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Abstract 
The purpose of this study is to analyze and compare the concepts of media 
literacy and computer literacy based on the works indexed on the Web of 
Science. The present study is applied in terms of purpose and descriptive in 
terms of methodology with a scientometric approach in which network 
analysis techniques have been used. The research community of scientific 
products is related to the subject of media literacy and computer literacy. 
Findings indicate that 1736 works have been indexed in the field of media 
literacy and 772 works in the field of computer literacy. Fedro in the field of 
media literacy and Grasser AC have the most products in the field of 
computer literacy. Among the countries, the United States is in the first place 
in two areas, among which Iran with 11 works is in the position of 31 
computer literacy, and with 8 works is in the position of 19 media literacy. 
The co-occurrence of media literacy works was 9 clusters and computer 
literacy works were 6 clusters. There are 327 common keywords in the 
thematic clusters of these two domains. Also, paying attention to the field of 
media literacy and computer literacy as one of the components of society can 
play an important role in the growth and promotion of individuals. In the 
analysis and results of the present study, suggestions were made for 
managers and politicians to better clarify the issues in this area and to invest 
better in its development. 
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وب  گاهيدر پا ياانهيو سواد را ياسوادرسانه ميمفاه ليتحل سهيمقا
  نسيآو سا

  

، ياطالعات دانشگاه خوارزم يابيباز يدكتر يدانشجو    ديفرش هيراض
  تهران، ايران

  

، ياطالعات دانشگاه خوارزم يابيباز يدكتر يدانشجو    ييطباطبا يالسادات بحرالعلومفائزه 
  تهران، ايران

  

  ، تهران، ايرانياستاد علم اطالعات دانشگاه خوارزم    اينياحينصرت ر

   چكيده
 ه مفاهيمل و مقايسهدف پژوهش حاضر تحلي ياانهيو سواد را يابا توجه به تفاوت دو مفهوم سوادرسانه

ازنظر  ژوهش حاضرپروش:  بر اساس آثار نمايه شده در وبگاه علم است. ياانهيو سواد را ياسوادرسانه
ل شبكه از فنون تحلي است كه در آن يسنج، توصيفي با رويكرد علميشناسهدف، كاربردي و ازنظر روش

است.  ياانهيو سواد را يات علمي مرتبط با موضوع سوادرسانهاستفاده شده است. جامعه پژوهش توليدا
 ها و ووس ويور جهت ترسيمبيب اكسل، هيست سايت، اكسل و گفي جهت تحليل داده يافزارهانرم
اثر نمايه شده  772 ياانهياثر و در حوزه سواد را 1736 ياسانهها استفاده شده است. در حوزه سوادرنقشه

اند. واژگان شتهنه داسوادرسانه و گراسر آ سي بيشترين توليدات را در حوزه سواد رايا است. فدرو در حوزه
 يهارك در خوشهكليدواژه مشت 327خوشه تشكيل دادند.  6خوشه و آثار سواد رايانه  9آثار سوادرسانه 

 يهاؤلفهمي از عنوان يكموضوعي اين دو حوزه وجود دارد. توجه به حوزه سوادرسانه و سواد رايانه به
ش حاضر ج پژوهها و نتايتواند نقش بسزايي داشته باشد. در تحليلجامعه در رشد و ارتقاي افراد مي

كل ود و به شزه بهتر روشن شارائه گرديد تا موضوعات اين حو مداراناستيبراي مديران و س ييهاشنهاديپ
 اد بيشتربوده و تعد دو حوزه صعوديشود. روند رشد توليدات علمي  يگذارهيبهتري براي توسعه آن سرما

  دارد. المللنيبسطح  توليدات و استنادات حوزه سوادرسانه نشان از توجه بيشتر پژوهشگران به اين حوزه در

  .ياجتماعشبكه لينقشه دانش، تحل ،يواژگانهم ،يسنجعلم انه،يسوادرسانه، سواد را :هاواژهكليد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  :نويسنده مسئولfaezehtabatabai@gmail.com 
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  مقدمه
هاي تكنولوژي و و پيشرفت در زمينهجامعه اطالعاتي انقالب صنعتي از عوامل اصلي رشد 

 نّاوري اطالعاتف هاي مخابراتيظهور رايانه، توسعه شبكه فناوري شد و همين امر سبب
ظهور » عصر اطالعات« عصري با ناماي و توسعه ارتباطات، هاي رايانهبا ظهور شبكهگرديد. 

اطالعات، جامعه بشري را با رويكردهاي جديد در كليه ابعاد مختلف مواجه . عصر كندمي
شود. تعاريف متعددي از ياد مي» جامعه اطالعاتي«اي با عنوان سازد. از چنين جامعهمي

هاي اي اطالعات و توليد ارزشمحوريت چنين جامعه اما جامعه اطالعاتي ارائه شده است؛
. با شوديمالعات نادرست و ناصحيح نيز بسيار توليد . در اين ميان اطاطالعاتي است

 مشكالت اجتماعي بسياري در جوامع گوناگونشناسايي بيماري كرونا در كشور چين، 
). يكي از اين مشكالت، شايعات مختلفي بود كه هر روزه 1399رضاييان، ( ديگردپديدار 

 هارسانهمده در جامعه و . شايعات به وجود آشديماجتماعي مطرح  يهاشبكهدر جامعه و 
در جوامع شد. سوادرسانه  شدن اهميت و نقش ترپررنگاجتماعي منجر به  يهاشبكهو 

 ، بلكهشودينمرا داشته باشد باسواد خوانده  توانايي خواندن و نوشتنامروزه، تنها كسي كه 
بعدي استفاده كند و يا در زندگي  يهايريادگياز آن براي  توانديمكه است  يباسواد كس

داناي طوسي، كيامنش، كند ( جاديخود ا يدر زندگ يرييتغ وروزمره از آن بهره گيرد 
 افراد، زندگي سبك بر خود نفوذ افزايش حال در جيتدربه هارسانه ازآنجاكه). 1388

باهنر، هستند ( شخصي يهاارزش به شكل دادن و اجتماعي و واقعيات سياسي از آگاهي
و  از اثرات منفي توانيمبهترين مأمني است كه با تكيه بر آن  ياسوادرسانه) 1393چابكي، 
حسيني پاكدهي و شبيري، برد (فوايد آن بهره  و در امان ماند و از محاسن هارسانه مخرب
 چگونه هارسانه دهند، تشخيص كه شهروندان كند كمك ستيبايم ياسوادرسانه). 1396

 بر و دهنديم شكل را عامهفرهنگ، كننديم فيلتر را هاآن يهاافتيدر و باورها

 و انتقادي تفكر به را شهروندان توانديمو  گذارنديم تأثير ايشان فردي يهاانتخاب
، به نقل از باهنر، European Commissionكند ( زيتجه مسئله حل خالق يهامهارت

، عنوانبهرا  ياسوادرسانهارتباطات و رسانه،  نظرانصاحب ) به همين دليل1393چابكي، 
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 ي در سالاسوادرسانه. داننديممهارت و توانايي ضروري براي زيستن در عصر حاضر 
 است اين ياسوادرسانه مطرح شد. هدفبار  نياولبراي  لوهانمارشال مك توسط 1965

بصيريان، كنند (معطوف  خود سمت به هارسانه از را كنترل چگونه دهد نشان مردم به كه
). در يك جامعه متحول جهاني براي اينكه افراد بتوانند با موفقيت عمل كنند، نيازمند 1385

كشاورز و هستند (كارآمد اطالعات  يريكارگبهدرك چگونگي يافتن اطالعات و 
تحليل، ارزيابي و انتقال  ،يو قدرت دسترس ييتوانا ياسوادرسانه). 1395همكاران، 

  ).1396حسيني پاكدهي و شبيري، دهد (يمرا به افراد جامعه اي هاي رسانهت و پياماطالعا
مشكل ديگري كه جوامع به سبب پاندمي كرونا درگير آن شدند مسئله قرنطيه، دوري 

