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سواد رسانه ای با  ابعاد شناختی، احساسی، زیبایی شناختی و اخالقی رابطه 

 فیلترینگ اطالعات در فضای مجازی 
 

 1کیتاج  هی ، دکترسم2فرکوش نداریروزدی، دکتر ف *1رومندین الی، دکتر ل1یکوه ومرثیک

 ایران  تهران، ، اسالمی ازاد دانشگاه شرق، تهران واحد ، ارتباطات علوم گروه .1
 ران ی، تهران، ا ی، دانشگاه ازاد اسالمغرباطات ، واحد تهران وم ارتب گروه عل .2

 ( 1399/ 04/04ریخ پذیرش: ات، 1399  /02/ 02 تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

  تلویزیدو،  راییدو مانند  2تنها شامل رسانه های سنتی  1سانه هاامروزه ر
 جهانینیستن  بلکه ینیای امروز به عنوا، یک یهک ه   روزنامه  مجله و...

 کده  مدی باشد نیدز    4و فضای مجازی  3رسانه های اجتماعی  تحت تاثیر
ه افرای جامعدفرهنگ  ارزش ها و اعتقایات نقشی پررنگ یر شکل یهی  

 .(1) یارن 
 مدی ایفا جامعه تحکیم یر ای برجسته نقش ها رسانه امروز  ینیایِ یر

 کری، سرگرم و یای، آموزش بخشی ،  آگاهی ها  رسانه وظایف کنن  

 کندونی شدرای  از تدا کنند  می کمک افرای به ها رسانه .است افرای

 5اجتمداعی و فرهنگدی تدثثیرِ ها رسانه(. 3  2) شون  مطلع ینیا اطراف 

 کده شا، ذاتی قابلیت یلیل به و گذارن  می جامعه روی بر ق رتمن ی

 یر بگیرند   قدرار جامعده افدرای از زیدایی ع ة یسترسِ یر توانن  می

 آگاهی و عمومی افکار یای، شکل و پیام انتقال برای اریوم  از بسیاری

  .گیرن  می قرار استفایه موری بخشی
 
 
 

 
 اخبدار  :ازجملده مختلدف اهد اف  بدرای میتوانند  گروهدی هایِ رسانه

 .گیرن  قرار استفایه موری تبلیغات و سرگرمی سیاسی  آگاهی آموزش 

 تحدت را ذهن و گوش چشم  هِمزما، طور به ها رسانه که آنجایی از

 یر. نیسدت تثثیرگذار آنها ان ازه به چیزی هیچ می هن   قرار خوی تثثیرِ

 آنست بگیرن  عه هبر بای  ها رسانه که بزرگی رسالت پیشرفته  جوامع

 اند از تفرقده و گروهدی حزبدی  گرایشات از و کریه آگاه را مریم که

 (. 4آورن ) عمل به جلوگیری
و فضدای وز توسد  رسدانه هدای اجتمداعی با توجه به اینکه انسا، امدر

بسدیار از اهمیدت  6مجازی احاطه شد ه اسدت یاشدتن سدوای رسدانه ای
یهده اسدت کده بده   4ش از  سوای رسانه ای  بیبرخوریار است.    بیشتری

عنوا، یکدی از کارآمد ترین ابزارهدای نتدارتی و هدویتی  مدوری توجده 
ه نهایهدای مستقیم و غیر مستقیم کشورها  سیاست گدذارا، و بده وید 

 ( 5آموزشی قرار گرفته است. )
 
 

 چکیده

گویی به ایدن سدوال ق پاسخاین تحقی شوی.  ه ف ازپ ی ه نوینی با عنوا، فیلترینگ اطالعات یر شبکه های اجتماعی انجام میامروزه  زمینه:  
 وجوی یاری؟  رابطه  ی رسانه ای و فیلترینگ اطالعات یر فضای مجازی سواابعای که آیا بین   استاصلی  
می باش . جامعه آماری این تحقیق یانش آموزا، مقطع یبیرسدتا،   گیهمبست-روش پ وهش آ، توصیفیکاربریی است و    پ وهشین  ا:  روش

