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Abstract 

        

        Low media literacy in our society is a concern because we live in a media 

environment and we need to know all the functional information of the community, so 

students need to constantly increase their awareness so that they do not have superficial 

perceptions of messages. Due to the importance of this issue, the purpose of this study is 

to examine media literacy in students. Therefore, it can provide a framework for 

organizing research to improve the media literacy situation in our country 

Articles in IRAN with a focus on media literacy in students using the English keywords 

Media literacy, Iran, and Mass media, Persian keywords media literacy, students, the 

need for media literacy from google scholar, science direct, Pubmed, SID, Magiran 

obtained. Inclusion criteria for this study are original articles, descriptive cross-sectional 

and qualitative articles in the period from 2000 to 2020 and the availability of the full 

text of the article. Articles that didn’t meet these criteria were excluded from the study, 

finally 30 related articles was obtained. 

the result of studies shows that media literacy is not in the educational priority of the 

universities. The level of media literacy in students was moderate. The variables of 

education, visual literacy, work experience, field of study, media habit and media 

consumption, respectively had the greatest impact on media literacy. The components of 

students' media literacy were examined in three dimensions: access and use, critical 

view of media, and create multimedia messages 

To achieve each of these issues; Universities, the media, organizations and institution 

must consider academic education in this field. 
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 2ییایزهرا اشکورک ،1*یابیمشرفه چالشگر کردآس

 

 چكيده
 تمام باید و کنیمزندگی می ایرسانه محیط یک در ما زیرا است نگرانی موجب ما جامعه درپایین   ایرسانه سواد    

 هایبرداشت ادهند ت افزایش را شانآگاهی پیوسته باید دانشجویان دلیل همینبه بدانیم را جامعه عملکردی اطالعات

 دانشجویان ای دررسانه سواد بررسی مطالعه انجام از هدف موضوع این اهمیت به توجه با باشند نداشته هاپیام از سطحی

 ارائه کشور در ایرسانه سواد وضعیت بهبود زمینه در تحقیقات سازماندهی برای چارچوبی تواند می بنایراین، .می باشد

 دهد.

  Mediaانگلیسی هایازکلیدواژه استفاده با دانشجویان در ایرسانه سواد عنوان ایران با  کشور داخل در که مقاالتی از

,Iran , literacy و Mass media داده پایگاه از رسانه ای سواد نیاز دانشجویان، ای،رسانه سواد فارسی هایواژه کلید 

 این به ورود معیار. کردیم استفاده آمد، بدست Google Scholar, Science Direct, PubMed, SID Magiran های؛

 متن بودن دسترس در 0222-0202 های سال زمانی بازه در کیفی و مقطعی توصیفی مقاالت مقاالت پژوهشی، مطالعه

-رسانه سواد مبحث که دهدمی نشان داخلی مطالعات. آمد بدست موضوع با مرتبط مقاله 02 نهایت در .است مقاله کامل

 عواملی و اندبوده برخوردار متوسط حد در ایرسانه سواد از معموال دانشجویان و نبوده مراکز آموزشی اولویت در ای

 تاثیر بیشترین ترتیببه ایرسانه استفاده و ایتحصیلی، عادت رسانه رشته کار، سابقه بصری، سواد تحصیالت، میزان نظیر؛

 به انتقادی نگاه استفاده، و دسترسی حیطه سه در ای دانشجویانسانهر سواد هایمولفه و اندداشته ایهرسانه سواد بر را

 نهادهای ها،رسانه ها،دانشگاه موارد؛ این از هرکدام به تحقق بخشیدن برای. شدند بررسی ایرسانه هایپیام تولید رسانه،

 .زمینه بپردازند این در عالی هایآموزش به باید صنفی و مدنی

 .های جمعیایران، رسانه دانشجویان، ای،رسانه سواد :یديکل یهاواژه
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 مقدمه
ارتباطات از جمله  یدر استفاده از فناور راًیاخ   

