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 چكيده

واد رسانهسیا آانجام شده است، اما  نهیزم نیدر ا یادیز قاتیو تحق است مرتبط آموزاندان  یلیتحص شرفتیبا پ یعوامل متعدد زمينه:

 والدین و یاهسواد رسان نیرابطه ب تعیینبا هدف  پژوه  نیا هدف: دارد؟ ارتباط آموزاندان  یلیتحص شرفتان یزه پی با ی والدینا

همبست ی بود. از - این پژوه  از نوع توصیفی روش:آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران انجام شد. دان  یلیتحص شرفتیپ زهیان 

عنوان ه نفر ب 411تعداد ، نفر 41111به تعداد  0312-11 یلیآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصدان  یجامعه آمار

پرسشنامه و  (0101)هرمنس،ی لیتحص شرفتیپ زهیپژوه  شامل پرسشنامه ان  نیدر ا یریگاندازه یانتخاب شدند. ابزارها پژوهشی نمونه

 ونیرسو رگ رسونیپ یهمبست  بیضر با استفاده ازها داده لیها، تحلداده یآور( بودندکه بعد از جمع0114 ،نیدای)کانس یاسواد رسانه

 یاسواد رسانه نیب یمثبت و معنادار یها نشان داد که همبست لیحاصل از تحل جینتا ها:يافتهگام به گام انجام شد.  وهیچندگانه به ش

 قتصدا اصل های رعایتمؤلفهچندگانه نشان داد که  ونیرگرس لیتحل جینتا(. P≤114/1) اردوجود د یلیتحص شرفتیپ زهیبا ان والدین 

 مایترسانه، ح و مجازی فضای در خشونت رسانه، تنفراز و مجازی فضای در حرمت هتك و توهین از رسانه، اجتناب و مجازی فضای در

                                  (.P≤114/1) باشدیم یلیتحص شرفتیپ زهیان  ینیب یقادر به پ رسانه و مجازی فضای در زیست محیط و حیوانات از

 بهبود به منجر تواندمی و دارد آموزاندان  یلیتحص شرفتیپان یزه در  ینق  مهم های آنای والدین و مؤلفهسواد رسانه گيری:نتيجه

 آموزای، ان یزه پیشرفت تحصیلی، دان سانهسواد ر :كليدهاواژه .شود آموزاندان  یلیتحص شرفتان یزه پی
Background: Many factors are related to students 'academic achievement and much research has been done, 

but does media literacy relate to students' academic achievement motivation? Aims: The purpose of this study 

was to determine the relationship between media literacy and academic achievement motivation of secondary 

school students in Tehran. Method: This is a descriptive-correlational study. From the statistical population of 

the second year high school female students of Tehran in the academic year 1396-1977, 50707 students, 500 

were selected as the sample. Measurement tools in this study were Academic Achievement Motivation 

Questionnaire (Hermans, 1987) and Media Literacy Questionnaire (Considine, 1995). Pearson correlation and 

multiple regression were performed in a stepwise fashion. Results: The results showed that there is a positive 

and significant correlation between media literacy and academic achievement motivation (P≤0/005). Results of 

multiple regression analysis showed that components of the principle of honesty in cyberspace and media, 

avoiding insult and disrespect in cyberspace and media, hate violence in cyberspace and media, animal and 

environmental protection in cyberspace and media Able to predict motivation for academic 

achievement(P≤0/005). Conclusions: Media literacy and its components play an important role in motivating 

students 'academic achievement and can lead to improved students' academic achievement motivation.             
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 مقدمه

ر و تغیی کنند،آموزانی که دوره نوجوانی را نیز سپری میدان 

های رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و جنبهتحول در همه 

 ساعتماد به نف تقویت بنیه علمی وو  کنندرا تجربه میاجتماعی 

نجر مایجاد زندگی سالم و پرنشاط پیشرفت تحصیلی، نوجوانان به 

های آینده، هر جامعه هستند و هر اندازه که . نوجوانان سرمایهشودمی

سالمت کافی برخوردار باشند، رشد و پیشرفت آگاهی به خود و از 

 نوجواناندوران تحصیل برای  کرد. جامعه را تضمین خواهند

 و شود و چه بسا موفقیتساز محسوب میساز و شخصیتسرنوشت

ای هآموزان را در دورهتحصیلی در این دوره، موفقیت دان  پیشرفت

 نماید. لذا، پرداختن به مسائل مربوط بهبعدی زندگی تضمین می

برخوردار است )اشرفی، حدادی،  ایآنان از اهمیت ویژه تحصیل

ژوهش ران حیطه آموزش معتقدند (. امروزه پ0313نشیبا و قاسم زاده، 

آموزان عالوه بر کسب دان  باید هیجانات مرتبط با که دان 

ور و آقایی، پیادگیری و پیشرفت را نیز تجربه بکنند )میرسمیعی، آت 

0310.) 