ار به عنوا، نمونه انتخاب شد ن . ابدز ای طبقهونه گیری با روش نم نفر بر مبنای فرمول کوکرا، 332از این تع ای  شهر ایالم و یهلرا، بویه ان   
ضریب همبسدتگی آزمو، کالموگروف اسمیرنف و ار توصیفی و استنباطی )از آم . یایه ها با استفایهبوی  محقق ساخته  گریآوری یایه ها پرسشنامه

 تحلیل ش ن . SPSS نرم افزار با  پیرسو،(
و ارتبدا  وجدوی یاری مثبت و معنایاری سوای رسانه ای و فیلترینگ اطالعات یر فضای مجازی رابطه  بین تحلیل یایه ها نشا، یای که    ها:یافته

 . ت بویا فیلترینگ اطالعات ق رتمن  تر از ابعای  ارتبا  ابعای زیباشناختی و حسی با فیلترینگ اطالعاب و شناختی  اخالقیبین ابعای 
تعاملی و به هم پیوسته قرار یارن  که مدی توانند  فیلتریندگ اطالعدات یر فضدای مجدازی را ابعای سوای رسانه ای یر پیوستاری :  نتیجه گیری

 .القی بیش از سایر ابعای ه ایتگر فیلترینگ اطالعات یر فضای مجازی استاخبع  ه ایت کنن . بر اساس این تحقیق 
 
 سی و زیباشناختیواخالقی  ابعای احسا شناختیابعای فیلترینگ    سانه ای سوای ر: واژگانلیدک

 Leila.niromand@gmail.comنویسن ة مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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ای محصول یک نگرانی است. این یانش یر بستر یر حقیقت سوای رسانه
ای سدت. هدر چند  بعد ها سدوای رسدانهیغ غه و نگرانی به وجوی آم ه ا

های آ، را باید  یر مسیرهایی ییگر را هم پیمویه اما به هر حدال ریشده
 ( 6نگرانی جستجو کری.)

افرای واژه »سوای« را با  احبنترا، علم ارتباطات  گاهر برخی ص مطابق نت
خواند ، و آ، را معدایل تواندایی    و  مرتب  مدی یانند های چاپی    رسانه

 نیز  یر مواجهده بدا رسدانه هدای ییگدریو گاه    کنن   ی مینوشتن قلم ا
« بس  مدی 7و تلویزیو،  این اصطالح را به »سوای بصری  همچو، فیلم
نخواه    باش یرک آیاب بصری و روایی مشکل یاشته   ریفری  یهن . اگر  
یر  ( 7کند  .)های تلویزیو، یا فیلم چیدز زیدایی یرک    از برنامه  توانست

که  چه  طرف ار  قد رت رسدانه ها)رسدانه مد ار(   هر  صورت می بینیم  
باشیم و چه طرف ار هوش مخاطبا، )مخاطدب مد ار(   احتمدار یر ایدن 

یاشت که هر چه مخاطب آگاه تر باشد   امکدا، نکته اتفاق نتر خواهیم 
 (8.)تاثیر پذیری کورکورانه او از رسانه ها کاهش بیشتری می یاب 

ی مجموعه مهارت هدایی اسدت کده بده سوای رسانه ای به معنبنابراین   
مخاطبا، امکا، می یه  تا ضمن یسترسدی و خلدق اندوای پیدام هدای 

هفته یر پیام هدا ارزش های ن  انگیزه ها وبه بازشناسی مالکیت     ارتباطی
و با رویکریی انتقایی به تنتیم رژیم مصرف انوای پیام های   یست یابن 

انایی یسترسی  تحلیل  ارزیدابی و تو. به بیانی ییگر  (9) ارتباطی بپریازن 

 .(10)ای سدوای رسدانه ای اسدتهای متنوی رسدانهها یر قالبتبایل پیام
 س  مفهوم سوای  به طوری که شاملای جنبشی است برای بسوای رسانه

ای بده شدوی  سدوای رسدانههای ق رتمن  الکترونیکدی و چداپی میرسانه
کل گرفته از تصدویر  کن  معانی موجوی یر فرهنگ شمخاطب کمک می

ای د کالم و ص ا را فهم  تولی  و تبایل کن . یک مخاطب باسوای رسدانه
های تواند  رسدانهد می هر کسی فرصت یارا بوی، این نوی سدوی را یاری

  (.11چاپی و الکترونیکی را رمزگشایی  ارزیابی  تحلیل و تولی  کن .)

