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(9107-0791) از اسناد و تولیدات علمی شناسانه یک فراتحلیل علم: سواد رسانه ای  

 
 ir.ac.ut@abbas.ghanbariعضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران  ،عباس قنبری باغستان

 

سواد "هدف از این مقاله، مطالعه و تحلیل مسیر روند رشد تولیدات علمی در زمینه  :چکیده

علم "روش این تحقیق، فراتحلیل از نوع . است  "ینسسا.آو.وب"در پایگاه استنادی  "رسانه ای

جامعه آماری تحقیق، کلیه اسناد علمی تولید شده در پایگاه استنادی . است "سنجی

 1751نمونه تحقیق، در مرحله اول، . بوده است 8213تا  1352در بازه زمانی  "ینسسا.آو.وب"

در . اندتنادی منتشر شدهدر این پایگاه اس "سواد رسانه ای"سند علمی است که با موضوع 

در عنوان  "ایسواد رسانه"ند علمی که کلیدواژه س 748سند علمی،  1751مرحله دوم، از بین 

خود داشته اند، با هدف تحلیل مفهوم پردازی های صورت گرفته در آنها مورد مطالعه قرار 

 .گرفته اند

توجه زیادی در حوزه ها و رشته های مختلف  "سواد رسانه ای"در یک دهه اخیر، موضوع 

با این همه و به رغم گستردگی مفهوم پردازی های صورت . دانشگاهی به خود جلب است

 . گرفته، توجه کمتری به انجام فراتحلیل از نوع علم سنجی در این زمینه صورت گرفته است

سواد "ی دهد که توزیع جغرافیایی و زبانی تولید علمی در زمینه نتایج این تحقیق نشان م

به . به صورت ملموسی ناهمگن و به سمت کشورهای پیشرفته غربی جهت دار است "رسانه ای

مهمترین محورهای مفهوم  "تلویزیون"و  "رفتار"، "آموزش"، "جوانان"لحاظ کیفی، موضوع 

همچنین کشورهای درحال توسعه، . ه بوده استپردازی و مبنای تحقیقات تجربی در این زمین

به رغم مسایل مبتال به، با توجه به فقدان حضورشان در شبکه بین المللی تحقیق و توسعه در 

 . داشته اند "سواد رسانه ای"این حوزه، نقش کمتری در گسترش ادبیات مربوط به 

 

 راتحلیلسواد رسانه ای، تحلیل مسیر، ارتباطات، علم سنجی، ف :کلیدواژه
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 مقدمه و طرح مساله

در پایگاه  "ه ایسواد رسان"مسیر رشد تولیدات علمی در زمینه روند و هدف از این مقاله مطالعه و تحلیل 

"ساینس.آو.وب"استنادی 
i  از طریق مطالعه روند تولیدات علمی در این . است 8213تا  1352در بازه زمانی

زمینه، شناسایی مهمترین مفهوم پردازی های صورت گرفته، پژوهش های تجربی انجام شده و نیز معرفی 

دورنمایی از آینده تحقیق و توسعه در این حوزه، به  می توانپژوهشگران و محققان برجسته در این حوزه 

 .، بدست آوردخصوص برای کشورهایی همچون ایران

که یونسکو به این موضوع و اهمیت آن  1372بر اساس مطالعات انجام شده، موضوع سواد رسانه ای از دهه 

در  رفتارییکی از اصلی ترین محورهای تحقیقات بین رشته ای در حوزه علوم اجتماعی و  ورود پیدا کرد،

iوایرتر و همکاران مک) بوده استاز جمله کانادا و آمریکا کشورهای پیشرفته غربی  i ،8218 .)"سواد رسانه-

شبکه های اجتماعی عجین  رسانه های دیجیتال وکه با پیداش فناورین های نوین ارتباطی به خصوص  "ای

iفیشر)، موضوعی است که هم در محافل علمی و آکادمیک شده i i ،8211) و هم در محافل سیاسی و تصمیم

iروبین)گیری  v ،1339)  دغدغه هایی جدی در ارتباط با کاربران و مصرف کنندگان فناوری های نوین ایجاد

 . کرده است

در اوایل نیمه دوم قرن بیستم، در مناطقی همچون کشورهای  "سواد رسانه ای"از زمان طرح موضوع 

پیرامون  اروپایی، محققان و پژوهشگران حوزه های مختلف به کنکاش علمی هایدولتآمریکای شمالی و نیز 

مبانی هستی شناسانه، شناخت شناسانه و روش شناسانه آن پرداخته و در قالب طرح های پژوهشی نظری و 

در نتیجه انجام این تحقیقات و با توجه به اهمیت آن، در   .تجربی به طرح و تعریف ابعاد آن مبادرت ورزیدند

در ژاپن، به عنوان اولین کشور . راه یافت به مدارس "واحد درسی"کانادا موضوع سواد رسانه ای به عنوان 

حتی در کشورهای . آسیایی، موضوع سواد رسانه ای با رویکرد انتقادی به سرعت مورد توجه قرار گرفت

، موضوع سواد رسانه ای به عنوان واحد 8223کوچکتری همچون مونته نگرو در اروپای شرقی نیز از سال 

با اینحال، این موضوع در . (v ،8217پرویک) دارس قرار گرفتدرسی اختیاری در دسترس دانش آموزان م

کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، به رغم مسایل و مشکالت مبتال به با تاخیر مورد توجه قرار گرفت و 

 .همچنان عرصه ای جدید محسوب می شود

 

 ادبیات پژوهش و پیشنهاد چارچوب نظری

فراد بیش از هر زمان دیگری از طریق فناوری های ارتباطی همچون توجه به اینکه در جوامع امروزی، ا با

نقطه کانونی مطالعات و  "تعامل فناورانه"این  ،موبایل و اینترنت با یکدیگر در ارتباط و در تعامل هستند

شناختی، اخالقی، فیزیکی،  تحقیقات مربوط به سواد رسانه ای به خصوص با تاکید بر تاثیرات رفتاری،

روبین، )فرهنگی، اجتماعی، روانی و احساسی این فناوری های نوین در زندگی روزمره انسان ها می باشد

1339.)  
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قرار دارد،  81با در نظر گرفتن طیف وسیعی از فناوری ها و شبکه های ارتباطی که در اختیار کاربران قرن 

viشهروندان پیچیده"به افراد که بتوانند در این مسیر عبارت است از کمک  "سواد رسانه ای"
ای باشند تا "

viمصرف کنندگان پیچیده" i
، رسانه ها باید بیش از "سواد رسانه ای"به عبارت دیگر، به اعتبار تعریف . "

مجموعه ای از پیام ها و اخبار فهمیده شوند که نیازمند بازبینی و تحلیل می باشند تا بتوان بین آنها تفکیک 

viلوویس و همکاران)د قایل شد و یا از میان آنها دست به انتخاب ز i i ،1399).    

iهابس x  سواد رسانه ای را فرایند دستیابی و ارزیابی انتقادی پیام های رسانه ای و متعاقبا 1339در سال ،

در این تعریف، هدف سواد رسانه ای ایجاد . ایجاد پیام از طریق ابزارهای رسانه ای تعریف کرد

xاستقالل/اختیار"
از طریق توسعه قدرت تحلیل، استدالل، ارتباطات و مهارت خوداظهاری تعریف شده  "

در این  xiوی که یکی پیشگامان این حوزه در آمریکا محسوب می شود، متعاقبا هفت مبحث کالن. است

-8دفاع می کند؟  آیا سواد رسانه ای از کودکان-1: عبارتند ازدر قالب سئواالت ذیل زمینه مطرح ساخت که 

آیا سواد رسانه ای نیازمند این است که دانش آموزان فعالیت های مرتبط با تولید رسانه ای داشته باشند؟ 

xiآیا سواد رسانه ای باید جهت گیری-9 i  آیا سواد رسانه ای باید جنبه  -4فرهنگ عامه پسند داشته باشد؟

xiهای i i  آیا سواد رسانه ای می تواند به سطح تعداد بیشتری از دانش -7ایدئولوژیکی قوی تری داشته باشد؟

آیا فعالیت های و ابتکارات مربوط به سواد رسانه ای باید به لحاظ مالی از  -7آموزان مدارس آمریکایی برسد؟ 

حالت ابزاری برای رسیدن به آیا سواد رسانه ای در بهترین -5سوی سازمان های رسانه ای حمایت شود؟ 

 . یک هدف است؟

به هریک از مباحث فوق که خود دارای استدالل و داللت های قوی می  "خیر"یا  "بلی"پاسخ از نظر هابس 

و هدایتگر تحقیقات نظری و تجربی این حوزه در سال های  "سواد رسانه ای"باشند، مبنای اصول پایه ای

 . (1339هابس، ) آتی خواهد بود

را مطرح و استدالل  "سواد رسانه ای"همان سال ها براون، از دیگر متفکران این حوزه، چشم اندازهای  در

کرد که سواد رسانه ای شامل فرایند شناختی به کار رفته در تفکر انتقادی می شود به نحوی که هرگونه 

و مشارکت مربیان، مجریان،  مستلزم همکاری "سواد رسانه ای"موفقیت در برنامه ها و پروژه های مربوط به 

xiبراون)مشارکت کنندگان و تمامی کسانی که ممکن است به نحوی درگیر هستند، می باشد v ،1339).  

جاستین لوئیس و همکارش سواد رسانه ای را فراتر از این؛ به معنای توسعه دموکراسی دانسته اند، جایی که 

در این تعریف، سواد رسانه . ای را نیز به چالش بکشند شهروندان باید بتوانند ساختار و سازمان های رسانه

اینکه چرا این پیامها تولید "ای نه فقط مربوط به قدرت تحلیل پیام های رسانه ها، بلکه همچنین مرتبط با 

اینکه ما بدانیم پیام های رسانه ای تولید شده اند یا حتی اینکه "به عبارت دیگر، . نیز می باشد "شده است؟

بلکه ما دقیقا باید بدانیم که این پیام ها چرا تولید . فنی چگونه تولید شده اند، دیگر کافی نیست به لحاظ

لوویس و همکاران، ) "و محدودیت هایی تولید شده اندشده اند، توسط چه کسانی و تحت چه شرایط 

1339.)  
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تجربی زیادی به خصوص در  ، مطالعات نظری و"سواد رسانه ای"از زمان پیدایش اولین تحقیقات در زمینه 