اجتماعي بود كه اين امر تغييراتي را در سبك زندگي افراد  يهافاصلهاز تجمعات و حفظ 
آموزش حضوري بود.  يجابهبه وجود آورد از آن جمله جايگزيني آموزش مجازي 

 اطالعات نقش بسزايي را در آموزش مجازي بازي كردند فناوري و ، رايانهرونيازا
 يريگهمه). 69: 1391تقي ياره و سيادتي به نقل از زارعي، رخ افروز و ديانت، (
تمامي مراكز آموزشي و فرهنگي براي رعايت فواصل اجتماعي و جلوگيري از  شد باعث

 چه داندينم كسچيه ازآنجاكه اما؛ )Toquero, 2020( سرايت اين ويروس، تعطيل شوند
 تصميم جهان سرتاسر در آموزشي مؤسسات ،روديم بين از ريگهمه بيماري اين زماني
 همه دانشجويان براي آنالين آموزش مطالب ايجاد براي موجود فني منابع از گرفتند
 متعارف آموزش محيط از روان حركت .)Kaur, 2020( كنند استفاده دانشگاهي يهارشته
 و موانع اتفاق افتاد كه خود سبب ايجاد سرعتبه مجازي و دور راه از يادگيري سمت به

 .)Crawford Butler-Henderson Rudolph Glowatz, 2020( شد مختلفي يهاچالش
را علم و توانايي  ياانهيراسواد مسئله سواد رايانه، جايگاه پررنگي به خود گرفت.  رونيازا

همچنين  ياانهيراسواد  .كننديمو فناوري اطالعات تعريف  هاانهيراشخص براي استفاده از 
 يهاتيقابلو  ياانهيرا يهابرنامهاز  تواننديمكه افراد  گردديمبه سطحي اطالق  حاًيترج

به نقل از  2009ارتباط دارند (موريسون و ويلز،  هاانهيراديگري استفاده نمايند كه با 
 و استفاده براي توانايي و علم داشتن را ياانهيرا سواد )1391زارعي، رخ افروز و ديانت، 
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 و سو حاچي رضائي حبيبي،( اندكرده تعريف رايانه مختلف يهاتيقابل با ارتباط برقراري
براي اجراي  هاانهيراهمچنين كاربرد  .)1400 همكاران، و مهديزاده از نقل به 2010طبقي،

و كشاورز شود (يموظايف متنوع، يك اصل اساسي براي فرايندهاي يادگيري محسوب 
  )1395همكاران، 

 يحوزهديدن فراسوهاي دانش در  منظوربهعلمي  يحوزهپژوهشگران در يك 
، گريدعبارتبه؛ كننديمآثار دانشمندان پيش از خود را مرور  معموالًتخصصي خود 

. برنديمپژوهشگران با اتكاء به گذشته علم، آينده علمي حوزه تخصصي خود را پيش 
هشگران را براي رسيدن به اهداف پژوهشي در حوزه تخصصي كه پژو ييهاراهيكي از 

است.  موردنظر، داشتن درك و نمايي كلي از چارچوب علمي حوزه كنديمخود كمك 
 رسديمدر اين راستا ترسيم نقشه و ترسيم ساختار علمي آن حوزه، ضروري به نظر 

روش  يسنجعلم .)1397به نقل از بيگدلو و مكي زاده، 1395سهيلي، شعباني و خاصه،(
در يك حوزه مطالعاتي  دشدهيتولمناسبي براي مطالعه حجم زيادي از ادبيات و اسناد علمي 

يك روش كمي براي مطالعه و تحليل مسير ادبيات  يسنجعلمخاص، روش  طوربهاست، 
به نقل از قنبري  2015داس،است (در يك حوزه مطالعاتي خاص  دشدهيتول

 ياري و اطالعات به دسترسي بخشيدن سهولت براي يسنجعلم . حوزة)1398باغستان،
 ساختار ترسيم به اطالعات يسازمرتب و استخراج پردازش، طريق از دانش جستجوگران

 آورديم فراهم را دانش نمايش و مسيريابي تحليل، امكان و پردازديم دانش فكري
). ترسيم نقشة 1400 پورعزت، و طبرسا پور، انصاري از نقل به 1391 چاكلي، نوروزي(

گوناگوني از ترسيم ساختار فكري  يهانام ،علم، ترسيم نقشة دانش و مصورسازي دانش
 وضعيت از كالن تصوير ارائة. است مبتني كمي بروندادهاي پاية بر كه هستند انشد

 و رشد چگونگي از آگاهي و مختلف يهاحوزه ارتباط نحوة گرفته، صورت يهاپژوهش
 پور، انصاري( است دانش فكري ساختار ترسيم اهداف از زمان طي در هاحوزه اين توسعة
 علمي يهاتيفعال ارزيابي يهاروش نيترجيرا از ). همچنين يكي1400 پورعزت، و طبرسا
 و علوم توسعه و رشد معيارهاي تعيين براي يريگاندازه و آماري يهاروش از و است
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 توصيف، در يسنجعلم امروزه. كنديم استفاده بشري جوامع در آن ريتأث و گسترش سطوح
 ،هادانشگاه پژوهشي، و آموزشي يهاگروه پژوهشگران، علمي وضعيت ينيبشيپ و تبيين

 است يافته فراوان كاربردهاي يالمللنيب و ملي گوناگون يهاعرصه در كشورها و هاسازمان
 موضوعي يهاحوزه تحليل معتقدند يسنجعلم حوزه محققان). 1393 همكاران، و يزداني(

 علم گذاراناستيس به كه است باارزشي ابزار دانش نقشه. است دانش نقشه وجود نيازمند
 مسير و منابع نظام، يك اجزاي استاتيك كردن نمايان بر عالوه ينوعبه كنديم كمك
 و يالحوائجباب( نمايد مشخص را آن كمبودهاي و هاتيمحدود دانش، جريان

 محققان يهاتالش مديون ياحوزه هر در علمي پيشرفت كه است بديهي). 1393همكاران،
 در دانش فراسوي ديدن منظوربه ياحوزه هر در دانشمندان و بوده گذشتگان علمي آثار و

 علمي آينده علم، گذشته به اتكا با و نموده مرور را پيشين اصيل آثار خود، تخصصي حوزه
 حوزه علمي چارچوب از كلي نمايي و درك به تا برده پيش را خود تخصصي حوزه

  ).1394 خاصه، و شعباني سهيلي،( يابند دست موردنظر
كاربر و شناسايي اخبار و  ازيموردنوظيفه كتابداران بازيابي اطالعات صحيح و 

اطالعات درست از اخبار و اطالعات جعلي است. با توجه به پيشرفت تكنولوژي و انتشار 
 حساببهيك اصل براي كتابداران سوادرسانه  مختلف يهارسانهاخبار و اطالعات در 

 شيضرورت است. با افزا كي انهياركنان كتابخانه سواد را. از طرف ديگر براي كديآيم
بتوانند خود را با  ديدر همه سطوح با هاكتابخانه كاركنان ،هاشبكهو  هاانهيرابه  يوابستگ

بايد  يارسانه و سواد ياانهيرا). در مقايسه سواد ,Childers 2003دهند ( انطباق يفناور نيا
مهارتي براي استفاده و ارزيابي اطالعاتي است كه از  ياسوادرسانه بيان كرد كه گونهنيا

مبتني بر مهارت  ياانهيرا، سواد ياسوادرسانه. در كنار ديآيمجمعي به دست  يهارسانه
؛ به 2006، مارتين و گرودسكي ؛2001(باودن،  اندافتهيتوسعهكه با فناوري نوظهور  است

با شناسايي ساختار دانش در  قصد دارد تا شاين پژوه رونيازا). Park et al, 2020نقل از 
نمايانگر موضوعات دو حوزه باشد  و سواد رايانه و مقايسه اين دو حوزه،سوادرسانه  حوزه