مدی شدوی. بدا  سوای رسانه ای بخشی اساسی از فضای مجازی محسوب
توجه به لزوم قرار یای، سوای رسانه ای یر چهارچوبی علمدی کمیسدیو، 

نشدا،  1کل چهارچوبی را مطرح کری که یر شد 2020اروپا یر استرات ی 
نمایشی عینی از رواب  میا، سوای رسانه ای با یایه ش ه است. این شکل 

ا، مدی متغیرها و مفاهیم اجتماعی  فرهنگی  اخالقی و آموزشی  را نشد
به بیا، ییگر یر این شکل چهارچوب سدوای رسدانه ای بدا عناصدر   یه .

عناصدری مختلف به عنوا، یک ارزش استرات یک مدرتب  شد ه اسدت. 
هرون ی فعال  تواندایی هدا و مهدارت هدای مهدم و مشارکت و ش  چو،:

خالق  آموزش رسانه ای. ایدن مفهدوم آخدر مفهدومی اسدت کده یر آ، 
برای توسعه شاخص های خدا  سدوای رسدانه سازما، های بین المللی 
 .ای به آ، توجه می کنن 

 
 

 
 ( 12)ای در فضای مجازیعناصر مرتبط با سواد رسانه : 1 نگاره

 
سوای رسانه ای چن  بع ی است. وقتی یرباره اطالعات فکر مدی کندیم   

مقالده و مجلده معمورً به واقعیت هایی از قبیل کتاب یرسی   روزنامده  

اما این تنها یک ندوی از اطالعدات و محتدوای شدناختی  .فکر می کنیم

ا اطالعدات را از سوای رسانه ای مستلزم این است که نه تنهدا مد .است

ی به یست بیاوریم بلکه اطالعات را از ابعدای منابعی بیش از منابع شناخت
عبدارتی   بده    نیز بررسدی کندیم.  10و اخالقی  9  زیبایی شناختی  8عاطفی

  اخالقدی و زیبدایی شدناختی عداطفیبع  شناختی     4سوای رسانه ای از  
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 طده هدایروی حیبدر هر یک از این چهار بعد   . (9تشکیل ش ه است)
 :یرکی متفاوتی تمرکز یارن 

حیطه شناختی به فراین های ذهنی و فکری مربو  می شوی کده همدا، 
ساختن منتهی می   بع  عقالنی است و به ایجای مضمونی غنی یر فراین 

حوزه شناختی به اطالعات مربو  به واقعیت اشاره یاری مثل تاریخ . شوی  
اطالعات شناختی مواریی هستن   ها   نام ها   تعریف ها و مواری مشابه.

 .که یر مغز جای یارن 

حوزه عاطفی حاوی اطالعاتی یر   ریۀ بیرونی ایراک است.  عاطفیحیطه 
  نفرت   عصبانیت   خوشبختی و ناامید ی موری احساسات   مانن  عشق 

اطالعات عاطفی را به عنوا، اطالعاتی که یر قلدب زند گی مدی  .است
برخدی  . س اوقات خوشی   تدرس   خجالدتکن  تصور کنی . مثل احسا

افرای یر مواجهه با رسانه توانایی کمی برای تجربه یک هیجدا، یارند    
انوای احساسات را یر آنهدا  یر حالی که برخی ییگر نسبت به عالئمی که

به عنوا، مثال   همده مدا تواندایی  .ایجای می کن  بسیار حساس هستن 
رت و احساسات قدوی ییگدر را یرک احساس خشم   ترس   شهوت   نف

تولی کنن گا، از نمایهای قابل تشخیص برای ایجای ایدن مدواری  .یاریم
یرجده بداریی از  استفایه می کنن   بنابراین برای یرک و فهم نیازی بده

اما برخدی از مدا یر یرک زیرمجموعده هدای بیشدتر مانند  .  سوای ن ارن 

 .ر از ییگرا، هسدتیمگمراهی   سریرگمی   سرسختی و غیره بسیار بهت

آنچده یر ارایه پیام یر موری این احساسات به مهارت آفرینن گی بیشتر از 

یرک ایدن  .یاری نیاز یی ه می شوی  نویسن گا،   کارگریانا، و بازیگرا،

 (13).احساسات ظریف  به سوای بارتری یر مخاطب نیاز یاری

ه ای از یی گاه حیطه زیباشناختی به توانایی یرک و شناخت مفاهیم رسان
حوزه زیبایی شناسی حاوی اطالعاتی یر مدوری نحدوه   هنری اشاره یاری.

