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 Abstract 
In the last few months, and especially in the last few weeks, the outbreak of Covid-19 

(Corona) has become an international crisis. Regardless of the consequences, one of 

the most tangible results is the impact of formal education systems and the closure of 

schools in 188 countries. Therefore, at this point in time, public education in countries 

should be implemented in homes instead of schools. One effective way to solve this 

problem is to create mobile learning areas. Therefore, the study of the effect of 

teachers' media literacy components on improving the mobile learning process during 

the Corona outbreak in the country was determined by this study. The present study 

is based on the purpose and style of descriptive data collection, in terms of application 

type and in terms of quantitative method (in order to answer the first question, the 

research method is documented, and to answer the second question, the descriptive-

survey method is used). The measurement tool in the second stage of the research was 

a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its 

reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.864. In this study, the 

statistical population was formed by all principals and teachers working in schools in 

Tehran in the year 1399-1389, and the statistical sample in the quantitative section 

was selected by the available method with a volume of 102 people. In order to answer 

the questions of the present study, descriptive and inferential statistical methods such 

as the chi-square test have been used. The results showed that from the perspective of 

school principals and teachers, the three main components of media literacy: the main 

component of access and use of cyberspace with 5 sub-components, the main 

component of critical view of virtual media with 5 sub-components, and the main 

component of virtual media production with 5 sub-components, were identified and 

prioritized as the most effective components of media literacy on improving the 

mobile learning process during the Corona outbreak in the country. 

Keywords: Corona Prevalence, Media Literacy Components, Mobile Learning 

Process. 
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در    اریس  یر یادگ ی ندی بر بهبود فرا  یاسواد رسانه  یها مؤلفه  ر یتأث یبررس 

 کرونا در کشور  وعیدوران ش

 چکیده 

 ل یتبد ی الملل نیب بحران کی به ،(کرونا) ۱۹-دیکوو   یماریب یریگهمه  ریاخ هفته  چند  خصوصاً و  ماه چند در

 دادن  قرار  تأثیر   تحت   آن  جینتا  نیترمحسوس  از  ی کی  آن،  از  ی ناش  یهاامد یپ  تمام  از  نظرصرف .  است   شده

باشد. لذا در این برهه از زمان  کشور جهان می   ۱88رسمی و به تعطیلی کشیدن مدارس در   ی آموزش یهانظام

های موثر برای  ها به اجرا درآید. یکی از راهمدارس در خانهبایست آموزش عمومی در کشورها به جای  می 

ایجاد زمینه این مساله،  یادگیری سیار)از راه دور( می حل  بنابراین، بررسی های   سواد  هایمؤلفه  تأثیر  باشد. 

تعیین شد. کشور مساله این پژوهش  در کرونا  شیوع دوران در سیار یادگیری فرایند بهبود بر ای معلمانرسانه

و به لحاظ روش    کاربردی   نوع، به لحاظ  توصیفی   و سبک گردآوری داده   براساس هدف   پژوهش حاضر

دوم، از روش    پرسشاول روش پژوهش سندکاوی و برای پاسخ به    پرسش )به منظور پاسخ به    است  کمّی 

ساخته  شنامه محققگیری در مرحله دوم پژوهش، پرساندازه  ابزار  پیمایشی استفاده شده است(.   -توصیفی  

مورد تأیید قرار    864/0بوده که روایی آن طبق نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ  

گرفته است. در این پژوهش، جامعه آماری را کلیه مدیران و معلمان شاغل در مدارس شهر تهران در سال  

نفر انتخاب شد.   ۱02ش در دسترس به حجم  تشکیل داده و نمونه آماری در بخش کمّی به رو   ۱3۹۹-۱3۹8

دو    –های آماری توصیفی و استنباطی چون آزمون خی  پژوهش حاضر از روش  هایپرسشبه منظور پاسخ به  

استفاده شده است. نتایج پژوهش چنین نشان داد که از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس، سه مولفه اصلی  

  نگاه مولفه فرعی، مؤلفه اصلی  5مجازی با  فضای از استفاده و  سترسی د ای به ترتیب: مؤلفه اصلی سواد رسانه

با    ایرسانه  اصلی تولید  مولفه فرعی و مؤلفه  5مجازی با    هایرسانه  به  انتقادی مولفه فرعی، به   5مجازی با 

 کشور  در  کرونا  شیوع  دوران  در  سیار  یادگیری  فرایند  بهبود  بر  ایرسانه  سواد  هایعنوان تاثیرگذارترین مؤلفه

 بندی شدند.  شناسایی و اولویت
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  مقدمه
نظر از   المللی تبدیل شده است. صرف به یک بحران بین کرونا  بیماری    شدن  گیرهمه  اخیراً

ترین نتایج آن  آن، یکی از محسوسهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از  تمام پیامد

المللی یونسکو  ی که طبق آمار بین اگونهبه  ،است   های آموزشیتحت تأثیر قرار دادن نظام

 (،۱3۹۹  فروردین   23)  2020  آوریل   ۱۱  تاریخ  تا  (2020یونسکو)  گزارش  مطابق(،  2020)

 کل   از  درصد   3/۹۱  که  دانشجو  و  آموزدانش   نفر  ۱57602۱8۱8  شامل  جهان،  کشور  ۱88

  به   اقدام  بیماری   شیوع   اعالم  ابتدای  از  تقریباً  ،دهندمی  اختصاص  خود  به   را   جهان   فراگیران

  سایر   البته  .اندهنمود  خود  یهادانشگاه   و  مدارس  سراسری  سپس   و  ایمنطقه  تعطیلی

  نیز   رانیا  کشور  در  اند.نموده  امر  این   به   اقدام  ایمنطقه   صورتبه  نیز  جهان  کشورهای

، ۱اند )یونسکو شده  نی نشخانه  های تحصیلی آموز و دانشجو در کلیه دورهدانش   ۱8635825

تب  .( 2020 است  یک  دیهی  به  واکنش  در  و  کوتاه  مدت  به  ولو  مدارس  سراسری  عطیلی 

اقتصاد وارد می  ،اضطرار بر جامعه و  بسیاری مسائل  خسارات سنگینی را  مانند  البته  کند و 

به دلیل عدم دسترسی به ابزارهای    را  جوامع  های فقیر و محروموادهو خان آموزان  دانش دیگر  

اینترنت، و  دیگر  پیشرفته  از  قرار  آموزان  دانش   بیش  تنگنا  پیامدهای    .دهدمیدر  از  برخی 

  ؛Hammond et al, 2020؛  Crawford et al, 2020) های  منظر پژوهشمنفی تعطیلی مدارس از  

Huang et al, 2020  )شکاف در    -3،  سوءتغذیه  -2،  توقف در یادگیری  - ۱  :از  اندعبارت

فشار   -6، درمان تأثیر منفی بر شبکه بهداشت و - 5، هزینه مالی زیاد - 4، مراقبت از فرزندان

نشده تعطیل  هنوز  که  مراکزی  تحصیل  -7و    اندبر  ترک  اجتماعی   -8،  افزایش  ،  انزوای 

  ی تلفن هوشمند و حضور غیرضرور و افزایش ساعات استفاده از    آموزاندانش برنامگی  بی

 در فضای مجازی.  

  اجرا   به  آموزش  فرایند  ادامه  برای  را  جایگزینی  هایبرنامه  هادولت  کشورها،  از  برخی  رد

 و   رادیویی  هایبرنامه   طریق  از  دور(  راه  )از  سیار  آموزش  ها،برنامه  این   ازجمله  ،انددرآورده

  خالی   هم  هابرنامه  این   اجرای  اما  است.  مجازی  آموزش  برای  اینترنت  از  استفاده  و  تلویزیونی

 

1. UNESCO (https://en.unesco.org/covid19/educationresponse(  

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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  سیار   آموزش  هایروش  از  استفاده  روی  پیش   که  موانعی  ن یترمهم  نیست.  دغدغه  و  چالش   از

 : از  اندعبارت  ،دارد  قرار  کرونا  بیماری  شیوع  دوران  در  مدارس  آموزش  برای  بدیلی  عنوان  به

  به   مدارس  کلیه   دسترسی  عدم  - 2  کشورها،  سطح  در  اینترنت  ناکافی  های زیرساخت  -۱

  - 3  یکسان،  کیفیت  با  و  یکپارچه  صورتبه  جهان  سراسر  در   ارتباطات  و  اطالعات  فناوری

  والدین  و  مدارس  فنی  ارشناسانک  آموزان،دانش   مدیران،  )معلمان،  انسانی  منابع  تسلط  عدم

  کلیه   دسترسی  عدم   -4  الکترونیک،  و  مجازی  آموزش  ابزارهای  از  استفاده  بر  آموزان(دانش 

  ؛Abidah et al, 2020)  اینترنت  و  مجازی  فضای  از  استفاده  امکانات   و  تجهیزات  به  هاخانواده

Lippe & Kaylor, 2020؛ Kumar, B., 2020-Rangiwai & Simati ؛  Zhao et al, 

  آموزان، دانش   مدیران،  معلمان،  ایرسانه  سواد  کمبود  تر،مهم  موانع  این   تمامی  از  اما  (.2020

 .است آموزاندانش  والدین  و مدارس فنی  کارشناسان

 دهند می  ربط  چاپی   هایرسانه  با   را  سواد   واژه   ، افراد  از  بسیاری  ،پاتر  جیمز  نظر  اساس  بر

 دیگری  هایرسانه   با  رویارویی  در   نیز  برخی  کنند.می  قلمداد  خواندن  توانایی  معادل  را  آن  و

  دیگری   نویسندگان  دهند.می  سط ب  دیداری  سواد  به  را  اصطالح  این  تلویزیون،  و   فیلم  همچون 

  ها این  از  کیچی ه   اما  کنند،می   استفاده خواندن  سواد  و  ایرایانه  سواد  نظیر  اصطالحاتی  از  نیز

  سواد   درحقیقت،  .هستند  آن  سازنده  اجزای  صرفاً  بلکه  نیستند،   ای«رسانه  »سواد  معادل

  در   گرفتن   قرار  برای  ما  که  است  فکری  هایجنبه  یا اندازها چشم  از  ایمجموعه   ایرسانه

 روبرو  هاآن  با   که  هاییپیام  معنای   تا  کنیممی  برداریبهره  هاآن  از فعاالنه  رسانه،  معرض