برخی از این تحقیقات به صورت تک رشته ای و . کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی انجام شده است

به طور مثال، هابس در مورد تاریخچه و ظهور . برخی دیگر نیز به صورت میان رشته ای انجام شده است

سواد "نه مفهوم پردازی و نظریه پردازی در حوزه آلورمان و هاگود در زمی، (1339هابس، ) سواد رسانه ای

سوتو و ) و سواد رسانه ای "آموزش"، سوتو و ساکاماتو در زمینه (xv ،8222آلورمان و همکاران) "رسانه ای

xviلبس و همکاران) ، لبس و مالس در زمینه جوانان و سواد رسانه ای(xvi ،8214همکاران i ،8215) اکار ،

xvi؛ وجیایان8223قنبری و همکاران، ) و توسعه روستایی ، رسانه ترجیحییوورال در زمینه سواد رسانه ا i i 

xi؛ آندریانتو8219و همکاران،  x  ،ریچ) ریچ در زمینه سواد رسانه ای و مساله سالمت،  (8217و همکارانxx ،

هرساروی ) ، هرساروی و تایی در زمینه سواد رسانه ای، آموزش و کودکان(8217و  xxi 8214؛ اختری8224

xxiرانو همکا i ،8211)تحقیقاتی را به سرانجام رسانیده اند. 

شرفته غربی و متعاقب نمایان شدن پیامدهای بعضا چالش برانگیز استفاده وسیع از یبه موازات کشورهای پ

فناوری های ارتباطی، کشورهای درحال توسعه در آسیا، آمریکای التین و حتی کشورهای آفریقایی نیز 

وجود، مبذول داشته و سعی کرده اند تا با استفاده از تجربیات و ادبیات م "سواد رسانه ای"توجهی خاصی به 

 ...و، چالش ها و چشم اندازی های آن "سواد رسانه ای"هرچند با تاخیر گام هایی در مسیر واکاوی موضوع 

موسوم به ) "شبکه بین المللی سواد رسانه ای"پروژه یکی از طرح های برجسته در این زمینه، . بردارند

xxiمیدلیت i i )است که با همکاری اراسموس پالس اتحادیه اروپاxxi v ور مالزی، تایلند و ویتنام در سه کش

 (.xxv ،8215والنر و همکاران) انجام شد( 8217-8219)طی سال های اخیر 

هدف از پروژه میدلیت ارتقاء سطح سواد رسانه ای در کشورهای مالزی، تایلند و ویتنام و نیز ایجاد و راه 

جربی در کشورهای متبوع اندازی دوره های آموزش آن الین در زمینه سواد رسانه ای بر اساس مطالعات ت

دانشگاه از کشورهای اروپایی آلمان،  7)دانشگاه  11نکته قابل تامل در ارتباط با این پروژه مشارکت . بود

بود که مسئولیت اجرایی آنرا بر عهده داشته ( دانشگاه از کشورهای مالزی، تایلند و ویتنام 7هلند و اتریش و 

در حال حاضر، دوره . ن المللی در کواالالمپور، پایتخت مالزی ارایه شدو نتایج آن نیز در قالب یک سمینار بی

های آنالین آموزش سواد رسانه ای که به عنوان یکی از خروجی های پروژه مدلیت طراحی، تنظیم و اجرایی 

 .شده برای عموم مردم این کشورها قابل دسترس است

ی هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شانسی و در ایران موضوع سواد رسانه ای هم به لحاظ مبانی فلسف

با . مغفول محسوب می شود که کمتر به آن پرداخته شده استنسبتا هم به لحاظ عملی یکی از حوزه های 

شبکه های رسانه ای نوین، به خصوص شبکه های اجتماعی، و تعدد و  از توجه به نفوذ و گسترش استفاده

همچون  "سخت"گستردگی تولید پیام های همگون و ناهمگون توسط آنها، آشکار است که پاسخ های 

لذا با توجه به این امر و آنچه در ادبیات پیشین این حوزه . سانسور و فیلترینگ تاکنون کمتر نتیجه داده است

در سایر کشورها می  "سواد رسانه ای"لعه تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با ذکر شد، مطا

تواند بینش، چشم انداز و راهنمای خوبی برای مسیر و جهت مطالعات و تحقیقات مربوط به این حوزه و نیز 
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به کشورهایی همچنین با توجه به تجر. مبنایی برای هرگونه تصمیم گیری در این زمینه در ایران باشد

به شرط فهم و درک صحیح آن بتواند پاسخی  "سواد رسانه ای"همچون کانادا، به نظر می رسد موضوع 

درخور به عمده مسایل و دغدغه ناشی از استفاده وسیع از رسانه ها و فناوری های نوین و نیز پیام های 

 .تولیدی آنها باشد

 

 روش تحقیق

”علم سنجی“حلیل از نوع روش تحقیق در این مطالعه، روش فرات
xxvi علم سنجی روش مناسبی برای . است

به طور خاص، روش . است مطالعاتیمطالعه حجم زیادی از ادبیات و اسناد علمی تولید شده در یک حوزه 

یک روش کمی برای مطالعه و تحلیل مسیر ادبیات تولید شده در یک حوزه مطالعاتی خاص "علم سنجی 

روش تولیدات علمی بر اساس شاخص های مختلفی از جمله تعداد تولیدات در این . (Das, 8217)است