 ک ام ه باره اینکبنیانی را برای قضاوت یرتولی  پیام است. این اطالعات  
نویسددن گا،   عکاسددا،   بددازیگرا،   رقصددن گا،   طنزنددوی  هددا   

هنرمند ا،  خوانن گا،   موسیقی انا،   آهنگسازا،   کارگریاندا، و سدایر
. اطالعدات زیبدایی شناسدی را بده عندوا، فراهم می کنن   هستن    بهتر

قرار یاری تصدور کنید . برخدی از مدا   فریاطالعاتی که یر چشم و گوش  
خوبی برای گفتگدو یدا ترکیدب موسدیقی یاریدم. برخدی از مدا   گوشهای

 . (13)چشما، خوبی برای  نور   ترکیب عکاسی یا حرکات چشم یاریم
وانایی یرک و یریافت ارزش های نفهتده یر پیدام هدا قی به تحیطه اخال
حوزه اخالقی حاوی اطالعاتی یر موری ارزش هدا اسدت. بده   اشاره یاری.

ا، عواملی یر وج ا، یا روحتا، نگاه کنی . ایدن اطالعات اخالقی به عنو
نوی اطالعات   اساس تصمیم گیری یر موری یرست و نایرست برای فری 

ما یقیق تر و تصفیه ش ه تر باشد    مدی   عات اخالقیهرچه اطال  است.
توانیم ارزشهای پیامهای پیام رسا، یر رسانه ها را عمیق تر و یقیق تدر 

یک فدری بدا سدوای رسدانه ای بدار بتواند  یرک کنیم. طول می کش  تا 
 اطالعداتمضامین اخالقی را به خوبی یرک کن . شما باید  بتوانید  بده 

بتوانید  قضداوت اخالقدی خدوی را یر کنی  تا    عهرا بررسی و مطالگذشته  
یک شخص با سطح سوای رسانه ای بار  مدی .  سطحی بارتر قرار یهی 

ممکن اسدت . ب ین معنا که   ا کنیت ها را از تثثیرات آنها ج  شخصتوان

  امدا اقد امات او را منفی باشد یک شخصیت خا     یی گاه فری یرباره  
یعنی قضداوت شخصدی خدوی را از    انب متناسب با ارزش های اخالقی  

ی یید گاه یدک مشاه ه خدوی را تنهدا رو چنین فریی واقعیت ج ا کن  .
ای زیدایی شخصیت متمرکز نمی کن  بلکه سعی می کن  با شخصیت ه

ال آنهدا را یر طدول یوره تجربده   پیامد های اعمدهم لی کن  تدا بتواند
 . (13) کن

یر عاتی را از هدر چهدار بعد  سوای رسانه ای بای  اطالیر کل بای  گفت:  
کن است یر تماشای یک فیلم بتوا، بسدیار بربگیری. به عنوا، مثال   مم

 گاه کدارگریا، و و حقایق زیدایی یربداره تداریخ ژاندر   یید  تحلیلی بوی
 مناسدب یک واکنش عاطفیفری نتوان  . اما اگر یایموضوی زیرمجاز ارائه  

 نه ای وی بار نیست.بی شک هنوز سطح سوای رسا    ایجای کنرا 
 م یریتاز ابعای سوای رسانه ای می توان  به عنوا، معیاری برای هر یک  
 ایه قرار گیری.آنها یر فضای مجازی موری استف  12و فیلترینگ  11اطالعات

فیلترینگ یکی از ت ابیر پاریش اطالعات یر فضای مجدازی اسدت کده 
ی خاصی را ایجای یر یسترسی به محتوا ها یا وب سایت ها  13مح وییت

ی توان  توس  وال ین  مربیا، و م یرا، مد ارس  می کن . این پاریش م 
را یانشگاه ها  کتابخانه ها و یر سطح کال، توس  حکومدت هدا بده اجد