  خود   دانش   ساختارهای  از  استفاده  با  را  خود   ی اندازهاچشم  ما  کنیم.  تفسیر  را  شویممی

  ابزار،   این   داریم.  نیاز  اولیه  مواد  و  ابزار  به  دانش،  ساختارهای  ساختن   برای  و  سازیممی

  است   واقعی  دنیای  و  هارسانه  از  آمده  دست  به  اطالعات   اولیه،  ماده  و  ما  هایمهارت 

  ها پیام   از  ما  که   است   معنی   بدان  ها رسانه   از   فعاالنه  استفاده   .(۱3۹7  و همکاران،  ی خنجرخان)

  توانایی   به   ایرسانه  سواد  سنتی،   طوربه  داریم.  تعامل  هاآن  با   آگاهانه  طوربه  و  هستیم   آگاه

  طریق   از  و  مؤثر  ارتباط   ایجاد  به   ترگسترده   طوربه  و  ایرسانه  محصوالت   ارزیابی   و  تحلیل 

  تحلیل   توانایی   شامل  ایرسانه  سواد   گذشته،   قرن  نیم   طی  .گرددمی  اطالق  خوب  نگارش 

  رادیویی   هایبرنامه  سینمایی،  محصوالت  چاپی،  نگاریروزنامه  ماهرانه  یری کارگبه  و  شایسته 
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  طریق   از  واقعی  زمان  تعامالت  ازجمله)  ایرایانه  مبادالت  و   اطالعات  حتی  و  تلویزیونی  و

  سواد   ،ارتباطات  حوزه  کارشناسان  برخی  س،اسا  این   بر  .است  شده  اینترنت(  جهانی  شبکه

  به   ایرسانه  هایپیام  ایجاد  و  ارزیابی  نقد،  تحلیل،  و  تجزیه  دستیابی،  توانایی»  را  ایرسانه

  سواد   مهارت   با  فرد  معتقدند،  ارتباطات  کارشناسان  کنند.می   تعریف  « مختلف   های گونه

  رادیو،   تلویزیون،  مجله،   روزنامه،  ، کتاب  در   آنچه   درباره  منتقدانه،  طور به  است   قادر   ای رسانه

 و   خواندمی   بیند،می  اینترنت  و  ایرایانه  و  ویدیویی  هایبازی   تبلیغات،  موسیقی،  فیلم،

 تعبیر   « ای رسانه  تجارب   تتقوی »  را   ای رسانه  سواد  دانشمندان  از  گروهی  .کند  فکر  شنود،می

  فراگیری  معنای به کارشناسان  از  دیگر برخی  نظر  از  ایرسانه سواد  ، دیگر سوی  ز ا کنند.می

  یی رضا) است  اینترنتی  و بصری و سمعی چاپی،  هایرسانه   از استفاده با پیام تولید  چگونگی

 آموزشکده  مدیره  ئتی ه   عضو  و  ایسانهرچند  بخش   مدیر  ،بارون  مارین   .(۱3۹5  ،و  همکاران

  و   پندارد می  باسوادی   هایه مؤلف   جزو  را   ای رسانه  سواد  کانادا،   مونترال  انگلیسی  زبان

  با   کار   و   ارزیابی  درک،  رمزگشایی،   توانایی   د؛بتوانن   باید  باسواد  افراد  امروزه  :نویسدمی

  از   ترکیبی   یا  و  کنند  خلق  تصویر   و  صدا  متن،   بتوانند  و  باشند  داشته   را   رسانه   مختلف  اشکال

  .(۱3۹6صفاهیه،  و زادهمقدس) باشند داشته را عناصر این 

  دریافت   برای  گزینه  تنها  ، جهان  سراسر  در   کودکان  از  بسیاری   برای  است  مسلم  آنچه

  شیوع   با  و   فعلی  دوران  در   اما  است.  معلم  دانش  بر  تکیه  و   مدرسه  به  رفتن   یادگیری،  و  آموزش

  در   خانه  در  آموزاندانش   قرنطینه   و  مدارس  تعطیلی  و  (۱۹  -یدو)کو  کرونا  بیماری  جهانی

  است   بدیهی  و  شده  منتقل  آموزاندانش   خانه  به  مدرسه  محل  از  رسمی  آموزش  جهان،   سراسر

  شده   مدارس   در  حضوری  آموزش  جایگزین   دور(  راه   )از   سیار  یادگیری   -   یاددهی   فرایند  که

  به   آموزشی  محتوای  و  اطالعات  ارائه  در  مدارس  مدیران  و  معلمان  نقش   میان  این  در   است.

  است   بدیهی  لذا  باشد.می  پررنگ  و  مهم  بسیار  سیار  یادگیری  فرایند  قالب  در  آموزاندانش 

  شکل   بدترین  در یا و باشند برخوردار پایین  ایرسانه سواد از  خود که مدیرانی و معلمان که

  به   مفاهیم  تقال ان   در  خود  نقش   توانندنمی  قطعاً   باشند،  سواد  از  نوع  این   فاقد  ممکن 

  ایفا   کامل  شکل  به  و  درستی  به  را  سیار  یادگیری  فرایند  همان  یا  دور  راه  از  آموزاندانش 

 Zhao  ؛Rangiwai et al, 2020  ؛Lippe & Kaylor, 2020  ؛Abidah et al, 2020)  نمایند
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et al, 2020)  های مؤلفه  تبیین   ضمن   پژوهش،  این   در  که  است  این   بر  قصد  تفاصیل  این   با  

  آموزان دانش   در  سیار  یادگیری  فرایند  بهبود  بر  هاآن  از  هریک  تأثیر  میزان  ای،رسانه   سواد

  لذا  شود.  تعیین  مدارس مدیران و معلمان دیدگاه از را کرونا بیماری جهانی شیوع دوران در

 از:  اندعبارت شد،  خواهد داده  پاسخ هاآن به پژوهش  این  در که   هاییپرسش 

 بر  مؤثر  ایرسانه  سواد  هایمؤلفه  گرفته،  صورت  هایپژوهش   نتایج  تحلیل  به  توجه  با  -۱

 ند؟اکدام کرونا بیماری جهانی شیوع دروان در سیار یادگیری

  سواد   های مؤلفه   تأثیر  اولویت  تهران،  شهر  مدارس   در  شاغل  مدیران  و  معلمان  منظر  از   -2

  چگونه   کرونا  بیماری  جهانی  شیوع  دروان  در  و  کشور  در  سیار  یادگیری  بر  مؤثر  ایرسانه

 ؟است

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته 

 اي سواد رسانهمباني نظري 

  1سازي برجسته نظریه 

  از   آنان  ذهنی   هایاولویت  تعیین و  مردم  نگرش  و  شناخت   بر  ها رسانه  تأثیر  مدعی   نظریه،   این 

  گزارش   و  خبر  قالب   در  رویدادها   و  موضوعات  از  بعضی  سازیبرجسته   و  انتخاب  طریق

  بر   رویدادها  و  موضوعات  از  بعضی  ساختن   برجسته   با  هارسانه  که   معنا  این   به  است.  خبری

  چگونه   مردم  که  کنند  تعیین   توانندنمی  گرچه  گذارند.می  تأثیر  مردم  اطالعات  و  آگاهی

 نظریه   اصلی  فرض  بیندیشند.  چیزی،  چه  درباره  که  کنند  تعیین   توانندمی  اما  بیندیشند،

  عامه   که  رویدادهایی  و  موضوعات  یا  مردم  ذهنی  هایاولویت  که  است  این   سازیبرجسته

  سازی برجسته  تابع  و  شودمی   تعیین   هارسانه  توسط   اندیشندمی  آن  به   و  دارند  توجه  بدان

  مقاله   در  سازی برجسته  نظریه  دهندگانارائه2کومبز   مک  مکسول  و  شاو  دونالد  .است  هارسانه 

  را   ایرسانه  سازی برجسته  در   جمعی  ارتباط  تأثیر  ن یترمهم  مطبوعات   سازی برجسته   کارکرد

  این  در  خالصه  طوربه  دانند.می  پیرامون  دنیای  به  دادن  نظم  و  مخاطبان  برای  فکری  نظم  ایجاد

  کنند نمی  القا   چنین  ما  به  لزوماً  ها رسانه  است.   مهم   چیزی  چه  که  گویندمی  ما  به هارسانه   نظریه
 

1. Agenda - setting theory 

2. Donald Shaw & Maxwell McCombs 
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 پردازند می  موضوعاتی  یبندتیاولو  به  تنها  بلکه   ، کنیم  فکر  هچگون   موضوع  یک  درباره  که

  دهقان،   ترجمه   ؛20۱7  ،تانکارد  و  سورین)  شوندمی  داده  پوشش  آن  اساس   بر  ها پیام  که 

۱3۹7 .) 