هدفمند و در  طوربهكمك كند تا مطالعات خويش را  مندانعالقهو به پژوهشگران و 
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مچنين به راستاي مباحث جاري هدايت نمايند و با آگاهي بيشتري پيش روند. ه
 يهايريگميتصمو  هايزيربرنامهو تصميم گيران كمك خواهد نمود تا در  گذاراناستيس

هيچ پژوهشي به  ،شدهانجامبر اساس جستجوهاي  ازآنجاكهخود هدفمندتر عمل نمايند. 
اين تحقيق بررسي و  اصلي هدف .نپرداخته است ياانهيراو سواد  ياسوادرسانهمقايسه 

 ياسوادرسانهدر زمينه  هاآنتحليل ساختار توليدات علمي، موضوعات و ميزان همپوشاني 
 است. 2020تا  1900در پايگاه استنادي وب آو ساينس در بازه زماني  ياانهيراو سواد 
 و ازيبسترس به توانديم ياانهيرا سواد و ياسوادرسانه مفاهيم حوزه در دانش نقشه ترسيم
. نمايد كمك آن علمي توليدات كيفي و كمي ارتقاي و حوزه اين در مطالعات هدايت
  .كرد خواهد شاياني كمك يريگميتصم در گذاراناستيس و مديران به همچنين

  پژوهش يهاپرسش
مختلف مانند قالب  يهاجنبهو سواد رايانه از سوادرسانه  مرتبط با هايمطالعات پژوهش .1

 است؟چگونه  و... كننده، نشرياتاثر، زبان، كشورها، مؤسسات و پژوهشگران مشاركت
 وسوادرسانه  مطالعات واژگان رخدادي هم از حاصل مفاهيم و موضوعي يهاخوشه .2

 است؟ كدام رايانه سواد
 اساس بر رايانه سواد وسوادرسانه  مطالعات موضوعي هايزيرحوزه همپوشاني ميزان .3

 است؟ مقدار چه دربردارندگي شاخص

  پژوهش پيشينه
 از يكي همواره ياانهيرا سواد و ياسوادرسانه مختلف يهاجنبه خصوص در مطالعه

 سواد مختلف يهاحوزه اين در زيادي يهاپژوهش. است جامعه در پژوهشي يهانهيزم
 به يسنجعلم روش با كه پژوهشي شدهانجام جستجوهاي بر اساس اما است شده نوشته
  .ندارد وجود باشد پرداخته حوزه دو اين مقايسه

 زمينه در جهاني تحقيقات« عنوان با پژوهشي در) 1397( زاده مكي و بيگدلو
 روند كه داد نشان شدهاستخراج يهاداده ليوتحلهيتجز »يسنجكتاب تحليل: ياسوادرسانه
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 درصد 53,215 اياسپان و آمريكا كشورهاي و داشته صعودي رشد حوزه اين در مطالعات
 روش به مراتبي سلسله يبندخوشه به مربوط يهاافتهي و اندداشته حوزه اين در را انتشارات

 حوزه اين در انتشارات قالب درصد 88,325 و شد خوشه 6 يريگشكل به منجر وارد
 رخدادي هم ازنظر و »رسانه آموزش« دواژهيكل فراواني ازنظر و است بوده ژورنال مقاالت

 يهاپژوهش در را فراواني نيشتريب »رسانه شايستگي -رسانه آموزش« كليدواژه دو
  .اندداشته ياسوادرسانه
 علم فراتحليل يك: ياسوادرسانه عنوان با) 1398باغستان ( قنبري تحقيق نتايج

 زباني و جغرافيايي توزيع كه دهديم نشان) 1970-2019( يعلم توليدات و اسناد از شناسانه
 كشورهاي سمت به و ناهمگن ملموسي صورتبه »ياسوادرسانه«زمينه در علمي توليد

 و »رفتار« ،»آموزش« ،»جوانان« موضوع كيفي، لحاظ به. است دارجهت غربي پيشرفته
 بوده زمينه اين در تجربي تحقيقات مبناي و يپردازمفهوم محورهاي نيترمهم »تلويزيون«

 حضورشان فقدان به توجه با به، مبتال مسائل رغمبه ،توسعهدرحال كشورهاي همچنين. است
 مربوط ادبيات گسترش در كمتري نقش حوزه، اين در توسعه و تحقيق يالمللنيب شبكه در
  .اندداشته »ياسوادرسانه« به

 فضاي با هادانشگاه روابط تحكيم باهدف پژوهشي در) 1399( يعبد و جنوي

 اطالعاتي سواد و ياسوادرسانه حوزه يهاپژوهش يسنجعلم روش از استفاده با اجتماعي
 علمي توليدات كمترين و بيشترين. است داده قرار يموردبررس را 2019-2010 يهاسال از

 آن از حاكيآمده دستبه نتايج .بود 2014 و 2017 يهاسال در ترتيب به حوزه اين در
و » ياسوادرسانه سطوح انواع« ،»يتكنولوژ و فناوري« ،»نوين آموزشي برنامه« كه است

 يحوزه موضوعي يهاخوشه عنوانبه پربسامد، واژگان يبندخوشه» عالي آموزش«

 و مكزيك اسپانيا، كشورهاي همچنين .شدند شناسايي اطالعاتي سواد و ياسوادرسانه
 ميزان بيشترين از اطالعاتي سواد و ياسوادرسانه حوزه مدارك تأليفي هم شبكه در شيلي

 حوزه در كشورها تأليفي هم شبكه ياخوشه تحليل .اندبوده برخوردار چگالي

 اين كه دهديم نشان اجتماعي فضاي با دانشگاه روابط و اطالعاتي سواد و ياسوادرسانه
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 .است شده تشكيل متمايز خوشه 6 از شبكه
Repiso  در كه اسپانيا تلويزيون به مربوط يهانامهانيپا يهاداده) 2011همكاران (و 

 يسنجكتاب ليوتحلهيتجزرا با استفاده از  دفاع شده بود 2007-1976 دوره طي كشور اين
 404قرار دادند و جامعه پژوهش شامل  يموردبررس ).SNAو تحليل شبكه اجتماعي (

 ازلحاظ دانشگاه نيمولدتر. داد نشان را هانامهانيپا تعداد افزايشبوده و نتايج  نامهانيپا
  .است مادريد "Complutense" دانشگاه علمي توليد

Pinto  و اجتماعي علوم در) در پژوهشي با عنوان سواد اطالعاتي 3201همكاران (و 
 مقاالت يسنجكتاب ليوتحلهيتجز به) 2011–1974( كتابشناختي مطالعه يك: بهداشت
 توليد گرفتن نظر در با "Scopus" اطالعاتي يهاگاهيپا و علم وب در موجود علمي

 دو در مجالت از استفاده بيشترين و وابستگي آثار، مشترك تأليف و توزيع نويسندگان،
 ارتباطات، مستندات، و اطالعات مانند ييهارشته كه بود) SoS( اجتماعي علوم حوزه

 پزشكي، مانند ييهارشته كه بود) HeS( بهداشتي علوم حوزه و غيره و مديريت آموزش،
 در علمي انتشارات نمايي رشد داد نشان نتايج. دهديم قرار يموردبررس را غيره و پرستاري

 كهيدرحال)، HeSبراي  R 2 = 0.9393و  SoSبراي  R2 = 0.9544( حوزه دو هر
 همكاري و HeS در 1,86 و SoS در 4,96 متوسط طوربه ژورنال توسط مقاالت پراكندگي

 در ياعمده پراكندگي همچنين است بوده ٪69 از HeS در و ٪53 از SoS حوزه در علمي
 قانون با متناسب نويسنده توزيع حوزه، دو هر در. داشت وجود نويسندگان وابستگي محل

"Lotka" قانون توزيع مجله و "Bradford" است  
از ادبيات  يسنجعلمپژوهشي به مطالعه  ) در2013و ديگران ( زندي اسد
 سند 510 از موردمطالعه جامعهپرداختند.  2011تا سال  اسكوپوس بر اساس ياسوادرسانه