علمی، سال تولید اسناد علمی، پراکندگی جغرافیایی تولیدات علمی، تعداد ارجاعات، میانگین ارجاعات و نیز 

 (.8219اعتمادی فرد و همکاران، ) مهمترین ویژگی های کیفی آنها مورد مطالعه قرار می گیرد

 تمرکز بر ویژگی ها، ابعاد و پیکره ساری و جاری در تحقیقات مربوط به یک حوزه، "یعلم سنج"در 

توسعه علمی و تحقیقاتی  دهد که روندها و گرایشها در است و نشان می ز طریق روشهای آماریا مطالعاتی

 های هایی از شاخص نهادن نظام علم سنجی بنافراتحلیل هدف کلی  .آن حوزه به چه صورت بوده است

فرهمند و ) است... های علمی، کشورها و علمی موسسات مختلف، زمینه جوامعتوصیف کننده پژوهش در 

جزئی تر علم سنجی که در این تحقیق نیز مورد توجه بوده است، ارزیابی بهتر از  اهداف (.8219همکاران، 

 پژوهشها و تحقیقاتمسیرها طی شده در این حوزه پژوهشی، ارزیابی و رتبه بندی صحیحی از  روندها و

با نگاه ویژه  انجام شده در این حوزه پژوهشی و نیز کمک به سیاست گذاری علمی و پژوهشی در این حوزه

 .به داخل کشور در آینده است

بوده که  "ینسسا.آو.وب"جامعه آماری این تحقیق، کلیه اسناد علمی نمایه سازی شده در پایگاه استنادی 

معتبرترین پایگاه استنادی  "ینسسا.آو.وب"استنادی یگاه پا. منتشر شده اند 8213تا  1352طی بازه زمانی 

xxviکشور جهان را در پنج حوزه پژوهشی  کالن 91علمی از  ژورنال 11743 علمی در جهان است که i   و

اگرچه ممکن است پایگاه استنادی . می شودنمایه سازی در آن  حوزه پژوهشی موضوعی 874

xxviلیل مدل بزینسی انتشاراتیبه د "ینسسا.آو.وب" i i  آن نتایج تحقیق را به نوعی محدود و جهت دار

سازد، اما استاندارد و پرستیژ علمی و آکادمیک این پایگاه می توانند توجیهی برای دلیل انتخاب آن در این 

 .تحقیق باشد

. بوده و نمونه مورد مطالعه طی دو مرحله انتخاب شده اند "سواد رسانه ای"کلیدواژه اصلی در این تحقیق، 

سند  1751، "ینسسا.آو.وب"در مرحله اول از مجموع کل اسناد علمی منتشر شده در پایگاه استنادی 

تحلیل "وم و با هدف در مرحله د. تولید شده بودند "سواد رسانه ای"علمی انتخاب شده که با موضوع 
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را در عنوان خود داشته و در این  "سواد رسانه ای"کلیدواژه دقیق  سند علمی که 748، تعداد "مضمون

 . قرار گرفتندنتخاب و مورد مطالعه پایگاه استنادی نمایه سازی شده بودند، ا

 ینب یعلم یشبکه ها ییشناسا یزو ن "سواد رسانه ای"صورت گرفته در حوزه  یتحول مفهوم یشنما یبرا

آنها از نرم  یشنما یو برا یطبقه بند 8213-1352  یبراساس بازه زمان یعلم یداتتول یهابتدا کل ی،کشور

xxiوس ویوور افزار x  یناز مهمتر یشده، برخ ییبرجسته شناسا یمبا توجه به مفاه ینهمچ.  شد استفاده 

 .قرار گرفت "مضمون یلتحل"مورد  یفیصورت کاستخراج و به  "مفهوم و مقوله"مرتبط با هر  یاسناد علم

 

 نتایج و یافته های تحقیق

، در 8213تا  1352، در فاصله زمانی "ینسسا.آو.وب"بر اساس داده های بدست آمده از پایگاه استنادی 

نمودار شماره یک، روند تولیدات . شناسایی شده است "سواد رسانه ای"سند علمی با موضوع  1751مجموع 

همانطور که مشاهده می شود، تولیدات علمی در این زمینه . علمی در زمینه سواد رسانه ای را نشان می دهد

 .رسیده است سند علمی در سال 895، به 8217آغاز و تا سال  1393علمی در سال  با یک سند

 
 "سواد رسانه ای"مسیر تولیدات علمی در زمینه -1نمودار شماره 

 

تقریبا یکسان بوده، اما از این سال به صورت  8227همچنین روند تولیدات علمی در این زمینه تا سال 

 .تصاعدی روند رو به رشدی به خود گرفته است

تولید علمی، اصلی  743ایاالت متحده آمریکا با  ،تولیدات علمی در زمینه سواد رسانه ای به لحاظ جغرافیای

به عبارت دیگر، ایاالت متحده . ترین و مهمترین کشور تولید کننده اسناد علمی در این زمینه بوده است

از تولیدات علمی در زمینه سواد رسانه ای را به % 98.9به تنهایی  8213تا  1352آمریکا طی بازه زمانی 

سند  59سند علمی، چین با  91انگلستان با  سند علمی، 818پس از آن اسپانیا با . خود اختصاص داده است