صورت گرفته  عیرشد سر نترنتیهمراه و ا یهاتلفن

روزمره  یدر زندگ یها به بخش اساساست و رسانه

که افراد  دهدیان ممختلف نش قاتی. تحقاندشدهلیتبد

ها ، رسانهرونیازا گذرانندیها مرا با رسانه یادیزمان ز

خود  یدئولوژیانتشار و ا استیرا که با س ییهاامیانواع پ

مختلف ارائه  یهایژگیواند، به افراد با شده یطراح

شده است.  یارسانه زیچهمهامروز  یایدر دن(. 1)دهندیم

روزشان  کیدرصد زمان  02 افراد حدود نیانگیم طوربه

رسانه در مقام (. 0-0)را به استفاده از رسانه مشغول هستند

کمک  کمیو  ستیبه انسان قرن ب تواندیم دیمف یابزار

به  یعلم یدستاوردها نیکند تا با استفاده از آخر

 نیاگر ا یول ابد،یو پربار دست  یدلخواه، آرمان یزندگ

شود  کار گرفتهبه  تیوءنهمراه با س ایو  اشتباهبهابزار 

عمل  باربتیمصو  کنندهرانیو ییروین مانندبه تواندیم

بر مهارت  یدرک مبتن ینوع یارسانهسواد  (.4)کندیم

انواع مختلف رسانه و  کیتفک یبرا تواندیاست که م

آن  یهامؤلفهرسانه استفاده شود که  دیتول نیهمچن

ندن و صحبت کردن، گوش دادن، خوا ییشامل توانا

 یهاامیپ دیو تول دیجد یهایآورفنبه  ینوشتن، دسترس

سواد . سطح باشدیم یانتقاد دگاهیخاص خود با د

است که افراد  یعامل نیترمهمجامعه،  کیدر  یارسانه

انفعال قرار  ایها در حالت انتخاب را در مواجهه با رسانه

که مخاطبان با  شودیموجب م یاسواد رسانه. دهدیم

 هاآن ریو تفس ریبه تعب یارسانه یهاامیپدرک  ییاناتو

منفعل به  کنندهمصرف تیپرداخته و از وضع

سواد  گاهیشوند. جا لیها تبدرسانه یانتقاد کنندهمصرف

 طوربه یو دانشگاه یدر محافل آموزش یارسانه

مبحث در نظام  نیبا توجه به ا رایاست ز یترژهیو

استفاده از  ینگو مهارت چگو یآگاه ،یآموزش

و  داکردهیپ شیافزا انیدانشجو نیاطالعات در ب

ها رسانه هجوم در برابر یشتریب یخودمختار توانندیم

از  یکی عنوانبه یاسواد رسانه نیبنابرا(. 5 ،1)داشته باشند

ظهور عصر اطالعات است که به  یهادهیپد نیترمهم

تا با آن سطح دانش و تالش  کندیدانشجو کمک م

 حیو تفر یسرگرم یبرا صرفاًو از آن  باالبردهود را خ

در (. 6)عمل کند نشیاستفاده نکند بلکه با دانش و ب

را در  یاآموزش سواد رسانه ایدن یکشورها اغلب

. کنندیدنبال م یطورجدبه یلیمختلف تحص  یهاهیپا

ضرورت پرداختن  یحت رانیاست که در ا یدر حال نیا

 قاتی. تحقمیانگرفته یرا جد یابه موضوع سواد رسانه

در مراحل  یاآموزش سواد رسانه یدر مورد اثربخش

و با  قیدق شیوبکمتا به امروز  اتاست و مطالع ییابتدا

 نیا ضرورتبهبا توجه (. 0)است شدهانجاممتفاوت  جینتا

در جهت  یمقاله با مطالعه مقاالت داخل نیامر ا

 طهیح نیدر ا آمدهدستبه یهاافتهیمطالب و  یبندجمع

تا  دیآیبرممشکالت موجود و ارائه راهکار  نییو تع

را نشان داده  نهیزم  نیاموجود در  یخالءها لهیوسنیبد

 .میارائه ده دیو راهکار جد

 

  کار روش

 سندگانیاست بر مقاالت نو یحاضر مرور مطالعه   

و به  شدهچاپ یخارج ای یکه در مجالت داخل یرانیا

 انیآن در دانشجو یهامؤلفه ای یارسانه سواد یبررس

 یاطالعات یهاگاهیپامقاالت در  ی. جستجواندپرداخته

 یهاسال نیب  Google Scholar ،PubMed: یالمللنیب

 نیب magiran, SID یداخل یهاگاهیپاو  0202 یال 0222

 یدیصورت گرفت. واژگان کل 1099تا  1092 یهاسال

سواد  ازی، نانی، دانشجویارسانه، سواد رسانه یفارس

و واژگان  یداخل یهاگاهیپا یجهت جستجو یارسانه

و  Mass Media ,شامل Mesh گاهیتوسط پا اخذشده

در  Students,  Media litracy شامل Mesh ریغ

 AND و OR یتوسط عملگرها یالمللنیب یهاگاهیپا

 نیمستقل عناو صورتبهجستجو شدند. دو محقق مقاله 

 یمقاالت را جهت ارتباط با موضوع بررس دهیو چک

که شروط مقابل را داشته باشند وارد  یکردند. مطالعات

 :مطالعه شدند
 .باشد شدهدرج حتماً دهیچک ایدر عنوان  یدیکلمات کل:1

مقاالت  دهی، کتب و چکنامهانیپامطالعات منتشره در قالب  :0

 از مطالعه حذف شدند. هاشیو هماکنگره 
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باشد و  انیدانشجو یدر جامعه آمار یمحدود به بررسمطالعه : 0

 .کنار گذاشته شدند هاگروه ریآموزان و سادانش

مستقل با  صورتبهروش کار توسط دو محقق  تیفیک

 یبررس PRISMA یتمیآ 00 ستیلچکاستفاده از 

به  واردشدهاز مقاالت  کیشد.اطالعات مقابل از هر 

، سال انتشار مقاله، اول یسندهینومطالعه استخراج شد: 

مطالعه.  یدیکل یهاافتهینوع مطالعه، روش ترجمه و 

مختلف در  یاطالعات یهاگاهیدر پامقاله  024درمجموع 

آمد که  به دستآن  یهامؤلفهو  یاسواد رسانه نهیزم

و متن کامل مقاالت توسط  دهیپس از مطالعه چک

 مقاله 02،شدهگفته یهاتیو اعمال محدود سندگانینو

مرتبط با عنوان، انتخاب و وارد مطالعه شد. در نمودار 

 .ستروند ورود مطالعات به پژوهش آورده شده ا ریز

 

 

 
 

 نمودار غربالگری مقاالت براساس معیارهای ورودی مقاله  :1نمودار شماره 

 

 هاافتهی

ای دانشجویان و مقایسه آن در بین ارزیابی سواد رسانه    

العات داخلی نشان داد که مبحث دانشجویان مختلف: مط

ای در اولویت  آموزشی مراکز نبوده و سواد رسانه

ای در حد متوسط از سواد رسانه معموالًدانشجویان 

و عواملی نظیر میزان تحصیالت، سواد  اندبودهبرخوردار 

ای و عادت رسانه رشته تحصیلی، سابقه کار، بصری،

را بر سواد  ریتأثای به ترتیب بیشترین مصرف رسانه

همچنین دانشجویان رشته علوم . (8)اندداشتهای رسانه

قرار  هاامیپاین  ریتأثارتباطات به میزان بیشتری تحت 

 .  (9)باالتر است هاآنای در گیرند و سطح سواد رسانهمی

 

ا اقتصادی مرتبط ب ای و عوامل اجتماعی،بررسی سواد رسانه

 ن آ

در مقاالت بین  شدهیبررس براساس عوامل اجتماعی   

ای رابطه وجود رسانه و سوادمیزان تحصیالت والدین 

دارد یعنی هر چه میزان تحصیالت والدین پاسخگویان 

بین سواد  ای بیشتری دارند.سواد رسانه باالتر باشد،

ای و تحصیالت خود فرد هم رابطه وجود دارد رسانه

کمتری  یریپذریتأثافراد با تحصیالت باالتر  کهیطوربه

 شانیارسانه از تبلیغات تجاری دارند و در نتیجه سواد

نشان داد دانشجویانی  شدهیبررسمطالعات  بیشتر است.

