
34 

http://doi.org/10.22133/MTLJ.2022.334253.1080 

The preventive role of social media capital on delinquency in the context of new 

technologies during the Corona epidemic  
Mokhtar Bidarvand,1 Babak Pourgahramani,2* Jamal Beigi3 

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran 

2 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran 

3 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran 

Article Info Abstract 

Original Article 
During the COVID-19 epidemic, due to the increasing influx of users to cyberspace 

and its use, the need to teach the components of social media capital or media literacy 

to control and reduce cybercrime is an essential requirement for users, especially 

young audiences doubled. The primary purpose of writing this article is to investigate 

the impact of the components of social media capital from the perspective of academics 

in reducing crimes and harms of cyberspace and socio-cultural factors in the context 

of new media. The research was conducted by survey method, and the data collection 

method was a questionnaire. The statistical population includes students studying in 

the academic year 1401-1400, of whom 250 have been selected for the research sample 

using Cochran's formula. Findings show that increasing the ability of users in society, 

based on promoting literacy based on culture, ethics, justice, and conscious and critical 

understanding of the nature of mass media and techniques used by media producers on 

the individual and society to reduce cybercrime is effective. The study's findings show 

a direct relationship between understanding the content of messages, awareness of the 

hidden purposes of messages, conscious selection of messages, analysis of media 

messages, rationality and critical view of messages as components of social media 

capital with reducing cybercrime statistics. 
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 دوران اپیدمی کرونا های نوین در  ای بر بزهکاری در بستر فناوریتأثیر پیشگیرانۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه
 3جمال بیگی   2*بابک پورقهرمانی، 1مختار بیداروند،

 ، مراغه، ایران مراغه واحد ی اسالم آزاد  دانشگاه ،یشناسجرم  و یفریک حقوق یتخصص یدکتر یدانشجو  1
 ، مراغه، ایران مراغه واحد یاسالم آزاد  دانشگاه یشناسجرم و جزا حقوق  گروه  دانشیار 2
 رانیا مراغه،  ، ی اسالم آزاد دانشگاه مراغه، واحد ،یشناسجرم و جزا  حقوق  ارگروهیدانش 3

 چکیده  اطالعات مقاله 

 ی ها از آن، لزوم آموزش مؤلفه   یمندو بهره   یبریسا  یکاربران به فضا   ۀهجم  شیبه علت افزا  ،کرونا  یدمیدر دوران اپ مقالۀ  پژوهشی 
از ملزومات    یکیعنوان  به  یبریسا   میمنظور کنترل و کاهش جرابه   یاسواد رسانه  ای  یارسانه  یاجتماع   یهاه یسرما
 ریتأث  یمقاله بررس   نیاز نگارش ا  یشده است. هدف اصل  انمخاطبان جوان دوچند  ژه ی وکاربران به   ی برا  یاساس
و    یمجاز  یفضا  یهاب یو آس  می در کاهش جرا  انیاز منظر دانشگاه  ،یا رسانه  یاجتماع   یهاه یسرما  یهامؤلفه

اجتماع فرهنگ  یعوامل  رسانه  یـ  بستر  پ  نی نو  یهادر  روش  با  پژوهش  ش  یشیمای است.  و  گرفته   ۀ ویصورت 
پداده  یآورجمع به تحص  انی دانشجو  ۀ دربردارند  یآمار  ۀاست. جامع  نامهرسشها    ی لیدر سال تحص  لیمشغول 

 یهایافته  اند.راه فرمول کوکران انتخاب شده پژوهش از    ۀنمون   ی نفر برا  250آنان،  ان یاست که از م  1401-1400
بر فرهنگ، اخالق، عدالت   یسواد مبتن  ج ی ترو  یۀکاربران در جامعه، بر پا  ییتوانا  شیکه افزا  دهدیپژوهش نشان م

گاهانه و انتقاد بر   شود،یرسانه استفاده م   دکنندگانی تول   یکه از سو  یو فنون  یجمع   یهارسانه  تیاز ماه  یو درک آ
درک   ن یکه ب  دیآیبرم  نیپژوهش چن  یهاافته ی. از  شودیواقع م   وثر م  یبریسا  یفرد و جامعه در جهت کاهش بزهکار

گاه   ها،امیپ  یمحتوا گاهان  نشی گز  ها،امیاز اهداف پنهان پ  یآ  ت یعقالن  ، یارسانه  یهاامیپ  لی وتحله ی تجز  ها،امیپ  ۀآ
 میمستق  ۀرابط  یبریسا  یاربا کاهش آمار بزهک  یارسانه  یاجتماع  یۀ سرما  ی هاعنوان مؤلفه به  هاام یبه پ  یو نگاه انتقاد
 وجود دارد. 

 :تاریخ دریافت 

25 /12/1400 
 :تاریخ پذیرش 

27 /3 /1401 

 :واژگان کلیدی 

 ی ارسانه  یاجتماع یۀسرما یهامؤلفه 
 ن ینو یهایفناور 
 ازجرم  ی ریشگیپ

 کرونا

 مسئول   ۀ نویسند *
 pourghahramani@iau-maragheh.ac.ir    رایانامه: 

 .است اول ۀسندینو ی دکتر ۀاز رسال برگرفته مقاله

 دهی: استناد   ۀ نحو 
.  کرونا  یدم یدر دوران اپ  نی نو  یهای در بستر فناور  یبر بزهکار  یارسانه   یاجتماع  یۀسرما  ۀرانیشگیپ  ریتأث (.  1401بیداروند، مختار، پورقهرمانی، بابک و بیگی، جمال ) 

 . 54-33(،  5) 3، های نوینحقوق فناوری 

  https://www.usc.ac.irناشر: دانشگاه علم و فرهنگ     
 2783-3836شاپای الکترونیکی: 

 https://www.mtlj.usc.ac.ir (5)3، 1401های نوین، حقوق فناوری

 

35 

http://doi.org/10.22133/ijtcs.2022.145651
https://www.usc.ac.ir/
https://www.mtlj.usc.ac.ir/


 ... نینو یهایدر بستر فناور یبر بزهکار یارسانه  یاجتماع یۀسرما ۀرانیشگیپ ریتأث              بیداروند و همکاران

34 

 مقدمه 

های سرمایۀ اند؛ بنابراین آموزش و ترویج مؤلفههای نوین به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیل شدهرسانهدر شرایط کرونایی دنیای امروز،  
ارتباط در اشکال گوناگون رسانهمنظور دسترسی، استفادۀ درست، تجزیهاجتماعی، به انتقادی محتوای وتحلیل و تولید محتوا و  ای و مصرف 

برا رسانه اساسی  ملزومات  از  بهها،  کاربران  همۀ  می ی  رسانه»مؤلفه  رود.شمار  اجتماعی  سرمایۀ  مجموعههای  که  ای  است  رویکردها  از  ای 
هایی را که با آن  گیرند تا معنای پیامکار می ها بهها و تحلیل و ارزیابی نقادانۀ محتوای رسانهطور فعاالنه برای مواجهۀ گزینشی با رسانهمخاطبان به

ها بیندیشد و  ها و شنیدهها و نوشتهآموزد که عمیق و دقیق به ذات برنامه(. بنابراین، فرد می 71، ص13۹1کنند« )حامدی،  شوند تفسیرمواجه می 
 (53، ص13۹3ها نیز دست یابد )شهوندپور و ساالرکیا، نوعی رویارویی پیچیده با خروجی رسانه ها نیز بپردازد و از طرفی بهبه نقد آن

زترین مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعی است که به مطالعه در زمینۀ صاحبان رسانه و اقتصاد رسانه، و اصول اخالقی و سیاسی  دیدگاه انتقادی بار 
که چه چیزهایی در پیام گنجانده شده  هایی را نمایان می کند، از جمله یادگیری تجزیه، تحلیل و پرسش دربارۀ اینپردازد وچالشها می رسانه

کند، برای  کنیم چه کسی تولید می ل گرفته است، چه چیزی احتمااًل حذف شده است، پیامی را که ما دریافت می است، ساختار آن چگونه شک
 سواد  (.82،ص8013،  1گیرنده است )تومننفع و چه کسی بازنده است، و چه کسی تصمیمچه هدفی این کار را انجام می دهد، چه کسی ذی

  ت، یمالک  ها،ارزش   ها،زه یانگ  ها،رسانه  یتمام  با   آن  ۀ رابط  و   یانتقاد  تفکر  ی هامهارت   ی ریکارگ به  یی توانا  بر  یارسانه  ی اجتماع  یۀسرما  ا ی  یارسانه
گاه و هیسرما     (.131، ص13۹3زاده، )تقی  شود اطالق می  گذارد ی م ریتأث هاامیپ  یمحتوا  بر عوامل  نیا چطور کهآن از  بودنآ

های ناخواستۀ ای اهمیت دارد آن است که بدانیم صرفًا »منع« شهروندان از پیامسرمایۀ اجتماعی رسانههای  آنچه در مورد فراگیری مؤلفه
(، بلکه کمک به شهروندان است که دانش کافی، تفکر انتقادی و سواد الزم را از تمامی اشکال  Buckingham, 2013, p. 18ای نیست )رسانه
ها کنترل شوند که از سوی رسانه خوانند، خود تحلیل و کنترل کنند، پیش از آنشنوند و می بینند، می ی اند تا بتوانند آنچه مای کسب کردهرسانه

بخشی به مخاطب را دارند  ها قصد هوشیارسازی و اختیاربخشی و نتیجتًا هویتطور کلی این مؤلفه(. به262،ص1399)ماهرخ و همکاران،  
 (104، ص13۹3، و همکاران زاده عطالو)علی 