-یکی از متغیرهای مهم و مرتبط با پیشرفت تحصیلی و رشد دان 

یفله، است )ش آموزانتحصیلی دان آموزان، میزان ان یزش پیشرفت

(. ان یزش پیشرفت میل، اشتیاق و تالشی است که فرد برای 2101

ا و هدستیابی به یك هدف یا تسلط به اشیاء و امور و یا افراد و اندیشه

لی و کند )فالحی، میکائیرسیدن به یك معیار متعالی از خود ابراز می

از نق  حیاتی در موفقیت تحصیلی ان یزش (. 0310عطادخت، 

؛ در واقع از مهمترین عوامل زندگی برخوردار است آموزان دان

آموزان ان یزش پیشرفت است )نوینس، دانچه، کورتجنس، ون دان 

، زیرا تمامی رفتار، اعمال، افکار و باورهای (2101دال و ون پت م، 

رار قیا همان ان یزش  تحت تأثیر نیروی درونی موفقیت آموزاندان 

ان یزش یکی از مهمترین منابع (. 2100ن، )تاشتان و همکارادارد 

 تحت مدرسهرا در  آموزاندان ای است که رفتار قدرتمند تکانه

 یزش کند. اندهد و قدرت و پایداری رفتار را تعیین میتأثیر قرار می

-به یادگیرنده در دستیابی به هدف و کسب توانایی برای انجام فعالیت

(. 2111)اکباش و عدنان،  هددهای ضروری در شرایط خاص نیرو می

، تمرین مشکالتبه غلبه بر  لن یزش پیشرفت به عنوان میدر واقع ا

-برای اجرای هر چه سریع تالشو  مشکلبرای انجام امور  تالش ،قدر

 (.2102)الزوسکی و هولمن،  تر کارها تعری  شده است

همه کشورها، هرساله مبالغ بسیار زیادی را برای آموزش و 

دهند. از این گذشته، انرژی انسانی زیادی نیز صاص میپرورش اخت

کارد. مشکل ها میرود و امیدهای بسیاری هم با خود در دلبکار می

های کالن در بسیاری از موارد، بازده الزم را اینجاست که این هزینه

ندارند. همین عدم بازده، ذهن دست اندرکاران آموزشی را به خود 

 . به همین دلیل در کنار، هزینه(0112، )جاکوب مشغول کرده است

های زیادی به پژوه  درباره های کالن آموزشی، هرساله هزینه

اثرگذاری آن  کمیت و کیفیت وظای  نظام آموزشی و نحوه

شود تا از این طریق، مشخص شود که آموزش تا اختصاص داده می

ر دهای کار گردد و یا کم و کاستیچه میزان به یادگیری منجر می

کجاست و چه نکات و عواملی ناشناخته باقی مانده است یا نادیده 

 شود که پیشرفت علمی و تحصیلی مورد انتظار رخ نمیگرفته می

جا اصطالح پیشرفت تحصیلی مورد توجه و مطالعه قرار دهد. از همین

ی است ای از میزان و کیفیت یادگیرگرفت. پیشرفت تحصیلی نشانه

 وان پیشرفت تحصیلی را ارزیابی کرد، نوعیبدین معنی که اگر بت

ه آموزان صورت گرفتداوری درباره میزان و کیفیت یادگیری دان 

است. از این رو، به اطالعات جامعی درباره عملکرد آنان نیاز است تا 

. چنانچه این امر (0310)سی ،  گیری شوددرباره یادگیری تصمیم

عملکرد نظام آموزشی  درباره یماصورت پذیرد به نوعی توانسته

قضاوت کنیم. برای دستیابی به یك نظام آموزشی موفق باید عوامل 

-یند یادگیری و در نتیجه پیشرفت تحصیلی اثر میآمهمی که در فر

از عوامل  که یکی رسدیبینی کرد. بنظر مگذارند را شناسایی و پی 

را موزان آمهم و مؤثر در پیشرفت تحصیلی این است که بتوان دان 

هرچه بیشتر درگیر مسائل آموزشی و تکالی  یادگیری کرد و از 

طریق افزای  رغبت و ان یزه، یادگیری و در نتیجه پیشرفت تحصیلی 

ای یکی از متغیرهای بسیار را در آنها افزای  داد. متغیر سواد رسانه

. رودیآموزان بشمار ممهم و مؤثر بر ان یزه پیشرفت تحصیلی دان 

افراد در  هایییها و تواناهمان مهارت ،یااد رسانهمنظور از سو

-ها در جهت رفع نیازهای اطالعاتی میبکارگیری مؤثر از کلیه رسانه

و  ای باال، از بین ای که افرادی با سطو سواد رسانهباشد؛ به گونه

قدرت تشخیص قویتری برخوردار بوده و قادر خواهند بود با تکیه بر 

ها نههای رساها به تفسیر دقیق و صحیو پیاماین قابلیت و مهارت

 .(0301)شیخی،  بپردازند

ای و اطالعاتی به عنوان یك نیاز و ضرورت در عصر سواد رسانه

های تشخیص نیاز به اطالعات، اطالعات با تجهیز افراد به توانمندی
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در  و مسئوالنه اطالعات، بقا و کامیابی مؤثرجایابی، ارزیابی و استفاده 

