
 ششم به دانش آموزان پایه  يارسانهآموزش سواد 

 رویکردي برتفکر انتقادي با

  يرینصبهاره  

  ياریبختآمنه 

  ینیحسهادي 

  چکیده

مواجهه انتقادي دانش آموزان در استفاده و فهم شخص ي، ارسانهمعیار و محک هر برنامه آموزش سواد 

کرده و توانایی  مختلف را رمزگشایی يهارسانهتا بتوانند اطالعات دریافتی از ، خودشان از رسانه است

را ارتقاء بخشند. با توجه به ساختارهاي دانش مطرح شده  هارسانهداوري مستقل خود درباره محتواي 

 هايیهنظربرگرفته از  يارسانهبا تأکید بر محتواي ، پنج مؤلفه اصلی سوادرسانه ايي، ارسانهدر سواد 

 يارسانهسواد  يهاآموزهآموزش ي، اجلسه 15در برنامه درسی طرح برنامه درسی تدوین شد. ، ارتباطی

فیلم تبلیغاتی) در کالس استفاده شد. ، کاریکاتور، انیمیشن، کتاب، مقاله، روزنامهمختلف ( يهارسانهاز 

نیمه آزمایشی) ( یشیآزماشبه  هادادهپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي از نظر روش گرد آوري 

روش دو گروه آزمایش و کنترل ا انتخاب و مورد سنجش و اندازه گیري قرار گرفته بوده است. در این 

نفردر پایه ششم ابتدائی دبستان  60 يبرااست. و با روش مبتنی بر گفت وگو و تشکیل حلقه کندوکاو 

نفري در  30 يهاگروهاجرا درآمد. حجم نمونه به صورت  به 1395در سال ، پسرانه شاهد برهان مجرد

تقسیم و مشخص شده است. نتایج این پزوهش ، الس که به صورت دو گروه کنترل و آزمایشدو ک

با توجه به ، بیانگر آن است که دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل

تجزیه و ، هارسانهاستفاده از  يهامهارتاطمینان در  درصد 99که به آنان ارائه شد؛ با  ییهاآموزش

، هارسانهتفکر انتقادي در استفاده از ي، ارسانه هايیامپتوانایی تولید و ارسال ي، ارسانه هايیامپلیل تح

  قرار گرفتند. يارسانهدر سطح باالتري از مهارت سواد 

  دانش آموزان، حلقه کندو کاو، تفکر انتقاديي، ارسانهآموزش سواد ي، ارسانهسواد  :ي کلیديهاواژه 

                                                                                                                                        
  نویسنده  علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه پژوهشی مطالعات زنان. یأتهاستادیار و عضو)

 مسئول)

 يدکترا يشجو، دانمطالعات زنان یگروه پژوهش یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان یکارشناس پژوهش 

 ی.فرهنگ یجامعه شناس

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشجوي دکتراي ارتباطات 
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  مقدمه