های اجتماعی به علت ویژه شبکهای از بعد آثار اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. زیرا فضای مجازی بههای سرمایۀ اجتماعی رسانهلفهمؤ
گاهی باعث تضعیف روابط خانوادگی و بروز ناهنجاری ،  1400شوند )صادقی و همکاران،  می خصوصًا افزایش آمار جرایم    های اجتماعیناآ

 (. 48ص
گونه که قادرند بار فشار ها همانکند، »زیرا رسانهها را دوچندان می ا از بعد روانی نیز اهمیت بسیاری دارد و ضرورت آموزش آنهاین مؤلفه

، ایجهانجون روانی شدیدی بر آدمی تحمیل کنند، از این توانمندی هم برخوردارند که مخاطبان را از استرس دور کنند و به آرامش برسانند« ) 
 ممکن  بگیرند، قرار  آن درباره  ای کننده گمراه  و جدید  اطالعات معرض  در سپس و رخدادی باشند  شاهد  اشخاص »وقتی   .(37، ص13۹2

 نا شود، نمی  ارزیابی  باید  که گونه آن تاثیرشان نادرست اطالعات چون  و بیفتند  اشتباه به از نادرست درست  تشخیص در روبرویی و است

گاه خود  (. 53،ص1394گذارد« )امینی،   می  فرد  ذهن بر شدیدی منفی  تاثیر  و آورد  می  هجوم  مغز افراد به آ
ها دانست توان از ابزارهای مهم و بسیار سودمند برای هنجارمندساختن جامعه و پیشگیری از وقوع ناهنجاریشناسی پیشگیرانه را می جرم 

های مختلفی  های اجتماعی در معرض تهدیدها و آسیبویژه شبکهکاربران فضای سایبری به(.  152، ص13۹1)جوان جعفری و سیدزاده ثانی،  
انحراف قرار دارند )ات اخالقی و عقیدتی، مشکالت روحی و روانی، سرقت اطالعات، و مزاحمتازجمله  اینترنتی   ,Dashora, 2011های 

p.212این از  پیشگیری  برای  مناسب  راهکارهای  و  تدابیر  درنظرگرفتن  بنابراین،  )بهره (.  است  مهم  بسیار  فضای مجازی  در  و  گونه جرایم  مند 
ص13۹3همکاران،   ای (.  163،  مؤلفهدر  میان،  رسانهن  اجتماعی  سرمایۀ  گاهی های  آ و  توانمندساز  ابزاری  با  ای  تعامل  در  که  است  دهنده 
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پیشگیرانه درزمینۀ آموزش و اطالعراهکارهای جرم  ایفا می شناسی  نتیجه کاهش جرایم نقش بسزایی  ، ص 13۸7نماید )کوثری،  رسانی و در 
148 .) 

کید بر سواد رسانهی سرمایۀ اجتماعی رسانههادر این پژوهش به بررسی تأثیر مؤلفه گاهی از اهداف    1ای که شامل درک محتوا، ای با تأ آ
گاهانۀ پیام  2ها،پنهان پیام به عنوان متغیرهای مستقل بر متغیر   6هاو نگاه انتقادی به پیام  5عقالنیت  4ای،های رسانهوتحلیل پیام تجزیه   3ها، گزینش آ

 دادن به سؤاالت زیر است:پردازیم. هدف ما در این پژوهش پاسخوابستۀ گرایش به بزهکاری در فضای سایبری می 
 گذارد؟ ها در گرایش به بزهکاری در فضای سایبری تأثیر می ـ آیا درک محتوای پیام

گاهی از اهداف پنهان پیام  گذارد؟ بزهکاری در فضای سایبری تأثیر می  ها در گرایش بهـ آیا آ

گاهانۀ پیام  گذارد؟ ها در گرایش به بزهکاری در فضای سایبری تأثیر می ـ آیا گزینش آ
 گذارد؟ ای در گرایش به بزهکاری در فضای سایبری تأثیر می های رسانهوتحلیل پیام ـ آیا تجزیه

 گذارد؟ تأثیر می ـ آیا عقالنیت در گرایش به بزهکاری در فضای سایبری 
 گذارد؟ ها در گرایش به بزهکاری در فضای سایبری تأثیر می ـ آیا نگاه انتقادی به پیام

های سرمایۀ اجتماعی  پردازیم که آیا جنسیت، وضعیت تأهل، سن و تحصیالت افراد در مؤلفههمچنین در این پژوهش به این مسئله می 
 ای تأثیر دارند؟رسانه

 پژوهش    ۀن ی شی و پ   ی نظر   ی مبان 

های سرمایۀ اجتماعی  اند، بنابراین افزایش سطح مؤلفهشدهها به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیلدرشرایط کرونایی دنیای امروز رسانه
ای را  ههای سرمایۀ اجتماعی رسانهدف اصلی از آموزش مؤلفه  .رودشمار می ویژه مخاطبان جوان بهای از ملزومات اساسی برای همه بهرسانه

ارتباط در اشکال گوناگون رسانهتوان دسترسی، تجزیه می  تولید  انتقادی محتوای رسانهوتحلیل و  ها، کسب مهارت در مدیریت  ای و مصرف 
ه و  ساالرانه در جامعۀ جهانی دانست )خواجها و افزایش پتانسیل برای انجام گفتمان مردماطالعات، شناخت تأثیرات ممکن در استفاده از رسانه

مؤلفه 33، ص13۹3انبارکی،   اگر  رسانه(  اجتماعی  سرمایۀ  تنظیم های  علم  را  رسانهای  و  مخاطب  میان  روابط  هنجارهای کنندۀ  اساس  بر  ها 
 (. 13۸، ص13۹3پرست و دهقان شاد، ای کشورها غافل شویم )حقهای رسانهشده بدانیم، نباید از بررسی جایگاه آن در سیاستدرونی 

ها  گذاری عینی )از طریق تبیین ارزش های نوین، بدیهي است که جامعه بیشتر مستعد جرم شود. رسانه، با ارزش ربران در رسانهبا افزایش کا
سازی از طریق رویکرد توجیهی و ایدئولوژیک به اخبار و رویدادها(،  گذاری ذهنی )ذهنیتبر اساس فضای فرهنگی و ارزشی جامعه( و ارزش 

( و زمینۀ  50، ص  1399زاده و همکاران،  ساز، به ابزاری برای تداوم وضع بهبود جامعه تبدیل شود )غنی هنگ مولد و ارزش با القای مفاهیم و فر
 

توانیم نحوۀ  کند. به این ترتیب میفرد هر رسانه میها و مشخصات منحصربهکه ما را قادر به درک ویژگیای است  های سواد رسانه. درک محتوای پیام یکی از مؤلفه1

 یابیم. بر درک مفهومی پیام رسانه، نحوۀ گفتن و بیان رسانه را نیز دروجو و درک کنیم و عالوهارتباط شکل و محتوا را جست

انهها یکی از مؤلفه. آگاهی از اهداف پنهان پیام2 واد رسو انههای سو یاری مخا ب در ارتباط با رسو ت که هوشو که چه پیامی با چه هدفی و با چه ها و آگاهی وی از اینای اسو

 .ا ارائه نمایدههای مختلف رسانهانگیزد تا او بتواند تفسیری درست از برنامهشود را برمیموقعیتی به وی ارائه می

انهها یکی از مؤلفه. گزینش آگاهانۀ پیام3 واد رسو لی سو انه منجر میهای اصو مندانه از رسو تفادۀ هوشو ت و به اسو ود. افراد برنامهای اسو ان را از میان  های مورد عالقهشو شو

 .گیرندی قرار نمیاکنند، پس تحت تأثیر تبلیغات رسووانههای مختلف بر اساس عقاید و باورهایشان گزینش میرسانه

انهوتحلیل پیام. تجزیه4 ت که انتخا  آگاهانه برنامههای رسو اس آگاهی از محتوای پیامای بدین معنی اسو انه و ا ال  از ماهیت پیامها توسو  فرد بر اسو من های رسو ها، ضو

 .شووودای فرد میفعالیت حرفه های آنان، باعث بهسووازیها و پیامجلوگیری از سردرگمی وی در مواجهه با انوووا  رسووانه

 های مختلف را داراست.وتحلیل و انتخا  برنامۀ مورد عالقه از میان رسانهای است که نقش بسیار پررنگی در تشخیص، تجزیه. عقالنیت نیز یکی از ابعاد سواد رسانه5

انهها یکی از مؤلفه. نگاه انتقادی به پیام6 واد رسو لی سو ت که ماالعهای اصو انهای اسو ی رسو یاسو ول االالقی و سو کله دربارۀ اصو انهها دربارۀ نیروهای شو ها دهندۀ محتوای رسو

 پردازد.شامل اقتصاد، تبلیغات،  مقررات دولتی و عالیق عمومی می
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رسانی از وقایع و دادن هشدار دربارۀ  این مهم از طریق اطالع   (.Rogow, 2009, p.72پیشگیری در سطح اجتماعی را از این طریق فراهم سازد )
شود و در پیشگیري پذیري حاصل می ها و همچنین اعمال کنترل اجتماعي از طریق اقناع شده برای آنن و مجازات تعیینوقایع مخل نظم و قانو

(. همچنین رسانه، در کنار کارکردهای مثبت فرهنگی، 156، ص  1392کند )جاللی فراهانی و منفرد،  از انحرافات اجتماعي نقش مؤثری ایفا می 
سازی هنجارشکني،  زا، گسترش خشونت و پرخاشگري، عادید مفهوم نو وجدید از هنجارها، ایجاد بستر جرم کارکردهای منفی همچون ایجا