یرآی . یریل اصلی برای پاریش و فیلتریندگ اطالعدات اسدتان اریهای 
 اجتماعی  مسائل اخالقدی و تضدمین امنیدت ملدی ذکدر مدی شدوی امدا
مصاییق آ، به هیچ عنوا، موری توافق همگا، نیست و هدیچ اسدتان اری 

لدی بین المللی مشترکی یر این رابطه از سدوی سدازما، هدای بدین المل
ت. بنابراین هر فری  گروه یا کشوری بدر اسداس نقطده پیشنهای نش ه اس

نترهای شخصی و فرهنگی خوی بدرای پداریش و فیلتریندگ یایه هدا 
 (. 14ن  )برنامه ریزی می ک

بر آ، ش  تا به بررسی رابطه   پ وهش حاضربا توجه به آنچه گفته ش   
  با   )شناختی  حسی  زیبایی شناختی و اخالقی(  سوای رسانه ایابعای  میا،  

بپریازی و  شبکه های مجازی  یر  توس  خوی شخص  فیلترینگ اطالعات  
توس   اطالعات  فیلترینگ  یر  بیشتری  نقش  بع   ک ام  که  کن   بررسی 

 . اطبا، ایفا می کن مخ
 

 روش 
همبستگی می -این پ وهش کاربریی است و روش پ وهش آ، توصیفی

باش . جامعه آماری این تحقیق یانش آموزا، پسر مقطع یبیرستا، شدهر 
نفر بر مبنای فرمول کوکرا، با  332ایالم و یهلرا، بویه ان  از این تع ای 

 2شد ن . یر جد ول  عنوا، نمونه انتخاب روش نمونه گیری طبقه ای به
 تع ای افرای یر جامعه و نمونه مشخص ش ه . ارس و م 
 

 حجم نمونه و جامعه آماری پژوهش: 1جدول 
 ردیف نام دبیرستان  جامعه آماری حجم نمونه

 1 باقرالعلوم 211 29

 2 رجایی 264 36

 3 زین العاب ین 65 9

 4 حسابی 253 34
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 5 رازی 186 25

 6 چمرا، 254 34

 7 شهریاری 270 37

 8 مفتح  249 34

 9 مطهری 125 17

 10 امام خمینی یهلرا، 90 12

 11 شهی  م رس 88 12

 12 باقرالعلوم 90 12

 13 پویا 110 15

 14 سی احم خمینی 95 13

 15 امام صایق)ی( 92 13

 16 جمع کل 2443 332

 
اسدتفایه روایی آ، با بوی. محقق ساخته ابزار گریآوری یایه ها پرسشنامه 

بررسی قدرار گرفدت. پایدایی پرسشدنامه حاضدر بدا   تر خبرگا، موریاز ن
استفایه از روش آلفای کرونباخ بررسی ش . که یر ابت ا پرسشنامه یر بین 

نفر از جامعه آماری توزیع گریی  و بر مبنای این فرمول موری ارزیابی   30
 قرار گرفته ش ه است و به شرح ذیل می باش :

 
 
 

 پایایی بخش های پرسشنامه  : 2جدول 
آلفاااااااای  سواالت متغیر

 کرونباخ
 855/0 1-10 فیلترینگ اطالعات یر فضای مجازی

 742/0 11-14 بع  اخالقی سوای رسانه ای

 818/0 15-18 بع  زیبایی شناختی سوای رسانه ای

 768/0 19-22 بع  احساسی سوای رسانه ای

 807/0 23-33 بع  شناختی سوای رسانه ای 

 
یفی و اسدتنباطی )آزمدو، کدالموگروف یایه ها با اسدتفایه از آمدار توصد

تحلیدل  spssاسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسدو،( بدا  ندرم افدزار  
 .ش ن 

 

 هایافته
یر ابت ا نرمال بوی، یا نبوی، یایه ها کالموگروف اسمیرنف:  آزمون  

بدر   موری بررسی قرار گرفدت .  کالموگروف اسمیرنفبا استفایه از آزمو،  
از  برای گویه هدای تحقیدق بدارتره یست آم ه  سیگمای ب  اساس نتایج

بوی که نشا، یهن ة آ، است جامعه موری نتر نرمال بویه است. از   05/0
 این رویضریب همبستگی پیرسو، قابل استفایه است.