 1اجتماعي  یادگیري   نظریه

  آلبرت   اجتماعی  یادگیری  نظریه  ها،رسانه   اجتماعی  آثار  به  مربوط  هاینظریه   از  یکی

  نظریه،   این   اساس  بر  است.  ارتباط  در  جمعی  ارتباط  با  ویژه  طوربه  که  است  (۱۹86)2بندورا

  و   تجربه   از   صرفاً  دارند،   نیاز  زندگی  در   عمل   و   راهنمایی  برای   که  را   آنچه   بیشتر  هاانسان

 طریق   از  ویژهبه  و  غیرمستقیم  طوربه  هاآن  عمده  بلکه  گیرند،نمی  یاد  مستقیم  مشاهده

 طریق   از  فرد  که  است  معتقد  اجتماعی  یادگیری  نظریه شود.می   آموخته  جمعی  هایرسانه

 کدام  فهمدمی  درواقع  .گیردمی  فرا  را  مناسب  رفتارهای  ای،رسانه   هاینمونه  مشاهده  و  مطالعه

  کوشند می   مخاطبان  طریق،  این   از  بینند.می  کیفر  کیکدام  و  گیرندمی  پاداش  رفتارها  از  دسته

  ای رسانه  هاینمونه   از  الگوبرداری  و  تقلید  به  بنابراین   و  بگیرند  پاداش  واقعی  زندگی  در

 (. ۱3۹8  سیف، ترجمه ؛20۱8 ، هرگنهان  و )اولسون کنندمی پیدا گرایش 

 3كاشت  نظریه

  و   هارسانه   درازمدت  و  تدریجی  تأثیرات  بر  و  گردید  مطرح  4گربنر  جرج  توسط  نظریه  این 

 آنان   ی سازمفهوم  و  اطراف  دنیای  از  مخاطبان  ذهنی  تصویر  گیریشکل  بر  تلویزیون  ویژهبه

 نظر   از  »آیا  که  است  نکته  این   دنبال  به  نظریه  این   در  گربنر  کند.می   تأکید  اجتماعی  واقعیت  از

  نشان   تلویزیون  از  که  است  دنیایی  همان  شبیه  کنیممی  زندگی  آن  در  که  دنیایی  ،مخاطبان

  اندک،   مخاطبان  بر  تلویزیون  اثرات   که  کندمی  عنوان  هنظری  این   تیدرنها  شود؟« می  داده

  )مک   است  بلندمدت  در  و   متراکم  انباشتی،  صورتبه  ولی  ؛است  غیرمستقیم  و  تدریجی

 (. ۱388 اجاللی، ترجمه ؛2008 کوایل،

 

1.  social learning theory 
2. Albert Bandura 

3. cultivation theory 

4. George Garbner 
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   1جادویي  گلوله نظریه

  های پیام  است،  شده  ارائه  2گودت   و   برلسون  و  الزارسفلد  توسط   که   نظریه  این  اساس  بر

 بر  فوری  و  مستقیم  تأثیری  و  رسدمی   مخاطبان  همه  به  یکنواخت،  و  یکسان  طوربه   ایرسانه

 مطلق،   تأثیری  دارای  را  جمعی   ارتباط  لیوسا  تزریقی  نظریه  عبارتی  به  گذارد.می  جای

  رفتار  تغییر به  بلکه ،مردم نگرش تغییر  به تنها نه هارسانه داند.می مخاطب بر فوری و مستقیم

  بر   ها رسانه  تأثیر  و  هستند  مرتبط   ها رسانه   به  مستقیم  طور به  مخاطبان  هستند.  قادر   نیز   هاآن

 »پیام«  عنصر  به  ارتباط  فرآیند  در  نظریه  این   توجه  افتد.می  اتفاق  فوری  ها،آن  رفتار  و  رشنگ

  ی امجموعه  صورتبه  و  منفعل  مخاطبان  نظریه،  این   در  دهد.نمی   اهمیتی  پیام  گیرنده  به  و  است

 (. ۱3۹6 )دادگران، شودمی  فرض مجزا های اتم از

 3رضامندي  و  استفاده  نظریه

  مخاطب   یهازهی انگ   و  نیازها  نظریه  این   است.  شده  ارائه  (۱۹5۹)4کاتز  الیهو  توسط  نظریه  این 

  مخاطبان   اجتماعی  نقش   و  عالیق  ها،ارزش   که  است  آن  بر  و  دارد   تأکید  هارسانه  از  استفاده  در

 کنند. می  انتخاب بشنوند، و  ببینند خواهندمی را  آنچه  عوامل این  اساس  بر مردم و است مهم

  و   ارتباطات   به  کارکردگرایانه  رویکردی  اتخاذ  با  مخاطب   انگاشتن  فعال  ضمن  نظریه  این 

 داند.می  مخاطب  هایانگیزه  و  نیازها  ساختن   برآورده  را  هارسانه   نقش   ترین مهم  رسانه،

  میزان   همان  به  سازند،  برآورده  را  ها انگیزه  و  نیازها  این   هارسانه  که  میزان   هر  به   ،بنابراین 

  اجاللی،   ترجمه   ؛2008  کوایل،  )مک  کنندمی   فراهم  را   طب مخا   مندیرضایت  موجبات

۱388 .) 

 

 

 

1. hypoderamic theory 
2. Lazarsfeld, Bresson & Goodt 

3. uses and gratification theory 

4. Elihu Katz 
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 1سکوت  مارپیچ   نظریه

 این   بر  نظریه  این   است.  شده  مطرح   ( ۱۹73)2نئومان  نوئل  الیزابت  توسط  سکوت  مارپیچ  نظریه

  مشابه   عقاید  که   مخاطبانی  و  پردازندمی  کلی   و  حاکم  عقاید  تبلیغ   به   هارسانه  که   دارد  قرار  مبنا

  نظری   که   مخاطبانی   از  دسته  آن  ولی   کنند.می   مطرح  را  خود   نظریات  دارند،   ها رسانه  با

  اختیار   سکوت   شدن  منزوی  یا  و  ترس  روی  از  و  ناچار  به  ،دارند  هارسانه   نظر  با  مخالف

  گیرد. می  تأنش  اجتماعی  محیط  و  افراد  بین   تعامل  از  عمومی  افکار  نئومان،  نظر  از  کنند.می

  ویژگی   سه  به  چراکه  داند،می  قدرتمند  و  قوی  را  عمومی  افکار  بر  هارسانه   اثرات  وی

  افکار   بر  قوی  اثرهای  ایجاد  در  صداییهم  و  بودن  ییجاهمه  تراکم،  یعنی  جمعی  ارتباطات

  موضوعات   از   همسان  تصویری  گیری شکل  باعث   صداییهم  شوند.می  ترکیب   هم   با  عمومی

  دیگری   عامل  میان  این   در  کند.می  غلبه  مخاطبان  گزینشی  مواجهه   بر  و  شودمی  رویدادها  و

 موضوع  یک  درخصوص  که  معنا  این   به  است.  سکوت«   »مارپیچ  شودمی  وارد  که

  کنند می  سعی  هاآن  زنند.می   هاییحدس  عمومی  افکار   توزیع  درباره  افراد  برانگیز،ناقشهم

  نئومان،   باور  به   خیر.   یا  است  هاآن   با  موافقت   جهت   در   عمومی  افکار  تغییر   آیا   که  دریابند

  گرفتن  فاصله   جهت  در  عمومی  افکار  تغییر  یا  دارند  قرار  اقلیت  در  کنند  احساس  اگر  هاآن

  کنند،   سکوت  بیشتر  اقلیت  قدر  هر  کنند.  اختیار  سکوت  که  دهند می  ترجیح  است،  ها آن  از

  سکوت   مارپیچ  لذا  و  است  نشده  ارائه  متفاوت  و  خاص  دیدگاه  که  کنندمی  احساس  مردم

 (. ۱3۹7 دهقان، ترجمه ؛20۱7 ،تانکارد  و سورین ) شودمی تشدید

 سیار مباني نظري یادگیري  

  بندی دسته  با  رابطه  در  (،2008  همکاران،  و  4میلوا   از  نقل  به  ،2004)  3همکاران   و  اسمیت  نی

  حیطه   شش   به  سیار  یادگیری  بر  مبتنی  هایفعالیت  گویند،می  سیار  یادگیری  هایفعالیت  مبانی

  ها نظریه  این   .است  مربوط  اساسی  یادگیری  هاینظریه  به  آن  حوزه  چهار  که  شودمی  تقسیم

 

1. spiral of silence theory 

2. Elizabeth Noel Neumann 

3. Ni Smith et al 

4. Mileva, N. 
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  و   غیررسمی  موقعیت،  بر  مبتنی   ،سازاگرا  رفتارگرا،  سیار  ییادگیر  نظریه  از:  اندعبارت

 . العمرمادام

 1رفتارگرا  یادگیري   نظریه

  به  باشدمی خاص پاسخ و محرک یک بین  پیوند تقویت حاصل  که یادگیری نظریه، این  در

  نتقال ا  از:  اندعبارت  نظریه  این   مهم  محورهای  است.  شده  تعریف   رفتارگرا  یادگیری  عنوان

  ، هاپرسش   آزمون،  طریق  )از  انگلیسی  زبان  یادگیری  ،سیار  یادگیری  در  عاتال اط   و  محتوا

  محتوا   انتقال  طریق  از  سیار  دهیپاسخ  نظام)  بازخورد  ارائه  (، گفتاری  و  شنیداری  هاین تمری

  افزارهای نرم   و  3ای چندرسانه  پیام  نظام  ،2کوتاه  پیام  نظام  از  نظریه  این   در  (.متنی  هاییامپ  با

 است.  شده  یاد سیار هایفناوری  از هایینمونه ،صدا ضبط

 4سازاگرایي  یادگیري   نظریه

  بر   را  خود  عقاید  و  مفاهیم  یادگیرندگان  آن  در  که  پویاست فرایندی  یادگیری  نظریه،  این   در

  هایی پرسش   ،سیار  یادگیری  در  زمینه  و  محتوا  وابستگی  .سازندمی  قبلی  و  فعلی  دانش   مبنای

  تعامل   و  مشارکت  ،5گیریتصمیم   و  مسئله  حل  برای  کاربرد  ،هانمونه  و  موارد  کشف  برای

  از   ،همراه  هایتلفن  طریق  از   ارتباط   و  آموزان دانش   بین   تعامل  و  مشارکت   ، سیار  یادگیری  در

 ،7مجازی   واقعیت  و  شده  6سازی شبیه  دستی،  هایازیب  و  بوده  نظریه  این   اساسی  هایمحور

  های نمونه   از   کوتاه  پیام  نظام  و  سیار   تعاملی  تلویزیون  کوتاه،   پیام  نظام  و   تعاملی  هایپادکست

 شود. می  تلقی  سیار فناوری

 

 

1. behaviorist learning theory 
2. SMS 

3. MMS 
4. constructivist learning theory 
5. decision making 
6. simulation 
7. reality virtual 
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 1مشاركتي  یادگیري   نظریه

  ، آموزاندانش   بین   مشارکت  و  تعامل  تسریع و  تسهیل  بهبود،  به   منجر  یادگیری  نظریه،  این   در

  ، سیار   یادگیری  در  آموزش  ذینفعان  فعال  مشارکت  و  تعامل  شود.می  محسوب  سیار  یادگیری

  اجرایی   کادر  و  آموزاندانش   بین   ارتباط  ،سیار  آموزش  اجتماعی  هایزمینه   تقویت  و  ایجاد

 به   یادگیری  و  بوده  نظریه  این  اصلی  محورهای  از  همراه  تلفن   طریق  از  مدارس  آموزشی  و

  از   ایرایانه  سیار  حمایت  آنالین،   و  دهیپاسخ  سیار  نظام  هوشمند،  همراه  تلفن   کمک