بی  و  فحشا  اشاعۀ  اجتماعي،  اعتماد  دربر می تضعیف  نیز  را  افراد  و شکستن حریم خصوصي  عبدالملکی،  بندوباری  و  ،  1399گیرد )رضوی 
 (99ص

به سؤاال پاسخ  اهداف مقاله و  با فرضیه ت مطرح در راستای تحقق  با بررسی و  سازیشده، گروه پژوهشگران  های دقیق و موشکافانه که 
اندازی کلی و نظری درخصوص موضوع پژوهش دست یابند. در  اند تا به چشم دست آمد تالش کردهای بهالی اسناد کتابخانهمطالعه در البه

مندی از مدل آماری مناسبی به تحقیق خود شکل عملی ی اطالعات، توانستند با بهره آورهای استاندارد و جمع نامهادامه، با تهیه و توزیع پرسش
اند که جامعۀ هدف )دانشجویان( با کسب  یافتهشده به این مهم دست  های مطرح آمده و تطبیق آن با فرضیهدستهای بهدهند و با تحلیل داده

 دیدگی در فضای سایبری مصون دارند. گرایش به بزهکاری و بزه ند خود را از توانتا چه میزان می ای های سرمایۀ اجتماعی رسانهمؤلفه
های بسیاری را چه در زمینۀ مطالعات رسانه و چه  ها و مشاجره ای بحثهای سرمایۀ اجتماعی رسانهکه اندیشۀ ترویج مؤلفهبا توجه به این

ای و چگونگی  های سرمایۀ اجتماعی رسانهه در این پژوهش نقش مؤلفهدر زمینۀ عملکرد آن به راه انداخته است، پژوهشگران بر آن شدند ک
بهره  با  بنابراین،  کنند.  بررسی  دانشجویان  میان  در  را  مجازی  فضای  در  جرایم  از  پیشگیری  حیطه  در  آن  روش تأثیرگذاری  از  های  گیری 

با درک همه ـ علمی  نیز  و  نظریهپژوهشی  بهره جانبۀ  و  موجود  آنهای  از  این سؤال  ها،گیری  به  مناسب  پاسخی  یافتن  دنبال  منظر  به  از  که  اند 
ای در کاهش بزهکاری سایبری و همچنین کاهش آمار واقعی جرائم سایبری چقدر  های سرمایۀ اجتماعی رسانهها نقش مؤلفهدانشجویان دانشگاه

 است.
ی آموزشی و نقش آن در ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی  هاای و تبیین سیاستهای سرمایۀ اجتماعی رسانهاگرچه مقاالتی دربارۀ مؤلفه 

ای نشده های آن در ابعاد پیشگیری از جرم در فضای مجازی اشاره وجه به تأثیر مؤلفههیچو فرهنگی، زندگی افراد و جوامع وجود دارد، اما به
 به مطالعات پیشین است .است. این موضوع وجه نوآوری مقالۀ حاضر نسبت

ای )در حوزۀ سالمت  های اجتماعی و رابطۀ آن با سواد رسانه(، در تحقیقی با عنوان »استفادۀ کاربران از رسانه1400همکاران )سالمی و  
بودن تحصیالت مانع برخورداری  های اجتماعی، پاییناند که با وجود گسترش دسترسی اعضای جامعه به رسانهشهر تهران(«، به این نتیجه رسیده

(، در تحقیقی با عنوان »طراحی مدل بومی سرمایۀ  1400زاده و همکاران )ای سالمت( مطلوب است. کریمای )سواد رسانهواد رسانهکاربران از س
سازی اخالق  اند که نهادینهاند به این نتیجه رسیدهای انجام دادهکیفی بر اساس نظریۀ زمینه  که با روش  اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری« 

کید بر تقویت سرمایۀ اجتماعی در قبال تحوالت ساختاری آن بهسایب  اسالمی بسیار مهم است.  -واسطۀ الگوی ایرانی ری با تأ
شناختی در گرایش دانشجویان به فضای مجازی« به این نتیجه ( در تحقیقی با عنوان » نقش عوامل روان13۹۹رضوی و عبدالملکی )

فردی در  های تعاملی جدیدی را برای برقراری ارتباطات میانهای اجتماعی مجازی چارچوب افمن، شبکهاند که بر اساس نظریۀ نمایش گ رسیده
ماندن خود واقعی وکاهش اضطراب  کند که در آن افراد به علت پنهانای عمل می صحنه دهد. فضای مجازی همانند پشتاختیار کاربران قرار می 

مندی کاربران به فضای مجازی  نمایانند و به همین سبب عالقهگونه که دوست دارند خود را می دانه آننشدن از سوی دیگران، آزا ناشی از ارزیابی 
  شود.بیشتر می 

( عنوان »تأثیر سواد رسانه1398شجاعی و همکاران  با  قرآنی  (، در تحقیقی  فرهنگی  فرهنگی )مطالعۀ موردی مؤسسات  بر سرمایۀ  ای 
ای بر سرمایۀ فرهنگی فراگیران مؤسسات فرهنگی قرآنی اصفهان به روش پیمایشی انجام  ثیر سواد رسانهاصفهان(« که با هدف بررسی میزان تأ
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ای و تفکر انتقادی از  های دسترسی به رسانه، استفاده از رسانه، تولید محتوای رسانهای با مؤلفهدادند، به این نتیجه دست یافتند که سواد رسانه
 گذارد. ران مؤسسات فرهنگی قرآنی اصفهان تأثیر می رسانه در سرمایۀ فرهنگی فراگی

( در تحقیقی با عنوان »نقش سواد رسانه بر سواد سالمت زنان در استفاده از فضای مجازی مطالعۀ موردی زنان  1398قادیان انارمرزی )
ای و سواد سالمت  ارتباط بین سواد رسانه  ای و سواد سالمت زنان و شهرستان محمودآباد استان مازندران« که با هدف بررسی میزان سواد رسانه

ای، سواد سالمت و استفاده از اطالعات  شده سطح سواد رسانهیافته است که طبق آمار ارائه  به این نتیجه دست  .در استفاده از فضای مجازی اس،
فهم روز، قابلموقع، بهد مرتبط، مناسب، بهدرصد زنان متوسط به باال است. بنابراین اطالعات سالمت بای84 سالمت در شبکۀ اجتماعی بیش از

 و به معنی واقعی دقیق باشد.
ای دانشجویان دورۀ کارشناسی که با هدف بررسی نیازهای ( در تحقیقی با عنوان »نیازهای سواد رسانه1397شریفی رهنمو و همکاران )

یافته است به این   ای که به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجامهآموزشی دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در زمینۀ سواد رسان
رسانه  نتیجه دست از  استفاده  و  دسترسی  در  دانشجویان  که  رسانهیافتند  نقد  در  و  دارند  مطلوب  وضعیت  پیامها  تولید  و  رسانهها  از  های  ای 

 های الزم برخوردار نیستند.  مهارت 
گاهی با عنوان »سواد رسانه( در تحقیق1396زاده و صفاهیه )مقدس های اجتماعی« که با هدف سنجش رابطۀ  های شبکهساز آسیبای و آ

گاهی از آسیبهای سواد رسانهبین مهارت  یافته است به این نتیجه دست یافتند که    های اجتماعی و به روش پیمایشی انجامهای شبکهای با آ
های  ها از شبکهای کارکنان با میزان استفادۀ آنبین میزان سواد رسانه  .ی باالتر از حد متوسط استای کارکنان موردبررس درمجموع میزان سواد رسانه

گاهی آنان از آسیب   .های اجتماعی رابطۀ مثبت و معناداری وجود داشته استهای شبکهاجتماعی و آ
های اجتماعی نوپدید فضای مجازی« که با هدف، بررسی  ای زمینۀ کاهش آسیب( در تحقیقی با عنوان »ارتقای سواد رسانه13۹1زاده )تقی 

های آزمایش و کنترل انجام  ای و انتخاب گروه گیری خوشهآزمایشی و با نمونهآموزان در شهر کرمان به روش شبهای بر دانشاثربخشی سواد رسانه
ترم برای گروه آزمایش، این گروه در مقایسه با گروه کنترل از  های آموزشی به مدت یک  اند که بعد از برگزاری دوره تیجه رسیدهاند به این نداده

 ای و تفکر انتقادی بیشتری برخوردارند.  های رسانهوتحلیل، تولید و ارسال پیامای یعنی توانایی استفاده از رسانه، تجزیه های سواد رسانهتوانایی 
با عنوان »تأثیر آموزش سواد رسانه(1394)  همکاران  و  زادهیعل بر مهارت ، در تحقیقی  انتقادي دانشای  تفکر  با هدف  های  آموزان« که 

رسانه سواد  آموزش  تأثیر  مهارت بررسی  در  دانشای  انتقادی  تفکر  با  های  آزمایشی  روش  به  ارومیه  شهرستان  در  متوسطه  هشتم  پایۀ  آموزان 
دهد که  راهه نشان می یافته است، به این نتیجه دست یافتند که نتایج تحلیل کوواریانس یک  آزمون همراه با گروه شاهد انجامپسآزمون و  پیش

 آموزان مؤثر بود است.در بین دانش) )تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استقرا و قیاس ای بر هر پنج مهارت تفکر انتقادیآموزش سواد رسانه
ای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت در کاربران نوجوان  (، در تحقیقی با عنوان »تأثیر آموزش سواد رسانه1395ن )شجاعی و همکارا