 آزمون فرضیه ها:

 تحقیق فرضیاتنتایج آزمون همبستگی پیرسون درباره  :3جدول 
  ستگی پیرسون  ضریب همب فرضیات 

 تایی   0/ 42* فیلترینگ اطالعات یر فضای مجازی  -ای رسانه ای سو 1

 تایی   0/ 61* فیلترینگ اطالعات یر فضای مجازی   -بع  اخالقی سوای رسانه ای 2

 تایی   0/ 23* فیلترینگ اطالعات یر فضای مجازی  -بع  زیبایی شناختی سوای رسانه ای 3

 تایی   0/ 35* فضای مجازی  فیلترینگ اطالعات یر   -انه ایبع  احساسی سوای رس  4

 تایی   0/ 54* فیلترینگ اطالعات یر فضای مجازی   -بع  شناختی سوای رسانه ای  5

  05/0معنایاری یر سطح  *
 

فرض اصلی  می توا، چنین استنبا  نموی که     3بر اساس نتایج ج ول  
فیل ای و  میا، سوای رسانه  رابطه  بر  مبنی  اطالعت  تحقیق   42/0تریگ 

یر و  باش   است.    05/0سطح    می  سوای  معنایار  اخالقی  بع   بین  رابطه 
( مجازی  فضای  یر  اطالعات  فیلترینگ  و  ای  زیبایی  61/0رسانه  بع    )

( بع  احساسی سوای  23/0شناختی سوای رسانه ای و فیلترینگ اطالعات )
اطالعات ) فیلترینگ  و  ای  بع  شناختی سوای رسان35/0رسانه  و  (  ه ای 

 مثبت و معنایار هستن .   05/0یر سطح  ( 54/0فیلترینگ اطالعات )
 

 ثحب
سوای رسدانه ای بده شدکل کلدی و نتایج پ وهش حاضر نشا، می یه   

همچنددین ابعددای آ، )شددناختی  اخالقددی  زیباشددناختی و احساسددی( بددا 
فیلترینگ اطالعات یر فضای مجازی یر یانش آموزا، یبیرستانی رابطده 

بطه با نقش سوای رسدانه ای یر یافته با برخی پ وهش ها یر را  یاری. این
 (. 18-15م یریت اطالعات همراستاست )

بر اساس یافته های تحقیق بع  اخالقی سوای رسانه ای بیشترین ارتبا  
چندین یافتده ای بدر اهمیدت اخدالق و را با فیلتریندگ اطالعدات یاری.  

مجدازی تاکید  یاری و بدا پایبن ی به آ، یر م یریت اطالعات یر فضای 
 (. 22-19ایی که بر این امر تاکی  یارن  همسو است )پ وهش ه

با توجه به نتایج پ وهش حاضر ضروری است تا به بررسی یی گاه هدای 
یانش آموزا، یر رابطه با فیلترینگ اطالعات و هم چنین ارزیدابی سدوای 

ی یر مد ل بده رسانه ای پریاخته شوی. چرا که تمامی ابعای سوای رسانه ا
بر اساس نتایج همچنین  ینگ اطالعات رابطه یاشتن .یست آم ه با فیلتر

به یست آم ه از تحقیق حاضر پیشنهای می شوی سازما، های متولی امر 
آموزش کویکا، و نوجوانا، آموزش سوای رسدانه ای را یر برنامده هدای 

رهنگی همچنین وال ین بای  با توجه به اصول فیرسی م ارس قرار یهن  
ترسی فرزن ا، خوی را به برخی سدایت هدا و و اخالقی خوی و جامعه یس

فضا ها مح وی کنن . همچنین آموزش اخالق می توان  نقشی پررنگ یر 
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افزایش سوای رسدانه ای و جهدت یهدی مد یریت اطالعدات یر فضدای 
 مجازی از سوی کاربرا، آ، یاشته باش .

 

 گیرینتیجه
تغییدر    شیوه هدای یدایگیری نیدز یر حدال14همگام با تحورت فناورانه

هستن  و یانش آموزا، بای  خوی به تجزیه و تحلیدل اطالعداتی بپریازند  
که با یکی یو اشاره )کلیک( به یست می آورن . ارتبا  نسل کنونی و به 
خصو  یانش آموزا، نوجوانا، با رسانه ها را نمی توا، نایی ه گرفدت. 