بیشتر بود میزان  هاآنکه میزان سطح درآمد خانواده 

ای باالتری هم داشتند و بین پایگاه اقتصادی سواد رسانه

آن رابطه  و ابعادای دانشجویان با متغییر سواد رسانه

 .  (9-10)وجود داشت داریمعن

 
 ای دانشجویان و تفكر انتقادیسواد رسانه

مطالعات نشان داد بین توانایی تفکر انتقادی دانشجو و     

بلوغ شناختی و درگیری  آن یعنی خالقیت، یهامؤلفه

وجود دارد و با افزایش و تقویت  داریمعنذهنی رابطه 

از  یابد.ای دانشجو افزایش میاین مهارت سواد رسانه

تحلیل و  یهامهارتها دانشجویان به بعد نقد رسانه

 صورتبهها رسانه مرسوم ارائه پیام در یهاوهیشارزیابی 

 و ابعادک ایدئولوژی یهاجنبهقراردادی و درک 

و  هاکیتکنآشنایی با  فرهنگی و اجتماعی نیاز دارند.

تواند میزان ای میرسانه یهاامیپو تهیه  یریگشکلفنون 

انتقادی شود و کسب  یهاشهیاندزیادی موجب تقویت 

اقتصادی و سیاسی  تاریخی، یهانهیزمدانش درباره 

سهم مخاطبان را در دریافت  هاآنها و منافع رسانه

بنابراین  .(10-15)کندتقدانه اطالعات بیشتر میمن

ارتباطی را  یهاامیپدانشجویی که توانایی تفکر انتقادی 

داشته باشد مهارت الزم برای برقراری ارتباط متفکرانه با 

دیدگاهی تحلیلی و  حالنیدرعآموزد و میرسانه را 

 .  (14)رسانه خواهد داشت یهاامیپنقادانه نسبت به 
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از  و استفادهای دانشجویان و توانایی دسترسی سواد رسانه

 اطالعات

نتایج مطالعات نشان داد، بین میزان استفاده از رسانه و   

وجود دارد و با  داریمعنای فرد رابطه میزان سواد رسانه

ای سواد رسانه هاامیپافزایش میزان استفاده و دسترسی به 

دسترسی به اطالعات در درواقع  یابد.دانشجو افزایش می

است زیرا استفاده از  مؤثربسیار  هاآناستفاده از 

شود و هر چه می هامهارتاطالعات باعث افزایش 

افراد  معموالًبه اطالعات بیشتر باشد  یریپذدسترس

 از آن دارند بنابراین سطح سواد تمایل بیشتری به استفاده

یان برای نحوه یابد.   دانشجونیز افزایش می شانیارسانه

ها عمیق رسانه یهایژگیواستفاده و درک کارکردها و 

 .  (10)به آموزش نیاز دارند

 
 ای دانشجویان و توانایی توليد پيامسواد رسانه

ر اساس نتایج حاصل از مطالعات دانشجویان برای ب   

ای به تولید دستیابی به سطح مطلوبی از سواد رسانه

ای نیاز دارند. برای دستیابی به این توانایی رسانه یهاامیپ

شناختی،  معنایی و فنی تولید پیام  یهاجنبهبه آشنایی با 

 اجتماعی، یهاشبکهمختلف مانند  یهارسانه در

سنتی نیاز دارند و  یهارسانهو سایر  هایکیو، هاوبالگ

بصری، هنری و زیباشناختی و  یهامهارتباید بتوانند با 

مهارت  کنند دایپپیام آشنایی  یسازخالصهتوانایی 

یا همان ارائه توصیف روشن و دقیق از  یسازخالصه

 ییرهایمتغبه  یو آگاهعالوه بر دانش  هارسانه یهاامیپ

دارد یعنی همان  ریتأثمثل درجه انگیزش و عالقه نیز 

قدری که فرد نیاز دارد باید بتواند از حجم اطالعات 

 .(10 ،8)نزد خود نگه دارد گلچین کند و

   
 سواد اطالعاتی ای دانشجویان وسواد رسانه

ای رسانه ان داد که سوادنتایج حاصل از مطالعات نش   

خالقیت یعنی  یهامؤلفهبا  یسواد اطالعاتدر کنار 

و بسط رابطه مثبت و  یریپذانعطافابتکار،  سیالی،

ای و اطالعاتی دارد و با افزایش سواد رسانه یداریمعن

افراد دارای  .(16)کندخالقیت دانشجو نیز افزایش پیدا می

توانند انواع مختلف ای و اطالعاتی میسواد رسانه

ابع و مجراهای اطالعاتی را در زندگی من ها،رسانه

 هاآن شغلی و عمومی خود به کار برند. خصوصی،

دانند چه موقع به چه اطالعاتی نیاز دارند و برای چه و می

 توانندمی هاآن توانند به آن دست پیدا کنند.چگونه می

را که رسانه یا  ییهاارزشاعتقادات و  ،هاامیپ اطالعات،

گر محتوا، نقل کرده تحلیل و هر تولیدکننده دی

 .   (6،16)کنند یگذارارزش

 
 ای دانشجویان و سرمایه فرهنگیسواد رسانه

و امکانات سرمایه  هانشانهنتایج نشان داد که بین    

سمینار رفتن،  مجله خواندن، فرهنگی)تئاتر رفتن،

 داریمعنای رابطه دوربین عکاسی داشتن( و سواد رسانه

 د دارد یعنی با افزایش سرمایه فرهنگی میزان سوادوجو

افرادی که از سرمایه فرهنگی  یابد.ای افزایش میرسانه

به نسبت بیشتر قدرت تحلیل  باالیی برخوردار باشند،

را دارند بنابراین بیشتر از افرادی که  هاامیپمحتوای 

ای از سواد رسانه دارای سرمایه فرهنگی پایین هستند

 ،شدهیبررسبراساس نتایج مطالعات  .(10)ندبرخوردار

 تواندو اینترنت می کامپیوتر زبان انگلیسی، یهامهارت

بسزایی داشته  ریتأثای دانشجویان رسانه سواد بر میزان

 صورتبهاز مقاالت  شدهاستخراج یهاافتهی. (9)باشد

 تکمیلی در جدول آورده شده است.   