 سال به مربوط انتشارات تعداد بيشترين كه است آن از حاكي نتايج. است شده تشكيل
 بوده كنفرانسي مقاله 64 و يموردبررس 85 مقاله، 330 اسناد، انواع اساس بر. باشديم 2011
 و انگلستان ،متحدهاالتيا. است منتشر انگليسي زبان به سند 446 ميان از همچنين. است

 پركارترين ،اندداشته را توليد ميزان بيشترين سند 14 و 43 و 190 با ترتيب به استراليا
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 علوم را اسناد تعداد بيشترين موضوعي، ازنظر است چونگ و هابز آستين، نويسندگان
  .اندداده اختصاص خود به پزشكي و اجتماعي

Maharana, B., & ChhatarPanda, I.,  )2013 در پژوهشي با عنوان مطالعه (
 سواد ژورنال در استناد و انتشار الگوهاي تحليلمجالت سواد اطالعاتي به  يسنجكتاب

 آمدهدستبهو نتايج  پردازديم 2007 تا 2007 از آزاد دسترسي مجله ،)JIL( اطالعاتي
 ازجمله نشريات ديگر انواع ميان در 68حاكي از آن است كه تعداد مقاالت تحقيقاتي 

 از هامشاركت اكثر. است مقاله بيشترين غيره و 27 كنفرانسي مقاله ،36 كتاب بررسي
  .است بوده دانشگاهي مؤسسات از مقاالت بيشتر. است بوده انگليس

Pinto )2015 عالي آموزش در اطالعاتي سواد ارزيابي و كاوش) با موضوع مشاهده و 
 درباره علمي ادبيات كتابشناسي منابع گزينشي، و نگرگذشته جستجوي از) 2011–2000(

ILAHE اطالعاتي يهاگاهيپا از )LISA ،ERIC  وWOS(، و 2011–2000 دوره شامل 
 منطقه دو كه است آن از حاكي آمدهدستبه نتايج. آمد به دست انگليسي، زبان به محدود

 ميزان سنجش، آموزش، ارزيابي،: هستند زير موارد شامل كه خوشه پنج و متفاوت تراكم با
  .كتابخانه و تحقيق - يادگيري ،آموزدانش

Wang, H., & Zhong )2019 در نقاط مهم و  ليوتحلهيتجز) در پژوهشي با عنوان
براي دانشجويان چيني به بررسي آموزش  ياسوادرسانهروند تحقيقات آموزش 

 سال تا. پرداختند CNKI يادوره كامل متن داده پايگاه در دانشجويان براي ياسوادرسانه
 ليوتحلهيتجز طريق از. دارد وجود ياسوادرسانه آموزش به مربوط مقاله 479 تعداد 2017

  .آمد دست به باال فراواني با كليدي كلمه 30
Park,Kim&Park )2020اطالعات  يفناور سواد تال،يجيسواد د يسنجعلم ) به مطالعه

سواد پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه  ياسوادرسانه و يو ارتباطات، سواد اطالعات
اطالعات و  يسواد، فناور ياگسترده طوربهاست كه  يارشتهچند  نهيزم كي تاليجيد

بهداشت و آموزش زبان را در  ،يعلوم، پرستار ،يوتريكامپ يهامهارت نترنت،يارتباطات، ا
از  تاليجيسواد د قاتيدر تحق موردمطالعهموضوعات  ايكنندگان . شركترديگيبرم
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 يدر كشورها يسندگينوهم يهاو گروه هستند ريمتغ ياتا حرفه ييآموزان ابتدادانش
  هستند. زيو اروپا متما كايآمر

  1روش
سنجي انجام گرفته اربردي است كه با رويكرد علمك -پژوهش حاضر از نوع توصيفي

ر آثا است. براي بررسي يك پژوهش جامع و كامل جامعه آماري پژوهش حاضر را تمام
 2020تا  1900در وبگاه علم از سال  و سواد رايانهسوادرسانه  علمي مرتبط با موضوعات

ز پس ارتبط، مدهاي بازيابي ركور منظوربهتعيين شد. با توجه به هدف پژوهش حاضر، 
 يت دانشمرتبط و همچنين مشورت با متخصصان مدير يهانامهاصطالحبررسي 

 طوربه هاآن يهادادهزير جستجو و  صورتبه »سواد رايانه«و »سوادرسانه«اصطالحات 
 جداگانه دريافت شد.

 ("TS="Media Litracy) سوادرسانه
  )("TS="Computer Litracy انهيسواد را 

ها، بر اساس اهداف سازي دادهركوردهاي مرتبط و يكپارچهاطالعات پس از بازيابي 
 سايت، هيست يافزارهانرم از استفاده با هاداده ليوتحلهيتجزهاي پژوهش اقدام به و پرسش
 شده استفاده ويور ووس افزارنرم از دانش يهانقشه ترسيم براي. شد اكسل بيب و اكسل
 آمده از آثار حوزهدستبه يهادواژهيتعداد كل اوليه مرحله در است ذكر به الزم. است

ر حوزه سواد و آثا 7896سوادرسانه  آثار حوزه يهادواژهيكلو تعداد  1736سوادرسانه 
نياز به  كهييازآنجاا بود ام 2669آثار حوزه سواد رايانه  يهادواژهيكلو تعداد  772رايانه 

مشابه،  يهادواژهيكل نامهاصطالحساخت  قي، از طرباشديم هادواژهيكلسازي يكدست
 يهاهدواژيكل نيهمچن و دنديجمع و مفرد ادغام گرد يهاحالت و متشابه كسان،ي
  .شدند ميترس حوزه دو هر دانش يهانقشه تيدرنها و دنديگرد حذف يرتخصصيغ

 يدربردارندگ شاخص از پژوهش حوزه دو بين شباهت ميزان تشخيص براي
)Inclusion Index استفاده شد. جهت محاسبه شاخص دربردارندگي دو گروه، ابتدا (

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Method 
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افزار اكسل محاسبه شد. بعد از تعيين ميزان ميزان اشتراك بين دو دسته با استفاده از نرم
، شاخص دربردارندگي شدهاشارهاشتراك دو گروه، با استفاده از فرمول كه در زير به آن 

اين است كه چه ميزان از  دهندهنشانيرد. شاخص دربردارندگي گموردمحاسبه قرار مي
هاي يك گروه يا دوره زماني در گروه يا دوره زماني ديگر به كار رفته است و كليدواژه

گردد طوركلي ميزان شباهت هر گروه يا دوره نسبت به گروه يا دوره ديگر تعيين ميبه
  ).1916-1915: 1398(سهيلي، خاصه و كرانيان، 

100 
 

 =Inc حوزه A  نسبت به حوزهB 

  هاافتهي
 از رايانه سواد وسوادرسانه  با مرتبط مطالعات ساختار بررسي اول سؤال به پاسخ براي
 كنندهمشاركت پژوهشگران و مؤسسات كشورها، زبان، اثر، قالب مانند مختلفي يهاجنبه

 و قالب علمي، توليدات انتشارات روند. شدند گزارش 1 جدول در و گرفتند يموردبررس
سوادرسانه  حوزه آثار به برتر نشريات و مؤسسات نويسندگان، كشورها، توليدي، آثار زبان
  .دهديم نشان را علم وبگاه در

  سوادرسانه حوزه در برتر آثار پنج. 1جدول 
 ويژگي
 آثار
  علمي

 اول رتبه
 تعداد(

  )ركورد

 تعداد( دوم رتبه
 )ركورد

 سوم رتبه
)ركورد تعداد(

 تعداد( چهارم رتبه
 )ركورد

 پنجم رتبه
 تعداد(

 )ركورد

 انتشار سال
2020  
248  

2018  
202  

2019  
194  

2016  
182  

2017  
169  

  مقاله )نوع( قالب
1496  

  مطالب سرمقاله
57  

  مرور
56  

  دسترسي سريع
44  

 مرور كتاب
38  

  زبان
  انگليسي
1368  

  اسپانيايي
232  

  روسي
64  

  آلماني
17  

  پرتغالي
16  

  كشور
 متحدهاالتيا

  آمريكا
534  

  اسپانيا
275  

  روسيه
95  

  بريتانيا
92  

  استراليا
89  
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 ويژگي
 آثار
  علمي