ای خشن و به  های رایانهای در کاهش میزان خشونت کاربران بازیای خشن« که با هدف تعیین اثربخشی آموزش سواد رسانههای رایانهبازی
به این نتیجه دست یافتند که میانگین تغییرات نمرۀ پرخاشگري در گروه آزمون در مرحلۀ پس از اجراي برنامۀ  یافته است،    روش پیمایشی انجام

  .داری با گروه کنترل استمداخلۀ آموزشی داراي تفاوت معنی 
د« که با هدف تبیین های همراه هوشمنای در استفاده از تلفن(، در تحقیقی با عنوان »نگاهی به اهمیت سواد رسانه1395)  یمحمد   حاج
برداری یافته است که استفاده و بهره های آن انجام شده است، به این نتیجه دست  کردن برنامهها، اهداف آن، اصول و عملي ای، ضرورت سواد رسانه

اندازی  تناسب راهبه  .باشد های آموزشی، مشورتی، تفریحی، تبلیغی و حتی تحقیقاتی داشته  تواند جنبههای اجتماعی می از فضای مجازی و شبکه
های اجتماعی، هرکدام دارای کارکرد خاص خود هستند و باید فرهنگ استفاده از آن را نیز در جامعه آموزش داد تا به هدف واقعی  هریک از شبکه

 رسید.
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 مدل مفهومی پژوهش  

ای، ترین مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعی رسانهمنزلۀ جامع ای، بهرسانههای سواد  گرایش به بزهکاری در فضای سایبری متغیر وابستۀ پژوهش و مؤلفه
  متغیرهای مستقل پژوهش هستند .

 ی ا سواد رسانه   ی ها : مؤلفه 1شکل  

 

 متغیر وابسته   متغیرهای ثابت

 پژوهش  ی : مدل مفهوم 2شکل 

 تحقیق   ی شناس روش 

است که در سال    ی انیشامل دانشجو  ی آمار  ۀاست. جامع  ی اجتماع  شیمایاز نوع پ  ی فیتوص   ت،یماه  ثیو از ح  یازنظر هدف، کاربرد   قیتحق  نیا
نفر برآورده    250کوکران    ی ریگبا استفاده از فرمول نمونه  ی آمار  ۀاند. حجم نمون بوده  لیها مشغول به تحص در دانشگاه  1401- 1400  ی لیتحص

مولفههای
سواد
رسانهای

عقالنیت

گزینش 

اپیام هۀآگاهان

ل وتحلیتجزیه

پیام های 

رسانه ای

آگاهی از 

اهداف پنهان 

پیام ها

به نگاه انتقادی

پیام ها

درک محتوای 

پیام

پیشگیری از 
سایبریبزهکاری 

درک محتوای پیام

آگاهیتجزیه وتحلیل و 
از اهداف پنهان پیام ها

عقالنیت

پیام هاۀگزینش آگاهان

نگاه انتقادی به پیام ها
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 ی هادانشگاه  ان یدانشجو  انیساده در م  ی تصادف  ۀ ویعات الزم با استفاده از شنامتناسب بوده است و اطال  یاصورت طبقهبه  ی ری گنمونهشده است.  
و    یآورجمع   ی موضوع   اتیادب   یو بررس   یبه روش اسناد  نهیزم  نیشده است. ابتدا منابع موجود در ا  یآور نامه جمع پرسش  قی مختلف از طر

نامه  پرسش  ۀلیوس شده و اطالعات الزم به  نییتع  ی مسئله بر اساس چارچوب نظر  یهاو شاخص  رهایشده است. متغ  هیته  ی سپس چارچوب نظر
برا   لیتکم است.  بررس پرسش  ییروا   نییتع  یشده  سؤاالت  خبرگان  نظر  از  استفاده  با  ا  ی نامه،  نظر  همچن  شانیو  شد.  به    ن،یاعمال  توجه  با 

قابل  توانی م   هناماستانداردبودن سؤاالت پرسش بودن و ربه  به  ییوا اعتماد  اتکا کرد.  بررس سؤاالت  از    قیتحق  ی اصل  یرهایمتغ  یی ایپا  یمنظور 
  ی قبول اعتماد قابل تیدرصد( از قابل 70 ی )باال قیتحق یرهایمتغ  ی که تمام دهدی نشان م بی ضر نیشده است. اکرونباخ استفاده  یآلفا بی ضر

برا  بررس داده  ی فیتوص   یها افتهیابتدا    زین  هاداده  لیوتحله ی تجز  یبرخوردارند.  بررس  ی ها  از  پس  سپس،  و  ضر  رهایمتغ  نیب  ۀرابط   ی شد   ب ی از 
و درنها   ی بستگهم استفاده شد  آزمون رگرس  تیکندال  )مؤلفه   یرها یمتغ  ریتأث  ون،یبا  وابسته   ری( در متغیارسانه  ی اجتماع  یۀسرما  یهامستقل 
 شد.  ی ( بررس ی بریسا یاز بزهکار ی ری شگی)پ

 ق ی تحق   ی ها افته ی 

و در    شودی موردپژوهش ارائه م  تی از جمع  ی ری. در بخش اول، تصوشودی ارائه م  ی لیو تحل  ی فیدر دو بخش توص   قیتحق  یهابخش داده  نیدر ا
 .رد یگی قرار م ی ابی مناسب مورد ارز یآمار یهامستقل و وابسته با استفاده از آزمون یرهایمتغ انیبخش دوم، روابط م

 ی ف ی توص  ی ها افته ی . 1

درصد   5۸کننده در پژوهش، مشارکت انینفر از دانشجو 250که از مجموع  دهد ی نشان م های ها در مورد مشخصات فردي آزمودنداده  فیتوص 
آمده  دستبه  ج یبر اساس نتا  ،ی اند. از طرف درصد مجرد بوده  3۹درصد متأهل و    61مذکور،    یهای اند. از مجموع آزمودندرصد زن بوده  42مرد و  

درصد در    24  ،ی کارشناس  ۀدرصد در دور  60  ،ی کاردان   ۀدرصد در دور  10شده،  مطالعه  انینفر از دانشجو  250ها، از مجموع  ده دا   فیاز توص 
نفر   250که از مجموع  دهد ی ها نشان مداد فیتوص  جینتا ن،یبودند. همچن لیمشغول به تحص  ی دکتر ۀدرصد در دور 7ارشد و  یکارشناس ۀدور

سال قرار    50تا    41  یسن  ۀ درصد در رد 1۹سال و  40تا   31  یسن  ۀ درصد در رد   3۸سال،  30تا    20  ی سن   ۀدرصد در رد 43  ده،شمطالعه  یدانشجو
 داشتند.

 ها  داده   ل ی تحل   ی ها افته ی .  2

 شده است. ی بررس  ی سؤال پژوهش  ای هیشده در پژوهش در قالب فرض طرح  یهاریمتغ ۀبخش انواع رابط نیدر ا

 پژوهش   ی ها ه ی. آزمون فرض 2- 1

 وجود دارد.  ی زن تفاوت  انیمرد و دانشجو انیدانشجو  یاسطح سواد رسانه نی: ب1 یۀفرض 
 است.  1آزمون به شرح جدول  ۀمستقل استفاده شده که خالص  یهاگروه  یبرا  یاز آزمون ت هیفرض  نیا لیتحل یبرا 

   زن   و   مرد   ان ی دانشجو   ی ارسانه   سواد   سطح   تفاوت   مورد   در   مستقل   تی  آزمون   ۀ خالص :  1  جدول

 T df Sig ها اختالف میانگین  انحراف معیار  میانگین گروه  تعداد  ها گروه 
 1۸/ 1۹ ۸6/ 23 145 مرد

0۸ /6 43 /2 24۸ 016/0 
 21/ 16 ۸0/ 15 105 زن
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 ان یمرد ودانشجو  انیدانشجو  یارسانه  ی اجتماع  یۀسرما  یهااز مؤلفه  یمند و بهره   یاسطح سواد رسانه  نی دهد که بنشان مي   1هاي جدول  داده
  ن، ینابرا است. ب  دار ی معن  ۹5/0  نانیبا اطم  یبوده که از نظر آمار  43/2برابر با    24۸آزادي    ۀآمده با درج دستبه  ی وجود دارد .ت  دار ی معن  یزن تفاوت

نشان   هانیانگیم ۀسیزن تفاوت وجود دارد. مقا انیمرد و دانشجو انیدانشجو یاسواد رسانه زانیکه م شودی استنباط م نیو چن  د ییتأ قیفرض تحق
 زن است.  انیدانشجو نیانگی از م شتریواحد ب 6/ 0۸مرد  انیدانشجو یاسواد رسانه ن ی انگیکه م دهد ی م

 مجرد تفاوت وجود دارد. انیمتأهل و دانشجو انیدانشجو  یاسطح سواد رسانه نی: ب2 یۀفرض 
 . است  2آزمون به شرح جدول  ۀمستقل استفاده شده که خالص  یهاگروه  یبرا  یاز آزمون ت هیفرض  نیا لیتحل یبرا 

 زن   و   مرد   ان ی دانشجو   ی ارسانه   سواد   سطح   تفاوت   مورد   در   مستقل   تی  آزمون   ۀ خالص :  2  جدول

 T df Sig ها تفاوت میانگین  انحراف معیار  میانگین گروه  تعداد  ها گروه 
 20/ 76 ۸4/ 1۸ ۹7 دانشجویان مجرد 