 

 بحث

 نسبتاًمفهومی و وری الزم و ضر یمهارت یارسانهسواد    

 و شنهادشدهیپسوی سازمان یونسکو  جدید اسـت کـه از

 نیکند و به مخاطبان ا لیرا تعد هارسانه  اثر تواندیم

 یارسانه یهاامیپکامـل،  یامکان را بدهد که بـا آگـاه

 (.08)پردازش کنند را

و شناسایی  یارسانهبررسی سواد  باهدفاین مطالعه 

بر آن در دانشجویان ایران و ارائه  گذارریتأث یهامؤلفه

 است. گرفتهانجامراهکارهایی در جهت افزایش آن 

حاصل از بررسی  یهاافتهیبا توجه به هدف مطالعه، 

در بین  یارسانهکه میانگین سواد  دهدیممتون نشان 

 یهامؤلفهدانشجویان در سطح متوسطی قرار دارد و 
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ایی دسترسی و استفاده بر آن در سه سطح توان رگذاریتأث

 (. 12)شودیمو تولید پیام بررسی  لیوتحلهیتجزاز پیام، 

به ضعف  با اشاره لسونیو و یدریحی حاج یمطالعهدر 

مهارت  نیآموزش ا ضرورتبه انیدانشجوی تفکر انتقاد

در (. 08،0)شد دیتأک یارسانهسواد  تیتقو یدر راستا

داد دسترسی به مطالعه نوکاریزی و دهقانی نتایج نشان 

، زیرا باشدیمعات در استفاده از آن بسیار مؤثر الاط

و  شودیم هامهارتعات باعث افزایش الاستفاده از اط

افراد  معموالً عات بیشتر باشد،الاط یریپذدسترسهرچه 

دانشجویان (. 09)از آن دارند تمایل بیشتری به استفاده

تفاده از برای دستیابی به حد مطلوب این ابعاد، در اس

در نقل مطالب  یدارامانتتولیدات علمی و رعایت 

دیگران، به ایجاد خالقیت و ابتکار در پژوهش، بهبود 

نوشتاری، پژوهشی و تحلیلی، یادگیری  یهامهارت

مطالب در زندگی  یسازخالصهمطالب جدید و توانایی 

 (.10، 0)شخصی و اجتماعی نیاز دارند

س، سطح تحصیالت سن، جن ؛عوامل دموگرافیک شامل

دانشجویان و والدین، رشته تحصیلی، موقعیت اجتماعی 

عواملی اثرگذار در  عنوانبهاقتصادی و فرهنگی  –

از این موارد و  هرکداممقاالت بیان شدند که با بررسی 

 تواندیمفراهم کردن زمینه بهبودشان، سطح سواد رسانه 

 قیز طرا ستیبایم گذاراناستیسافزایش یابد. بنابراین 

افراد متخصص در حـوزه ارتباطـات و  یریکارگبه

اقشار مختلف جامعه  انیم را در یارسانه، سواد هارسانه

 یارسانهکه سواد  یامطالعهدر  گسترش دهند.

بود رابطه معنادار  شدهیبررسدانشجویان خراسان شمالی 

شد و بیان شد  دیتأک یارسانهسطح تحصیالت و سواد 

 ییاقتصادی باال یاجتماع گاهیافراد از پا انزیبه هر مکه 

همان  ای بیقدرت ترک زین زانیبرخوردار باشند به همان م

 دیدر ساختاری جد هاامیپ یبندجمعو  لیوتحلهیتجز

 .(19,01)ابدییم شیافزا

و  وتریکـامپ مثالًد ـیجد یفنّاورمخاطبان با  ییآشنا زانیم

به شمار  یفرهنگ هیسرما و امکانـات هانشانه عنوانبه زبان

 عنوانبهفرهنگی  یهیسرمابنابراین بهبود عوامل  ؛دیآیم

در دانشجویان به  یارسانهافزایش سواد  یهاراهیکی از 

بر  ،در مطالعه مهناز شجاعی و همکاران .دیآیمشمار 

 ،یمراکز فرهنگ جادیا قیاز طر یفرهنگیه توسعه سرما

هنگسراها، فر نماها،یهمچون س یهنری و آموزش

و  هادانشگاه، مساجد، هاکتابخانه ،یورزش یهاسالن

و بتـوان عالقـه  ـقیطر ـنیکـه از ا شد دیتأکفضاها  گرید

و کسب  یفرهنگ یهاتیفعالبرای انجام  زهیانگ جادیا

 (.0)کرد فـراهم انیدانش و اطالعات را بـرای دانشـجو

در  یارسانهراهکارهای مختلفی برای ارتقاء سطح سواد 

عملکرد بهبود  هاآناست. یکی از  شدهارائهدانشجویان 

 جیها است که بر اساس نتادانشگاه یآموزش ستمیس

 ریتأثنبوده که بتواند  بخشتیرضا چنانآنمطالعات 

داشته  انیدانشجو یاسطح سواد رسانه یرو یریچشمگ

 یهامهارتبه آموزش  هادانشگاهپس  (.14،12)باشد

ضرورت در  نیا دارند. ازین یارسانه دیتولو  نقد استفاده،

 و یاجتماع،یفرهنگ طیاز کشورها متناسب با شرا یبرخ

 یدرک شده و برنامه درس یکیدئولوژیا و یاقتصاد

است و در حال حاضر  شدهنیتدوآن  یبرا ازیموردن

 ،یطراح یبرا دیبا زین رانیا در ن،ی.   بنابراشودیاجرا م

خواه در  ؛یاسواد رسانه یبرنامه درس یاجرا و نیتدو

 یمحتوا اقدام شود و برنامهفوق ای یقالب برنامه درس

 یتمام انیدانشجو یبرنامه درس یاستاندارد برا درست و

کرد  دیتأکش اشمیت در پژوه .(10)شود یطراح هارشته

باید نحوه  هادانشگاهدر  یارسانهکه آموزش سواد 

آن را به  و درک صحیح اهداف یارسانهتحلیل پیام 

در  کنندهشرکتدانشجویان آموزش دهد و افراد 

توان آگاهی از  ازلحاظ یارسانهآموزش سواد  یهادوره

توانمندی  هاآنو تفکر انتقادی درباره  هارسانهاهداف 

ترجمه منابع معتبر و انتشار کتاب و  (.00)بیشتری دارند

در  یاسواد رسانه یبا موضوع تخصص یعلم هینشر

 نیهمچن است. دیمف انیدانشجو یاسواد رسانه شیافزا

که به لحاظ  ییبا کشورها یقیبهتراست مطالعات تطب

 یسازیو بوم ردیهستند صورت بگ رانیمشابه ا یفرهنگ

کشور  یپرسشنامه استاندارد برا قیطر نیشود و بد

که در  یعالوه بر نهاد دانشگاه .(16,19,02)گردد یطراح

نهاد رسانه ، است رگذاریتأث یاآموزش سواد رسانه نهیزم
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مستقل  یهارسانه .هستند لیدخهم  یو صنف یو نهاد مدن