ي، ارسانهارتباطی و فرهنگ  يهايفناوربا توجه به گسترش ، قرن بیست و یکمدر 

مهم است. این ادعا وجود دارد که فرایند تحلیل ، و انتقادي يارسانهتسلط بر سواد 

که خود را از  دهدیمبه دانش آموزان این توانایی را ي، ارسانهانتقادي آموزش سواد 

رهایی بخشند. این ، را دارد هاآننه قصد تحمیل و طرز تفکري که رسا هاارزشدست 

به جاي ناهوشیار  توانندیم هاآنکه  دهدیم ییهايتوانمندبه دانش آموزان  تحلیل

احساسی بودن به سمت  يهاپاسخبه آگاه بودن و به جاي مقهور لذایذ جسمی و ، بودن

جاي غیر منتقد  پیش روند و به هارسانهعقالنی و شکاك بودن در تعامالت خود با 

به دانش آموزان این امکان را ، منتقدي هوشمند شوند. این نوع شیوه تحلیلی، بودن

همزمان با ورود به قرن احساس قدرت کنند.  هارسانهکه در تعامالت خود با  دهدیم

اطالعاتی و ارتباطاتی به طور فزاینده ایدچار پیچیدگی و همه جانبه  هايیستمس، 21

، تا پیامهاي تولید شده توسطرسانهها اندشدهموجب  هایچیدگیپ. این اندشدهگرایی 

کنند  هایامپمخاطبان خودرادرگوشهوکنارجهان دچارنوعیسردرگمیوتردیددر انتخاب 

  ).187: 2004، مارگینسون(

و  هااستفادهیافتن درباره  یآگاه، جدید به عرصه ارتباطات هاييفناوربا ورود 

به مخاطبان در  تواندیم، هارسانهمزایا و مشکالت مربوط به ، ممکن يهاسوءاستفاده

یاري رساند. مخاطبانی که در سطوح باالي سوادرسانه اي  يارسانه هايیامپتعیین تأثیر 

؛ دهندیمنکاتی را مد نظر قرار  يارسانههمواره در مواجهه با متون کنند، یمفعالیت 

دچار گیرند، یمکه مورد پردازش قرار  هایییامپو  درباره تعابیر و تفاسیر ارائه شده هاآن

شود، یممدام با مفاهیمی که توسط خود آنها ساخته ، شک و تردید هستند. این فرآیند

  ).7: 1998، پاتر( یابدیمتداوم 

 يارسانه هايیامپالزم در زمینه بهره مندي از  هايیآگاهبنابراین داشتن اطالعات و 

تا به راحتی تحت ، پویاتر و لذتبخش تر نماید، مؤثرتر هارسانهرا از استفاده ما  تواندیم

قرار نگیریم. امروزه وسایل ارتباط  يارسانهخاص  هايیدئولوژياو  هاارزش یرتأث

 هاروزنهجمعی تمامی جهات و ابعاد انسانی را متأثر ساخته و امواج این وسایل به همه 

شده که انسان فعال و متفکر به تماشاچی  امن رسوخ کرده است و باعث هايیمحرو 

  ).34ص ، 1384، منفعل و راکد تبدیل شود (نصیري
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تفکر انتقادي دانش آموزان  هايییتواناغالباً در جهت توسعه  يارسانهآموزش سواد 