  پست   ، وب  ابزارهای   طریق  از   مشارکتی   یادگیری   مدارس،   فنی  مهدخ  و  معلمان  آموزان، دانش 

  های فناوری  از  هایینمونه  عنوان  به  نظریه  این   در  آموزشی  هابازی   و  سیار  پورتال  الکترونیکی،

 است.  آمده سیار

 2العمر مادام یادگیري   نظریه

 و   محیط   تأثیرتحت  و  افتدمی  اتفاق   انسان  عمر  طول  تمام  در  که  یادگیری  نظریه،  این  در

  عات ال اط  با  العمرمادام  تعامل  .شویممی  مواجه   آن  با  زندگی  طول  در  که  است  هاییموقعیت 

  عنوان  به سیار سایتوب و عاتیالاط منابع پادکست، ،سیار یادگیری در آموزشی محتوای و

 ، 3توییتر   ا،هویکی   ها،گال وب   ،اجتماعی  هایشبکه   و  بوده  مطرح  نظریه  این   اصلی  محورهای

 اند.شده  معرفی سیار فناوری از  هایینمونه  عنوان به نیز الکترونیکی پست و ادکستپ

 4غیررسمي  یادگیري   نظریه

 و   مستقل  یادگیری  فرایند  آن  در  که  است  یادگیری  غیررسمی،  یادگیری  نظریه،  این   در

  داشته  وجود شده  تعیین  قبل از آموزش یا درسی برنامه اینکه بدون .افتدمی اتفاق غیرعمدی

  ، سیار غیررسمی یادگیری  زمینه در  آموزشی محتوای با تعامل  و آگاهی است،  گفتنی .باشد

  محورهای   از  میدانی  علمی  ارک  و  ها مسافرت  و  هاموزه  در  یادگیری  ،سیار  عاتی ال اط  منابع

 

1. collaborative learning theory 
2. lifelong learning theory 
3. Twitter 
4. informal learning theory 
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 پدیا، ویکی  ها،گ ال بو  ،اجتماعی  هایشبکه   از  نظریه   این   در  ضمناً  .است  نظریه  این   اساسی

 است.  شده یاد سیار هایفناوری از هایینمونه  عنوان به الکترونیک پست و پادکست ،توییتر

 1موقعیت  بر   مبتني  یادگیري

  آموزان دانش   عالیق  با  متناسب  و  موقع  به  یادگیری  ،موقعیت  بر  مبتنی  یادگیری  نظریه،  این   در

  سازاگرا،   محیط  ،مفهومی  کاربرد   مفهومی،  دانش   ،سیار  یادگیری  در  مکانی  وقعیتم  .است

  ضمناً   .است  نظریه  این   اساسی  محورهای  از  ،2وری غوطه  هایفعالیت   با  موقعیت  در  مشارکت

  ، مجازی  جهان  موقعیت  بر  مبتنی   هایبازی  شناسیباستان  مطالعات  ها،مسافرت  نظریه  این   در

 . است سیار  هایفناوری هاینمونه از ،4ایدی اف آر و 3اس  پی جی گوگل،  نقشه
 

 مطالعات پیشین   

  موضوع   زمینه  در  داخلی  پژوهش   هیچ  تقریباً  حاضر،  پژوهش   موضوع  بودن  جدید  به  توجه  با

  حدوداً   که  مرتبط   و  موجود   التین  مقاالت   و   منابع  کلیه   از   تنها   ناچار  به   لذا   نشد.  یافت  مقاله

 2020  مارس  و  فوریه   ژانویه،  هایماه  در   زودآیند  مقاالت   یا   و  شده  منتشر  و  التین   مقاله  2۱

  نتایج   ارائه  به   تفاصیل،  این   با  است.   شده  استفاده  پژوهش   این   پیشینه  نگارش  در   هستند،

   پرداخت: خواهیم  خصوص این  در گرفته صورت هایپژوهش 

  عنوان   تحت  (،2020)  باچر  توسط  شده  انجام  پژوهش   از  حاصل  نتایج  از  بخشی

  طول  در مدارس برای دولتی  طافانع و خصوصی  و عمومی مجازی مدارس  هایمشارکت»

  و   یابیجهت  ،موردنیاز  عاتالاط  تشخیص  که  داد  اننش  « ۱۹  –  یدوکو  بیماری  جهانی  شیوع

  و   عاتالاط  از  قیال اخ  و  مؤثر  استفاده  ،عاتال اط   بازیابی  و  ذخیره  ،عاتال اط   کیفیت  ارزیابی

  سواد  اصلی  هایمؤلفه  از معرفتی  و دانشی ارتباط برقراری و ایجاد  برای عات ال اط  از  استفاده

 دارند.  معنادار  تأثیر  ایشان  توسط   آنالین   آموزش   کیفیت   بر  که  است   معلمان  اطالعاتی 

  عنوان   (، با2020دایی و لین )انجام شده توسط    پژوهشنتایج حاصل از  همچنین بخشی از  

 

1. location based learning 
2. immersive 
3. GPS 
4. RFID 
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 «۱۹یدودر طول شیوع جهانی بیماری کو  2020آموزش برخط در خانه برای ترم بهاره    برنامه»

ها  هایی که آنتکنیک  تسلط بر  ،ی آموزشیهادرک آگاهانه و انتقادی از رسانهداد  نشان  

تحلیل، ارزیابی و تولید ارتباط  وهمچنین توانایی خواندن، تجزیه  ،گیرند و اثرات آنبکار می

ایی  توان(،  به عنوان مثال تلویزیون، چاپ، رادیو، رایانه و غیره)  هاهای مختلف رسانه در شکل 

تولید  تحلیلوتجزیهرمزگشایی،   و  ارزیابی  آموزشی،  شکل  محتوای  مختلفدر    از ،  های 

  ایشان   توسط   آنالین  آموزش  کیفیت   بر  که   است   معلمان  اطالعاتی   سواد   اصلی  هایمؤلفه 

توسط    پژوهش   مؤثرند. که  )دیگری  همکاران  و  با2020هاموند  پژوهشی  »عنوان    (، 

اندازه تأثیر  درخصوص  بر    ۱00تبدیل  گیری  آنالین  آموزش  به  آموزش حضوری  درصد 

پذیری و محتوای یادگیری در  اشتراک اجتماعی، احساس انزوای اجتماعی، برابری، انعطاف

فوق را تأیید و   هایپژوهش های  انجام شده است نیز یافته  « طول شیوع جهانی بیماری کرونا

عات و دانستن  الایی تشخیص نیاز به اطتوان  ،   پژوهش نتایج این  بخشی از  کند. پیرو  تکمیل می

منابع آموزشی  چگونگی دسترسی  آموزشی مورد    عاتال ، ارزیابی، ترکیب و ارتباط اطبه 

  ایشان   توسط  آنالین  آموزش  کیفیت   بر  که  است  معلمان  اطالعاتی  سواد   اصلی   هایمؤلفه   نیاز،

  هستند. مؤثر

پژوهش عملی راهنمای یادگیری  » عنوان( با  2020کونگ )انجام شده توسط    پژوهش در  

چنین آمده است که    « ۱۹  –آموزان در طول شیوع جهانی بیماری کوید  خانگی برای دانش 

دسترسی مجازی،    مهارت  آموزشی  منابع  کاربردبه  و  استفاده  آموزشی    مهارت  منابع  از 

تجزیهمجازی،   ارزیابیومهارت  و  و    تحلیل  مجازی  آموزشی  تولیدمنابع  محتوای    مهارت 

مجازی، آموزش   آموزش   کیفیت  بر  که   است  معلمان  اطالعاتی  سواد   اصلی  های مؤلفه  ی 

(، توانایی  2020رنگیوایی و همکاران )  پژوهش در  از طرفی    هستند.  مؤثر  ایشان  توسط  آنالین 

پیام  مجازیتحلیل  فضای  در  آموزشی  پیامحقیقتتوانایی  ،  های  در  جویی  آموزشی  های 

پیامتوانایی  دهی،  خودنظمتوانایی  ،  فضای مجازی ،  های آموزشی در فضای مجازیتفسیر 

مجازی،  توضیحتوانایی    و  کنجکاویتوانایی     سواد   اصلی  هایمؤلفه  عنوان  به  محتوای 

 اند.شده معرفی هستند، مؤثر ایشان  توسط آنالین  آموزش کیفیت بر که معلمان اطالعاتی 
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: مطالعه تطبیقی    ۱۹  –کوید  »  عنوان، با  (2020)  و همکارانکرافورد    بخشی از پژوهش در  

گیری شد  نیز چنین نتیجه  «های آموزشی دیجیتالی دارای دوره عال  آموزشکشور دارای    20

های  ، مؤلفه ایرسانه  و تولید  ایرسانه   ، ارزیابیایرسانه   تحلیلو، تجزیهایرسانهکه آگاهی  

همچنین   مؤثرند.  ایشان  توسط  آنالین  آموزش  کیفیت  بر  معلمان  اطالعاتی  سواد  اصلی 

ابری    کالس   از  استفاده  یعمل   اکتشاف»  عنوان(، با  2020دانگ )انجام شده توسط    پژوهش 

بیماری کوید   شیوع جهانی  طول  آنالین در  آموزش  منظور ساماندهی  وانایی  ت  ،« ۱۹  –به 

  ها آموزان نسبت به محتوا و عملکرد رسانهقانه، انتقادی و موشکافانه در دانش ال ایجاد تفکر خ

را به عنوان    تجهیزات آموزش الکترونیکهای بصری ارتباط با استفاده از  شناخت شکل و  

ها معرفی  های اصلی سواد اطالعاتی معلمان و مؤثر بر کیفیت آموزش آنالین توسط آنمؤلفه 

 نمود. 