 . در رده های بعدی قرار دارندسند علمی  51روسیه با  سند علمی و  55علمی و استرالیا با 
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xxxز نرم افزار استارپلنتنمودار شماره دو که با استفاده ا
تهیه شده، توزیع جغرافیایی تولیدات علمی در   

 8213تا  1352کشور در بازه زمانی  73توضیح اینکه در مجموع . را نشان می دهد "سواد رسانه ای"زمینه 

 .بوده اند( حداقل یک سند علمی)دارای سند علمی  "سواد رسانه ای"شناسایی شده اند که در زمینه 

 

 
پراکندگی جغرافیایی اسناد علمی تولید شده در زمینه سواد رسانه ای-8نمودار شماره   

 

پی برده و ابتکارات و  "سواد رسانه ای"در کشورهای اروپایی و نیز توسعه یافته که سریعتر به اهمیت موضوع 

سواد "ع و مساله پروژه های زیادی در این زمینه تعریف کرده اند، محققان و اندیشمندان خیلی زود موضو

را در حوزه های مختلف همچون تحلیل انتقادی محتوای رسانه ها، سواد دیجیتال و اطالعاتی،  "رسانه ای

جیتال، سواد رسانه سواد فلیم، سواد خوانش اخبار و اطالعات، سواد اینترنت و امنیت آنالین، سواد بازیهای دی

اما این امر در مورد کشورهای در  (.xxxi ،8215ا و همکارانپترانو)تعریف و دنبال کرده اند... های ارتباطی و

نتایج این تحقیق نشان می دهد که در عمده این کشورها . حال توسعه و کمتر توسعه یافته کمتر صادق است

توجه کمتری به موضوع سواد رسانه ای به خصوص از ابعاد نظری، هستی شناسانه، و حتی ایدئولوژیک 

 .گرفته است مرتبط با این حوزه صورت

 

 

 "سواد رسانه ای"حوزه های تحقیقاتی 

آموزش "حوزه . بود "سواد رسانه ای"یکی از مهمترین نتایج این تحقیق، تنوع حوزه های پژوهشی مربوط به 

را به خود  "سواد رسانه ای"سند علمی، بیشترین میزان تولید در زمینه  752با  "و تحقیق در آموزش

 159و حوزه روانشناسی با ( درصد 89.3)سند علمی  494پس از آن حوزه ارتباطات با . اختصاص داده است

 (.1جدول )در رده های بعدی قرار دارند ( درصد 12.7)سند علمی 

 "سواد رسانه ای"باط با حوزه های شناسایی شده در ارت-1جدول شماره 
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 حوزه فراوانی سند علمی درصد

 آموزش و تحقیق در آموزش 752 42.1

 ارتباطات 494 89.3

 روانشناسی 159 12.7

 علوم اجتماعی 197 9.1

 علوم کامپیوتری 39 7.7

 کتابداری و علوم اطالعات 93 7.9

 بهداشت عمومی و سالمت 54 4.4

و تلویزیون دیورا/فیلم 47 8.9  

 روانپزشکی 48 8.7

 

 نتایج کیفی تحقیق

، کلیه اسناد علمی تولید شده در "سواد رسانه ای"برای مطالعه دقیقتر اسناد علمی تولید شده در ارتباط با 

در عنوان خود  "سواد رسانه ای"این حوزه محدودتر شده و تنها اسنادی که به طور دقیق دارای کلیدواژه 

سند علمی  748د شناسایی اولیه، سن 1751از مجموع . بودند، شناسایی و مورد تحلیل عمیق تر قرار گرفت

بار مورد استناد  4878این تعداد سند در مجموع . در عناوین خود بودند "سواد رسانه ای"دارای کلیدواژه 

. دبلیو. اف که در مجموع بر اساس استاندارد جهانی( ارجاع 7.71به طور متوسط هر سند )قرار گرفته بودند 

xxxiسی i "1سی به عنوان استاندارد جهانی .دبلیو.شاخص استاندارد افمتوسط )  ارزیابی می شود "خوب 

 . (است

(. 8نمودار شماره )سیر صعودی را نشان می دهد   8213تا  1352روند تولید این اسناد علمی در بازه زمانی 

 .است، رشد معناداری در روند تولید این اسناد قابل مشاهده 8212همانطور که مشاهده می شود، از سال 

 

 
 

8213تا  1352در بازه زمانی  "سواد رسانه ای"روند تولید اسناد علمی مربوط به -8نمودار شماره   
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در قالب  "سواد رسانه ای"تولیدات علمی در زمینه ( سند 417)درصد  74به لحاظ نوع سند علمی، بیش از 

از جمله مهمترین ... ادیتور و، نقد کتاب، نامه ای به همچنین مقاالت سمینار و کنفرانس. مقاله بوده است

درصد تولیدات علمی در  97.9از لحاظ زبانی، . قالب های تولیدت علمی در زمینه سواد رسانه ای بوده است

درصد  1.8به زبان اسپانیایی و ( سند 78)درصد  3.7. به زبان انگلیسی بوده است "سواد رسانه ای"زمینه 

نی، آلمانی، کرواسی، پرتغالی، ترکی، ماالیی و اسلوونی نیز از زبان های چی. نیز به زبان روسی بوده است