 اول رتبه
 تعداد(

  )ركورد

 تعداد( دوم رتبه
 )ركورد

 سوم رتبه
)ركورد تعداد(

 تعداد( چهارم رتبه
 )ركورد

 پنجم رتبه
 تعداد(

 )ركورد

 نويسنده
 ميزان(

  )توليد

Fedorov A 
19  

Primack BA  
18  

Austin EW 
17  

Aguaded I  
15  

Hobbs R 
15  

 نويسنده
)Local 

Citation 
Score 
(LCS)  

Austin EW
314  

Hobbs R  
265  

Pinkleton 
BE  
173  

Primack BA  
124  

Wade TD
120  
  

 موسسه
 ميزان(

  )توليد

 دانشگاه هوئلوا
48  

  ايدانشگاه كانتابر
25  

دانشگاه اتونوما 
  بارسلونا

23  

  تسبورگيدانشگاه پ
22  

دانشگاه 
 يالتيا

  واشنگتن
22 

Comunicar  نشريه
97  

Mediaobrazovanie- 
Media Education  

63  

American 
BehavioralL 

Scientist  
30  

Media Education -
Mediaobrazovanie

20  

Reading 
Research 
Quarterly

23 

و  است بوده 2020 سال به مربوطسوادرسانه  حوزه توليدات بيشترين ،1 جدول اساس بر
 مشاهده كه طورهمان. اندداشته را عملكرد بهترين توليدات آثار ازنظر هوئلوا دانشگاه

 بيشترين آمريكا متحدهاالتيا و حوزه اين توليدات نويسنده پركارترين فدوروف آ شوديم
 31اثر در جايگاه  11است در اين ميان كشور ايران با  داده اختصاص خود به را توليد ميزان

 داشته مشاركت ازلحاظ را توليد ميزان بيشترين Comunicar نشريه و قرار گرفته است
 كشورها، آثار، قالب علمي، توليدات انتشارات روند ،2 جدول در ادامه در .است

 سواد حوزه آثار توليد در دخيل پژوهشي يهاحوزه برتر، نشريات و مؤسسات نويسندگان،
  .است آمده علم وبگاه در رايانه
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  رايانه سواد حوزه برتر آثار پنج. 2جدول 
 ويژگي
 آثار
  علمي

 اول رتبه
 )ركورد تعداد(

تعداد( دوم رتبه
 )ركورد

 تعداد( سوم رتبه
 )ركورد

 تعداد( چهارم رتبه
 )ركورد

 تعداد( پنجم رتبه
 )ركورد

 سال
  انتشار

2016  
59  

2020  
59  

2017  
49  

2015  
48  

2018  
46  

 قالب
  )نوع(

  مقاله
675  

  مجموعه مقاالت
32  

  مرور
22  

  مطالب سرمقاله
14  

  چكيده نشست
11  

  زبان
  انگليسي

723  
  اسپانيايي

16  
  آلماني

10  
  روسي

10  
  پرتغالي

4  

  كشور
 متحدهاالتيا

  آمريكا
219  

  بريتانيا
68  

  استراليا
52  

  كانادا
35  

  آفريقاي جنوبي
35  

 نويسنده
 ميزان(

  )توليد

Graesser AC 
5  

Endehabtu 
BF  

4  

Naumann J  
4  

 

 
Tilahun  

4  
  

Bakken S  
3  

  

 نويسنده
(LCS)

  

McDowell 
DE  
20  

Saranto K  
18  

Naumann J  
17  
  

Richter T  
17  

Ma XP  
13  

 موسسه
 ميزان(

  )توليد

Univ 
Queensland 

9  
UCL  

8  
Univ 

Memphis  
8  

Univ Hong 
Kong  

7  
Univ Pittsburgh

7  

  نشريه
Computers 

& Education 
27  

Journal of 
Medical 
Internet 

Research  
18  

Cin- 
Computers 
Informatics 

Nursing  
14  

International 
Journal Medical 

Informatics  
13  

BMC Medical 
Informatics and 

Decision 
Making  

10  

 بوده 2016 سال به مربوط رايانه سواد حوزه علمي توليدات بيشترين ،2 جدول اساس بر
داشته  حوزه اين علمي آثار توليد در را مشاركت بيشترين متحدهاالتيا كشور و است

 McDowell DE و Graesser AC و قرار گرفته است 19اثر در جايگاه  8همچنين ايران با 
 همچنين. اندداده اختصاص خود به را استنادها بيشترين و توليدات بيشترين ترتيب به
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 توليد ميزان ازنظر ترتيب به Univ Memphis و UCLو  Univ Queensland مؤسسات
 گزارشسوادرسانه  حوزه يهادواژهيكل فراواني ميزان 3 جدول در ادامه در. هستند مطرح
  .است شده

  حوزه سوادرسانه يهادواژهيكل فراواني. 3 جدول
  فراواني  كليدواژه  رديف

1  Media literacy  761  
2  Media Education  202  
3  Media  95  
4  social Media  68  
5  Information literacy  59  
6  Digital Literacy  57  
7  Media competence  56  
8  Adolescents  56  
9  Education  56  

10  Children  55  

 و Media literacy راسوادرسانه  حوزه موضوعي يهادواژهيكل بيشترين 3 جدول اساس بر
Media Education  وMedia اطالعات جدول گوياي آن است  .اندداده اختصاص خود به

 ادامه در است. به رسانه، سواد ديجيتال، آموزش به اقشار جامعه پرداخته بيشتر مفاهيم كه
  .است شده مطرح رايانه سواد حوزه موضوعي كليدواژهاي بيشترين 4 جدول

  رايانه سواد حوزه موضوعي يهادواژهيكل فراواني. 4جدول 
  فراواني  كليدواژه  رديف

1  computer literacy  173  
2  Internet  40  
3  Information literacy 28  
4  digital divide  18  
5  1 learning-e  18  
6  Digital Literacy  15  
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  فراواني  كليدواژه  رديف
7  Information Technology  15  
8  Computers  14  
9  Technology  14  

10  eHealth  12  

سواد  ترتيب به را رايانه سواد حوزه موضوعي يهادواژهيكل بيشترين 4 جدول بر اساس
با توجه به اطالعات جدول  .اندداده اختصاص خود سواد اطالعاتي به و اينترنت رايانه و

  بيشتري بر سواد كامپيوتر، اينترنت، تكنولوژي دارد. ديتأكمفاهيم حوزه سواد رايانه 
 مطالعات واژگان رخدادي هم از حاصل دانش نقشه. پژوهش دوم سؤال به پاسخ
 است؟ كدام رايانه سواد وسوادرسانه 

 وسوادرسانه  يهاحوزه آثار واژگان رخدادي هم شبكه تحليل و شناسايي منظوربه
 ووس افزارنرم وارد علم وبگاه از شدهاستخراج ركوردهاي تمامي تفكيك به رايانه، سواد
 مفاهيم و واژگان از خوشه 9 ،سوادرسانه حوزه توليدات واژگان تحليل دنبال به. شد ويور

 حوزه آثار مفاهيم نقشه نيز 1 تصوير. اندشده گزارش ،5 جدول در هاخوشه. شد شناسايي
 آن بيشتر كاربرد دهندهنشان علمي نقشه يهاگره بزرگي. دهديم نشان راسوادرسانه 

. ضمن اينكه در اين است مفاهيم خوشه دهندهنشان هاآن رنگ و آثار توصيف در مفاهيم
كه مفاهيم چه مقدار به همديگر مرتبط  دهديمها نشان نقشه دوري و نزديكي كليدواژه

  هستند.
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  موضوعي حوزه سوادرسانه يهادواژهي. كل1 نقشه