ی با اکند. افراد با سواد رسانهعصر را تا حدبسیاری تضمین میاین 

داشتن تفکری مستدل و منتقدانه مبتنی بر شناخت، توانایی آمای  

های گوناگون دارا اطالعات و استفاده صحیو از آن را در موقعیت

بوده و به علت شناخت دقیق ماهیت مسأله، اندیشیدن اصولی و کش  

خلق نتایج تازه هستند )کرمانشاهی، عزالدین و روابط امور به دنبال 

برای  ایبسیاری از پژوهش ران معتقدند که سواد رسانه (.0315بدلی، 

یادگیرندگان یك ضرورت است اما مطالعه روی این متغیر یك یك 

 (.2101زمینه نوپایی است )کان و بویر، 

یند یادگیری، رشد آگذاری بر فراز سویی شناخت نحوه اثر 

فت اجتماعی نوجوانان، امری ضروری برای سالمت آنهاست. با پیشر

سازی اقتدار و اعمال نفوذ والدین، با حریم این حال، هماهنگ

خصوصی و اختیار عمل نوجوانان، امری دشوار است. در این میان 

، باعث نندکیبی انه بودن والدین با دنیایی که کودکان در آن رشد م

ی های نوین ارتباطاستفاده از فناوریشود. تشدید این مشکالت می

شود والدین با مسائل جدیدی روبرو شوند توسط کودکان، باعث می

 ای در این بارهکه شاید تا پی  از این، حتی خودشان هیچ تجربه

نداشته باشند. والدین باید بر چیزهایی نظارت داشته باشند که خودشان 

خود و هم فرزندانشان از اش دارند و هم کمترین اطالعات را درباره

 اند. به این ترتیب نق  نظارتیاطالعی و کمبود دان  مطلعاین بی

 .(0301)آشتیانی، شودوالدین دچار خدشه می

ای انجام شده است؛ های مختلفی در زمینه سواد رسانهپژوه 

ای ( نشان داد که سواد رسانه2101برای مثال پژوه  کان و بویر )

آموزان را در امور های مثبت و مشارکت دان تواند بر ن رشمی

( در پژوهشی که به 2100اجتماعی افزای  بدهد. اگژان و حایدری )

ای در کشور ترکیه پرداخت، نشان داد که مسأله وضعیت سواد رسانه

های آنالین باید مورد توجه قرار ای به ویژه در زمینه رسانهسواد رسانه

موزشی مناسب و تدریس به کودکان های آب یرد و با ارائه سرفصل

 ها جلوگیری شود.از اثر منفی رسانه

ها، به ای و نق  خانوادهبررسی سواد رسانه ( در0310وصالی )

وع فرزندان و ن دهی ذائقهاین نتیجه رسید که نق  خانواده در شکل

ه ک برقراری ارتباط فرزند و خانواده اساسی و بدون انکار است. چرا

ردد. گای باز میسازی رسانهای به ذائقهع سواد رسانهبخشی از موضو

                                                           
1. Multi-stage cluster sampling 

ای بکنند این خانواده قبل از آنکه نوجوانان اقدام به انتخاب رسانه

خریداری کرده و آن را در اختیار فرزندان قرار لوح فشرده است که 

آگاهی والدین از محتوای کند؛ پسسازی میدهد و به نوعی ذائقهمی

ای ایشان در ترغیب فرزندان به میزان سواد رسانههای مخت  و رسانه

( 0300نوین اصفهانی )ویژه در زمینه تحصیلی بسیار مؤثر خواهد بود. 

ران و دبی ایدر پژوهشی نشان داد که بین احساس نیاز اطالعات رسانه

-ان یزش شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد. هرچه توانایی جمع