 . (8جدول )ست منتشر شده ا "سواد رسانه ای"جمله زبانهایی است که تعداد معدودی سند علمی در زمینه 
 ، زبان و قالب اسناد علمی تولید شده در زمینه سواد رسانه ای8جدول شماره 

یقالب سند علم فراوانی درصد  

 مقاله 417 74.7

 مقاله سمینار 183 82.1

از کتاب یفصل 77 12.1  

xxxiادیتوریال 42 7.8 i i
 

 نقد کتاب 91 4.9

 چکیده نشست ها 19 8

 نقد 19 8

 کتاب 4 2.7

 سایر موارد 5 2.819

 جمع 515 122
 

 زبان فراوانی درصد

 انگلیسی 771 97.9

 اسپانیایی 78 3.7

 روسی 9 1.8

 چینی 4 2.7

 آلمانی 4 2.7

 کرواسی 4 2.7

 پرتغال 9 2.7

 هلند 8 2.9

 ترکی 8 2.9

 ماالیی 1 2.17

 اسلونی 1 2.17

 جمع 748 122
 

 

 

 در چهار دهه اخیر "سواد رسانه ای"مفهوم پردازی در زمینه 

نظریه پردازی های رایج در ادبیات م و یمفاه نیکی از مهمترین نتایج کیفی این تحقیق، شناسایی مهمتری

، مهمترین مفاهیم 9نمودار شماره . در اسناد تولید شده در این حوزه است "سواد رسانه ای"مربوط به 

با توجه به میزان برجستگی و رنگ نمایش داده . برجسته شده در زمینه سواد رسانه ای را نشان می دهد

سواد "کانونی در مفهوم پردازی های صورت گرفته در حوزه  شده در این نمودار می توان نقاط و محورهای

، به لحاظ کاربران، "تلویزیون"همانطور که مالحظه می شود به لحاظ ارتباطی، . را مشاهده نمود "رسانه ای

اصلی ترین محورها در حوزه مفهوم  "رفتار"، کنشیو به لحاظ  "آموزش"، به لحاظ محتوایی "جوانان"

 .بوده اند "سواد رسانه ای"با با پردازی در ارتباط 
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در اسناد علمی تولید شده در این زمینه "سواد رسانه ای"مفهوم پردازی در زمینه -9نمودار شماره   

 

 یدجد یمافول و ظهور مفاه: در گذر زمان یتحول مفهوم

و توسعه  یقدر تحق یدجد یمدر گذر زمان و براساس زمان ظهور و افول مفاه ی، تحول مفهوم4شماره  نمودار

مهمترین مفاهیم و مفهوم پردازی های صورت نمودار  یندر ا. دهد یرا نشان م سواد رسانه ای ینهدر زم

مفاهیم و اصطالحاتی که با رنگ . گرفته در زمینه سواد رسانه ای با رنگ های مختلف نمایش داده شده است

ه، مفهوم پردازی های هستند که در سال های اخیر زرد و نیز متمایل به قرمز در این نمودار نشان داده شد

م و مفهوم پردازی یدرحالیکه مفاه. اضافه شده اند "سواد رسانه ای"به ادبیات مربوط به ( 8217بعد از )

بیات هایی که با رنگ سبز و متمایل به آبی نمایش داده شده اند، مفاهیمی هستند که در حال حذف از اد

 . هستند "ایسواد رسانه "مربوط به 
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8222پس از سال  "سواد رسانه ای"نمایش ظهور و افول مفهوم پردازی در حوزه -4نمودار شماره   

 

همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده، اگرچه محورهای عمده کانونی مفهوم پردازی ها در  ارتباط با 

ده است، اما با گذر زمان حوزه های بو... و "تلویزیون"، "جوانان"، "آموزش"همچنان  "سواد رسانه ای"

 ،"اینترنت"، "سالمت"تخصصی تر و جزئی تر متناسب با پیامدهای متاخر فناوری های نوین همچون 

 .نیز به دامنه مفهوم پردازی ها در این حوزه اضافه شده است... و "عقاید"، "شناخت"، "کامپیوتر"

نیز از مهمترین  "سواد رسانه ای"اد علمی در حوزه ر زمینه تولید اسننمایش شبکه همکاری بین المللی د

سند علمی،  4از هر  8214ه شده از سوی یونسکو، در سال آمار ارائ بر اساس. نتایج این تحقیق بوده است

به صورت بین المللی و از طریق مشارکت اندیشمندانی از چند کشور ( درصد اسناد علمی 87)یک سند 

 72)این میزان در برخی از کشورهای پیشرفته همچون کانادا یک از دو (.8217یونسکو، ) تولید شده است

 (Seyed Abolhassan Riazi et al., 8888)درصد بوده است 47ا نیز در حدود و در اتحادیه اروپ( درصد

آنها بیشترین همکاری را در  ، شبکه ای از کشورهای مختلف را نشان می دهد که محققان7نمودار شماره 

نمودار قابل مشاهده است،  درهمانطور که . داشته اند "سواد رسانه ای"زمینه تولید اسناد علمی در حوزه 
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در آن .. .لیا، اسپانیا، انگلستان، آلمان ومرکزیت این شبکه بر عهده آمریکاست و کشورهایی همچون استرا