كه  شوديمدر جهان مشاهده سوادرسانه  مفاهيم متنوعي در حوزه 1با توجه به تصوير 
خوشه موضوعي است؛ در ادامه واژگان و مفاهيم مهم هر خوشه  9محصول آن تشكيل 

  ).5(جدول  اندشدهذكر 

  سوادرسانه حوزه در جهان آثار واژگاني هم اساس بر شدهليتشك يها. خوشه5 جدول
  واژگان  خوشه
 Literacy, digital, comprehention, new literacies  1 خوشه
  Media literacy, information literacy, creativity  2 خوشه
  Efficacy, image, impact, program, questionnaire  3 خوشه
  Adolescent, movies, television, family  4 خوشه
  Mis information, fake news, commercial, journalism  5 خوشه
  Media policy, media use, survey, video gams  6 خوشه
  Gender, victims, digital technology, radio  7 خوشه
  Media education, media critism, media culture  8 خوشه
  Publishing  9 خوشه
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 او وي افزارنرم طريق از هادواژهيكل ميان آمدهدستبه اجتماعي شبكه و ارتباطات اساس بر
 هم تحليل. است شده داده نشان 2 نقشه در كه طورهمان رايانه سواد حوزه در ويوئر اس

 نقشه ادامه در. است شده خوشه 6 يريگشكل به منجر نيز حوزه اين آثار واژگان رخدادي
 مفاهيمي داراي هاخوشه اين از يك هر كه است آمده رايانه سواد حوزه آثار واژگان

  .باشديم

  
  موضوعي حوزه سواد رايانه يهادواژهي. كل2نقشه 

تحليل هم رخدادي واژگان آثار اين حوزه نيز منجر  شدهمشخص 2كه در نقشه  طورهمان
 حوزه مهمموضوعي  يهادواژهيكلخوشه شده است. در ادامه تعدادي از  6 يريگشكلبه 

  .است شده گزارش 6 جدول در رايانه سواد

  رايانه سواد حوزه در جهان آثار واژگاني هم اساس بر شدهليتشك يها. خوشه6 جدول
  واژگان  خوشه
  internet ،Impact ،information ،digital divide  1 خوشه
  Implanatation, telehealth,barrier  2 خوشه
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  واژگان  خوشه
  Technology, nurses, student,quality  3 خوشه
  Attitude, digital literacy, evaluation,programming  4 خوشه
  Adaption,information technology  5 خوشه
  Computer literacy,information literacy, skill  6 خوشه

 و تكرار ميزان و ارتباطات ازنظر كه خوشه هر يهادواژهيكل نيترمهم ،6 جدول مطابق
  .است شده بيان جدول در بيشتر يرگذاريتأث

 يهاحوزه موضوعي يهاحوزه همپوشاني ميزان. پژوهش سوم سؤال به پاسخ
 است؟ مقدار چه دربردارندگي شاخص اساس بر رايانه سواد وسوادرسانه 

 1755هاي سواد رايانه و تعداد كليدواژه 3492سوادرسانه  هاي حوزهتعداد كليدواژه
كليدواژه مشترك بين اين دو حوزه شناسايي گرديد.  327كليدواژه بود. همچنين تعداد 

 را نسبت به موضوعات حوزه رايانه سوادفرمول زير ميزان شباهت موضوعات حوزه 
 دهد:نشان ميسوادرسانه 

9,5   =100 327/3492) = (Inc 
درصد از موضوعات  9,5پيداست  محاسبه شاخص دربردارندگيگونه كه از همان

درصد از  90,5. به زبان ديگر، حدود اندداشتهنيز حضور سوادرسانه  سواد رايانه، در حوزه
حوزه  يهادواژهيكل درواقع متفاوتي هستند. يهادواژهيكلهاي حوزه سوادرسانه، كليدواژه

  .دهديمرا تشكيل درسانه سوا هايدرصد از كليدواژه 9,5سواد رايانه 
را نسبت به موضوعات حوزه سوادرسانه  فرمول زير ميزان شباهت موضوعات حوزه

 دهد:سواد رايانه نشان مي
19  =100 327/1755) = (Inc 

درصد از موضوعات  19گونه كه از محاسبه شاخص دربردارندگي پيداست همان
درصد از  81. به زبان ديگر، حدود اندداشته، در حوزه سواد رايانه نيز حضور سوادرسانه

 حوزه يهادواژهيكل درواقع متفاوتي هستند. يهادواژهيكلحوزه سواد رايانه،  يهادواژهيكل
  .دهديمرا تشكيل سوادرسانه  هاياز كليدواژه درصد 19سوادرسانه 
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  يريگجهيبحث و نت
 باهدفپژوهش حاضر و سواد رايانه در حوزه علم اطالعات، سوادرسانه  با توجه به اهميت

 در شده نمايه پژوهشي آثار اساس بر رايانه سواد وسوادرسانه  حوزه مفاهيم مقايسهتحليل و 
 يهاافتهي يطوركلبه. شد انجام يسنجعلم يهاشاخص بر تمركز با ساينس آو وب وبگاه

 ازنظر رايانه سواد وسوادرسانه  حوزه دو مفاهيم كه است آن از حاكي حاضر پژوهش
 در يافته تحليل. هستند ييهاتفاوت و شباهت داراي ييهانهيزم در شدهانجام يهاپژوهش
 صورتبه حوزه دو علمي توليدات رشد روند دهديم نشان پژوهش اول سؤال به پاسخ

 اما دارد مطابقت عبدي و جنوي و زاده مكي بيگدلو تحقيق نتيجه با كه است بوده صعودي
 مربوط توليدات تعداد درمجموع همچنين دهديم نشان را نزولي سير پاندا تحقيقات نتايج
 بوده رايانه سواد حوزه از بيشتر دريافتي استناد و تعداد نسبت بهسوادرسانه  حوزه آثار به

 اين و است برابر دو از بيش رايانه سواد برابر درسوادرسانه  حوزه انتشارات تعداد .است
 است نيز آن بيشتر پيشرفت و حوزه اين به پژوهشگران و محققان تمايل ميزان دهندهنشان
 رايانه سواد نسبت بهسوادرسانه  موضوع به پژوهشگران بيشتر توجه دهندهنشان موضوع اين
موضوعات آموزش رسانه، رسانه، سواد اجتماعي، سواد سوادرسانه  همچنين در حوزه. دارد

 آن نشان از نقش آموزشي ديتأكاطالعاتي، تحصيالت، فرزندان، آموزش دارد كه 
تحليل، ارزيابي و  ،يو قدرت دسترس ييتوانادارد تا  شهروندانبراي آموزش سوادرسانه 

حسيني پاكدهي و هد (درا به افراد جامعه افزايش اي هاي رسانهانتقال اطالعات و پيام
از طرفي موضوعات سواد كامپيوتري، اينترنت، تكنولوژي در ميان مفاهيم  ).1396شبيري، 

 ختهيآمدرهمبسيار پررنگ است و نشان از اين دارد كه سواد رايانه با ديجيتال و فناوري 
فناوري و  يهارساختيزبراي پيشرفت در اين حوزه عالوه بر آموزش بايد  ؛ واست
و سواد رايانه از سوادرسانه  در هر دو حوزه منتشرشدهبيشتر آثار لوژي هم توسعه يابد. تكنو

و همكاران  اسدزندي يهاپژوهشنوع مقاالت و مطالعات پژوهشي بوده است كه با نتايج 
 مطابقت دارد. در آثار مربوط به هر دو حوزه )1397( و بيدگلو و مكي زاده )2013(

 و چشمگير پيشگام است صورتبه، متحدهاالتياو سواد رايانه، كشور سوادرسانه 
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و كشورهاي انگلستان و استراليا در حوزه سوادرسانه  كشورهاي اسپانيا و روسيه در حوزه
اثر در  8در اين ميان ايران در سواد رايانه با بعدي قرار گرفتند.  يهارتبهسواد رايانه در 