در ارتباط است. بهره مندي از تفکر  "آگاهی انتقادي "بیان شده و اساساً با توسعه 

و طرز تفکري که  هاارزشکه خود را از  دهدیمزان این توانایی را به دانش آمو، انتقادي

 هايیامپرهانموده و به جاي تسلیم پذیري در برابر ، را دارند هاآنرسانه قصد تحمیل 

احساسی  يهاپاسخبه سمت گزینشگري و به جاي مقهور لذایذ بصري و ي، ارسانه

د با رسانه هاپیش روند. این نوع بودن به سمت عقالنی و شکاك بودن در تعامالت خو

 هارسانهکه در تعامالت خود با  دهدیمبه دانش آموزان این امکان را ، شیوه تحلیلی

احساس قدرت بیشتري کنند. به گفته لن مسترمن معیار و محک هر برنامه آموزش 

ه دانش است ک ياگونهبه  هارسانهاستفاده از تفکر انتقادي در برخورد با ي، ارسانهسواد 

مختلف را رمزگشایی کرده و توانایی  يهارسانهبتوانند اطالعات دریافتی از  آموزان

). 1389:191، را ارتقاء بخشند (با کینگهام هارسانهداوري مستقل خود درباره محتواي 

ضرورت دارد تا برنامه آموزش و یادگیري دانش ، بنابراین به دلیل اهمیت موضوع

در اولویت نظام آموزشی در کشور قرار  هاآن يارسانهاي سواد آموزان را در جهت ارتق

الزم براي  يهامهارتایجاد  يارسانهداد چرا که یکی از اهداف اصلی آموزش سواد 

متفکرانه با نگاهی تحلیل گر و و به موجب آن کاهش آثار ، برقراري ارتباط آگاهانه

بر این پرداختن به این موضوع در بر روي کودکان و نوجوانان است. بنا هارسانهمنفی 

رسد از اهمیت و به نظرمی، هاي تولیدي قابل دسترسها با انواع پیامعصر رسانه

. 1پژوهش حاضر عبارتند از:  هايیهفرضاي برخوردار است. ضرورت فوق العاده

و ایجاد تفکر انتقادي  يارسانه هايیامپاهمیت برنامه ریزي شخصی در نحوه استفاده از 

و ایجاد تفکر  يارسانه هايیامپ ترنامحسوس يهاجنبه. توجه به 2 در بین دانش آموزان

بر ایجاد تفکر  يارسانه هايیامپ. تاثیررمزگشایی از 3انتقادي در بین دانش آموزان 

الزم بر ایجاد تفکر  يهامهارتکسب  رسدیمنظر  به .4انتقادي در بین دانش آموزان 

  است. مؤثرآموزان پسر پایه ششم ابتدائی  انتقادي در بین دانش

موضوع سواد ، میالدي به بعد 1960از دهه ، با فعالیت سازمان بین المللی یونسکو

در برخی از کشورها مورد توجه جدي قرار گرفت. کانادا اولین کشور در  يارسانه

رد. الزامی ک، را در برنامه آموزشی مدارس يارسانهآمریکاي شمالی است که سواد 

راهنمایی و ، در ابتدایی يارسانه). در انگلستان آموزش سواد 1391:52، (طلوعی
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کمیته راهبردي ، تاکید دارد. در این کشور هارسانهبر درك و ارزیابی محتواي ، دبیرستان

بنیادي دولت را براي آموزش سواد  هايیاستسپایه گذاري شد و ي، ارسانهآموزش 

 يارسانهآموزش سواد ، دي شده اعالم کرد. در استرالیا همبه صورت زمان بن يارسانه

فناوري در دوره عمومی رسمی  يهاآموزشهنر و ، زبان يهامهارتبه عنوان بخشی از 

، ژاپن در پنج زمینه: دولت يارسانهآموزشی سواد  هايیتفعالارائه شده است. همچنین 

 گیردیملتی و محققان صورت غیردو يهاسازمان، جمعی يهارسانهي، امدرسهآموزش 

  ).2003، 1(ام. پی. تی

رفته است. این  يارسانهدر آسیا ژاپن زودتر از سایر کشورها به سراغ آموزش سواد 

و نقد و تحلیل  يارسانه يهافرآوردهرا براي بررسی انتقادي  يارسانهسواد ، کشور

ش جزء: مهارت کار که شامل ش بردیمبه کار  هارسانهواقعیت ایجاد شده از سوي 

داشتن درك ، تعبیر و کاربرد رسانه، توانایی خواندن، درك رسانه، هارسانهکردن با 

توانایی برقراري ارتباط و تعامل ، هارسانهتوانایی بیان عقاید از طریق ها، یامپانتقادي از 

