزش

اي چقدر کالس درس و محیط خانه  در آموزش سواد رسانهکه تا بررسی شود ، شد
اي را  سواد رسانه،  از راه رایانه و فضاي مجازيتنهایی توان به اهمیت دارد و چقدر می

» آموزشی« درصد مطالب 35، دنده نشان میکه  این پژوهش يها یافته. آموزش داد
، اند قابلیت اجرا داشته» خانه و فضاي مجازي، کالس«مدیااسمارتس در هر سه مکان 

 8,6 و» کالس« درصد در 24,3، »فضاي مجازي و اینترنت« درصد مطالب در 31,3
بیش از که توان نتیجه گرفت  اند؛ بر این اساس می قابلیت اجرا داشته، »خانه«درصد در 

سایت امکان انتقال پیام آموزشی از راه فضاي مجازي را   درصد مطالب این وب50
اند بسیار  بوده» آموزشیداراي ویژگی سایت ایرانی تعداد مطالبی که  در وب. اند داشته
طلب بوده به همین دلیل قضاوت در مورد مکان آموزشی موردنظر  م5یعنی تنها ، اندك

 درصد 80اما در مورد همین فراوانی اندك . سایت دشوار است تولیدکنندگان این وب
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و خانه و فضاي مجازي قابلیت اجرا ، در هر سه مکان کالس، مطالب آموزش
ی این متغیر عالوه بر  اینجا الزم است اشاره شود که هدف از بررس.اند داشتهسازي  پیاده

سایت کانادایی براي معلمان در  این است که نشان داده شود وب، سایت مقایسه دو وب
مند به فراگیري  و براي مخاطبان عالقه» محیط خانه«براي والدین در ، »کالس درس«

توان از این  دهد چگونه می برنامه دارد و نشان می» در فضاي مجازي«اي  سواد رسانه
همچنین گویاي این مطلب است . اي بهره گرفت ر جهت افزایش سواد رسانهفضاها د

سایت گرچه از راه اینترنت و فضاي مجازي با مخاطبانشان ارتباط برقرار  که این وب
 .هاي مناسب آموزش غافل نیست کند اما از سایر محیط می

  ال جدا اي صرفاً به دنب اي معتقدند اگر آموزش رسانه نظران سواد رسانه صاحب
ها باشد و بخواهد مخاطبان خود را  کردن و دوري کردن مخاطب از محتواي بد رسانه

با نظر به ). 126: 1384، فون فی لیتزن(شکست خواهد خورد ، نوعی واکسینه کند به
یا » توجه به پیامد مثبت«با دو مقوله » رویکرد نسبت به پیامدها«همین دیدگاه متغیر 

، در مطلب مورد بررسی«به این معنا که  ورد بررسی قرار گرفت؛م» توجه به پیامد منفی«
 با توجه و تمرکز به پیامدهاي مثبت ،هاست رسانی و آموزش در مورد رسانه اطالع
به ، ها صورت گرفته است یا با توجه به پیامدهاي منفی؟ و یا به هر دو پیامد رسانه

در ، در مدیااسمارتسکه هد د هاي پژوهش نشان می یافته» صورت توأمان توجه دارد؟
 درصد 22. اند ها تمرکز داشته  درصد مطالب به پیامدهاي منفی و مخاطرات رسانه71,1

مطالب به پیامدهاي مثبت و منفی توأمان توجه داشته است و تنها چهار درصد به 
سایت سواد  در وب. اند ها پرداخته  مثبت رسانهيدرباره پیامدها رسانی آموزش و اطالع

 درصد به 16,7ها توجه داشته و   درصد مطالب به پیامدهاي منفی رسانه83,4اي  نهرسا
سایت توجه  هاي مربوط به این وب در یافته. اند یک از پیامدهاي رسانه توجه نداشته هیچ

در مورد . با هم داراي فراوانی صفر بوده است» مثبت و منفی«و » مثبت«به پیامدهاي 
چنین نتیجه گرفت که ازنظر نوع نگاه به پیامدهاي  ن اینتوا هاي این بخش می یافته

تفاوت زیادي وجود ندارد و تفاوت اصلی در ، سایت مورد بررسی بین دو وب، رسانه
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ها  اي از توجه به پیامدهاي مثبت رسانه سایت ایرانی هیچ نشانه این است که در وب
همچنین .  است شدهوجهسایت کانادایی به پیامدهاي مثبت ت شود اما در وب دیده نمی
بیشتر به پیامدهاي منفی و ، اي این دیدگاه تجربی که در آموزش سواد رسانه، در اینجا

با ، شود ها توجه می ها و بسیار کم به پیامدهاي مثبت و فواید رسانه مخاطرات رسانه
این در حالی است که بر اساس رویکردهاي جدید . شود هاي علمی تأیید می یافته

به هر دو بعد  اي باید  براي آموزش کامل و متعادل سواد رسانه، اي اد رسانهآموزش سو
، هدفش« گوید  همان رویکردي که باکینگهام می.ها توجه شود مثبت و منفی رسانه

ها و در نتیجه راندن آن به سمت اموري بهتر  رات رسانهیمحافظت از جوانان در برابر تأث
 .گیري به نفع خودشان است  تصمیمبلکه آماده ساختن آنان براي، نیست

در پایان باید گفت این پژوهش سعی داشت با مقایسه یک نمونه از عملکرد 
،  مشابه ایرانینسبتاًبا یک نمونه ، اي یعنی کانادا کشوري الگو در حوزه سواد رسانه

اي در کشورمان بردارد و  گامی هرچند کوچک براي بهبود و ارتقاي آموزش سواد رسانه
  .یی بیش از این نداردادعا
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