و  انددهيرسبه چاپ  2020تا  2010 يهاسالاين آثار در  قرار گرفته است كه 19جايگاه 
محققان ايراني در  يمندعالقهنشان از  اين حوزه و يهاپژوهشاين نشان از رشد صعودي 

قرار گرفته است كه در  31اثر در جايگاه  11ايران با سوادرسانه  در حوزه اين حوزه دارد.
اين حوزه به نسبت حوزه سواد  متأسفانهو  ندادهيرساين آثار به چاپ  2020و  2018دوسال 

قرار گرفته است. همچنين ميزان استنادات در حوزه سواد رايانه  يترنييپارايانه در جايگاه 
در پژوهش بيگدلو و مكي  متناوب بوده است.سوادرسانه  سير صعودي داشته اما در حوزه

اسپانيا، مكزيك و  )1399( دينيز آمريكا و اسپانيا و در پژوهش جنوي و عب )1397( زاده
 )2013همكاران (زندي و اسدهمچنين در پژوهش  اندبودهشيلي داراي بيشترين توليدات 

. در اين ميان و در جايگاه اول قرار دارد از ديگر كشورها پيشي گرفته است متحدهاالتيا
و كانادا بيشترين تعداد مقاالت را به  كاليفرنيااستراليا و ) 2013( و همكاران در پژوهش پاندا

سوادرسانه  . از ميان نويسندگان فعال در حوزهانددادهبه خود اختصاص  هرسالازاي 
Fedorov A و Primack BA  وAustin EW  و در حوزه سواد رايانهGraesser AC  و

Endehabtu BF  وNaumann J  در اين اما  باشنديمبه ترتيب داراي بيشترين تعداد آثار
در حوزه سواد رايانه با دريافت  Naumann Jو سوادرسانه  در حوزه Austin EWميان 

 30در حوزه سواد رايانه در ميان  .اندداشتهبيشتري در دو حوزه  يرگذاريتأثاستناد بيشتر، 
 همچنين در حوزه خوردينمنويسنده برتر در جهان نامي از نويسندگان ايراني به چشم 

در پژوهش زندي و  .خوردينمبه چشم  90مي از نويسندگان ايراني تا رده ناسوادرسانه 
 نيز به ترتيب مؤسسات. در ميان باشديمنيز آستين پركارترين نويسنده ) 2013(همكاران 

Univ Huelva و Univ Cantabria و Univ Autonoma Barcelona سوادرسانه  در حوزه
در حوزه سواد رايانه به ترتيب داراي  Univ Memphisو  UCLو  Univ Queenslandو 

مولدترين دانشگاه ) 2011همكاران (و  در پژوهش ريپزو ؛ كهباشنديمبيشترين ميزان توليد 
complutense مادريد است. از ميان نشريات نيز به ترتيب بيشترين ميزان انتشار مقاالت 
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Comunicar و Comunicar  و American behavioral scientist و سوادرسانه  در حوزه
Computers & Education و Journal of Medical Internet Research  وCin- 

Computers Informatics Nursing  انددادهدر حوزه سواد رايانه را به خود اختصاص. 
و  Media literacyرا سوادرسانه  موضوعي تكرار شده در حوزه يهادواژهيكلبيشترين 

Media Education  و در حوزه سواد رايانهcomputer literacy  وInternet  و
information literacy از پژوهش  آمدهدستبهاين نتيجه در مقايسه با نتايج  ؛ كهباشديم

بيشترين تعداد فراواني  ياسوادرسانهباغستان مطابقت دارد و در آن پژوهش نيز قنبري 
دوم پژوهش از  سؤالكليدواژه را به خود اختصاص داده است. براي دستيابي به پاسخ به 

و سواد رايانه به تحليل هم رخدادي واژگان سوادرسانه  تحليل مفاهيم و واژگان دو حوزه
مفهومي، روش  يهانقشهاستفاده شد كه اين روش يكي از پركاربردترين فنون ترسيم 

 يهانهيزمپويايي  يسازيداريدرديابي مفاهيم علوم،  منظوربهشف و ترسيم نقشه دانش ك
هاي پژوهشي علم توسط پژوهشگران موضوعي است كه براي كشف ارتباطات حوزه

 واژگان ياخوشهاز پژوهش حاكي از آن است تحليل  آمدهدستبه. نتايج شوديماستفاده 
 رايانه سواد حوزه آثار و موضوعي خوشه 9 يريگشكل به منجرسوادرسانه  حوزه آثار
 حوزه در گرفتهشكل خوشه 9 ميان از است شده موضوعي خوشه 6 يريگشكل به منجر

 حوزه تخصصي يهادواژهيكل از هشت و شش و دو و يك يهاخوشه ،ياسوادرسانه
 ديگر به نسبت باالتري مركزيت از هاخوشه اين همچنين اندشده تشكيلسوادرسانه 

 قرار نيز نقشه مركز در شدهداده نشان 1 نقشه در كه طورهمان زير برخوردارند هاخوشه
 ,Literacy يهادواژهيكل شامل هاخوشه اين. كننديم ايفا را كليدي نقش و اندگرفته

digital, comprehention, new literacies , Media literacy, information literacy, 
creativity, Media policy, Media education, media critism, media culture 

  .ندارند كليدي نقش اندگرفته قرار اطراف در كه هاخوشه ديگر. باشنديم
 توجهجالبدر امر آموزش دخيل هستند ولي نكته  1 موجود در خوشه مفاهيمبيشتر 
سواد و ديجيتال است كه نشان از اهميت فناوري در اين عرصه دارد و  مؤلفهفراواني دو 

 دارد. ياسوادرسانهفناوري در  ياستفاده از بعدي سواد جديد است كه شايد حكايت مؤلفه
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اجتماعي قرار دارند و ساير  يهارسانهسوادرسانه، رسانه و  هامؤلفه رأسدر  2در خوشه 
اجتماعي مختلف دارد. به عبارتي  يهاشبكهنشان از وجود ارتباطات، خالقيت و  هامؤلفه

سوادرسانه  و... در بحثبوك فيساجتماعي نظير يوتيوب،  يهاشبكهنقش پررنگ انواع 
بحث اجتماعي شدن و  ؛ وكنديماجتماعي را مطرح  يهاسوادرسانهو داده شده است نشان 

اين خوشه  يهامؤلفهديجيتالي از ديگر  يهامهارتديجيتالي شدن و فرهنگ ديجيتالي و 
و  preventionو  attitudes( هانگرشو  ينيبشيپ، ريتأث مؤلفهسه  3در خوشه  است.

impact اين خوشه بيشتر در مورد جنسيت و دهديم) باالترين وزن را به خود اختصاص .
 televisionو  adolescentsاصلي شامل  مؤلفهسه  4در خوشه  شخصيتي است. يهايژگيو

در مورد رفتارها و موارد مصرف و سالمتي و  هامؤلفهاست و ساير  exposureو 
و... است. اين خوشه نشان از اين دارد كه با توجه به اينكه بيشتر مخاطبين  يريگميتصم
 توانديمچه  هاآنبر روي رفتار  هارسانهتلويزيون و ساير  ريتأثنوجوانان هستند  هارسانه
 perceptionsو  informationو  internetاز  اندعبارت هامؤلفهباالترين  5در خوشه  باشد.

حاكي از وجود درك و تشخيص و يا به عبارتي  هامؤلفهو اين خوشه با توجه به ساير 
 informationي از كذب و تشخيص بين آموزش سواد الزم براي تشخيص اطالعات حقيق

آموزش سواد بتوانيم  واسطهبهو همچنين است  misinformationو  disinformationو 
 هاآنبه بتوانيم  ميريگيماطالعات واقعي را تشخيص دهيم و وقتي در معرض انتخاب قرار 

باالترين  6در خوشه  آموختن سواد سالمت نيز بسيار مهم است. نيهمچناعتماد كنيم. 
. در اين خوشه به advertisingو  modelو  childrenو  educationاز  اندعبارت هامؤلفه

در استفاده  هابچهدر هدايت  هاآنو شايد حاكي از نقش والدين و دانش  شدهاشارهوالدين 
از  اندعبارت 7خوشه  يهامؤلفهباالترين  .باشديمكامپيوتري  يهايبازو  هارسانهاز انواع 
gender  وmass media  وviolence  وadolescent يتوانمندساز. دو مبحث خشونت و 

جمعي بر  هارسانه ريتأثو نشان از  باشديم هارسانهحاصل قرارگيري نوجوانان در معرض 
 هامؤلفهباالترين  8در خوشه  روي رفتارهاي جوانان، دانشجويان و نوجوانان دارد.