تأثیر شیوع جهانی بیماری کوید  »عنوان    باخود    پژوهش در  (،  2020عبیده و همکاران )

  ، به این نتیجه رسیدند که « بر آموزش کشور اندونزی و تأثیر آن بر یادگیری مستقل  ۱۹  –

  های ها و کارکرد آنها در حوزه انواع رسانهآموزشی، شناخت    های جدیداستفاده از رسانه 

شناخت کافی  ی آموزشی و  هاهای ارزیابی محتوایی رسانهشناخت کافی از روش آموزشی،  

درستی   کشف  چگونگی  اطالعاتاز  نادرستی  دسته    و  از  مجازی  فضای  در  آموزشی 

که بر کیفیت آموزش آنالین توسط ایشان مؤثر    استهای مهم سواد اطالعاتی معلمان  مؤلفه

راهنمای  »عنوان  ( با  2020)  ژو و همکاران  انجام شده توسط  پژوهش نتایج  هستند. همچنین،  

بیماری جهانی کوید   نتایج حاصل از  « ۱۹  –راهبردهای تدریس آنالین در دوران شیوع   ،

همکارانش   پژوهش  و  می  عبیده  تکمیل  و  تأیید  این  آ کند. ضمن  را  از  نتایج حاصل  نکه، 

به شکل محتوای مجازی و قابل ارائه به    های علمی دانسته پژوهش نشان داد که؛ توانایی ارائه  

ت از رسانهوانایی  فراگیران،  به  های جدیداستفاده  شناسایی  و  توانایی  و  آموزشی  انواع  روز 

ورسانه  حوزه  ها  در  آنها  مؤلفه   هایکارکرد  دسته  از  آموزشی  سواد  گوناگون  مهم  های 

 که بر کیفیت آموزش آنالین توسط ایشان مؤثر هستند.  استاطالعاتی معلمان 

تجربه کشور چین در  »عنوان    ( با2020همکاران )هوانگ و    انجام شده توسط  پژوهش 

 نیز نشان داد توانایی   « ۱۹  –وقفه در دوران شیوع بیماری جهانی کوید خصوص یادگیری بی
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آموزشی    شناسایی اطالعات متناقضآموزشی موجود در فضای مجازی،    ارزشیابی اطالعات

آموزشی    اطالعاتی انتخاب  المللی، توانایی بین ها و استانداردها مالک  در فضای مجازی با

آموزشی مجازی  آشنایی با شیوه تلفیق اطالعات آموزش سیار او باشد و پاسخگوی نیاز که 

های مهم سواد اطالعاتی  تر، از دسته مؤلفهقبلی و قدیمی   آموزشی مجازی  جدید با اطالعات

 که بر کیفیت آموزش آنالین توسط ایشان مؤثر هستند.  استمعلمان 

  و همکارانش،   ژو  پژوهش همسو با نتایج  (،  2020ایوایی)  انجام شده توسط  پژوهش در  

های  شبکهمانند پست الکترونیکی،    و فضای مجازی  امکانات الکترونیکیاستفاده ماهرانه از  

ای آموزشی، توانایی  هانتقال پیام  منظوربه    تلفن همراه هوشمندو    هاتیساوبآنالین مجازی  

آموزشی در فضای    بهبود فرایند تبادل اطالعات  منظور  بازخورد از افراد مخاطب بهدر اخذ  

شناخت کافی از روزآمد  مجازی و    های معتبررسانهآموزشی از    کسب اطالعات مجازی،  

اطالعات و  اخبار  م  بودن  آنالین  منابع  و  تارنماها  در  آموزشی  و  عنوان  علمی  به  را  جازی 

مؤلفه نمود که می تأثیرگذارترین  معرفی  معلمان  بر کیفیت  های مهم سواد اطالعاتی  تواند 

ژی و همکاران    انجام شده توسط  پژوهش آموزش آنالین توسط ایشان مؤثر باشد. همچنین،  

شیوع   یط  در  خانه  در  ییابتدا  مقطع  آموزاندانش   خودمختار  یری ادگی»عنوان  (، با  2020)

ی  هابه قوانین و مقررات رسانهدر بخشی از پژوهش خود، احترام  «  ۱۹  –جهانی بیماری کوید  

اشکال شناسه کاربری برای    شده یا دیگر  دیی تأ  ی هاگذرواژه  از آموزشی مجازی، استفاده  

ی معتبر و شناخته  هااز رسانه ه  استفادآموزشی در فضای مجازی،   دسترسی به منابع اطالعاتی

و آموزشی ارائه شده در فضای    مطالب علمی  نقد دیگران بر   و توانایی پذیرش  زیمجا  شده

منظور به  معلم  توسط  مؤلفه   مجازی  دسته  از  سیار،  یادگیری  فرایند  سواد  بهبود  مهم  های 

 .  استاطالعاتی معلمان معرفی شد که بر کیفیت آموزش آنالین توسط ایشان مؤثر 

پژوهش در  است  ذکر  به  )الزم  ژیا  توسط  انجام شده  با  2020های    اکتشاف »عنوان  (، 

، در  « ۱۹  – ی کوید  دمی اپ  طول  در   مدرسه همکاری و تعامل آموزشی میان خانواده و    یعمل

دانشجوی رشته پزشکی ایتالیا بودن در طول  »عنوان  (، با  2020بخشی از پژوهش بیاوردی )

(، 2020انجام شده توسط کروناک و همکاران )  پژوهش و    «۱۹  –شیوع جهانی بیماری کوید  

 و   « است   افتهی  ش یافزا  ۱۹  –شیوع جهانی بیماری کوید    طول  در  ن یآنال   یری ادگی»عنوان  با  
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  هنگام   در  شدن  لی التحص فارغ»عنوان  (، با  2020لیپ و همکاران )  انجام شده توسط  پژوهش 

تئو    انجام شده توسط  پژوهش ر همچنین د  « ها ناشناخته  ش یمای پ: ۱۹ -کرونا  ری گهمه یماری ب

با  2020) کوید»عنوان  (،  بیماری  جهانی  شیوع  دوران    ی ر ی ادگی  هادانشگاه،  ۱۹–در 

)  پژوهشو    «کنندیم  فعال  را  یک ی الکترون همکاران  و  ژو  توسط  با2020انجام  عنوان    (، 

بزرگ» فعال  کالس  و  تعطیل  امروزمدارس  جهان  در  برخط  آموزش  مشابه    « ترین  نتایج 

های باال حاصل شده است که به دلیل اختصار در نگارش مقاله از ارائه مبسوط نتایج  پژوهش 

 نظر شده است. ها صرفاین پژوهش 

 

 روش پژوهش  

  اصلی و فرعی   هایاول و تعیین و شناسایی مؤلفه   پرسش در این پژوهش به منظور پاسخ به  

ای مؤثر بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا از روش پژوهش  سواد رسانه

سندکاوی )تحلیل اسناد و مدارک( استفاده شده است. مراحلی که به منظور اجرای روش  

جو و دسترسی به  و جست  - ۱مطالعه سندکاوی مورد استفاده قرار گرفت، عبارت بودند از:  

اطالعاتی؛   منابع  و  مدارک  اطالعاتی؛    - 2اسناد،  منابع  اعتبار  و  دسته  -3بازبینی  بندی 

اطالعاتی؛  اولویت منابع  اسناد    -4بندی  فهم  و  منابع    -5اطالعاتی؛    منابع  ودرک  تحلیل 

برداری و تحلیل  بهره  -6ها و اطالعات موردنیاز و نهایتاً  اطالعاتی و اسناد و استخراج داده

جو  وجستها. در این بخش از پژوهش نسبت به  نهایی منابع اطالعاتی و اسناد و استفاده از آن

های تحصیالت  ا و رسالههنامههای مرتبط با پژوهش حاضر در میان مقاالت، پایانپژوهش 

المللی پرداخته شده است. سپس کلیه  های بین ها و نمایه تکمیلی داخلی و خارجی در سایت

منابع    درادامه، سنجی قرار گرفت.  منابع اطالعاتی استفاده شده در مرحله اول مورد صحت

پژوهش   نتایج  و  پژوهش  روش  انجام،  سال  پژوهش،  عناوین  به  توجه  با  بررسی  مورد 

  اصلی و فرعی   هایهای مورد نظر این پژوهش که مؤلفه بندی شد. سپس به تحلیل مقولهقهطب 

  ، باشندای مؤثر  بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور میسواد رسانه

فرایند ای مؤثر  بر بهبود  سواد رسانه  اصلی و فرعی  های ، عناوین مؤلفه تیدرنهاپرداخته شد و  
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نتایج حاصل از سندکاوی در   یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور شناسایی و 

 ارائه شد.   (2جدول )

جامعه آماری آن    و  پیمایشی است  -توصیفیدوم پژوهش حاضر،    پرسش روش پاسخ به  

دهند.  تشکیل می  ،۱3۹8-۱3۹۹شهر تهران در سال تحصیلی  مدارس    را کلیه معلمان و مدیران

  پژوهشدر دسترس استفاده شده است. از آنجا که،    گیریدر این پژوهش از روش نمونه

در   کرونا  بیماری  شیوع  دوران  در  به    و  کشور حاضر  توجه  با  و   است  شده  انجام  جهان 

گذاری اجتماعی تصویب و  محدودیت تردد و تجمع که توسط دولت در قالب طرح فاصله

ضوری به مناطق آموزش و پرورش و مدارس برای محققان  لذا امکان مراجعه ح  ،اجرا شد

صورت در دسترس بوده است. از  گیری در این پژوهش بهبه ناچار روش نمونه وفراهم نبود 

داده  گردآوری  منظور  به  و  طرفی  محقق  با  آشنا  مدارس  مدیران  طریق  از  پژوهش  های 

لگرامی گروه معلمان و دبیران ها و اخذ موافقت ایشان پرسشنامه در کانال تدرخواست از آن

معلم و دبیر عضو    ۱50مدرسه و    7آنالین بارگذاری شد )مجموعاً    صورتبهمدارس مذکور  

پرسشنامه تکمیل شده در مدت   ۱02 درمجموعها( و به توصیه مدیران محترم مدارس کانال

تحلیل قرار گرفت  ومورد تجزیه  های گردآوری شدهروز برگردانده شد. در ادامه داده  ۱4

 54نفر معلم بودند. همچنین، از این تعداد    ۹5نفر مدیر و    7نفر گروه نمونه،    ۱02از مجموع  

نفر دارای    64،  کاردانینفر دارای مدرک تحصیلی    28ه،  نفر مرد بودند. به عالو  48نفر زن و  

ز بودند. ا  دکترای تخصصی  نفر دارای مدرک  ۱0  ارشد و کارشناسی وکارشناسیمدرک  

سال   40نفر نیز باالتر از   24، سال  40تا   26بین  نفر  55سال،   25نفر کمتر از  23نظر سن نیز 