نقش زیادی در فعال نمودن  ،هاآنو متنوع و اکثر 

ای دارند و انعکاس رسانه یهاامیپمخاطبان در مواجهه با 

ای به همراه اخبار و اطالعات و پوشش خبری رسانه

 در توسعه سوادزیادی  ریتأث ،تحلیل و تفسیر وقایع

نقش  تیبر اهممطالعات همچنین  .(09)ای داردرسانه

 دیتأک آننهادهای مدنی و صنفی در ترویج فرهنگ 

این صورت که نهادهای مدنی و صنفی که  به داشتند.

کند اعضای هریک جمعی تخصصی را نمایندگی می

این زمینه قرار دهند و  در خود را تحت آموزش مستمر

 افزایش سطح کیفیت سواد یق وبدین طریق در تحق

 .  (10،9)ای در جامعه اقدام نمایندرسانه

 

 یريگجهينت

 لیمطالعات موجود به دل جینتا یاز بررس مجموع در   

 یاضعف سواد رسانه نهیزم دروجود مشکالت 

 نهیدر زم یآموزش یبندزمان نییبه تع ازین ان،یدانشجو

 یمحتوا نیبه تدو ازین ،یاابعاد مختلف سواد رسانه

مناسب و متناسب با فرهنگ جامعه و  جامع، یآموزش

آموزش سواد  یهابرنامه یو اجرا یبه طراح ازین

و با  یمختلف آموزش یهااساس روشبر یارسانه

با توجه  .شودیآن احساس م نینو یهاوهیشاستفاده از 

از  یاریبس  تیکه در اولو یامسئله سواد رسانه تیاهم به

مقاله براساس  نیا سندگانیاست نو هشرفتیجوامع پ

 .کنندیرا مطرح م ریز هاشنهادیپ شدهانجاممطالعات 

عوامل مرتبط با علل  یجهت بررس یمطالعات یطراح: 1

  ن.ایدر دانشجو یابودن و ضعف سواد رسانه یناکاف

و  تیوضع یبررس یبرا یشتریانجام مطالعات ب: 0

و  یطراح یبرا یجامعه اطالعات یاسواد رسانه یازهاین

 یهانهیانواع آموزش در زم یمناسب برا یبندزمان

 .یامختلف سواد رسانه

 یهاها با استفاده از انواع روشآموزش یطراح :0

 ش،ینما بارش افکار، ،یکالم یهاشامل: بحث یمشارکت

 .    و...مطالعه موارد  ،یبحث گروه نقش، یفایا
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 در دانشجویان یارسانهبررسی سواد   با مرتبط منتخب مقاالت مشخصات :1جدول شماره 

 هایافته
نوع 

 مطالعه
 عنوان یريگنمونه روش

 1098 فرهاد ،یسراج
-یفیتوص

 یهمبستگ

 یارسانه سواد زانیم رابطه

 انیدانشجو یبا تفکر انتقاد

 دیتول و هاانهوضع مطلوب و در نقد رس ها،و استفاده از رسانه یدر دسترس انیدانشجو

 یهامؤلفهو  یتفکر انتقاد زانیم نیهمچن و ستندیالزم ن یهامهارت یدارا ،یارسانه یهاامیپ

دانشگاه  یکارشناس مقطع انیدانشجو یذهن یریدرگ و یبلوغ شناخت ، تیخالق  یعنیآن 

 ییتوانا یاسواد رسانه یامؤلفه یهمه نیاز حد متوسط است. بنابرا باالتر نایس یبوعل

 سواد نیب میرابطه مستق انگریب نیو ا درا دارن انیدانشجو یتفکر انتقاد زانیم ینیبشیپ

 (.  15است) یانتقاد و تفکر یارسانه

 یزاده، عل مانیا
1098 

 مهین

 شی)پیتجرب

پس -آزمون

 آزمون(

آموزش سواد  یاثربخش

بر کاهش  یارسانه

 یاضطراب اطالعات

 زیدانشگاه تبر انیدانشجو

ی اطالعات بر اضطراب یاآموزش سواد رسانه یاثربخش یهش که با هدف بررسوژپ نیا

 آزمونپسنمرات  نیانگینشان داد که کاهش معنادار م بود، شدهانجام زیتبر انیدانشجو

 یطورکلبهبا نمرات گروه کنترل نشان داد و  سهیرا در مقا یشیگروه آزما یاضطراب اطالعات

آن  یهامؤلفهو  یسبب کاهش اضطراب اطالعات یعناداردر سطح م یاآموزش سواد رسانه

 (.  00شده بود)

 1090 دیرهنمو، مج یشرف
-یفیتوص

 یمقطع

 یاسواد رسانه یازهاین

دوره  انیدانشجو

 یکارشناس

 امیپ دینقد رسانه و تول و استفاده، یدسترس طهیدر سه ح انیدانشجو یارسانه سوادی ازهاین

 دیمانند نقد رسانه و تول یاسواد رسانه از ابعاد یدر برخ انیوضع موجود دانشجو شد. یبررس

 یابیو ارز لیتحل ازمندین هانیاز ا هرکدامارتقاء  یمطلوب نبود که برا یارسانه یهاامیپ

 با ییآشنا ،هارسانهدر تعامل با  یو فرهنگ یاجتماع یهاارزشدرک  ،یارسانه یهاامیپ

و  یفن یهامهارت ،ییدرک معنا ،یسندگینو هنر ،یاختشنییبایز یبصر ،یهنر یهامهارت

 (.  10)میهست یآموزش یافزارهانرمبا  ییآشنا

 یشیمایپ 1090 سایپر ون،یآذر

سواد  زانیرابطه م یبررس

 ینیو نگرش د یارسانه

دانشکده علوم  انیدانشجو

 نایس یدانشگاه بوعل یانسان

شناخت،  عاطفه و  مؤلفهبا سه  ینیرش دنگ یاز رو توانیرا م انیدانشجو یاسواد رسانه

و رابطه مثبت   ،ینیبا نگرش د یاسواد رسانه زانیم نیو بکرد و ارتقاء داد  ینیبشیپعملکرد 