۸3 /0 32 /0 24۸ 747/0 
 1۹/ 03 ۸3/ 36 153 دانشجویان متأهل 

  ان یمتأهل و دانشجو  انیدانشجو  یارسانه  ی اجتماع  یۀسرما  یهااز مؤلفه  یمند و بهره   یاسطح سواد رسانه  نی دهد که بنشان مي   2هاي جدول  داده
  ن ی . بنابرا ستین  دار ی معن  یبوده است که از نظر آمار  32/0برابر با    24۸آزادي    ۀآمده با درج دستبه  ی وجود ندارد. ت  یداری مجرد تفاوت معن

وجود    یمجرد تفاوت چندان  انیمتأهل و دانشجو  ان یدانشجو  یاسواد رسانه  زان یم  ن یب  رسدی و به نظر م  شودی م  دییفرض صفر )عدم تفاوت( تأ
 به هم است. کیندارد و نزد 
 رابطه وجود دارد.  انیدانشجو یاسن و سواد رسانه نی: ب3 یۀفرض 

 است. 3آزمون به شرح جدول  ۀـ براون مستقل استفاده شده و خالص  رمنیاسپ ی بستگهم بی از آزمون ضر هیفرض  نیا لیتحل یبرا 

 ی ا رسانه   سواد  و   سن   ۀ رابط   مورد   در   رمن یاسپ   بستگي هم   ضریب   آزمون   ۀ خالص   : 3  جدول

 نتیجۀ آزمون  r p-value R2 تعداد  متغیر دوم  متغیر اول 
 دارمعني 0/ 02 047/0 0/ 13 250 ای سواد رسانه  سن 

  انیدانشجو  ی اجتماع  یۀسرما  یهااز مؤلفه  یمند و بهره   یاسن و سواد رسانه  نیکه ب  دهد ی نشان م  رمنیاسپ  ی بستگهم   بی هاي حاصل از ضرداده
سوم   یۀفرض   ن، یدار است. بنابرا معني   ۹5/0  نانیاست که از نظر آماري با اطم  13/0بستگي  وجود دارد. ضریب هم  یداری معن  ۀ شده رابطمطالعه

  بی دارد. ضر  ی اندک  حالنیودرع   دار ی معن   ریها تأثآن  یاسواد رسانه  زان یدر م  انیشود که سن دانشجوچنین استنباط مي   رونی . ازا شودی م   د ییتأ
 .شودی م  نییو تب هیسن توج   ریبا متغ یادرصد از سواد رسانه 2از آن است که فقط  ی بوده و حاک  02/0(   یگستهمب بی )مجذور ضر نییتع

 تفاوت وجود دارد. ی لیمختلف تحص  یهادوره  انیدانشجو  یاسواد رسانه زانیم نی: ب4 یۀفرض 
 است.  6و 5، 4 ی هابه شرح جدول  ج یاستفاده شده ونتا راهه کی انسی وار زیاز آزمون آنال هیفرض  نیا لیتحل یبرا 

 متفاوت   ی ل ی تحص  های دوره   با   ان ی دانشجو   ی ارسانه   سواد   نمرات   توزیع  هاي آماره   : 4  جدول

 خطاي استاندارد  انحراف معیار  ای میانگین سواد رسانه  تعداد  دورۀ تحصیلی 
 6/ 7۸ 32/ 53 56/ ۸3 23 کاردانی 

 1/ 53 1۸/ 26 ۸3/ ۹7 142 کارشناسی
 2/ ۹1 24/ 04 ۸5/ 64 6۸ کارشناسی ارشد 

 3/ 17 13/ 07 ۸2/ 76 17 دکتری 
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 1/ 43 22/ 65 ۸1/ ۸4 ۹5 کل 
 

 چهارم   یۀ فرض  مورد   در   واریانس   آنالیز   آزمون   ۀ خالص :  5  جدول

 آزمون نتیجۀ داری معنی سطح F مربعات میانگین آزادی  درجۀ مربعات  مجموع  تغییرات  منبع
 دارمعنی 001/0 11/ 76 5345/ 4۸ 3 16036/ 44 گروهيبین 

    454/ 36 246 111771/ 7۸ گروهي درون
     24۹ 127۸0۸/ 22 کل

   چهارم   یۀ فرض   مورد   در   LSD تعقیبي   آزمون   ۀ خالص :  6  جدول

 داری معنی   سطح  میانگین   تفاوت  تحصیلی   دورۀ   مستقل:   متغیر 

 کاردانی
 کارشناسی 

 ارشد  کارشناسی
 دکتری

*14/27 - 
*۸2/2۸- 
*۹4/25- 

000/0 
000/0 
000/0 

 کارشناسی 
 کاردانی

 ارشد  کارشناسی
 دکتری

*14/27 
67/1 - 

20/1 

000/0 
5۹5/0 
۸26/0 

 ارشد  کارشناسی
 کاردانی

 کارشناسی 
 دکتری

*۸2/2۸ 
67/1 
۸۸/2 

000/0 
5۹5/0 
61۸/0 

 دکتری
 کاردانی

 کارشناسی 
 ارشد  کارشناسی

*۹3/25 
21/1 - 
۸۸/2- 

000/0 
۸26/0 
61۸/0 

 ی لیمختلف تحص یهادوره  انیدانشجو یاجتماع یۀسرما یهااز مؤلفه ی و بهره مند  یاسواد رسانه زانیم نی که ب دهدی نشان م 5جدول  یهاداده
  نو نشا  شودی م   دییتأ  قیفرض تحق  ن یاست. بنابرا   دار ی معن   0/  ۹5  نانیبوده که با اطم  11/ 6  7دست آمده برابر  به  Fوجود دارد.    دار ی تفاوت معن

در    LSD  ی ب یمربوط به آزمون تعق  6تفاوت دارد. داده هاي جدول    گری کد یبا    ی لیمختلف تحص  یهادوره   ان یدانشجو  یاکه سواد رسانه  دهد ی م
  یکارشناس  ،ی کارشناس  یهادوره   ان یدانشجو  نیانگیبا م  یکاردان  ۀدور  ان یدانشجو  یاسواد رسانه  ن یانگیدهد که م  ی نشان م   هانی انگیم  ۀسیمورد مقا

  ی اجتماع  یۀسرما  یهااز مؤلفه  یمندو بهره   یاسواد رسانه  ن یانگیواحد از م  ۹4/25و  ۸2/2۸،  14/27مقدار    بیتفاوت دارد و به ترت   ی ارشد و دکتر
درع   ی لیتحص  یها دوره   انیدانشجو است.  کمتر  رسانه  نیانگیم  نیب  حال،نیموردنظر  بهره   یا سواد  مؤلفه  یمند و    یتماعاج  یۀسرما  یهااز 

 مشاهده نشد.  یداری تفاوت معن ی ارشد و دکتر ی کارشناس  ،ی کارشناس ی لیتحص یها دوره  انیشجودان

   ی پژوهش   ی ها سؤال   ل ی . تحل 2- 2
 گذارد؟ ی م ریتأث  ی بریسا یدر فضا ی به بزهکار شیدر گرا  یاابعاد سواد رسانه ای : آکمیسؤال 

   وابسته   ر ی متغ  با   مستقل   رهايیمتغ   ن ی ب   رسون ی پ  ی بستگ هم   ب ی ضر   آزمون   ۀ خالص :  7  جدول

 سطح معناداری  بستگی ضریب هم  متغیر وابسته   متغیرهای مستقل 
 001/0 -40/0 گرایش به بزهکاری در فضای سایبری  درک محتوای پیام

 001/0 -45/0 گرایش به بزهکاری در فضای سایبری  ها از اهداف پنهان پیامآگاهی 
گاهانۀ پیام  001/0 -49/0 بزهکاری در فضای سایبریگرایش به   ها گزینش آ
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 001/0 -48/0 گرایش به بزهکاری در فضای سایبری  ها وتحلیل پیامتجزیه
 001/0 -49/0 گرایش به بزهکاری در فضای سایبری  عقالنیت

 001/0 -51/0 گرایش به بزهکاری در فضای سایبری  ها نگرش انتقادی به پیام

گاه  ام،یپ  یدرک محتوا   ی هاریمتغ  نیکه ب  دهد ی نشان م   7در جدول    رسونیپ  ی بستگهم  بی هاي حاصل از ضرداده   ها، امیاز اهداف پنهان پ  یآ
گاهان  نشی گز و    یمنف  ۀرابط  ی بریسا  یدر فضا  یبه بزهکار  شیگرا   ریبا متغ  هاامیبه پ  یو نگرش انتقاد  تیعقالن  ها،امیپ  لیوتحله ی تجز  ها،امیپ  ۀآ

از نظر آماري   یاست که همگ - 51/0و  -4۹/0، - 4۸/0، -4۹/0، - 45/0، -40/0برابر با  ب یبستگي به ترت ضرایب هم وجود دارد. یداری معن
گاه   ام،یپ  یدرک محتوا  رسدی و به نظر م   شودی م   دییموارد تأ  ۀدر هم  قیفرض تحق  ن،ی معني دارند. بنابرا   ۹5/0  نانیبا اطم از اهداف پنهان    ی آ

گاهان  نشی گز  ها،ام یپ گاه  ۀمنزل مستقل، به  یهار یعنوان متغبه  ها،امیبه پ  یو نگرش انتقاد  تیعقالن  ها،ام یپ  لیوتحله ی تجز  ها،امیپ  ۀآ   بخش ی عوامل آ
 دارند.  یداری معن ریتأث ی بریسا یدر فضا یافراد به بزهکار شیدر گرا  ،یاز بزهکار رانهیشگیو پ