-ر باشد، ان یزش شغلی آنان افزای  میآوری اطالعات دبیران بیشت

وزان و طبقه آمتحقیقی در زمینه موفقیت تحصیلی دان  . همچنینیابد

ان ر اثر توام که نش گرفتهاجتماعی خانواده بر پیشرفت تحصیلی انجام 

قیت تحصیلی موف یراین دو عامل بر پیشرفت تحصیلی است. لیکن تأث

یت و محقق رابطه بین موفقبیشتر از طبقه اجتماعی است. ولی این د

موزان آ. زیرا دان گیرندیطبقه اجتماعی را نیز در نظر م تحصیلی و

آموزان دان  کنند، نهطبقه باال هستند که موفقیت بیشتری کسب می

 یرنیز نشان ر تأث موفقیت یرطبقه محروم. پس به طور غیر مستقیم تأث

 (.2105)استفان، حمدانی و دستین،  طبقه اجتماعی است

ها نشان از وجود شکاف پژوهشی در زمینه ارتباط مرور پژوه 

ای والدین با ان یزه پیشرفت تحصیلی دان  و نق  سواد رسانه

آنچه تاکنون بیان شد در ذهن پژوهش ر این مسئله را آموزان دارد؛ 

ای والدین چه نقشی در ان یزه میزان سواد رسانهسازد که مطرح می

 اند داشته باشد؟توپیشرفت تحصیلی می

 روش

 ،های کاربردیاین پژوه  بر اساس هدف در زمره پژوه 

های ها، در گروه پژوه همچنین بر اساس نحوه گردآوری داده

ری پژوه  جامعه آما. گیردقرار می بینیپی  - توصیفی و همبست ی

آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در دان  تمامیحاضر را 

ن که از بی ندنفر تشکیل داد 41111به تعداد  ،0312-11سال تحصیلی 

-نفراز دان  302و با حجم تعداد  آنها با استفاده از جدول مورگان

از  پژوهش ر برای جلوگیری ، اماگردیدآموزان به عنوان نمونه تعیین 

نفری اجرا کرده  411ریزش و امکان خطا، پژوه  را روی نمونه 

گیری در پژوه  حاضر از شیوه نمونه مختل  هاییوهاز میان ش است.

که . زمانیشد استفاده 0ای ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

گردآوری فهرست کاملی از عنصرهایی که جمعیت را تشکیل 
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گیری از نمونه توانیناممکن و یا غیر عملی باشد، م دهندیم

دا تاستفاده کرد. در پژوه  حاضر جهت نمونه گیری، اب یاخوشه

شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم  یهاشهر تهران را به بخ 

وسپس با توجه به آمار هر بخ  بصورت تصادفی از هر بخ  دو 

منطقه و از هر منطقه بطور تصادفی دو دبیرستان انتخاب شد، در مرحله 

 الزم بصورت یهاآموزان از هر مدرسه نمونهبعد با توجه به آمار دان 

 .شده است یدهتصادفی برگز

 ابزار

پرسشنامه ان یزه پیشرفت تحصیلی هرمنس: پرسشنامه ان یزش 

های این سؤال است؛ سؤال 21( دارای 0101پیشرفت هرمنس )

ای ارائه شد و نحوه پرسشنامه به صورت جمالت ناتمام چهار گزینه

ها بر حسب گذاری آزمون به این صورت است که به گزینهنمره

یا  0 تا 5های زیاد به کم و یا از کم به زیاد، نمرهان یزش پیشرفت از 

های باال در این مقیاس نشان دهنده وجود گیرد. نمرهتعلق می 5 تا 0

ایین است. های پایین بیان ر ان یزه پیشرفت پان یزه پیشرفت باال و نمره

آموزان مقطع در ایران هنجاریابی آزمون پیشرفت بر روی دان 

است که قابلیت اعتماد پرسشنامه با روش آلفای  راهنمایی انجام شده

( 0315(. کالمی )0302گزارش شده است )عصاره، 11/1کرونباخ 

برای محاسبه قابلت اعتماد پرسشنامه ان یزه پیشرفت از دو روش 

محاسبه آزمون کرونباخ و روش آزمون مجدد استفاده کرده است، به 

ضریب همسانی این صورت که در مطالعه مقدماتی برای بررسی 

محاسبه شد.  0درونی سؤاالت پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ 

به  05/1ضریب قابلیت اعتماد محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان 

دست آمد. با استفاده از روش آزمون مجدد در مطالعه اصلی 

پرسشنامه، بعد از گذشت سه هفته مجدداً آزمون به دان  آموزان داده 

 02/1یت اعتماد به دست آمده با این روش نیز حدود شد. ضریب قابل

بود. در خصوص درستی آزمون، از آنجا که هرمنس سؤاالت این 

ته های قبلی درباره ان یزه پیشرفت نوشپرسشنامه را بر اساس پژوه 

و در نهایت ضریب همبست ی هر سؤال با رفتارهای پیشرفت محاسبه 

باشد. ضرایب ستی میکرده است، از این نظر آزمون دارای در

همبست ی که برای سؤاالت پرسشنامه گزارش شده به ترتیب سؤاالت 

باشد. عالوه بر این هرمنس می 30/1تا  41/1های از پرسشنامه در دامنه

در یك مطالعه به وجود ضریب همبست ی باال بین این پرسشنامه با 

 ج برای سنآزمون اندریافت موضوع اشاره دارد. در پژوه  حاضر 

قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار 

 بدست آمد. 01/1آن 

ای، از پرسشنامه ای: در حوزه سواد رسانهپرسشنامه سواد رسانه

( ساخته شد، استفاده شد. 0114ای کانسیداین که در سال )سواد رسانه

است. ای سؤال به صورت لیکرت پنج درجه 51این پرسشنامه دارای 

ه به ای لیکرت است کگذاری پرسشنامه براساس طی  پنج درجهنمره

گذاری شود. پس از نمرهداده می 4و همه مواقع نمره  0هرگز نمره 

گردد. در ایران نیز دهقان شاد، تقسیم می 2جمع کل بر عدد 

هنجاریابی  0310زاده و کشکولی آن را در سال محمودی، تقی

هر پاسخ دهنده )هر یك از والدین(، در  در این پرسشنامهکردند. 