 .عضویت دارند

 
"سواد رسانه ای"ققان بین المللی در تولید اسناد علمی در حوزه شبکه مح-7نمودار شماره   

 

مهمترین نکته نمودار فوق، فقدان حضور کشورهای درحال توسعه همچون ایران در شبکه بین المللی تولید 

. استدر سطح جهانی و انتشار اسناد علمی و در نتیجه عدم نقش آنها در توسعه ادبیات مربوط به این حوزه 

سواد رسانه "، تعریف و انجام تحقیقات مشترک در زمینه و همسطح شبکه سازی با کشورهای هسموشاید 

ش یکشورهای درحال توسعه بدیهی ترین راهکار برای افزاپژوهش های تجربی ، تبادل تجربیات "ای

فهوم برای نقش آفرینی در زمینه تولید ادبیات و مو کمتر توسعه یافته مشارکت کشورهای درحال توسعه 

 .باشد "سواد رسانه ای"پردازی در حوزه 

، بدیهی است "سواد رسانه ای"متناظر با توزیع جغرافیایی و نیز زبانی تولیدات علمی صورت گرفته در زمینه 

، 9جدول شماره . که عمده محققان و پژوهشگران برتر نیز از کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته باشند

سند علمی مربوط  92در مقیاس جهانی و همینطور  "سواد رسانه ای"در زمینه  محقق و پژوهشگر برتر 92

همانطور که این جدول . ارجاع را داشته اند، نشان می دهد/که بیشترین میزان استناد "سواد رسانه ای"به 

که در پایگاه استنادی  "سواد رسانه ای"درصد تولیدات علمی در حوزه % 98.7نشان می دهد، حدود 

 . نمایه سازی شده است، توسط این سی پژوهشگر تولید و انتشار یافته اند "ینسسا.آو.وب"

  
ارجاع را داشته اند/سواد رسانه ای که بیشترین استناد"سند علمی در حوزه  92پژوهشگر برتر و  92-9جدول شماره   
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"سواد رسانه ای"فعال ترین محققان و مولفان در زمینه   

 

"سواد رسانه ای"علمی تولید شده در زمینه پراسناد ترین اسناد   

N

o. Authors Frequency 

1 HOBBS R 89 

8 AUSTIN EW 88 

9 PRIMACK BA 8 

4 JONES SC 9 

7 PAXTON SJ 9 

7 PINKLETON BE 9 

5 GORDON CS 6 

9 MCLEAN SA 6 

3 SCHARRER E 7 

12 WERTHEIM EH 7 

11 BUCKINGHAM D 8 

18 CHEN YC 8 

19 FEDOROV A 8 

14 GAINES E 8 

17 KERVIN L 8 

17 LIN TB 8 

15 WADE TD 8 

19 AGUADED I 8 

13 AUSTIN BW 8 

82 BUTLER A 8 

81 COHEN M 8 

88 FINE MJ 8 

89 GALICIAN ML 8 

84 KUPERSMIDT JB 8 

87 LAND SR 8 

87 LEVITSKAYA A 8 

85 MARTA-LAZO C 8 

89 SCULL TM 8 

83 SEKARASIH L 8 

92 TULLY M 8 
 

Authors
xxxiv

 

Total 

Citations 

Citation 

Per Year 

(Austin & Johnson, 1335a) 113 7.41 

(Hobbs, 1339) 129 4.3 

(Alvermann & Hagood, 8222a) 95 4.79 

(Wilksch, Durbridge, & Wade, 8229) 94 7.87 

(Wilksch & Wade, 8223) 59 5.9 

(Hobbs & Frost, 8229) 52 4.99 

(Bergsma & Carney, 8229) 75 7.23 

(Austin & Johnson, 1335b) 75 9.27 

(Irving & Berel, 8221) 73 9.89 

(Lewis & Jhally, 1339) 79 8.57 

(Pinkleton, Austin, Cohen, Chen, & 

Fitzgerald, 8229) 75 7.19 

(Wilksch, Tiggemann, & Wade, 8227) 77 4.91 

(Koltay, 8211) 74 7.57 

(Considine, Horton, & Moorman, 

8223) 43 4.3 

(Pinkleton, Austin, Cohen, Miller, & 

Fitzgerald, 8225) 47 9.99 

(Austin, Pinkleton, Hust, & Cohen, 

8227) 47 9.83 

(Yosso, 8228) 47 8.77 

(Brown, 1339) 48 8 

(Wilksch et al., 8229) 41 9.59 

(Evans et al., 8227) 41 9.17 

(Primack, Gold, Switzer, et al., 8227) 99 8.38 

(Primack, Gold, Land, & Fine, 8227) 95 8.97 

(Alvermann & Hagood, 8222b) 95 1.37 

(Christ & Potter, 1339) 95 1.57 

(Kupersmidt, Scull, & Austin, 8212) 97 4 

(Bergsma, 8224) 94 8.85 

(Hindin, Contento, & Gussow, 8224) 94 8.85 

(Martin & Tyner, 8218) 91 4.49 

(Comer, Furr, Beidas, Weiner, & 

Kendall, 8229) 91 8.98 

(Thoman & Jolls, 8224) 91 8.25 
 

 

دو از محققان  ، که هرxxxviآر. ابسو ه xxxvن می توان استنباط کرد که اوستین ایوی، همچن اساساین  بر