و  curriculumو  critical thinkingو  studentsو  media educationاز  اندعبارت
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media competence و يادگيري تفكر انتقادي براي به دست  يارسانه. بحث آموزش
تنها  9. خوشه يارسانهو متون  فيلم، سينما ليوتحلهيتجزنقد و  آوردن صالحيت الزم براي

 يگذاراشتراكتنها راه براي انتقال و به  توانديمكه  publishingدارد با نام  مؤلفهيك 
 باشد. هارسانهمتون و مواد انواع 

 از شش و سه و دو يهاخوشه رايانه، سواد حوزه در گرفتهشكل خوشه 6 ميان از 
 نشان 2 نقشه در كه طورهمان همچنين. اندشده تشكيل حوزه اين تخصصي يهادواژهيكل

 هاخوشه ديگر به نسبت را يترپررنگ نقش و اندگرفته قرار نيز نقشه مركز در شد داده
 ,Implanatation, telehealth,barrier: شامل هاخوشه اين يهادواژهيكل. كننديم بازي

Technology, Computer literacy,information literacy, skill ميان اين در. است 
 هاداده نيز عبدي و جنوي پژوهش در كننديم بازي را يتررنگكم نقش هاخوشه ديگر

در خوشه اول بر روي مسائلي از قبيل سن فرزندان، زوال دادند.  را خوشه شش تشكيل
، وعيش ، متاآناليز،هارسانهعقل، جنون جواني، انجمن، سالمت روان، نگرش به كامپيوتر، 

پرسشنامه، قابليت اطمينان، نوجوانان، ابزار، خطر، مقياس، كامپيوترها، ارتباط، اعتبار، 
، اعتبار سنجي، مداخالت، سالمتي، برخط، شكاف ديجيتال، جنسيت، ترهامسناضطراب، 

، ريتأثدارد كه بيشترين فراواني مربوط به اينترنت، اطالعات،  ديتأكتأثير، اطالعات، اينترنت 
استفاده از اينترنت و اطالعات بر  ريتأثو شايد اين دال بر  باشديمشكاف ديجيتال جنسيت و 

نوين  يهايفناور. اينكه داشتن اطالعات و استفاده از دهديمروي سالمت رواني را نشان 
خوشه دوم با  در چون زوال عقل نقش دارند يا نه؟ ييهامرضابتال فرد به  ريتأثآيا در 

مت الكترونيك، پرونده الكترونيك سالمت، مردم، افسردگي، سالمت مسائلي از قبيل سال
سالمت، بهداشت از راه دور، استفاده  سواد اوليه، يهامراقبت، خود مراقبتي، كنندهمصرف

 به از اينترنت، پزشكي از راه دور، اطالعات بهداشتي، سالمتي، مراقبت و... روبرو هستيم.
نوين را در تحول نظام پزشكي و ايجاد سواد  يهايفناور ريتأثاين خوشه  رسد كهمي نظر

كه در اين عصر امكان استفاده از پزشكي از راه دور  ينوعبه، دهديمسالمت نوين را نشان 
در خوشه سوم با  .شوديمبراي تسريع در امر سالمت باعث افزايش روند در امور سالمتي 
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اطالعاتي،  يهاستميسعات سالمت، مثل آموزش از راه دور، فناوري اطال ييهاتميآ
 يهامراقبتكامپيوتري، آموزش پزشكي، پرستاري، فناوري اطالعات،  يهامهارت

در اين  و... روبرو هستيم. فناوريبهداشتي، كيفيت، پرستاران، دانش آموزان، تحصيالت، 
آموزش، تحصيالت، افزايش اطالعات و فناوري اطالعات سالمت و  ريتأثخوشه 

و افزايش  هايستگيشاكامپيوتري منجر به ايجاد  يهامهارتاطالعاتي و  يهاستميس
مثبت و رو به رشد حضور  ريتأثدر تيم پزشكي و سالمتي شده و اين نشان از  هاتيصالح

آموزش عالي  در خوشه چهارم با كارايي و نتايج فناوري و اطالعات در نظام سالمت است.
الزم در اين  يهاينيبشيپو  هاچالشاطالعات و ارتباطات روبرو هستيم و  يهايفناورو 

و  شوديمفراهم  ينيبشيپنوين امكان  يهافناوري لهيوسبه دهديماين خوشه نشان  عرصه.
كه نتيجه اين امر مديريت  براي انجام درست كارها ييهايزيردر پس آن توان برنامه 

فناوري اطالعات، مدل  يهامؤلفهدر خوشه پنجم  .باشديم هاچالشو جلوگيري از  صحيح
اخالق، پذيرش كاربر -و معلمان در باالترين وزن قرار دارد و به مسائلي چون استفاده، رفتار

در خوشه ششم كه شامل تربيت  دارد. هايفناورپذيرش  يهامدلاشاره دارد كه نشان از 
اجتماعي، تجربيات، كامپيوتر،  يهارسانه، ياسوادرسانهمعلم، خودكارآمدي كامپيوتر، 
به انواع سواد پرداخته و  باشديم، سواد كامپيوتر هامهارتدسترسي، سواد اطالعاتي، سواد، 

 مؤلفهبر  ديتأكاين خوشه با  سواد كامپيوتري بيشترين وزن را به خود اختصاص داده است.
امروزه براي  كنديمدارد و بيان سواد و انواع آن نشان از اهميت اين مقوله در عصر جديد 

هر پديده و موضوعي نياز به سواد مخصوص آن حوزه الزامي است و حتي بايد همزمان با 
ايجاد آن حوزه سواد آن نيز براي استفاده كاربر در دسترس وي قرار گيرد. درنتيجه باتوجه 

و با ايجاد به مسائل مطرح شده حوزه سواد بحثي است كه نياز به توجه چشگيري دارد 
پرداختن به اين امر  ابندييماجتماعي كه روز به روز گسترش  يهاشبكهنوين و  يهايفناور

  از ضروريات است.
 آمدهدستبهموضوعات  گسترده طوربه) 2020در پژوهش پارك، كيم و پارك (

علوم،  ،يوتريكامپ يهامهارت نترنت،ياطالعات و ارتباطات، ا يسواد، فناور نشان از
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  دارد.بهداشت  ،يپرستار
 تشابه ميزان كه است آن از حاكي آمدهدستبه نتايج پژوهش سوم سؤال به پاسخ در

 تشابه ميزان بيشترين و دارد وجود كمي بسيار همپوشاني ميزان نسبت به حوزه دو
 ميزان از نشان اين و باشديم درصد 19 رايانه سواد وسوادرسانه  حوزه دو در آمدهدستبه

  .دارد حوزه دو موضوعي يهادواژهيكل ميان تشابه كم بسيار

  پيشنهادها
هاي كتابشناختي با استنادي، زوجتأليفي، همهاي همبا استفاده از روش شودپيشنهاد مي
و سواد رايانه و سوادرسانه  به تحليل قلمرو هاي معتبر در جهانپايگاه يهادادهاستفاده از 

پژوهش حاضر باشد. همچنين  كنندهليتكم توانديمبر آن پرداخته شود كه  مؤثرعوامل 
 صورتبهشود به دليل اهميت اين موضوع، توليدات علمي اين حوزه در ايران پيشنهاد مي

  جداگانه پرداخته شود.
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  1938- 1905): 4( 34 ;1398. و مديريت اطالعات
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