که با  کندمیکسب  211 حداکثرو  51مجموع امتیازی بین حداقل 

 011تا  21وی، امتیازی بین  ایرسانهامتیاز نهایی سواد  ،2تقسیم آن بر 

 پرسشنامه را پینتریچ و دگروت قابلیت اعتماد و درستیخواهد بود. 

زمون پرسشنامه با انجام آ یت اعتمادقابلکردند. در ایران  تأیید( 0111)

 نفره محاسبه گردید و آلفای کرونباخ 02بازآزمایی در یك نمونه 

صوری و محتوایی و هماهن ی  درستیهمچنین . به دست آمد 01/1

 ی کردند. بیشترین همبست تأییدآن را متخصصان  هایمؤلفهدرونی 

و  02/1 ایرسانهدرونی بین بعد شناختی و زیبایی شناسی با سواد 

به دست  22/1 ایرسانهکمترین همبست ی بین بعد اخالقی با سواد 

 25/1 بارعاملیآمد. نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد که بعد اخالقی 

 شناختیبعد  و 00/1 )عاطفی( احساسی، بعد 05/1 شناسیو بعد زیبایی 

درصد اشتراک دارند که این عامل  01دارد و در مجموع  03/1

در پژوه  حاضر نیز برای  .دنامی ایرسانهسواد  توانمیرا مشترک 

ها از روش پایداری درونی استفاده شد که مبنای آن درستی گویه

هاست. برای سنج  قابلیت اعتماد از روش سازگاری درونی گویه

 بدست آمد. 12/1آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 

 هايافته

ی اوصیفی این پژوه  میان ین سواد رسانههای تباتوجه به یافته

میان ین ان یزش پیشرفت تحصیلی برابر با بدست آمد و  12/040

 پژوه  سؤالهای مربوط به بود. در ادامه به بررسی یافته 51/00

 شود.پرداخته می
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ت ان یزه پیشرف با ی والدیناضریب همبست ی بین سواد رسانه .0جدول

 آموزاندان  تحصیلی

 سطو معناداری ضریب همبست ی تغیرهام

 12/1 330/1 ی کلاسواد رسانه

رعایت اصل صداقت در فضای 

 مجازی و رسانه
511/1 115/1 

اجتناب از تجسس در امور شخصی 

 دی ران در رسانه و فضای مجازی
101/1 111/1 

رعایت اصول اخالقی در رسانه و 

 فضای مجازی
010/1 222/1 

تك حرمت در اجتناب از توهین و ه

 فضای مجازی و رسانه
315/1 110/1 

تنفراز خشونت در فضای مجازی و 

 رسانه
320/1 120/1 

حمایت از حیوانات و محیط زیست در 

 فضای مجازی و رسانه
322/1 122/1 

حس هم نوع دوستی در فضای 

 مجازی و رسانه
022/1 300/1 

های فرهن ی در توانایی درک زیبایی

 رسانه
012/1 002/1 

 یهامهارتآشنایی با اینترنت و 

word ،Excel  وAccess 
220/1 111/1 

توانایی تمیز اخبار موثق از کذب در 

 رسانه و فضای مجازی
002/1 202/1 

 

 

ه بین دهد کنتایج حاصل از ضریب همبست ی پیرسون نشان می

و ان یزه پیشرفت تحصیلی در سطو کمتر از  والدین ایسواد رسانه

ه مستقیم معنادار وجود دارد بدین معنا که با افزای  سطو رابط 10/1

 ان یزه پیشرفت تحصیلی فرزندان افزای  ، ای والدینسواد رسانه

ابعاد رعایت اصل صداقت و اجتناب از توهین و همچنین یابد. می

هتك حرمت و تنفر از خشونت در فضای مجازی و حمایت از 

کمتر از  ت تحصیلی در سطوحیوانات و محیط زیست با ان یزه پیشرف

رابطه مستقیم و معنادار دارد. بدین معنا که با افزای  سطو ابعاد  14/1

آموز نیز افزای  تحصیلی دان ذکر شده در والدین، ان یزه پیشرفت

بینی مقدار واریانس ان یزه پیشرفت همچنین برای پی د. یابمی

ن و توهی رعایت اصل صداقت و اجتناب از) تحصیلی توسط ابعاد

هتك حرمت و تنفر از خشونت در فضای مجازی و حمایت از 

ای، از رگرسیون چندگانه به سواد رسانه (حیوانات و محیط زیست

 روش گام به گام استفاده گردیده است.