، هم (9جدول ) میالدی محسوب می شوند 1392پیشگام در زمینه سواد رسانه ای در آمریکا از اوایل دهه 

را داشته اند و هم تولیدات علمی آنها بیشترین تعداد "سواد رسانه ای"بیشترین تولیدات علمی در زمینه 

 .ارجاع را داشته است/استناد
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"سواد رسانه ای"ژورنال های علمی در زمینه فعال ترین -7نمودار شماره   

 

ژورنال در پایگاه  927، در مجموع (7نمودار شماره ) "سواد رسانه ای"به لحاظ نشر تولیدات علمی در زمینه 

در . منتشر ساخته اند( دستکم یک سند)شناسایی شد که اسنادی در این زمینه  "ینسسا.آو.وب"استنادی 

xxxvi"یارتباط" این میان، ژورنال i  رفتاری انمحقق"آمریکایی   سند علمی، ژورنال 98با انتشار"
xxxvi i i  با

"سواد بزرگساالن" سند علمی و ژورنال 82انتشار 
xxxi x  سند علمی در صدر قرار داشته اند 15با. 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

بر اساس این مطالعه مشخص شد که توزیع جغرافیایی و زبانی اسناد و تولیدات علمی صورت گرفته در 

به لحاظ . زمینه سواد رسانه ای به شدت ناهمگن و به سمت کشورهای پیشرفته غربی جهت دار است

پردازی های نقاط کانونی در مفهوم  ...و "تلویزیون"، "رفتار"، "آموزش"، "جوانان"محتوایی، موضوعات 

صورت گرفته در ارتباط با سواد رسانه ای بوده، هرچند با ظهور فناوری های ارتباطی نوین و نمایان شدن 

پیامدهای اجتناب ناپذیر آن، حوزه های جدیدی نیز به دایره تحقیقات نظری و تجربی مربوط به سواد رسانه 

 .ای اضافه شده است

ند توجه است، فقدان حضور کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، با این وجود آنچه که بیش از همه نیازم

در مفهوم پردازی و نظرپردازی در این حوزه به خصوص از طریق شبکه های بین المللی تحقیق و توسعه 

استفاده وسیع از . مختص کشورهای غربی نیست"سواد رسانه ای"ل و تبعات مرتبط با مسائموضوعات، . است

طی و اجتماعی نوین و پیامدهای اجتناب ناپذر آن دامنگیر تمامی کشورها از جمله شبکه های ارتبا

رو محققان این کشورها باید با استفاده از از این. کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته نیز هست

رهنگی و مبانی نظری و ادبیات  موجود در این زمینه و نیز انجام تحقیقات تجربی بر اساس متن و بافت ف
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ارتباطی جامعه خود و نیز انتشار آن در محافل علمی بین المللی نقش بیشتری در توسعه ادبیات مربوط به 

 . ایفا کنند "سواد رسانه ای"

وضعیت سواد رسانه ای در ایران از بُعد ایجابی، یعنی گستردگی میزان استفاده از فناوری های ارتباطی نوین 

عد سلبی، یعنی مسایل و چالش های مبتال به و غفلت هایی که در ارتباط با ابعاد و در تعامالت روزانه و نیز بُ

پیامدهای آن صورت گرفته، متمایز از تصویری که از مطالعه روند تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در 

  .مقیاس جهانی بدست آمد، نیست

"نِتوند"در ادبیات و محاورات عمومی ایران، از استعاره 
xl  استفاده می شود که در ارتباط  "شهروند"جای به

ایرانی در مواجهه فضای رسانه  "نتوند"اینکه رفتار . با موضوع سواد رسانه ای استعاره بسیار معناداری است

آیا چالشی یا پیچیده است یا منعطف و "،"چگونی باید باشد؟"یا  "چگونه است؟"ای و شبکه های اجتماعی 

ت که باید از طریق انجام تحقیقات علمی و تجربی متناسب با بافت ، سئواالتی اس...و "خنثی

اما برمنای ادبیات موجود و تحقیقات تجربی مربوط به سواد . اجتماعی ایران به آن دست یافت_فرهنگی

به عمده مسایل و پیامدهای چالش  "نرم"پاسخی  "سواد رسانه ای"رسانه ای در کشورهای پیشرفته، 

 .هااز فناوری های نوین ارتباطی است"نِتوند"یع برانگیز استفاده وس

آگاه و قادر به تفکر انتقادی در ارتباط با محتوای حجم وسیعی از پیام هایی که  "نِتوندی"آموزش و تربیت 

پیام و چرایی  "مبنع"در بستر تعامالت روزانه از کانال های مختلف دریافت می کند، مسلط به تحلیل 

 ...وی، قادر به تعامل و به چالش کشیدن ساختاری سازمان های رسانه ای مدرن دریافت پیام های ارتباط

وظیفه ای است که بر عهده نهادهای آموزشی و فرهنگی همچون آموزش و پرورش، دانشگاه ها، نهادها و 

ل و موضوعاتی است که باید هرچه مسائ اینها. موسسات فرهنگی، انجمن ها و موسسات غیر دولتی است

در سطوحی شهری، استانی و حتی ملی و کشوری مورد توجه قرار  "سواد رسانه ای"در چارچوب سریعتر 

 .گیرد
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