داشتند بود..  سن  ساخته  محقق  پرسشنامه  پژوهش،  ویژگی  ابزار  اول  بخش  های  که 

میجمعیت قرار  موردبررسی  را  آماری  نمونه  گویهشناختی  شامل  دوم  بخش  و  های  داد 

دست آمده از بخش اول پژوهش و مطابق  پرسشنامه مطابق نتایج به هایپرسشنامه بود. گویه

ای شناسایی شده  مؤثر  بر بهبود فرایند یادگیری سیار  سواد رسانه  اصلی و فرعی  هایمؤلفه 

گویه    ۱5پرسشنامه با    ،تی درنهاتهیه گردید.    در دوران شیوع کرونا در کشور در پژوهش 

لیکرت )درجه  5مقیاس    اساس  برکه   . در این  شدتهیه  (،  =بسیار زیاد5بسیار کم تا    =۱ای 

های  مؤلفههر یک از  میزان تأثیر  خواسته شد تا نظر خود را راجع به    نمونه آماریپرسشنامه از  
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ای مؤثر  بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع  سواد رسانه اصلی و فرعیها(  )گویه

ای از »بسیار زیاد« تا »بسیار کم« بیان کنند. معیار  مبنای طیف پنج درجه بر    ، کرونا در کشور

به عنوان مبنای تشخیص در نظر گرفته شد. بر این اساس طیفی تعریف گردید که در آن   3

باالتر از حد متوسط به حساب آمده    ،  3تر از حد متوسط و نمره بیشتر از  پایین   3نمره زیر  

در نوسان خواهد بود،    5تا    ۱بین    دامنه نمرات  نمونه آماری،ه نظرات  است. بنابراین، بسته ب

دهنده ارزیابی »خیلی زیاد« از طرف نشان  5حاکی از ارزیابی »خیلی کم« و نمره    ۱که عدد  

آماری استادان،  .  است  نمونه  توسط  پرسشنامه  محتوایی  و  صوری  و   نظرانصاحبروایی 

استخراج   از  نتایج حاصل  این که  به  توجه  با  قرار گرفت. همچنین،  کارشناسان موردتأیید 

سازهگویه روایی  بررسی  و  کلی  عوامل  ساخت  برای  اولیه  نیازمند های  پرسشنامه  ای 

سازه  یری کارگ به ساخت  بررسی  منظور  به  بنابراین،  است،  عاملی«  »تحلیل  ای  تکنیک 

های اصلی  ای پرسشنامه، از تحلیل عاملی به روش مؤلفهسازه  ییبندی( پرسشنامه و روا)دسته

برابر   KMOقدار . مانجام شد  4/0از طریق حداکثر پراکنش و استفاده از سطح تمایز حداقل  

ها  دهنده مناسب بودن تکنیک تحلیل عاملی در تحلیل دادهدست آمد که نشان  به  7۹0/0با  

دهنده کفایت حجم نمونه برای  باشد نشان  60/0  بیش از  KMO  است. همچنین هرگاه مقدار

کمتر    pمقدار بحرانی    عالوه، مقدار مشخصه آزمون کرویت بارتلت در سطحبه.  تحلیل است

پرسشنامه برای اجرای  هایپرسش دهنده مناسب بودن همبستگی معنادار و نشان، 0/ 000۱ از

می عاملی  توانایی  کلی شاخص   طوربهباشد.  تحلیل  باقی  های  و  بودند  شدن خوب  عاملی 

عامل با مقدار ویژه باالتر از    سهخوبی بوده است.    حل راه،  حلراهها تأیید کردند که  مانده

نمودار سنگریزه  یک تأیید کرد. در جدول  سهنیز    یافت شدند.  این عوامل (،  ۱)  عامل را 

کند، ارائه شده  گیری میهمراه با مقادیر ویژه و درصد پراکندگی کل که هر عامل اندازه

 .است
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 برای پرسشنامه پژوهش   عوامل پراکندگی مقادیر ویژه و درصد  .1جدول 

 مقدار ویژه  عوامل ردیف
درصد پراکندگی  

 مقدار ویژه 

فراوانی تجمعی  

 درصد پراکندگی 

۱ 
مؤلفه دسترسی و استفاده از فضای  

 مجازی
45/7 0۹/30 0۹/30 

 ۹5/48 86/28 78/7 ای رسانه مؤلفه نگاه انتقادی به 2

 8۱/77 65/28 68/6 مجازی  ایرسانه مؤلفه تولید  3

 

عوامل   می   8۱/77  درمجموعاین  تبیین  را  کل  پراکندگی  از  به  درصد  توجه  با  کنند. 

دسترسی و استفاده از فضای    مؤلفه   -۱عامل استخراج شده به ترتیب:    سه،  هاگویه محتوای  

انتقادی به  مؤلفه   -2(،  45/7مجازی )با مقدار ویژه   های مجازی )با مقدار ویژه  رسانه   نگاه 

و  78/7 ویژه    ایرسانه  تولید   مؤلفه  -3(  مقدار  )با  سواد  مؤلفه (  6/ 68مجازی  اصلی  های 

در    مؤثرای  رسانه دوران شیوع کرونا  سیار در  یادگیری  فرایند  بهبود  را توضیح    کشوربر 

برای کل پرسشنامه،  دست آمده، مقدار پراکندگی  نتایج به  اساس  بربا توجه به اینکه    دهند.می

ای پرسشنامه پژوهش تأیید  ، بنابراین، روایی سازهاستدرصد      60بیش از درصد و  8۱/77

.  شدمحاسبه    864/0گردد. پایایی کل پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  می

 .شده است  نشان دادهپایایی مربوط به عوامل پرسشنامه (، 3) در جدول
 

 پرسشنامه  عوامل به مربوط کرونباخ آلفای ضریب میزان .2جدول 

 پایایی عوامل  ردیف

 816/0 مجازیمؤلفه دسترسی و استفاده از فضای  1

 798/0 های مجازیرسانه  مؤلفه نگاه انتقادی به 2

 709/0 مجازی  ایرسانه  مؤلفه تولید 3

 864/0 کل پرسشنامه 
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 پژوهش  هايیافته

  فرعی   و  اصلی  هایمؤلفه   گرفته،  صورت  هایپژوهش   نتایج  تحلیل  به  توجه  با  اول:  پرسش 

  کرونا   بیماری  جهانی  شیوع  دروان  در  کشور  در  سیار  یادگیری  بر  مؤثر  ایرسانه   سواد

 کدامند؟

نتایج حاصل از  همان بسیار زیاد اصلی و  مؤلفه،  دهندمینشان    ها پژوهش گونه که  های 

 ای مؤثر بر یادگیری سیار در کشور و در دروان شیوع جهانی بیماری کرونافرعی سواد رسانه

یافته وجود   مبنای  بر  قبل  هایپژوهش های  دارند.  بخش  در  شده  می ارائه  مهم،  ترین  توان 

یادگیری سیار در کشور در  های اصلی و فرعی سواد رسانهمؤلفه بر  شیوع    دورانای مؤثر 

بیماری کرونا : مؤلفه دسترسی و استفاده از فضای  بندی کردرا در قالب ذیل دسته  جهانی 

های  مجازی. مؤلفه  ایرسانه  دهای مجازی و مؤلفه تولی رسانه  مجازی، مؤلفه نگاه انتقادی به

در ادامه با ذکر منابع مربوط به هریک مورد   اصلی به تفکیک  مؤلفه  سههر کدام از این  فرعی  

 . انداشاره قرار گرفته 
 

  بیماری جهانی شیوع دروان در سیار یادگیری بر  مؤثر ایرسانه اصلی و فرعی سواد هایمؤلفه  .3جدول 

 کرونا

 منبع  های فرعیمؤلفه های اصلی مؤلفه

و   دسترسی  مؤلفه 

فضای   از  استفاده 

 مجازی

برنامه زمان  مهارت  مدیریت  و  ریزی 

رسانه  از  استفاده  و  دسترسی  های  جهت 

 مجازی

(؛ ژی 2020(؛ ایوایی)2020هوانگ و همکاران )

 (؛ 2020و همکاران )

ویژگی با  فضای  آشنایی  محتواهای  های 

 مجازی

(؛  2020هاموند و همکاران )(؛  2020دایی و لین )

 ( 2020کونگ )

جو و استفاده از منابع  وهای جستمهارت

 مجازی  ایرسانه

(؛  2020(؛ رنگیوایی و همکاران )2020کونگ )

 ( 2020(؛ عبیده و همکاران )2020دانگ )

های مختلف  های رسانه ویژگیآشنایی با  

 های فضای مجازی و انواع رسانه

همکاران  و  همکاران 2020)  ژو  و  هوانگ  (؛ 

 ( 2020(؛ ایوایی)2020)
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رسانه  تأثیرگذاری  نحوه  با  های  آشنایی 

 مجازی بر مخاطب و فراگیران 

( )2020ایوایی  همکاران  و  ژی  ژیا 2020(؛  (؛ 

(2020 ) 

مؤلفه نگاه انتقادی  

های  رسانه  به

 مجازی

ها  شیوه تحلیل و نقد تأثیر رسانه آشنایی با  

 یاددهی و یادگیری فرایند بر 

( )2020ژیا  بیاوردی  و  2020(؛  کروناک  (؛ 

 (2020همکاران ) 

با   شیوه آشنایی  اقناع نقد  متداول    های 

 فضای مجازی   در آموزشی فراگیران

(؛ لیپ و همکاران 2020کروناک و همکاران )

 ( 2020(؛ تئو )2020)

ی  هاهای مختلف رسانهتحلیل پیامتوانایی  

مجازی ارزش   آموزشی  به  توجه  های  با 

 حاکم بر جامعه

(؛ رنگیوایی و 2020(؛ دایی و لین )2020باچر )

 (2020همکاران ) 

با   رسانه شیوهآشنایی  نقد  ی  هاهای 

 و محتواهای مجازی  آموزشی

(؛ لیپ و همکاران 2020کروناک و همکاران )

 (2020(؛ ژو و همکاران ) 2020)

و   تفسیر  تحلیل،  ارزشیابی  توانایی 

 ای مجازی  تولیدات آموزشی  رسانه

( همکاران  و  همکاران2020عبیده  و  ژو   (؛ 

(2020( ایوایی  همکاران 2020(؛  و  ژی  (؛ 

(2020 ) 