 ینیعاطفه د ،ینیدر بعد شناخت د ینینگرش د زانیهر چه م بیترتنیابهوجود دارد  داریمعن

 (.  06خواهد بود) شتریب یاسواد رسانه زانیباشد،  م شتریب ینید و عملکرد

 1096 همت پور، بهاره
 یشیمایپ

 یاسهیمقا

سواد  یاسهیمقا یبررس

 انیدانشجو نیدر ب یارسانه

ارتباطات دانشگاه آزاد 

و  واحد دماوندی اسالم

 یروابط عموم انیدانشجو

 یکاربرد یدانشگاه علم

 1095تهران در سال 

،   هارسانهتراز  دهی)استفاده هدفمند و گز یاابعاد سواد رسانه نیحاصل نشان داد که ب جینتا

استفاده  یهامهارت مختلف، یهاامیپ یسازخالصه مختلف، یهاامیپ بیترک ام،یپ یابیارزش

 دماونددانشگاه آزاد  یارتباطات و روابط عموم انیدانشجو نی( بنترنتیو ا انهیبا را ییو آشنا

سطح سواد  یطورکلبهوجود دارد و  یارتفاوت معناد 55واحد  یکاربرد یعلم انیدانشجو و

 (.  06است) شتریب یکاربرد یدانشگاه دماوند از دانشگاه علم انیدانشجو یارسانه

 یفیک 1096 سجاد ،یوندینام یکرم

 یراهکارها ییشناسا

و  یاسواد رسانه شیافزا

 یاعضا یاطالعات

 انیو دانشجو یعلمئتیه

 کشور یهادانشگاه

.  قبل هر اقدام ستیبرخوردار ن یمناسب گاهیگروه از افراد از جا نیا یاسواد رسانه تیوضع

حل مسئله،    یهاوهیشتفکر،  یهاوهیش انیبه دانشجو دیابتدا با    ،یاآموزش سواد رسانه یبرا

را  یاآموزش سواد رسانه یهاروش و یمشارکت یریادگی    ،یریادگی یاددهی ندیاصالح فرا

 (.  0)میده آموزش

 1096 پور، مرجان یکمال
-یشیمایپ

 یلیتحل

سواد  زانیم یبررس

 یاطالعات و یارسانه

 یهادانشکده انیدانشجو

 یپرستار   ،یراپزشکیپ

دانشگاه علوم  ییماما

 هرمزگان یپزشک

 نیشتریمطلوب بود.   ب نسبتاًباالتر از حد متوسط و  انیدر دانشجو یاسطح سواد رسانه

به رسانه بود.  هر چه  یدسترس مربوط به نیه و کمتراستفاد مؤلفهمربوط به  نیانگیم

به استفاده از آن دارند و  یشتریب لیافراد تما معموالًباشد  شتریبه اطالعات ب یریپذدسترس

مورد  نیدر ا یباالتر یاسواد رسانه زانیبود م شتریب شانخانوادهدرامد  حکه سط یانیدانشجو

 (.  11داشتند)

 1096 کاظم دیهاشم، س یبن
-یشیمایپ

 یلیتحل

 زانیم یو بررس سهیمقا

 یو اطالعات یاسواد  رسانه

دختر و  انیدانشجو نیدر ب

 پسر

باالتر از  لیاردب یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو نیدر ب یو اطالعات یاسواد رسانه نیانگیم

وجود  داریمعنرابطه  تیو جنس یاسواد رسانه زانیم نیمطلوب است و ب نسبتاًحد متوسط و 

و  یاکه به سواد رسانه یازین لیبه دل ابدیباالتر ارتقاء  یلینداشت.  هر چه فرد به مقاطع تحص

 (. 01)ابدییم شیافزا یامهارت او در رابطه با سواد رسانه زانیدارد م یاطالعات

 محمدحسن ان،یشربت

1096 
-یشیمایپ

 یکاربرد

مطالعه سنجش 

 هیسرما یهاشاخص

 یانهبر سواد رسا یفرهنگ

: ینمونه مورد انیدانشجو

 امیدانشگاه پ انیدانشجو

 نور مرکز قائنات

 شانیاجتماع یدر زندگ یاسواد رسانه یهاشاخصچندان از  شانیهاخانوادهو  انیپاسخگو

از  یمندبهرهخانواده و دانشجو در  التیارتقاء سطح تحص نیبنابرا اندنبوده مندبهره

از     ،یفرهنگ هیسرما یهاشاخص نیاست.  در ب یضرور رایبس یاسواد رسانه یکردهایرو

از  یمندبهرهو  یو اجتماع یارتباط یهامهارتآموزش  ،یردرسیغ العهجمله ارتقاء سطح مط

 یداریمعندانشجو رابطه  یاسواد رسانه زانیبا م.. و یو هنر یفرهنگ یهایزیربرنامهانواع 

به ارتقاء مهارت سواد  تواندیدانشجو م قشر یموارد در سطح زندگ نیوجود دارد و ا

 (.  00)دیکمک الزم را بنما معه،جا یفرهنگ هیو سرما یارسانه
00 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 12

https://ce.mazums.ac.ir/article-1-637-fa.html


 

 مروری                                                                                                                           سیابی و  اشکورکیاییآچالشگر کرد 

 
       0011 زمستان، 3، شماره یازدهمدوره                                                                                                    تعالی بالینی                                        

 هایافته
نوع 

 مطالعه
 عنوان یريگنمونه روش

 یشیمایپ 1096 زاده، اصحاب بیحب

سواد  یاسهیمقامطالعه 

 انیدانشجو نیدر ب یارسانه

دانشگاه  یعموم روابط

اوند واحد دم یآزاد اسالم

 یکاربرد یو دانشگاه علم

 فرهنگ و هنر تهران

واحد دماوند  یدانشگاه آزاد اسالم یروابط عموم انیدانشجو نیدر ب یاسطح سواد رسانه

و  یاجتماع تیفرهنگ و هنر بود.  موقع یکاربرد-یدانشگاه علم انیباالتر از دانشجو

ابعاد  نیبود و ب شانیارسانه سواد تیدر وضع رگذاریتأثعامل  عنوانبه انیدانشجو یاقتصاد