). در ترکیه برنامه آموزش سواد 153: 1391، (نصیري و عقیلی هاسترسانهاز طریق 

در پنج شهر به صورت  هاآموزشمیالدي آغاز شد. ابتدا  2004در سال  يارسانه

به عنوان یک درس  يارسانهمیالدي سواد  2007آزمایشی به مربیان داده شد و در سال 

میالدي تاکنون وزارت  2007شهر ارائه شد. از سال  81هزار مدرسه در  35اختیاري در 

زیادي را براي افزایش سواد  هايیتفعال، کیهصداو سیما و رادیو و تلویزیون تر

  ).2009، 2جنسل و بیناركاند (دادهشهروندان خود انجام  يارسانه

رویکردي تطبیقی به سواد ") در کار تحقیقی با عنوان 1392سید غالمرضا فلسفی (

با استفاده از  "و اسنادي ياکتابخانهدر کشورهاي توسعه یافته بر پایه روش  يارسانه

 ايیافتهاسناد و مدارك معتبر به رویکردهاي کشورهاي توسعه ، نابع اطالعاتی مکتوبم

در کشور به کار  يارسانهکانادا و ژاپن پرداخت تا جهت ارتقاء سواد ، همچون انگلستان

 ینترجامعکه  ECبه تحلیل مدل  يامقاله) در 1393رامین چابکی (، گیرد. ناصر باهنر

درك ، استفاده، دسترسی مؤلفه. این مدل چهار اندرداختهپمدل کمیسیون اروپاست 

. در این تحقیق بر کندیممطرح  يارسانهانتقادي و تولید ارتباطی را در حوزه سواد 

                                                                                                                                        
1. MPT 
2. General & Binark 
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اسناد نهاد ، تحلیلی -مطرح در آن و روش پژوهش اسنادي يهامؤلفهو  ECاساس مدل 

تگذار در جمهوري اسالمی نهاد سیاس ینترمهمشوراي عالی انقالب فرهنگی به عنوان 

که بیشترین میزان توجه در اسناد به  دهدیمبررسی و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان 

ارتباطی مخاطبان  هايییتوانادرك انتقادي و  مؤلفهاستفاده و دسترسی بوده و  مؤلفه

بررسی نقش "کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شهناز هاشمی در تحقیقی با عنوان 

تاکید بر ضرورت آموزش  "در نظام تربیتی در سند تحول بنیادین صداو سیمارسانه 

اشاره ، به یکی از ابعاد مورد توجه در سند . وي در این تحقیقاندداشته يارسانهسواد 

در تعلیم و تربیت توجه کرده است. در این مطالعه  هارسانهکرده و این میان به نقش 

قق اهداف سند تحول بنیادین صداو سیما در حوزه اسنادي نشان داده شده است که تح

در سطوح  يارسانهمنسجم براي آموزش سواد  يابرنامهدر گرو تدوین  هارسانه

  مختلف مدارس است.

) در تحقیقی با عنوان 1391سید محمد محمودي کوکنده (، حوریه دهقان شاد

متخصصان صداو  کودکان و نوجوانان از نگاه يارسانهبررسی ضرورت آموزش سواد "

در عناوین درسی  يارسانهبه ضرورت گنجاندن موضوع سواد  "سیما شهر تهران

دالیل رشد نیافتن ، ارتباطی هاييتکنولوژضرورت تدوین محتواي آموزشی ، مدارس

از  يارسانهکودکان و نوجوانان و نقش صداو سیما در آموزش سواد  يارسانهسواد 

بررسی «محمد محمودي با عنوان  نامهپایان. در نگاه متخصصان این حوزه پرداخت

» کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان صداو سیما شهر تهران يارسانهضرورت سواد 

در ایران  يارسانهبررسی جایگاه سواد «سمیرا معمار امامیه با عنوان  نامه، پایان)1390(

جایگاه «چابکی درزابی با عنوان رامین  نامه، پایان)1390» (از دیدگاه استادان ارتباطات

 نامه، پایان)1391» (درسیاستهاي فرهنگی ارتباطی جمهوري اسامی ایران يارسانهسواد 

و  »به نوجوانان يارسانهلگوي بومی آموزش سواد «ارشد سینا معتضدي با عنوان ا 

 يارسانهبه بررسی لزوم و اهمیت داشتن سواد ، پژوهشگران در مصاحبه با کارشناسان

 هايینهزم ینترمهم) دریافتند یکی از 2003( 1. در پژوهش هابز و فراستاندپرداخته

تاکید بر مهارت و شناخت نیاز دانش آموزان در خصوص ي، ارسانهبنیادي سواد 

  تشخیص و ارزیابی انتقادي محتواي برخط (آنالین) است.