  مؤلفه تولید 

 مجازی  ایرسانه

کلیشه و  بازنمایی  فنون  با  سازی  آشنایی 

 در تولید محتوا 

( همکاران  و  )2020هاموند  کونگ  (؛  2020(؛ 

 (2020دانگ )

و   هنری  بصری،  سواد  از  استفاده 

 ای شناسی در تولید پیام رسانهزیبایی

( همکاران  و  )2020لیپ  تئو  و  2020(؛  ژو  (؛ 

 (2020همکاران ) 

با   ارائه  شیوه آشنایی  و  تولید  های 

رسانه فیلم  محتواهای  پوستر،  نظیر  ای 

 گ الکوتاه، بروشور و وب 

لین)2020باچر) و  دایی  و  2020(؛  هاموند  (؛ 

 (2020همکاران ) 

نظیر   مخاطب  اقناع  فنون  با  آشنایی 

سازی، تداعی معانی، نمادسازی و  برجسته

 مقایسه 

( همکاران  و  همکاران 2020هوانگ  و  ژی  (؛ 

(2020( ژیا  )2020(؛  بیاوردی  (؛  2020(؛ 

 ( 2020کروناک و همکاران )

نرم با  نظیر  آشنایی  افزارهای تولید محتوا 

دایرکتور، فتوشاپ و ادوب  کپتی ویت،  

 فلش 

( همکاران  و  )2020هاموند  کونگ  (؛  2020(؛ 

 ( 2020رنگیوایی و همکاران )

 

به نتایج  جدولمطابق  در  آمده  فضای    مؤلفه(،  3)  دست  از  استفاده  و  دسترسی  اصلی 

  از   استفاده  و  دسترسی  جهت   زمان  مدیریت  و  ریزیبرنامه  فرعی؛ مهارت  مؤلفه  5مجازی با  
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  جو وجست  هایمجازی، مهارت   فضای  محتواهای   هایویژگی  با  مجازی، آشنایی  هایرسانه 

آشنایی  ای رسانه  منابع  از  استفاده  و   انواع   و  مختلف  های رسانه  هایویژگی   با  مجازی، 

آشنایی  فضای  هایرسانه و    و   مخاطب  بر  مجازی  هایرسانه  گذاریتأثیر  نحوه  با  مجازی 

  شیوه   با   فرعی؛ آشنایی  مؤلفه   5های مجازی با  رسانه   اصلی نگاه انتقادی به  مؤلفهفراگیران.  

  اقناع   متداول  هایشیوه   نقد  با  یادگیری، آشنایی   و  یاددهی   فرایند  بر  هارسانه   تأثیر  نقد  و  تحلیل 

  آموزشی   های رسانه  مختلف  هایپیام  تحلیل  مجازی؛ توانایی  فضای  در  فراگیران  آموزشی

  آموزشی   هایرسانه   نقد  هایشیوه   با  جامعه، آشنایی   بر  حاکم  هایارزش   به   توجه  با   مجازی

مجازی.    ایرسانه   آموزشی   تولیدات   ارزشیابی   و  تفسیر   تحلیل،  مجازی و توانایی  محتواهای   و

  سازی کلیشه   و  بازنمایی  فنون  با  فرعی؛ آشنایی  مؤلفه  5مجازی با    ایرسانه  اصلی تولید  مؤلفه

  ای؛ آشنایی رسانه   پیام  تولید  در   شناسیزیبایی  و  هنری  بصری،  سواد   از   تولیدمحتوا، استفاده  در

وبالگ؛   و  بروشور  ،  کوتاه  فیلم  پوستر،  نظیر  ایرسانه  محتواهای  ارائه  و  تولید  هایشیوه  با

و    و  نمادسازی  معانی،  تداعی  سازی،برجسته  نظیر  مخاطب  اقناع  فنون  با  آشنایی مقایسه 

به    ادوب  و  فتوشاپ  دایرکتور،  ویت،  کپتی  نظیر  تولیدمحتوا  افزارهاینرم  با  آشنایی فلش، 

ای که بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران  های اصلی و فرعی سواد رسانهمؤلفهعنوان  

بیشترین   کشور  در  کرونا  دارند  تأثیرشیوع  پژوهش   ،را  نتایج  تحلیل  شده  از  انجام  های 

 ن شد.شناسایی و تعیی

-مؤلفه  تأثیر  اولویت  تهران،  شهر  مدارس  در  شاغل  مدیران  و  معلمان  منظر  از  دوم:  پرسش 

 کرونا بیماری  جهانی شیوع دروان  در  و  کشور در  سیار  یادگیری  بر  مؤثر  ایرسانه   سواد   های

 است؟  چگونه
 

موانع اصلی اجرای  بندی اولویت و هابندی رتبه معناداری تعیین  برای فریدمن آزمون  نتایج .4 جدول

 های درسی مجازی برنامه

 میانگین رتبه  عوامل

25/4 مؤلفه دسترسی و استفاده از فضای مجازی  

های مجازیرسانه  مؤلفه نگاه انتقادی به  ۹۹/3  

مجازی ایرسانه  مؤلفه تولید  50/3  
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n= ۱00 000 /۱30  دو - = ضریب خی  2  = df 000۱/0> p 

 

ای که بر بهبود فرایند یادگیری سیار  های اصلی سواد رسانهمؤلفه بندی  لویتوه منظور اب

 ، در دوران شیوع کرونا در کشور بیشترین تأثیر را دارند از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس

  تر کوچک  p(، از آنجا که، مقدار  4جدول)های  با توجه به داده شد.    ستفادهآزمون فریدمن ا  از

درصد، بین میزان تأثیر    ۹5توان نتیجه گرفت به احتمال  می  ،محاسبه شده است  000۱/0از  

ای که بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در  های اصلی سواد رسانهمؤلفه 

وجود    یکشور بیشترین تأثیر را دارند از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس، تفاوت معنادار

توان چنین نتیجه گرفت که: از  رفی با توجه میانگین رتبه برای هریک از عوامل میدارد. از ط

 ،25/4« با میانگین رتبه  دیدگاه مدیران و معلمان، »مؤلفه دسترسی و استفاده از فضای مجازی

به انتقادی  نگاه  مجازیرسانه  »مؤلفه  رتبه  های  میانگین  با  تولید  و  ۹۹/3«    ای رسانه  »مؤلفه 

. بنابراین، از نظر معلمان  استلویت وترتیب دارای بیشترین ا به 50/3میانگین رتبه « با مجازی

بر بهبود  بیشترین تأثیر دارای « مؤلفه دسترسی و استفاده از فضای مجازی و مدیران مدارس، »

   .استفرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور 
 

  از استفاده مجازی با فضای از استفاده و دسترسی مؤلفه  به مربوط هایگویه  بندیاولویت :5 جدول

 فریدمن  آزمون

 میانگین رتبه  ها گویه

 34/4 های مجازی ریزی و مدیریت زمان جهت دسترسی و استفاده از رسانهمهارت برنامه

 00/3 های محتواهای فضای مجازیآشنایی با ویژگی

 78/2 مجازی  ایرسانهجو و استفاده از منابع وهای جستمهارت

 ۱0/2 های فضای مجازیهای مختلف و انواع رسانههای رسانهویژگیآشنایی با  

 00/2 های مجازی بر مخاطب و فراگیرانآشنایی با نحوه تأثیرگذاری رسانه

n= ۱00 00۹/۱2۹   4 دو  -= ضریب خی  =df 000۱/0>p 

 

از دیدگاه    نتایج آزمون فریدمن   اساس  بر  شود؛ مشاهده می  (5)  گونه که در جدولهمان

  فضای   از  استفاده  و  دسترسی  مؤلفههای مربوط به »از میان گویه  معلمان و مدیران شهر تهران

  استفاده   و  دسترسی  جهت  زمان  مدیریت  و  ریزیبرنامه  های، مهارتمؤلفهبه ترتیب  «  مجازی
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آشنایی   هایرسانه   از مهارت  فضای  محتواهای  هایویژگی  با  مجازی،    های مجازی، 

  و   مختلف  هایرسانه  هایویژگی   با  مجازی، آشنایی  ایرسانه  منابع  از  استفاده  و  جو وجست

  مخاطب   بر  مجازی  های رسانه  گذاریتأثیر  نحوه  با  مجازی و آشنایی   فضای   های رسانه  انواع

بیشترین تأثیر  دارای     00/2و    0۱/2،  78/2،  00/3  ،34/4  به ترتیب با میانگین رتبهفراگیران    و

  .استبر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور 

  آزمون از استفاده مجازی با هایرسانه به انتقادی نگاه مؤلفه  به مربوط هایگویه  بندیاولویت :6 جدول

 فریدمن 

ها گویه  میانگین رتبه  

36/4 فرایند یاددهی و یادگیریها بر تأثیر رسانهشیوه تحلیل و نقد  آشنایی با    

۱2/3 فضای مجازی در  آموزشی فراگیران  های متداول اقناعنقد شیوه آشنایی با    

های  با توجه به ارزش  ی آموزشاای مجازیهاهای مختلف رسااانهتحلیل پیامتوانایی  

 حاکم بر جامعه

56/2  

۱۱/2 و محتواهای مجازی آموزشیی  هاهای نقد رسانهشیوه آشنایی با    

/ 82 ای مجازی  توانایی تحلیل، تفسیر و ارزشیابی تولیدات آموزشی  رسانه  

n= ۱00 00۹/۱30   دو  -= ضریب خی  4  = df 000۱/0> p 

در جدول  اساس  بر که  فریدمن  آزمون  می   6  نتایج  و مشاهده  معلمان  دیدگاه  از  شود 

به ترتیب  «  مجازی   های رسانه به  انتقادی نگاههای مربوط به »از میان گویه   مدیران شهر تهران،

  یادگیری، آشنایی   و   یاددهی  فرایند  بر  هارسانه   تأثیر  نقد  و  تحلیل  شیوه  با  های، آشنایی مؤلفه 

  های پیام   تحلیل  مجازی؛ توانایی  فضای   در   فراگیران  آموزشی  اقناع  متداول  هایشیوه   نقد  با

آشنایی  بر  حاکم  هایارزش  به  توجه  با  مجازی  آموزشی  هایرسانه  مختلف   با   جامعه، 