 بیترک ام،یپ یابی، ارزشهااز رسانه تردهیو گز)استفاده هدفمند  یامختلف سواد رسانه

وجود  یداریمعندو دانشگاه تفاوت  نیمختلف(ب یهاامیپ یسازخالصهمختلف و  یهاامیپ

 یهاامیپاز و روشن  قیدق فیهمان ارائه توص ای یسازخالصهمهارت  ای ییداشت. توانا

-می یاسواد رسانه تبعبهو  یسطح دانش و آگاه شیفزادر ا یمؤثرعامل  عنوانبهها رسانه

کند و  نیدارد از حجم اطالعات گلچ ازیکه ن یبتواند همان قدر دیدانشجو با نی.  بنابراباشد

 (. 8نزد خود نگه دارد)

 1096 هما ،یسلوک
-یپژوهش

 یمقطع

مصرف  زانیم یسهیمقا

 یاو سواد رسانه یارسانه

 یکارشناس انیدانشجو نیب

 یهارسانه تیریارشد مد

رسانه و  تیریمد  ،یورزش

 یورزش تیریمد

از سواد  یمتوسط و قابل قبول زانیاز م یدر جامعه آمار انیدرست است که همه دانشجو

 حوزه انیدانشجو یاسواد رسانه زانیم یول برخوردار بودندی ارسانه و مصرف یارسانه

 عدم وجود لینداشت. در واقع به دل یتفاوت چندان یارسانه ریغ انیرسانه با دانشجو

در  یآموزش ستمیعملکرد س ،یامصرف رسانه و سواد رسانه نهیدر زم یکاربرد یهاآموزش

 (. 18بود) فیضع انیدانشجو یاسطح سواد رسانه ارتقاء

 1096 اصغر ،ییآقا

-یشیمایپ

یفیتوص  

 

 یماعاجت یهاشبکهنقش 

 یاسواد رسانه زانیبر م

 مطالعه مورد)انیدانشجو

 امیدانشگاه پ انیدانشجو

 نور قائن(

 یهاشبکهاثرات مثبت استفاده از  زانیم ،کندیم دایپ شیافزا انیدانشجو یاسواد رسانه یوقت

از  شتریباالتر ب یفرهنگ هیسرما یافراد دارا. کندیم دایپ شیهم افزا انیدانشجو یاجتماع

 (.  09برخوردارند) یاهستند از سواد رسانه نییپا یفرهنگ هیسرما یکه دارا یدافرا

 1096 نیریش ان،یزردشت
-یفیتوص

 یشیمایپ

بر  یاسواد رسانه اثر

با  ینیکارآفر یهاتیقابل

سواد  یانجینقش م

 انیدر دانشجو یاطالعات

 یعلوم ورزش

و  میو تحمل ابهام اثر مستق یریذپسکیر ت،یبه خالق شیگرا ،یطلب قیبر توف یاسواد رسانه

که شناخت  یعلوم ورزش انی. دانشجوابدییم شیموارد افزا نیدارد و با ارتقاء ا یمعنادار

از جمله  یبدنتیتربمقوله داشته باشند و مدرسان  نیچارچوب ا و ابزارها و از رسانه یکاف

خواهد داشت و  یسنقش اسا انیدانشجو یاکه در ارتقاء سطح سواد رسانه هستند یکسان

در دستور  را...  با انواع رسانه، عملکرد رسانه و انیدانشجو ییآشنا لیاز قب یاقدامات توانندیم

 (.  05کارخود قرار دهند)

 یشیمایپ 1096 محسن ،یهاشم یبن

بر  یاسواد رسانه ریتأث

)مطالعه  یفرهنگ هیسرما

 یفرهنگ مؤسسات یمورد

 اصفهان( یقرآن

و  یارسانه یمحتوا دی، تولاز رسانهاستفاده  به رسانه، یدسترس یهامؤلفه با یاسواد رسانه

متقابل است  طوربهرابطه  نیو ادارد  ریتأث رانیفراگ یفرهنگ هیبر سرما از رسانه یتفکر انتقاد

 یاسواد رسانه .ابدییم شیافزا یاسواد رسانه زانیهم م یفرهنگ هیسرما شیبا افزا یعنی

موضع فعال و  قیو تشوها مرتبط با رسانه یبه شکل دانش، نگرش و رفتارهاخود را  ییتوانا

 (.  02نشان دهد) تواندیدر افراد م یانتقاد

 یفیک 1096 کرم، آذر یاسد
 یاجتماع یهاشبکهنقش 

 یاسواد رسانه یدر ارتقا

 در یکاربران شبکه اجتماع یفرد انیم یهاکنشکه  دهدینشان م یفیک قیتحق نیا جینتا

 زهیانگ و ییبازنما ،ییزبان، رمزگشا ت،یدر پنج بعد شفاف تواندیم شدهنوشته یهاپستقالب 

 (.  00شود) یاگسترش سواد رسانه تیبه مخاطبان و درنها یبخش یمنجر به آگاه

 یآموزش عال یشیمایپ 1095 نیحس ،یاسکندر

ر سطح متوسط رو به د انیدرصد از دانشجو 4/99 یانشان داد که سطح سواد رسانه جینتا

سطح  باال برخوردارند. یادرصد از سطح سواد رسانه 6/2 یعنینفر  0قرار دارد و تنها  نییپا

 یاجتماع -یاقتصاد گاهیپا نیب باالتر از دختران است. یداریمعن طوربهپسران  یاسواد رسانه

 یهارسانهفاده از است زانیم نیو همچن نترنتیاستفاده از ا زانیم   ،یاسواد رسانه سطحو 

 (. 08برقرار است) یداریمعنرابطه مثبت  یاجتماع

 1095 آرام، بتول هیفق
-یفیتوص

 یشیمایپ

و  یارابطه سواد رسانه

با مهارت  یسواد اطالعات

 تیو خالق یفراشناخت

دانشگاه آزاد  انیدانشجو

 واحد اسالمشهر یاسالم

رابطه  هاآن تیو خالق یفراشناخت یهامهارتبا  انیدانشجو یو اطالعات یاسواد رسانه نیب

در مواجهه با  توانندینم برخوردارند، یفیضع یهامهارتاز  یانیدانشجو مثبت وجود دارد.