هدا بده  نه های سنتی با هم گرایی رسانهارتباطی که با حفظ کار به رسا
سمت رسانه های نوین می روی. با یسترسدی یاندش آمدوزا، بده مندابع 
مختلف یر فضدای مجدازی  عضدویت آنهدا یر شدبکه هدای اجتمداعی  

و یه ها فعالیت ارتباطی ییگر  از سهم فیزیکی و   15جستجوهای اینترنتی
یه می شوی. یر این مرزهای م رسه کاسته و بر مساحت مجازی آ،  افزو

آموزا، فق  به اطالعات ضروری و محتوای سالم رسانه ها میا،  یانش  
یسترسی ن ارن  و استفایة آنها تنها نمی توان  بده مدواری علمدی و مفید  
بسن ه شوی. آموزش سوای رسانه ای می توان  یاریگر آنهدا یر اسدتفایه از 

ن ارتباطی  باعث ش ه رسانه ها باش . رسانه ها به سبب فناوری های نوی
ن یانش آموزا، به عنوا، انبار اطالعات و یافته ها نگاه نشدوی. ان  به ذه

معلم هم از یک انتقال یهن ة یانش به هد ایتگر تبد یل شد ه اسدت. از 
سوی ییگر یکی از معیارها و مشخصه هدای مربدو  بده ظهدور جامعده 

صوصدی اطالعاتی  سرعت فراگیری رسانه هاست. که قلمدرو زند گی خ
ثثیر قرار یایه است. با پیشرفت هایی که یر انسا، ها را به ش ت تحت ت

فناوری های اطالعاتی و ارتباطی فراهم آم ه است  خ مات تلویزیو، به 
شبکه هایی از مؤسسات و نهایهای گستریه و یر نهایت با مداهواره هدا 
پیون  خوریه و به سهولت یر هر کجای جها، یر یسدترس قدرار گرفتده 

نه ای به وی ه بع  اخالقدی و شدناختی آ، بنابراین توجه به سوای رسا  ن .ا
لدذا  می توان  فری را یر م یریت اطالعات یر فضای مجازی یداری کند .

آنچه م  نتر قرار گرفته می شوی این موضوی است که فضای مجازی و 
 اینترنت تا چه ان ازه با سوای رسانه ای یانش آموزا، ارتبا  یاری که ایدن

ان  وابستگی یاشته باشد  و یکدی از ایدن موضوی با ابعای متفاوتی می تو
ابعای فیلترینگ اطالعات است که یر این تحقیق موری بررسی قرار گرفته 
ش ه است و یکی از عوامل کنترلی است که میتوان  سمت و سوی یانش 

 ر به آموزش سوای رسانه ای گریی . آموزا، را جهت یایه و نهایتا منج
 

 الحظه های اخالقیم
و حدق یاری  یر پ وهش حاضر اصول اخالقی رضدایت آگاهانده  اماندت

 ان .موری توجه قرار گرفتهمعنوی مولفین آثار 
 

 هنام واژه
 Media .1 رسانه 

 Classical media .2 رسانه های سنتی 

 Social media .3 رسانه های اجتماعی 

 Cyberspace .4 فضای مجازی 

 Media literacy .5 سوای رسانه ای 

 Social-cultural effects .6 اجتماعی -تاثیر فرهنگی  

 Visual literacy .7 ی بصر سوای

 Affective dimensions .8 ی عاطف  ابعای 

 Aesthetic .9 ی شناخت  ییبا یز

 Ethical dimensions .10 ی اخالق ابعای 

 Information management .11 اطالعات  تی ریم 

 Filtering .12 نگ ی لتریف

 Limitation .13 مح وییت 

 Technology changes .14 ناورانه ف  تحورت

 Search in Internet .15 ی نترنت ی ا ی جستجو

 

References 
1. Bigdeli Z, Nasiri M. (2013). Analysis of media 

literacy status of graduate students. Journal of 

Social Psychology; 8(29). (In Persian). 