 دارد؟  رانهیشگینقش پ ی بریسا ی به بزهکار شیدر گرا  ی صورت تعاملبه یاابعاد سواد رسانه ا ی سؤال دوم: آ 

 استفاده شده است.  ی خط ونیاز رگرس  ی سؤال پژوهش نیا لیتحل یبرا 

 ون ی رگرس   ۀ معادل   به   واردشده   ی ها ر یمتغ :  ۸  جدول

 R R2 Adjusted R2 sig متغیر مالک  بین متغیر پیش  روش اجرا 

ENTER 

 محتوای پیام 
 آگاهی از پیام 

 تحلیل پیام
 نگرش انتقادی به پیام 

 000/0 0/ 25 0/ 26 0/ 51 بزهکاری سایبری 

   ون ی رگرس   ۀ معادل   در   آمده دست ه ب   ب ی ضرا   : ۹  جدول

 t sig ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد   مدل 

  
B  خطای استاندارد BETA 

  
   

1 

 001/0 12/ ۹2  11/ 72 151/ 47 ثابت 

 5۸3/0 0/ 55 0/ 07 0/ ۸0 0/ 44 محتوای پیام 

 353/0 0/ ۹3 0/ 14 0/ 54 0/ 50 آگاهی از اهداف پیام 

 720/0 0/ 35 0/ 0۹ 0/ 66 - 0/ 24 وتحلیل پیامتجزیه

 011/0 - 2/ 57 - 0/ 61 0/ 31 - 0/ ۸1 نگرش انتقادی به پیام 

 یبه بزهکار شیدر گرا  ی صورت تعاملبه ،ی اجتماع یۀسرما یهااز مؤلفه یمند و بهره  یاکه سواد رسانه دهد ی نشان م  ۹و  ۸ یها جدول یهاداده
که    دهدی است و نشان م  26/0  ،ی اجتماع  یۀسرما  ی هااز مؤلفه  یمند و بهره   یاسواد رسانه  یتعامل  نییتع  بی دارند. ضر  رانهیشگینقش پ  ی بریسا

 . شودی م نییتب  و  هیتوج  ی اجتماع یۀسرما یهااز مؤلفه یو بهره مند  یاسواد رسانه قی از طر ی بریسا یراز بزهکا ی ریشگیپ انسی درصد از وار 26
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 اس اس   ی پ   ی اس   ی . خروج 3- 2

 هلأتحصیالت ت نسیت سنمتغیرهای فراوانی: ج

  /ORDER=ANALYSIS. 

 : آمار 10جدول  

 هل أ ت  تحصیلی   ۀ دور  سنی   ۀ رد  چنسیت  

N  صحیح 
250 250 250 250 

 مفقود 
0 0 0 0 

 ت ی : جنس 11  جدول

 درصد تجمعی  درصد صحیح  درصد  فرکانس  

Valid 

 مرد
145 58.0 58.0 58.0 

 زن
105 42.0 42.0 100.0 

 کل
250 100.0 100.0  

 ی سن   ۀ رد :  12  جدول

 درصد تجمعی  درصد صحیح  درصد  فرکانس 

Valid 

 43.2 43.2 43.2 108 سال  20-30

 80.8 37.6 37.6 94 سال   31-40

 100.0 19.2 19.2 48 سال   41-50

  100.0 100.0 250 کل

 ی ل ی تحص   ۀ : دور 13  جدول

 درصد تجمعی  درصد صحیح  درصد  فرکانس 

Valid 

 9.6 9.6 9.6 24 کاردانی

 69.2 59.6 59.6 149 کارشناسی 

 92.8 23.6 23.6 59 کارشناسی ارشد 

 100.0 7.2 7.2 18 یدکتر

  100.0 100.0 250 کل

 تأهل :  14  جدول

 درصد تجمعی  درصد صحیح  درصد  فرکانس 

Valid 

 38.8 38.8 38.8 97 مجرد

 100.0 61.2 61.2 153 هل أمت

  100.0 100.0 250 کل
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T-TEST GROUPS=(2 1)تاهل 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=سواد 
  /CRITERIA=CI(.95). 
T-Test 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean هلأت 

 ای سواد رسانه
 2.10762 20.75769 84.1856 97 مجرد

 1.53859 19.03135 83.3595 153 متأهل

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

سواد 

 ای رسانه

Equal variances 

assumed 

.

0

0

0 

.996 .323 248 .747 .82609 2.55912 -4.21430 5.86648 

Equal variances not 

assumed   .317 191.276 .752 .82609 2.60947 -4.32095 5.97313 

 
T-TEST GROUPS= نسیتج (1 2) 

MISSING=ANALYSIS 

VARIABLES=سواد 

CRITERIA=CI(.95). 

 Tنتایج آزمون  

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean چنسیت  

 ای سواد رسانه 
 1.51047 18.18845 86.2345 145 مرد

 2.06505 21.16046 80.1524 105 زن
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

سواد  
 ای رسانه

Equal 

variances 

assumed 

1.690 .195 2.435 248 .016 6.08210 2.49749 1.16311 11.00110 

Equal 

variances not 

assumed 

  2.377 203.071 .018 6.08210 2.55850 1.03746 11.12674 

 
MISSING=PAIRWISE. 

NONPAR CORR 

VARIABLES= سن سواد 

PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

MISSING=PAIRWISE. 

Nonparametric Correlations 
Correlations 

 ای سواد رسانه  سنی   ۀ رد  

Kendall's tau_b 

 سنی  ۀرد
Correlation Coefficient 1.000 .096 

Sig. (2-tailed) . .054 

N 250 250 

 ای سواد رسانه 
Correlation Coefficient .096 1.000 

Sig. (2-tailed) .054 . 

N 250 250 

Spearman's rho 

 Correlation Coefficient 1.000 *.126 سنی  ۀرد

 Sig. (2-tailed) . .047 

N 250 250 

 ای سواد رسانه 
Correlation Coefficient *.126 1.000 

Sig. (2-tailed) .047 . 

N 250 250 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 آنالیز واریانس .  4-2

ONEWAY سواد   BY تحصیالت    

STATISTICS DESCRIPTIVES 

MISSING ANALYSIS 

POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 
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Oneway 
Descriptives 

 ای سواد رسانه 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 108.00 10.00 70.8946 42.7576 6.78369 32.53341 56.8261 23 کاردانی 

 121.00 37.00 87.0014 80.9423 1.53245 18.26128 83.9718 142 کارشناسی

 122.00 38.00 91.4668 79.8273 2.91568 24.04335 85.6471 68 کارشناسی ارشد 

 120.00 65.00 89.4870 76.0424 3.17102 13.07445 82.7647 17 ی دکتر

 122.00 10.00 84.6701 79.0259 1.43288 22.65582 81.8480 250 کل 

ANOVA 
 ای سواد رسانه 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig.  

Between Groups 16036.444 3 5345.481 11.765 .000  

Within Groups 111771.780 246 454.357    

Total 127808.224 249     

 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:    ایسواد رسانه 

LSD 

(I)  تحصیلی  دورۀ (J) تحصیلی ۀ دور Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 کاردانی 
 17.7090- 36.5825- 000. 4.79107 -27.14574* کارشناسی

 18.6937- 38.9482- 000. 5.14163 -28.82097* کارشناسی ارشد 

 12.5100- 39.3672- 000. 6.81774 -25.93862* ی دکتر

 کارشناسی
 36.5825 17.7090 000. 4.79107 27.14574* کاردانی 

 4.5163 7.8668- 595. 3.14347 1.67523- کارشناسی ارشد 

 11.9822 9.5679- 826. 5.47052 1.20713 ی دکتر

 کارشناسی ارشد

 38.9482 18.6937 000. 5.14163 28.82097* کاردانی 

 7.8668 4.5163- 595. 3.14347 1.67523 کارشناسی

 14.2670 8.5023- 618. 5.78002 2.88235 دکترا 

 ی دکتر

 39.3672 12.5100 000. 6.81774 25.93862* کاردانی 

 9.5679 11.9822- 826. 5.47052 1.20713- کارشناسی

 8.5023 14.2670- 618. 5.78002 2.88235- کارشناسی ارشد

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

CORRELATIONS 
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VARIABLES= محتوا اهداف گزینش تحلیل عقالنیت انتقادی بزهکاری 

PRINT=TWOTAIL NOSIG 

MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlations 

 

Correlations 

 محتوای پیام  
آگاهی از  
 اهداف پیام 

گاهانۀ   گزینش آ
 پیام 

 عقالنیت  وتحلیل پیامتجزیه
نگرش انقادی  

 به پیام 

گرایش به 
بزهکاری 

 سایبری 

 محتوای پیام 

Pearson 

Correlation 
1 **.670 **.655 **.886 **.653 **.803 **.402- 

Sig. (2-

tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 

آگاهی از اهداف  
 پیام 

Pearson 

Correlation 
**.670 1 **.791 **.872 **.892 **.922 **.451- 

Sig. (2-

tailed) 
.000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 

گاهانۀ پیام   گزینش آ

Pearson 

Correlation 
**.655 **.791 1 **.857 **.950 **.945 **.494- 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 

 وتحلیل پیامتجزیه

Pearson 

Correlation 
**.886 **.872 **.857 1 **.829 **.955 **.485- 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 

 عقالنیت 

Pearson 

Correlation 
**.653 **.892 **.950 **.829 1 **.957 **.485- 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 

نگرش انقادی به  
 پیام 

Pearson 

Correlation 
**.803 **.922 **.945 **.955 **.957 1 **.507- 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 