  ارزشیابی   و  تفسیر  تحلیل،  مجازی و توانایی  محتواهای  و  آموزشی  هایرسانه  نقد  هایشیوه

و    ۱۱/2،  2/ 56،  3/ ۱2  ،36/4  به ترتیب با میانگین رتبهمجازی،    ایرسانه   آموزشی  تولیدات 

بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور  بیشترین تأثیر  دارای     08/2

   باشند.می
 

 فریدمن  آزمون از استفاده مجازی با ایرسانه  مؤلفه تولید به مربوط هایگویه  بندیاولویت :7جدول 

 میانگین رتبه  ها گویه
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 ۱2/4 سازی در تولید محتواآشنایی با فنون بازنمایی و کلیشه

 88/3 ایشناسی در تولید پیام رسانهاستفاده از سواد بصری، هنری و زیبایی

 48/2 و ...   گال، وبسایتای نظیر  های تولید و ارائه محتواهای رسانهشیوه آشنایی با  

ساااازی، تداعی معانی، نمادساااازی و آشااانایی با فنون اقناع مخاطب نظیر برجساااته

 مقایسه

0۱/2 

 ۹۹/۱ و ...  افزارهای تولید محتوا نظیر، فتوشاپ و ادوب فلشآشنایی با نرم

n= ۱00 ۱47/۱30   4 دو  -= ضریب خی  =df 000۱/0>p 

 

  از دیدگاه معلمان و مدیران شهر تهران،   ،7  در جدول  مندرجنتایج آزمون فریدمن    مطابق

»از میان گویه  به  تولیدهای مربوط    با   های، آشناییبه ترتیب مؤلفه«  مجازی  ایرسانه  مؤلفه 

  شناسی زیبایی   و  هنری  بصری،  سواد   از  تولیدمحتوا، استفاده  در  سازیکلیشه  و  بازنمایی  فنون

  فیلم   پوستر،  نظیر  ای رسانه  محتواهای   ارائه   و  تولید  هایشیوه   با  ای؛ آشناییرسانه  پیام  تولید  در

  معانی،   تداعی   سازی،برجسته  نظیر  مخاطب   اقناع  فنون  با  آشناییوبالگ؛    و  بروشور  ،   کوتاه

  فتوشاپ   دایرکتور،  ویت،  کپتی  نظیر  تولیدمحتوا  افزارهاینرم  با  مقایسه و آشنایی  و  نمادسازی

بیشترین  دارای    ۹۹/۱و    0۱/2،  48/2،  88/3  ،۱2/4  به ترتیب با میانگین رتبه فلش،    ادوب  و

 . استبر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور تأثیر 
 

 گیري بحث و نتیجه

گیری شد که با توجه  این پژوهش چنین نتیجه  هایپرسش با توجه به نتایج حاصل از پاسخ به  

دسترسی و استفاده    مؤلفهمیانگین رتبه برای هریک از عوامل از دیدگاه مدیران و معلمان، »

«  مجازی   ایرسانه   تولید  مؤلفه»  و«  های مجازیرسانه  نگاه انتقادی به   مؤلفه»  ،« زیاز فضای مجا

بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور  بیشترین تأثیر  دارای  ترتیب    به

پژوهشاست نتایج  با  حاضر  پژوهش  نتایج  است  ذکر  به  ایوایی. الزم  باچر (2020)  های   ،

بیاوردی  (2020)   و   ، رنگیوایی(2020)لین    و  ، دایی(2020)، دانگ  (2020)، تئو  (2020)، 

  و  ، عبیده(2020)، ژیا  (2020)همکاران    و  ، ژی(2020)  همکاران  و  ، ژو(2020)همکاران  

، (2020)همکاران    و  ، لیپ(2020)، کونگ  (2020)همکاران    و  ، کروناک(2020)همکاران  

این  استهمسو    (2020)همکاران    و  هوانگ،  (2020)همکاران    و  هاموند نتایج  تبیین  در   .
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های مجازی در افزایش اثربخشی و کیفیت  توان چنین بیان نمود که نقش رسانهپژوهش می

های واگیر  آموزش و همچنین بهبود و تسهیل یادگیری آن هم در زمان وقوع شیوع بیماری

)عبیده است  آشکار  و  روشن  مدارس  تعطیلی  کروناک2020،همکاران  و  و    و   ؛ 

(. از آنجا 2020همکاران،  و   ؛ هاموند2020همکاران،  و  ؛ لیپ2020؛ کونگ،2020همکاران،

،  هستندهای مجازی عنصر اصلی فرایند یادگیری سیار در مواقع بحران در جوامع  که رسانه 

های مجازی و فناوری اطالعات و ارتباطات سیار را با برنامه  بایست طرح تلفیقی رسانه لذا می

رسانه سواد  و  داد  قرار  تأکید  مورد  بسیار  مدارس  بخشید  درسی  ارتقا  را  معلمان  ای 

 .  (2020همکاران،  و ؛ رنگیوایی2020لین، و ؛ دایی2020؛ دانگ،2020)باچر،

توانند در نحوه  ار باشند، می ای مناسبی برخورداز طرفی در صورتی که معلمان از سواد رسانه

پذیری مناسب  ها، جامعهبرخورد و تدریس خود، مواردی چون تفکر و نگاه نقادانه به رسانه

شود که  آموزان یاد دهند و این امر باعث می ها را به دانش و نحوه مواجهه صحیح با رسانه 

  و   ؛ ژی2020همکاران،  و  آموزان هم در سطح باالتری قرار گیرد )ژوای دانش سواد رسانه

ژیا،2020همکاران، عبیده2020؛  کروناک2020همکاران،    و  ؛  ؛ 2020همکاران،  و  ؛ 

های اجتماعی )فیس بوک(، وایبر  شبکه   ازجملههای اجتماعی مجازی  (. شبکه2020کونگ،

واتس  زیرساختو  جزو  جهانی  آپ  شیوع  دروان  در  سیار  یادگیری  اصلی  و  اساسی  های 

ای  تعطیلی مدارس در کشورهاست. اگر معلمان خود را به سواد رسانههای واگیر و  بیماری

آموزان  جدید مجهز نکنند، در استفاده از این فضا به منظور تدریس سیار )از راه دور( از دانش 

دانش  و  مانده  عقب  بیخود  آموزشی  اطالعات  از  انبوهی  میان  در  راهنما  آموزان  و  یاور 

مینهمانند. در عین حال، سواد رسامی را  توانایی  این  معلمان  به  ابعاد ای  و  تفاسیر  دهد که 

 و   ؛ دایی2020؛ دانگ،2020؛ تئو،2020ای را درک کنند )بیاوردی،های رسانه مختلف پیام

های اجتماعی  توانند با استفاده از شبکهای خود می. معلمان به کمک سواد رسانه(2020لین،

مجازی اقدامات مطلوبی درخصوص ارائه محتوای درسی خود به شکل سیار را صورت داده  

نقش اصلی ایفا نمایند.   آموزانشاندانش و در طراحی آموزشی مطلوب و مورد نظر خود و  

فضای    صورت به بالفعل  و  بالقوه  امکانات  از  استفاده  کنار  در  معلمان  که  گفت  باید  کلی 

ها بدون داشتن سواد آن،  زیرا استفاده از رسانه  ،ای مجهز باشندبه سواد رسانهمجازی، باید  
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)ژومی باشد  داشته  همراه  به  نامطلوبی  اثرات    و  ؛کروناک2020همکاران،  و  تواند 

 .  (2020همکاران،  و ؛ لیپ2020همکاران،

نداشتن اطالعات  دست آمده در این پژوهش؛ معلمان به دلیل  با توجه به نتایج به  تیدرنها

با  لذا  ندارند.  را  مناسب  مجازی  از فضای  استفاده  برای  انگیزه کافی  آموزش الزم،  و  فنی 

توان مهارت استفاده از این فضا را حین تدریس  های مجازی ضمن خدمت می برگزاری دوره

ه  افزارهای آموزشی مجازی ک ها و نرمبایست رسانهرا به ایشان آموزش داد. در عین حال، می

های آموزشی  اند از طریق گروهصورت عملی داشتهی در آموزش و تدریس بهمؤثرنقش  

ادارات آموزش و پرورش در سراسر کشور، شناسایی و به معلمان معرفی شوند. پیشنهاد بعدی  

توانند با تأثیرات مثبت و منفی  های آموزشی مجازی، معلمان می این که  با برگزاری کارگاه

های آموزشی نامناسب  ای آموزشی مجازی آشنا شوند تا استفاده از رسانهههریک از رسانه 

درسی   واحد  گرفتن  نظر  در  با  نگردد. ضمناً،  منجر  انرژی  و  وقت  اتالف  به  تدریس  حین 

توان  های درسی دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت معلم، میای در برنامهمجزای سواد رسانه

ضرورت دارد، در کنار   تی درنهاان در آینده ارتقاء بخشید. این نوع از سواد را در میان معلم

توسعه سخت به  و  توجه  به کاربرد رسانه  بیشتر  مدارس  در  آموزش سواد    تیدرنهاافزاری 

 ای به معلمان اهمیت داده شود.   رسانه
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  ی (. عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماع۱3۹5)  .منصوره   ،یبیاد  و  ال اهلل؛ صفا، لیروح  ،ییرضا

فعال در  ب  یآموزش  هایت یتلگرام  فردوس  ان یدانشجو  ن یدر  فصلنامه  مشهد،    یدانشگاه 
 . 37- 24(، 3)22 ، های ارتباطیپژوهش

ورنر تانکارد   و  سورین،  تهرانترجمه:    .ارتباطاتهای  نظریه  (.۱3۹7)  و.جیمز،  انتشارات    :دهقان، 

 دوازدهم.، چاپ ۱386دانشگاه تهران، 

حسنمقدس هاجر  و  زاده،  رسانه(.  ۱3۹6)  .صفاهیه،  آسیبسواد  از  آگاهی  و  شبکه ای  های  های 

 . 35-25(، 3۹)۱2،  ایمجله مطالعات رسانه، اجتماعی

دفتر مطالعات و    :تهران  .پرویز اجاللی  ترجمه.  نظریه ارتباطات جمعی  (.۱388)  .کوایل، دنیسمک

 چاپ چهارم. های، توسعه رسانه 
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