2. Najafpur S. (2014). Ethics in the media; key 

challenges and national recommendations. Journal 

of Ethics in Science and Technology; 9(2): 1-9. 

(In Persian). 
3. Rabiee A, Rezania A. (2012). The pathology of the 

internet and the ethical crisis in contemporary 

societies. Journal of Ethics in Science and 

Technology; 7(4): 1-8. (In Perian) 

4. Babran S, Khaniki H, Ataherian M. (2015). Charter 

of professional ethics in the media. Journal of 

Ethics in Science and Technology; 10(4): 7-16. 

(In Persian). 

5. Hoseini SB. (2013). Media literacy the strategy of 

strengthening individual and national identity. 

Journal of National Studies; 54: 99-120. (In 
Persian). 

6. Falsafi SG. (2014). Adaptive approach to media 

literacy in developed countries. Journal of Media 

Studies; 24: 151-166. (In Persian). 

7. Nasiri B, Aghili SV. (2012). Study of media literacy 

training in Canada and Japan; Journal of 

Educational Innovation; 11: 137-159. (In Persian). 

8. Sohrabi M, Shahin A. (2012). Comparative study of 

media literacy among students of Tehran 

University and Tehran Medical Sciences. Journal 

of World Media; 7(2). (In Persian). 

9. Ghasemi T. (2011). Media literacy is a new 
approach to monitoring. Media;17(4): 85-106. (In 

Persian). 

10. Babran S, Khodaverdizadeh M. (2012).  Media 

literacy study of Tabriz citizens. Communications 

Culture; 1(2). (In Persian). 

11. Bahonar N, Chaboki R. (2014). Media literacy 

analysis based on EC model studied by the 

policies of supreme council of cultural revolution. 

Communications Culture; 28. (In Perisan) . 

12. Pérez-Escoda A, García-Ruiz R, Aggraded I. 

(2016). International dimensions of media literacy 
in a connected world. International Dimensions of 



 گ اطالعات در فضای مجازی  سواد رسانه ای با فیلترینابعاد شناختی، احساسی، زیبایی شناختی و اخالقی  رابطه   : و همکاران دکتر لیال نیرومند
 

 158 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

لو
 ع

 در
ق

ال
ل 

سا
هم

فد
ه

ه 
مار

 ش
،

3 ،
14

01
 

ه 
قال

م
شی

وه
پژ

  
 

Media Literacy in A Connected World; 2(2): 95-

106  

13. Potter J. (2015). Introduction of media literacy. 
1sted. USA: Sage Publication. 

14. Babazadeh Moghadam H, Asadi A. (2017). Basics 

of filtering internet databases; Journal of Modern 

Media Studies; 3(9): 163-194. (In Persian) . 

15. Abasi Ghadi M, Mirali Z. (2012). Media literacy 

of the print media audience in Tehran. Journal of 

Culture-Communication Studies; 13(20): 117-

130. (In Persian). 

16. Moradi S, Rajabpur M, Kian Ersi F, Hajloo N, 

Radbakhsh N. (2014). The motivations for using 

social networks; Culture at Islamic University; 
4(1). (In Persian). 

17. Mirzaee K, Sadighi B, Safari Ghohrudi F. (2013). 

Investigating the communication characteristics of 

internet social networks and their impact on the 

social relations of users. Iranian Social Science 

Studies; 10(2). (In Persian) . 

18. Sharifi SM, Karami Namivandi S. (2018). 

Investigating the dimensions of media and 

information literacy education in the formal and 
public education system of Iran. Religion and 

Communication; 25(2): 111-140. (In Persian) . 

19. Mirzaee V, Vatani A, Abbasi Sarmadi A. (2019). 

The ethical structure of freedom of information 

and filtering in Iran. Ethical Researches; 38: 265-

276. (In Persian). 

20. Rahmati H, Shahriari H. (2017). Ethical 

requirements for filtering and filtering content in 

cyberspace. Revelatory Ethics; 12: 145-168. (In 

Persian). 

21. Babazadeh Moghadam H, Eslamkhah A. (2016). 
Filtering in Europa. News Sciences; 17: 137-156. 

(In Persian) . 

22. Floridi L. (2010). Network ethics: information 

and business ethics in a networked society. 

Journal of Business Ethics; 90: 649-659.  

 

 