                                                                                                                                        
1. Habz&Frast 
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ورت آزمایشی در حال به ص 2.پی.ياپروژه) 2016( 1در کشورهاي انگلیس و استرالیا

انجام است. هدف اصلی این پروژه آزمایشی تبدیل مردم به شهروندان انتقادي رسانه 

به افرادي که توانایی ساختار شکنی در ارتباطات رسانه و ایجاد  هاآناست. تبدیل 

را دارند. در واقع این مسئله روي ارتقاء توانمندي شهروندان متمرکز  يارسانهسیاست 

ایجاد کند، یمرا منعکس  شانیزندگکه تجربه  يارسانهتا بتوانند فعالیت  شده است

آموزشی ساماندهی شده برگزار  يهابرنامهو  هاکارگاه، هاکنفرانسکنند. بدین منظور 

توانمندي شهروندان براي  جهت ارتقاء ايیژهو هايیتفعال. در همین راستا گرددیم

به رشد و  ايیژهوگرفته است. همچنین توجه  صورت، تشخیص اطالعات از تبلیغات

شده است. این میان ابزارهایی براي تجربه  يارسانهپرورش خالقیت در محصوالت 

مستقیم دموکراسی معرفی شده است. پروژه آزمایشی به طور کلی بر روي همه انواع 

در همه ) متمرکز شد و هاروزنامهو  هاکنندهپخش ، اینترنت، شامل (رادیو هارسانه

سنی هم هدف این برنامه قرار  يهاگروهمورد استفاده قرار گرفت. همه  هایطمح

گرفتند. البته این میان مردم با مهارت پایین و حاشیه نشین که از آسیب پذیري بیشتري 

  از اولویت باالتري براي برخورداري از این طرح قرار گرفتند.، برخوردارند بودند

به منظور رشد و تقویت قدرت ، رنامۀ آموزش براي کودکانبراساس نظریۀ لیپمن و ب

معلمان به ، با شیوة کالس داري به سبک حلقۀ کندوکاو، تفکر دانش آموزان يهامهارت

. لیپمن الگوي جدیدي مبتنی بر تفکر در تعلیم و تربیت یابندیمتسهیل گر تغییر نقش 

مندي یا معقولیت (ویژگی ارائه داده است که مفاهیم محوري و انسجام بخش آن خرد

ویژگی اجتماعی) است. او تعلیم و تربیت را با همۀ ( یدموکراسو  )فردي

، ناجی( یندبیماز پژوهش درون آن  يانحوهو فلسفه را  داندیمپژوهش  هایشیچیدگیپ

  ).40الف:  1387

دانش ، درحلقۀ کندوکاو که چارلز سندرز پیرس آن را براي نخستین بار ابداع کرد

به آراي دهند، یموزان با توجهی مخصوص (یا احترام) به سخنان یکدیگر گوش فرا آم

تا دالیلی براي  برندیمیکدیگر را زیر سؤال  يهاحرفکنند، یمیکدیگر چیزي اضافه 

تا نتایج و  کنندیمسایر عقاید تأیید نشده و بی پشتوانه فراهم آورند؛ به همدیگر کمک 

                                                                                                                                        
1. Eroupean Union 
2. EP Peroject 
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ستخراج کنند و نیز در پی تشخیص و روشن کردن لوازم مطالب گفته شده را ا

کندوکاو را تا جایی ادامه دهد  کندیمیکدیگرند. یک حلقۀ کندوکاو تالش  يهافرض

که به سوي مطابقت با منطق پیش  گیردیمکه به نتیجه برسد. در آن گفت وگویی شکل 

دآگاه به آنها یا ناخو، وقتی این روند در شرکت کنندگان درونی شدیجه، درنت .رودیم

در مو اجهه با اتفاقات ، به این فکرخواهند افتاد که در سایر امور زندگی هاآن، منتقل شد