بزهکاری  گرایش به 
 سایبری 

Pearson 

Correlation 
**.402- **.451- **.494- **.485- **.485- **.507- 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 250 250 250 250 250 250 250 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
REGRESSION 
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MISSING LISTWISE 

STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

NOORIGIN 

DEPENDENT بزهکاری    

METHOD=ENTER  . محتوا اهداف گزینش تحلیل عقالنیت انتقادی 

Regression 

aVariables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
گاهی از اهداف پیام،  نگرش  انقادی به پیام، محتوای پیام، آ

 b . Enterوتحلیل پیامتجزیه

a. Dependent Variable:   گرایش به بزهکاری سایبری 

b. Tolerance = .000 limit reached. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.510 .260 .248 34.51796 

a. Predictors: (Constant), وتحلیل پیامنگرش انتقادی به پیام، محتوای پیام، آگاهی از اهداف پیام، تجزیه 

aANOVA 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 102399.947 4 25599.987 21.486 b.000 

Residual 291914.969 245 1191.490   

Total 394314.916 249    

a. Dependent Variable:   گرایش به بزهکاری سایبری 

b. Predictors: (Constant), وتحلیل پیامنگرش انتقادی به پیام، محتوای پیام، آگاهی از اهداف پیام، تجزیه 

aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 151.466 11.728  12.915 .000 

 583. 550. 073. 797. 438. محتوای پیام 

 353. 931. 141. 536. 499. آگاهی از اهداف پیام

 720. 359.- 092.- 660. 237.- وتحلیل پیامتجزیه

 011. 2.567- 608.- 315. 808.- پیامقادی به تنگرش ان

a. Dependent Variable:   گرایش به بزهکاری سایبری 
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aExcluded Variables 

Model Beta In T Sig. Partial Correlation 
Collinearity Statistics 

Tolerance 

1 

 b. . . . .000 پیام  ۀگزینش آگاهان

 b. . . . .000 عقالنیت 

a. Dependent Variable:   گرایش به بزهکاری سایبری 

b. Predictors in the Model: (Constant), وتحلیل پیامتجزیه ، آگاهی از اهداف پیام ،محتوای پیام ،قادی به پیامت نگرش ان 

 
م  انسی وار  زیآنال از    26  دهد ی نشان  بزهکار  ی ریشگیپ  انسیواردرصد  طر  ی بریسا  ی از  رسانه  قیاز  بهره   یاسواد  مؤلفه  یمند و   یۀسرما  یهااز 

گاه  ام،یپ یابعاد محتوا  ریتأث یبرا  ونیاستاندارد رگرس  بی عنوان ضر( بهBeta. وزن بتا )شودی م نییوتب  ه یتوج  ی اجتماع ام، یپ یاز اهداف پنهان یآ
  ی ازا که به  دهد ی است و نشان م  61/0و    0۹/0،  0/   14،  07/0  بیبه ترت   ی بریسا  یاز بزهکار  ی ریشگیدر پ  امیبه پ  یون گرش انتقاد  امیپ  لیتحل

  ی کار مالک )بزه  ریمتغ  ار ی(، انحراف معامیبه پ  یو نگرش انتقاد  لی)محتوا، اهداف، تحل  ن یبشیپ  یهار یمتغ  ار یانحراف مع  یبر رو  رییواحد تغ  کی
  ام یپ  یاهداف پنهان  ام،یپ  یمحتوا   ریدر مورد تأث  یت  ۀ. آمارابد یی م  رییواحد تغ  61/0و    0۹/0واحد،    14/0واحد،    07/0  ۀبه انداز  بی( به ترت ی بریسا

ر بعد نگرش  یدر مورد تأث  یت  ۀآمار  حال،نی. درع ستین  دار ی معن  یاز نظر آمار  کدامچیاست که ه  35/0و    ۹3/0،  55/0  بیبه ترت  امیپ  لیو تحل
ابعاد    ریدر تعامل با سا  امیپ  نشی و گز  تیابعاد عقالن  ن،یدار است. همچن  یمعن  ۹5/0  نان یبا اطم  ی است که از نظر آمار  57/2  امیبه پ  یانتقاد

 کنار گذاشته شده است. ونیرگرس  ۀافزار از معادل بوده و توسط نرم  ریبدون تأث

 ی ر ی گ جه ی نت 

بمباران    نیو همچن  ی بریسا  یهایبزهکار  زانیدر م  یاسطح سواد رسانه  می رمستقیو غ  میمستق  ریو تأث  یآمار  ۀآمده از جامعدستبه  جی با توجه به نتا
 ورسوم کذب و مغرضانه، هدف قراردادن آداب  ریاذهان مردم با تفاس  یکارو مخرب، دست  رسودمند یبا موارد غ  ختهیو آم  نشدهیبنداطالعات طبقه

گاه   یچون ارتقا  ید یو... در کنار موارد مف  ی و آداب جعل  د یها با عقاآن  کردننی گزی جوامع و جا  یهاو هنجارها و ارزش  از جهان    ی دانش و آ
به دنبال   وت،متفا  ی نظارت   یها، با استفاده از ابزارهادولت  اتفاقبهبیقر  تی ها است که اکثررسانه  ۀختیآمو درهم   ریانکارناپذ   قیاز حقا  رامونیپ

 د.ها هستن و کنترل آثار سوء آن تی ری مد 
ارشد و    یو کارشناس  ی کارشناس  ،ی مقاطع کاردان   ان ینفر از دانشجو  250آن توسط    لینامه و تکماز پرسش  ی ریگپژوهش، با بهره   ن یا  در

.  اند یاسواد رسانه نی شتریداراي ب ی دکتر انیو دانشجو یاسواد رسانه  نی داراي کمتر ی مقطع کاردان انیدست آمد که دانشجوبه جینتا نیا ،ی دکتر
نشان    هانیانگیم  ۀسیوجود دارد و مقا  یداری زن تفاوت معن  انیمرد و دانشجو  انیدانشجو  یارسانه  ی اجتماع  یۀسرما  یهااز مؤلفه  یمند هره ب  نیب
 ی بستگهم  بیهاي حاصل از ضر داده  نیزن است. همچن  انیاز دانشجو  شتریواحد ب  6/ 0۸مرد    انیدانشجو  یاسواد رسانه  نی انگیکه م  دهد ی م

درصد    2وجود دارد و فقط    یداری معن  ۀ شده رابطمطالعه  ان یدانشجو  ی اجتماع  یۀسرما  یها از مؤلفه  یمند سن و بهره   نیکه ب  دهد ی م  شانن  رمنیاسپ
متأهل و مجرد تفاوت    انیدانشجو  یاعاجتم  یۀسرما  ی هااز مؤلفه  ی مند سطح بهره   نی . اما بشودی م  نییو تب   هیسن توج   ریبا متغ  یاسواد رسانه

 وجود ندارد.  یداری معن
جرائم   زانیبا کاهش م  انیدانشجو  یارسانه  ی اجتماع  یۀسرما  یهامؤلفه  ریتأث  زانیم   نیآمده معلوم شد بدستبه  بی با توجه به ضر  ن،یهمچن

معنادار دارند و سواد    ریاز جرم تأث  ی ریشگیمستقل بر پ  یرهایمتغ  نیمعلوم شد که ا  زین   ونیرابطه وجود دارد. با آزمون رگرس   ی مجاز  یدر فضا
  ی ها از مؤلفه  یمند و بهره   یاسواد رسانه  ی تعامل  نییتع  بی دارد. ضر  رانهیشگینقش پ  ی بر یسا  یبه بزهکار  شیدر گرا   ی صورت تعاملبه  یانهرسا
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بهره   یابا سواد رسانه  ی بریسا  یاز بزهکار  ی ریشگیپ  انسی درصد از وار  26که    دهدی بوده است و نشان م  26/0  ی اجتماع  یۀسرما از    یمند و 
 . شودی م نییوتب هیتوج  ی اجتماع یۀسرما یهامؤلفه

  ی برا   نیاست. بنابرا   ی اقشار و عوامل گوناگون   یکه جامعه دارا آنحال  شود،ی م   ی جامعه بررس   کیاز    ی محدود  ۀفقط گستر  ی قیهر تحق  در
 یبرا   رو،نی از آن بپردازند. ازا   یی قشرها  ی که هرکدام به بررس   رد یآن صورت گ  ۀدربار  ی مختلف  قاتیتحق  د یمسئله با  کیتر  و گسترده   ترقیشناخت دق

همچون انباشت    ی تردر سطح گسترده  یاسواد رسانه  ۀنیدرزم  ی گری د  قاتیموضوع، الزم است تحق  ۀجانبهمه  ی موضوع و بررس   شتریب  ختشنا
گاه   زانیم  ت،یامن قوان  ی آ پ  ۀرسانه، مطالع  نیاز  پ  رامونیمطالب  از    یهاارکان و مؤلفه  گری و د  ی بری سا  یاز بزهکار  ی ر یشگی موضوع رسانه اعم 

 رد.یمربوط صورت گ

 شنهادها ی پ

  یارسانه  ی اجتماع  یۀسرما  یهاکشور آموزش مؤلفه  ی فرهنگ  زانی رمسئوالن و برنامه  شودی م   شنهادیپ  ،یآمار  ۀ آمده از جامعدستبه  ج یتوجه به نتا  با
  یمهارت اجتماع نیعبارت است از آموزش مستمر ا  گر ی د  یشنهادهایبگنجانند. پ  ی لیتکم  التیرا در نظام آموزش و پرورش کشور و نظام تحص