 ،یختشنا یهاتیفعالدر انواع  هامهارت نیداشته باشند.  ا یمؤثر تیها و اطالعات، فعالرسانه

مطالب،  مفهومدرک  ،یکالم بیترغ   ،یکالم صورتبهکردن اطالعات  ردوبدلاز جمله 

شناخت  زبان، حل مسئله، یریفراگ حافظه، ضرورت خواندن، نوشتن، توجه، ادراک،

 (.  16ارتقاء داده شوند) یستیبا که  باشدیم یو اشکال مختلف خودآموزش یاجتماع

 1094 الهام ،یپونک لیاسماع
-یشیمایپ

 یهمبستگ

رابطه سواد  یبررس

 یو سواد اطالعات یارسانه

علوم ارتباطات  انیدانشجو

و علم اطالعات و دانش 

 یشناس

 گاهیپا نیدر حد مطلوب قرار دارد. ب انیدانشجو یو سواد اطالعات یاسطح سواد رسانه

. وجود داشت داریمعنآن رابطه  و ابعاد یاسواد رسانه ریمتغبا  انیدانشجو یاقتصاد

ها آگاهانه از رسانه کامالً طوربهها، باال از رسانه و استفاده یدسترس رغمیعل انیدانشجو

 ابعاد سواد گرینسبت به د انیدانشجو یابیارز و لیتحل ییتوانا یعنی کردندینماستفاده 

 (. 10بوده است) کمتری ارسانه
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 افتهی: مطالعه نظامانیدر دانشجو یانهسواد رسا             
 

  
            0011 زمستان، 3دوره یازدهم، شماره                                                                                                                   تعالی بالینی                               

 هایافته
نوع 

 مطالعه
 عنوان یريگنمونه روش

 1094 یپونک لیالهام اسمع
-یشیمایپ

 یهمبستگ

و سواد  یارسانه سواد

بر  هاآن ریتأثو  یالعاتاط

 ینیکارآفر یهاتیقابل

مطالعه  نیا در و در حد مطلوب قرار دارد انیدانشجو یو سواد اطالعات یاسطح سواد رسانه

رابطه مثبت دارد  یو با سواد اطالعات ندارد یارتباط ینیکارآفر ییبا توانا یاسواد رسانه

 شیخود را افزا ینیکارآفر یهاتیقابل یتسواد اطالعا شیبا افزا دیبا انیدانشجو نیبنابرا

 (.00دهند)

 1094 مهناز ،یصلح
-یفیتوص

 یلیتحل

وضع سواد  یبررس

و نگرش درباره  یارسانه

مصرف خودسرانه 

در  یالغر یهامکمل

دختر  انیدانشجو

 یخوابگاه

 انی( دانشجویارسانه لیوتحلهیتجز ،یتفکر انتقاد ،ی)آگاهیانگرش و ابعاد سواد رسانه

بهتر بود نمره  شانیارسانه تیریمدی که نمره آگاه یانیمتوسط بود.  دانشجو یوردبررسم

بود نمره  شتریب شانیانتقادکه نمره تفکر  ییهاآنبهتر بود و  شانیانتقادتفکر 

را داشته باشد  یارتباط یهاامیپ یتفکر انتقاد ییآنکه توانا مسلماًبود.   شتریب لشانیوتحلهیتجز

 یدگاهید حالنیدرعو  آموزدیمارتباط متفکرانه با رسانه را  یبرقرار یزم برامهارت ال

 (. 14)کندیرسانه را فراهم م یهاامیپو نقادانه نسبت به  یلیتحل

 ،جوادیغالم

 
1090 

-یفیتوص

 یفیک

رسانه در  یسواد انتقاد

آموزش زبان  یهاکالس

 یآگاه تیاهم   ،یسیانگل

زبان  به یانتقاد یبخش

ن در عصر آموزا

 فرهنگ شدنیجهان

که چگونه با  افتندیکالم در لیوتحلهیتجز کردیرو یبا شرکت در دوره آموزش انیدانشجو

 یبرداربهرهمتون  نیاز ا هاآندادن برداشت  رییدر جهت تغ  ،یلیدخالت در زبان متون تحل

و  یصد آموزشمقا یکالم برا یانتقاد لیوتحلهیتجز نهیدر زم شتریب التی.  به تحصشودیم

 (.  04است) ازین یزبان دوم و خارج عنوانبه یسیانگل زبانآموزش  خصوصاً

 یفیک 1090 سهیزارع کهن، نف
 یاسواد رسانه یارتقا

 یتحقق جامعه مدن یالزمه

از  یجامعه مدن یهایژگیو یضمن بررس یاکتابخانهو  یپژوهش با مطالعه اسناد نیدر ا

از لوازم تحقق جامعه  یکیمشخص شد  گریاز جانب د یانهسواد رسا یهامؤلفهو  سوکی

مطلوب خود را  یها بتوانند کارکردهاشهروندان است تا رسانه یاسواد رسانه یارتقا یمدن

 (.  04)ابدیشهروندان ارتقا  یو آگاه باشندراستا داشته  نیدر ا

 یشیمایپ 1090 سفر مان،یسل

 یاسواد رسانه یابیارز

ش آموزان و دان انیدانشجو

 شهر تهران

استفاده از آن  زانیبه رسانه و م یدسترس نکهیا لیپسران از دختران به دل یاسطح سواد رسانه

 زانیم نیب طورنیهمبود باالتر است و  یشتریب زانیبه م هاآندر  امیپ دیتول ییو توانا

ضعف بعد  لیرابطه مثبت برقرار بود. به دل شانیارسانهو سواد  انیدانشجو التیتحص

متعدد،    یهافرستنده انیقادر به انتخاب آگاهانه از م هاآن انیدانشجو یارسانهسواد  یادراک

و  لیآموزش هستند تا به تحل ازمندیو ن ستندیعمل مستقل و کنترل در مرحله مصرف ن

 (. 19مجهز شوند) یارسانه داتیتول یابیارز
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