های رگرسیون چندگانه گویای این بود که هر چهار بعد یافته

حصیلی ت تداری برای ان یزه پیشرفبین معنیای پی سواد رسانه

یشرفت بینی متغیر مالک )ان یزه پبودند که به طور مستقیم به پی 

 صلا ای بعد رعایتتحصیلی( پرداختند. از بین ابعاد سواد رسانه

ینی با برسانه دارای بیشترین قدرت پی  و مجازی فضای در صداقت

 از اجتناب بعد ( بود.p≤110/1) 322/1ضریب استاندارد رگرسیون 

رسانه دومین متغیر پی   و مجازی فضای در حرمت كهت و توهین

 220/1بینی کننده ان یزه پیشرفت تحصیلی با ضریب رگرسیون 

(114/1≥pو بعد تنفراز ) ن رسانه به عنوا و مجازی فضای در خشونت

 011/1بینی بین با ضریب استاندارد پی سومین متغیر پی 

(114/1≥pو حمایت ) مجازی فضای در زیست محیط و حیوانات از 

بینی کننده دارای ضریب پی  مؤلفهرسانه به عنوان چهارمین  و

 ( بود.p≤114/1) 010/1بینی استاندارد پی 
 

 ایهای سواد رسانهبینی ان یزه پیشرفت تحصیلی از طریق مؤلفه. رگرسیون پی 2جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t داریسطو معنی 
B بتا ارخطای معی 

 111/1 423/02 - 105/1 325/02 )ثابت(

 112/1 123/4 322/1 135/1 115/1 رعایت اصل صداقت در فضای مجازی و رسانه

 115/1 435/5 220/1 131/1 103/1 اجتناب از توهین و هتك حرمت در فضای مجازی و رسانه

 110/1 254/3 011/1 121/1 123/1 تنفراز خشونت در فضای مجازی و رسانه

 111/1 102/3 010/1 120/1 124/1 حمایت از حیوانات و محیط زیست در فضای مجازی و رسانه

 

 

 گيریبحث و نتيجه

 زهیبا ان  یاسواد رسانه نیرابطه ب هدف این پژوه  تعیین

تیجه اولین ن بود. آموزان دوره دوم متوسطهدان  یلیتحص شرفتیپ

ت ای با ان یزه پیشرفانهپژوه  نتایج نشان داد که بین سواد رس

رابطه مستقیم معنادار وجود دارد،  10/1تحصیلی در سطو کمتر از 

فت ی میزان ان یزه پیشرارسانهبدین معنا که با افزای  سطو سواد 

یابد. این نتیجه با نتیجه پژوه  آموزان افزای  میتحصیلی دان 

 ده و با( همسو بو0310زاده )( و تقی0315کرمانشاهی و همکاران )
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 آن همخوانی دارد.

میز ای قدرت تشخیص، تتوان گفت که سواد رسانهدر تبیین می

های متنوع را در این عصر و نقد اطالعات دریافتی از رسانه

 (، هر چقدر این2101دهد )سیوبسی و الباش، الکترونیکی افزای  می

توانند  یای در والدین افزای  پیدا بکند همانقدر متوانایی سواد راسنه

شیوه تربیتی صحیو و مؤثری را برای تربیت فرزندان اتخاذ بکنند، اگر 

فرزندان از طرف والدین به درستی تربیت شوند و در مورد آموزش 

و یادگیری به خوبی مورد حمایت واقع بشوند، دان  آموزان نیز در 

 توانند ان یزه پیشرفتزمینه ان یزش تحصیلی رشد کرده و می

 (.2100یی داشته باشند )آستین، آستین، فرنچ و کوهن، تحصیلی باال

ر ای منجر به کنترل هرچه بیشتر و مفیدتارتقای سطو سواد رسانه

در راستای استفاده صحیو از تکنولوژی شده و همچنین ارتباط بیشتر 

و مثمرثمرتری با اولیای مدرسه فرزندان در راستای کنترل و مشارکت 

اهند شد، همچنین بهبود و ارتقای سواد ایشان خودر امور تحصیلی

ای والدین منجر به فراهم شدن هرچه بیشتر رفاه مالی برای رسانه

اعضای خانواده و در بیشتر موارد فراهم آوردن امکانات آموزشی بهتر 

و بیشتر برای فرزندان و در نتیجه در اغلب مواقع بهبود و افزای  

رف دی ر از آنجا که ان یزش تحصیلی فرزندان خواهد شد. از ط

مدرسه بعد از خانه مهمترین نهادی است که در رفتار و کردار و 

ا توان بیمدگرگونی عواط  نوجوانان نق  اصلی را به عهده دارد، 

برنامه ریزی صحیو و با مشارکت معلمان و والدین، حس همکاری، 

آداب اجتماعی، حل و رفع مشکالت و همینطور ان یزه پیشرفت 

پرورش داد. فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس  آنهاا در تحصیلی ر

آموزان نتایج مطلوب بدون جلب توجه و همکاری اولیای دان 

یرپذیری فرزندان از عامل خانواده بی  از سایر تأثنخواهد داشت؛ زیرا 

عوامل است از این رو باید هرچه بیشتر افکار و نظریات اولیا و معلمان 

ندان به هم نزدیك شود و انتظارات و در جهت شناخت بهتر فرز

ی هاتالشروشن گردد تا  کامالًتوقعات هرکدام نسبت به همدی ر 

آموزشی به نتایج مفیدی برسد. اهمیت و نق  آموزش و پرورش در 

بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که 

طی محیجامعه و اولیای دان  آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه 

ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد رشد دهنده، پویا و زمینه

برای فرزندان آنها باشد. مسئله مشارکت والدین از اهمیت زیادی 

برخوردار است. امروزه تنها حضور فیزیکی والدین و رفت و آمد 

ایشان به مدارس فرزندانشان جهت مشارکت و کنترل وضعیت 

نیست. اهمیت اصل آگاهی و سطو سواد  یکاف آموز،تحصیلی دان 

ی( به قدری است که نتایج تحقیقات ارسانهسواد  )خصوصاً ینوالد

بسیاری حاکی از این واقعیت است که والدینی با آگاهی و سطو سواد 

ی باالتر، در امر مشارکت و کمك به ارتقای ان یزه پیشرفت ارسانه

ند کنیمل تحصیلی فرزندان خود بطور چشم یری موفق ترعم

( 0300(. در پژوهشی که توسط حلیمه خوری )0310)ساروخانی، 

یر ارتباط اولیا با مدرسه در پیشرفت تأثانجام شد نتایج نشان از 

شمار  به مؤثریر مستقیم داشته و عامل تأثتحصیلی دان  آموزان 

( انجام شد، 0315) یکالمرود. همچنین در پژوهشی که توسط یم

که هرچه سطو سواد و آگاهی والدین بیشتر باشد؛  نتایج نشان داد که

 عمل کنند. مؤثرترتوانند در پیشرفت تحصیلی فرزندان یم

زه بینی ان یدر پی  یاسواد رسانهنتیجه بررسی سهم ابعاد 

آموزان نشان داد که ابعاد رعایت اصل پیشرفت تحصیلی دان 

 صداقت در فضای مجازی، اجتناب از توهین و هتك حرمت در

فضای مجازی و رسانه، حمایت از حیوانات و محیط زیست در فضای 

حس هم نوع دوستی در فضای مجازی و رسانه با  مجازی و رسانه و

رابطه مستقیم و  14/1ان یزه پیشرفت تحصیلی در سطو کمتر از 

معنادار دارند. بدین معنا که با افزای  سطو ابعاد ذکر شده، ان یزه 

روش  یابد. همچنین ازیموزان نیز افزای  آمپیشرفت تحصیلی دان 

بیان  2رگرسیون چندگانه به روش گام به گام که نتیجه آن در جدول 

درصد  01شده است، متغیر رعایت اصل صداقت در فضای مجازی، 

کند. این یم بینیاز واریانس متغیر ان یزه پیشرفت تحصیلی را پی 

(، ازسینا 2101)ی سوزوکی هاپژوه نتیجه با نتایج حاصل از 

 ( همخوانی دارد.0301( و آشتیانی )2101)

مك لند بر این باور است که ان یزش پیشرفت یك ویژگی 

 باشد و توسط تجاربیمشناختی و هیجانی است که در درون انسان 

گردد. فرآیندهایی که رفتار را نیرومند و هدایت یماولیه تعیین 

شوند. ان یزه نیز یماشی کنند از نیروهای درون فرد و محیط نیم

بر این کند؛ بنایمفرایندی درونی است که رفتار را نیرومند و هدایت 

ان یزه اصطالحی کلی برای مشخص کردن زمینه مشترک بین نیازها، 

و هیجان است. ان یزه پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از  هاشناخت

ذر از سدها گهای اکتسابی و گرایشی همه جانبه برای یزهان مهمترین 

های تحصیلی را جهت یتفعالونیل به اهداف و آرزوها، رفتار و 

دهد. با این ان یزه افراد تحرک الزم را برای به پایان رساندن یم

موفقیت آمیز تحصیل، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از 
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ت کنند تا باالخره بتوانند موفقیشایست ی در کار خود را دنبال می

م را در امر یادگیری و تحصیل کسب نمایند. ان یزه پیشرفت باعث الز

ود و از شریزی صحیو در حین تحصیل میتحرک و پویایی و برنامه

تواند بر روی موفقیت تحصیلی فرد تأثیرگذار باشد. در این طریق می

آموزان و دانشجویان، ان یزه پیشرفت تحصیلی از اهمیت مورد دان 

 که می تواند بر آینده تحصیلی و شغلی دان  خاصی برخوردار است

مینوگویا، هاتچینسون، گلیوس و ویلسون، واقع بشود ) مؤثرآموزان 

کند و یمآموز در آن رشد (. از سوی دی ر بستری که دان 2101

والدین او چه از لحاظ سطو انواع سواد و همچنین جای اه و منزلت 

ن، ی و اقتصادی والدیاجتماعی و همینطور پای اه و وضعیت معیشت

موزان آتوانند تأثیرگذار در ان یزه و رغبت تحصیلی دان هم ی می

 واقع گردند.