  ی و علم  ی از مطالعات پژوهش  تیو حما  یها؛ بسترسازمخاطبان رسانه  ختگان،ی جامعه، فره  ی اجتماع  یها به گروه   ی جمع  یهارسانه  یسو  از
از خدمات    یمند و افراد جامعه به بهره   ی افکار عموم  بیو ترغ   قیتشو  ،یبسترساز  ؛ی و دانشگاه   ی در مؤسسات پژوهش  یاسواد رسانه  ۀدر حوز

جامعه  ت؛ اطالعا  یفناور فرهنگ   ی ریپذآموزش  ب  یسازو  رومستمر  طر  یر  از  شفن  قی مخاطبان  و  ارتباط  یها وه یها  آموزش    ؛ی گوناگون 
 است. یاسواد رسانه  ی اصل یاز اجزا  ی کیکه  یخاص تفکر انتقاد یهامهارت 

 منابع 

مطالعات   ،ی و روانشناس  ی تیدر علوم ترب   داریپا ۀتوسع ی کنفرانس مل  نی دومدر خانواده.   یا باسواد رسانه یی (. ضرورت آشنا13۹4) مهیفه ،ی نیام
 /https://civilica.com/doc/395151 ،ی و فرهنگ ی اجتماع

 ،ی فریحقوق ک  یهاآموزه .  ی بریسا   یاز بزهکار  ی ریشگیپ  ی وضع  یراهبردها(.  13۹3احسان )  ،ی میو سل  نیپز، حسمحمد کوره   د،یحم  مند،بهره 
11(7 ،)176-147. 

و    یمجاز  یفضا   یکنگره مل  نینخست.  یمجاز  یفضا   دی نوپد   ی اجتماع  یهابیکاهش آس  ۀنیزم  ی اسواد رسانه  ی(. ارتقا1391عباس )  زاده،ی تق
 تهران.  د،ینوپد  ی اجتماع یها بیآس

 . 15-10، 45  ی اپی، پرسانه)مترجم(.  دخت یب یی . حسن نورا یاآموزش رسانه  یها و راهبردهامهارت (. 13۸0) زابتیال تومن،
 .46-37، 27، رسانه تی ری مد . همراه هوشمند  یهادر استفاده از تلفن یاسواد رسانه تیبه اهم ی (. نگاه1395) می مر ،یمحمد  حاج
 108 -132(، 73)20، مجلس و راهبرد . ی بر یسا دگانی دبیاز آس ی قانون  تیحما(.  13۹2و منفرد، محبوبه ) نیرحسیام  ،ی فراهان  ی جالل

از وقوع جرم قوه   ی ریشگیاز جرم. به سفارش معاونت پ  ی ریشگیپ  ی عمل  یرهنمودها(.  13۹1)  یمهد   ،ی ثان  دزادهی عبدالرضا و س  ،ی جوان جعفر
 .زانیتهران: نشر م .هییقضا

 .45-22، ۹7، رسانه. یمجاز یدر فضا یاضرورت سواد رسانه(. 13۹2شاپور ) ا،یجهانجون 
دانشگاه آزاد واحد تهران    انیدانشجو  ی مورد   ۀ)مطالع  ان یدانشجو  یا مرتبط با سواد رسانه  یفرهنگ  ی عوامل اجتماع(.  13۹1محمد )  ،یحامد 

 .65-77(، 7)19 ،یامطالعات رسانه .شرق(
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:  رانیدر ا  یمجاز   ی اجتماع  یهاکاربران شبکه  یاسواد رسانه  یهامطالعه مهارت (.  13۹3)  هی و دهقان شاد، حور  لیمحمداسماع  پرست،حق
، رانی در ا  یاجتماع  تیو مسئول   ی اسواد رسانه  یالمللنیکنفرانس ب  نیمجموعه مقاالت اول .  بوک سیو ف  نستاگرامیکاربران ا  یرد مطالعه مو

 .35-4۹چاپ اول.، ص ،ی فرهنگ و ارشاد اسالم ارت انتشارات وز
  یالمللنیکنفرانس ب  نیمجموعه مقاالت اول .  ی خصوص   می آن بر حفظ حر  ریو تأث  یاضرورت سواد رسانه(.  13۹3)  الیل  ،ی احمد و انبارک  خواجه،

 .2۹ -43چاپ اول.ص ، ی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمرانیدر ا  ی اجتماع تیو مسئول  یاسواد رسانه
  ی هامطالعات رسانه.  یمجاز  یبه فضا  انیدانشجو  شیدر گرا   یشناخت(. نقش عوامل روان1399پروانه )  ،ی و عبدالملک  نی نورالد   د یس  ،یرضو

 .82-100(، 23)6 ،نینو
آن با    ۀو رابط  ی اجتماع  یهاکاربران از رسانه  ۀ(. استفاد1400شهناز )  ،ی و هاشم  بیحب  ،ی خسروشاه  یصبور  ،یهاد  ،ی کی آزاده، خان  ،ی سالم

 .36-5(،12)4، ارتباطات یارشتهانیمطالعات مسالمت شهر تهران(.  ۀ)در حوز یاسواد رسانه
و   ی بر پرخاشگر  یاآموزش سواد رسانه  ری(. تأث1395محمد )  ،ی ثارالله، دهداري، طاهره، دوران، بهناز، نوري، کرامت اله و شجاع  ،ی شجاع

 . 201-173(، 8)2 ، نیهاي نومطالعات رسانهخشن.   یاانهیا ر یهاینگرش به خشونت در کاربران نوجوان باز
مؤسسات   یمورد  ۀ )مطالع  ی فرهنگ  یۀبر سرما  یاسواد رسانه  ری(. تأث1398طاهر )  ،یثاراله و دهدار  ،ی طاهره، شجاع  ،ی میمحمد، رح   ،ی شجاع

 .119 -107، 45 ،یامطالعات رسانهاصفهان(.  ی قرآن ی فرهنگ
مطالعات برنامه  .  ی کارشناس  ۀدور   انیدانشجو  یا سواد رسانه  یازهای(. ن1397)  د یرهنمو، سع  ی فی فرهاد و شر  ،ی سراج  د،یرهنمو، مج  ی فی شر

 .90-53(، 18)9 ،ی آموزش عال  ی درس 
ک   ی اقرآن و سواد رسانه(.  13۹3)  درضایحم  ا،یو ساالر ک  هیراض  شهوندپور، ت دانشگاه قرآن و   یۀنشر.  یبر خبر و خبرنگار  د یبا تأ کتاب و سنّ
 .50-64، 5 ،ثی حد 

دانشگاه عالمه    ان یدانشجو  ی همراه در مناسبات نسل  یاجتماع  یها(. نقش شبکه1400و خمسه، مهناز )  درضایس  السادات،بی جواد، نق  ،ی صادق
 . 142-101(، 12)4، ارتباطات و رسانه یارشتهانیمطالعات م. ی طباطبائ

مجموعه  .  یفرد   تیهو  ی ریگو شکل   یاسواد رسانه  نیب  ۀ رابط  ی بررس (.  13۹3شهناز )  ،یو هاشم  مینس  ،یقهرود   ید یعطالو، قاسم، مج  زادهیعل
 چاپ اول. ،ی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمرانی در ا  ی اجتماع تیو مسئول  یاسواد رسانه ی المللنیکنفرانس ب نیمقاالت اول 

  یالملل  نیکنفرانس بآموزان،  تفکر انتقادي دانش  یهابر مهارت   یاآموزش سواد رسانه  ری(،  تأث 1394جواد)  ،یسلطان احمد   ی عبدل   ه،یرق   زاده،یعل
   https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=67443 یپژوهش در علوم و تکنولوژ

مطالعات  .  نستاگرامیعمل و تعامل با ساختار آن در ا  ی هنجارها  ی ابی(. تناسب1399غالمرضا )  ،ی اورع   قی و صد   ی عل  ،ی وسفی  ،ی مصطف   زاده،ی غن
 .90-53(، 23)6 ،نی نو یهارسانه

زنان شهرستان محمودآباد    یمورد  ۀمطالع  یمجاز  ی(. نقش سواد رسانه بر سواد سالمت زنان در استفاده از فضا 1398فاطمه )  ،یانارمرز  انی قاد
 . 12-1(، 5) 4 ،ی شناسو جامعه ی در علوم اجتماع  یمطالعات کاربرد  استان مازندران.

 ی پژوهش  ،ی بریاز جرائم سا  ی ریشگیپ  ی برا   ی اجتماع  هیسرما  یمدل بوم  ی(. طراح1400)  جمال   ،ی گیب  و  بابک  ،ی پورقهرمان  اض،یزاده، بم ی کر
 115-148، (2)13 ،ی انتظام اجتماع .یانهیزم هی براساس نظر ی فیک

 . 170-13۹(،  33)9. مطالعه فرهنگ ارتباطات،  ی در توسعه اجتماع  یو اطالعات   ی ارتباط  نینو  یهایفناور  ی نسب  ریتأث(.  13۸7مسعود )  ،ی کوثر
مطالعات  .  یمجاز   یدر فضا  یمعنو   تیعوامل مؤثر بر حقوق مالک  یی (. شناسا1399افسانه )  ،ی و مظفر  مینس  ،یقهرود  ید ی مژده، مج  ماهرخ،

 .284-259(، 33)6 ،نی نو یهارسانه
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گاه  یا(. سواد رسانه1396هاجر )   ه،یحسن و صفاه  زاده،مقدس -25(،  39)12  ،یامطالعات رسانه.  ی اجتماع  یها شبکه  یهابیاز آس  یو آ
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