به دلیل انجام پژوه  در مدارس متوسطه شهر تهران، تعمیم نتایج 

به دست آمده به سایر جوامع آماری باید با احتیاط انجام گیرد. با توجه 

 شود که:یمهای پژوه  پیشنهاد به یافته

. معلمان نباید هیچ ونه پی  داوری نسبت به طبقات مختل  0

اجتماع داشته باشند و شایسته است که تنها سطو علمی فرهن ی هر 

آموز را به خوبی درک کنند و با هریك، به روش خود و با دان 

توجه به مقدار وقت الزم به آموزش بپردازند تا موفقیت تحصیلی و 

آموزان تسری پیدا کند. معلمان ان احساس ناشی از آن به همه د

همچنین باید به این نکته واق  باشند که میزان درک هر دان  آموز، 

مالک اصلی پیشرفت اوست و باید روش تدریس مناسبی انتخاب 

آموز، استفاده الزم و کافی شده کرد تا از همه نیروهای بالقوه دان 

 باشد.

 هاخانواده آموزش برای مشاوره یهاکالس شودیم . پیشنهاد2

 و تحصیل به نسبت خود تشویق فرزندان و گذاریسرمایه برای

 ضمن هاخانواده تا شود تشکیل تحصیلی ان یزه افزای  همچنین

 بوده تحصیل امر برای خود فرزندان مشوق هاروش این با آشنایی

 .بزنند رقم آنان را برای روشن اییندهآ و

والدین و حتی  یارسانه سواد سطو رفتن باال جهت یابرنامه. 3

 برای با تشویق کارورزی یهادوره مثال برای گردد. اتخاذ معلمان

 طراحان توسط درسی کتب مطالب اینکه یا شود برگزار معلمان

معلمان  یارسانه سواد به نیاز که طراحی شود یاگونه به آموزشی

 .باشد و والدین

 

 منابع

  دان یریادگیبر  یمشارکت یزش سازآمو تأثیر(. 0301) دیناه ،یانیآشت

 .55-24(، 0) 1 ،یآموزش هاینوآورینشر  .آموزان

های اجتماعی ای و با آسیبرابطه سواد رسانه(. 0310) علی محمد زاده،تقی
ی، روانشناس نامه کارشناسی ارشدپایان .نو پدید فضای مجازی

 دانش اه فردوسی مشهد.چاپ نشده، 

 رینق  اولیا و همکاری آنان با مدرسه و تأث .(0300حلیمه خوری، ابراهیم )
 نامه کارشناسی، پایانآموزانآن در پیشرفت تحصیلی دان 

 دانش اه گنبدکاووس. چاپ نشده، ارشد روانشناسی،

 . تهران:شناسی وسایل ارتباط جمعیجامعه(. 0310باقر ) ساروخانی،

 انتشارات اطالعات.

. تهران: یآموزش یابیسنج  و ارزش ،یریگاندازه(. 0310اکبر )سی ، علی

 انتشارات دوران.

بررسی رابطه مشارکت اولیا در امور مدارس و  .(0301شیخی، فاطمه )
وم نامه کارشناسی علپایان، آموزانپیشرفت تحصصیلی دان 

 دانش اه گنبدکاووس.چاپ نشده، تربیتی، 

و  مشارکت مردم در آموزش یعمل هایراه(. 0302) رضا یعصاره، عل

پرورش. مجله فرهنگ و مشارکت مردم در آموزش و پرورش، 

 .41-31(، 2) 202، مجله فرهنگ و مشارکت

(. نق  فرهنگ 0310اکبر ) ،عطادخت ؛لوفرین ی،لیکائیم ؛دیوح ی،فالح

 رفتشیپ زهیان  ینیب یدر پ یمیمدرسه و خودتنظ یسازمان

 .031-003 ،(2)0 ،مدرسه یروانشناس. یرستانیآموزان دبدان 

، ترجمه بلیغ، ناصر ایدرآمدی بر سواد رسانه(. 0114کانسداین، دیوید )

 (، تهران: اداره کل تحقیق و توسعه صدا.0311)

 یاثربخش ی(. بررس0315) یمهد ی،بدل ؛بایفر ،نیعزالد ؛فاطمه ی،کرمانشاه

 یتفکر انتقاد یهابر مهارت ایرسانهآموزش سواد 

، یتیپژوهشنامه ترب یهشپژو - یفصلنامه علمآموزان. دان 
00(54)، 04-011. 

آن در  یرنق  اولیا و همکاری آنها با مدرسه و تأث .(0315کالمی، زبیده )
 نامه کارشناسی ارشدپایان. پیشرفت تحصیلی دان  آموزان

 دانش اه گنبدکاووس. ، چاپ نشده،روانشناسی

 ی. اثربخش(0310) اصغر یی،آقا ؛دیحم ،آت  پور ؛هیمرض ی،عیرسمیم
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 یکارشناس نامهانی. پاآنان یشغل زشین و ا رانیدب ایرسانه



 0310آبان( )پاییز، 01 ، شماره00دوره                                                                                                                       وانشناختی                      مجله علوم ر

 

888 

 
 

 

 مشهد. یدانش اه فردوس نشده، ، چاپارشد

نامه انی. پاهاو نق  خانواده یاسواد رسانه یبررس .(0310) احمد ،یوصال
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