  ).63: 1387ب ، ناجیببرند (بهره ، اندگرفتهاز چیزهایی که یاد ، واقعی و جدید

و  شودیمپرسش محرك برانگیزانندة حس کنجکاوي دانش آموز ، در حلقۀ کندوکاو

و با  گیردیمو صورت بندي سؤاالت را فرا  کندیمت خود را مطرح او در جمع سؤاال

. یابدیم سطوح شناختی به باالترین سطوح ارتقا ترینیینپاکمک معلم سطح سؤاالت از 

ارائۀ برنامۀ آموزش فلسفه براي کودکان الگویی جدید را در آموزش و پرورش ، بنابراین

او توانایی رشد پرسشگري و مهارت طرح و کودکان در حلقۀ کندوک آوردیمبه وجود 

شاگردان را به کنجکاوي و ، حلقۀ کندوکاو، . به نظر فیشرکنندیمسؤال را کسب 

تا از حالت عادي به حالت اندیشمندانه و از بی اعتنایی و بیگانگی  داردیمفلسفیدن وا 

، فیشربه اندیشه ورزي و یگانگی و از تفکر معمولی به تفکر انتقادي حرکت کنند (

1385 :44.(  

تفکر انتقادي را به دانش آموزان با توجه به سه ویژگی ، تشکیل حلقۀ کندوکاو 

زیرا بر ضوابط و شود، یم. سبب تسهیل قضاوت 1: دهدیماصلی آن آموزش 

. نسبت به زمینه حساس و 3 .شودیمخوداصالحی  . منجر به2 معیارهایی تکیه دارد؛

 آوردن، کودکان در حلقۀ کندوکاو، ). بر این اساس212 :2003، لیپمن(باریک بین است. 

محکم براي اثبات نظر خویش و یا اصالح نظر خود و دیگران را  يهااستدالل

که به اصالح ، و همچنین پذیرفتن انتقاد و فراخ اندیشی و قضاوت صحیح را آموزندیم

نظري را اصل چارچوب  يارسانه. در بررسی آموزش سواد گیرندیمفرا انجامد، یم

سواد  آموزش یرتأثکه بر مبناي آن بتوان نگاهی دقیق و همه جانبه به  دهیمیمقرار 

در بین دانش آموزان داشته باشیم. بسیاري از دانشمندان حوزه ارتباطات براي  يارسانه

که از  انددادهمختلفی را ارائه  هايیدگاهد يارسانهسواد  يدهندهفعالیت و اجزا تشکیل 

سواد ، از دیگاه السول يارسانهسواد ، از نظر هابز يارسانهبه سواد  توانیمن انها میا

از دیدگاه الیزابت تامن اشاره نمود. در این  يارسانهاز دیدگاه پاتر و سواد  يارسانه
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و تفکر انتقادي درنظریه سواد  يارسانهپروژه تحقیقی با توجه به اهمیت رژیم مصرف 

این نظریه به عنوان چارچوب نظري تحقیق انتخاب شده و مورد ، تامنالیزابت  يارسانه

 يارسانهسواد ، استفاده قرار گرفته است. بر اساس نظر الیزابت تامن و همکارانش

 هايیهالاز ، ؛ چنان که جهان متراکم از پیامکندیمهمانند فیلتري داوري کننده عمل 

بر اساس نظر  اجهه با پیام معنادار شود.تا شکل مو کندیمعبور  يارسانهفیلتر سواد 

؛ کندیمهمانند فیلتري داوري کننده عمل  يارسانهسواد ، الیزابت تامن و همکارانش

تا شکل  کندیمعبور  يارسانهفیلتر سواد  هايیهالاز ، چنان که جهان متراکم از پیام

  :ندکیمدر سه الیه عمل  يارسانهپیام  مواجهه با پیام معنادار شود.

؛ به این معنا که هارسانهالیه اول: اهمیت برنامه ریزي شخصی در نحوه استفاده از 

دارد و به صورت  هابرنامهمخاطب توجه بیشتري به انتخاب و تماشاي انواع مختلف 

 هارسانهو دیگر  هایلمف، الکترنیکی هاييباز، ویدئو، مشخصی به استفاده از تلویزیون

مخاطب به ، . الیه دوم: در این سطحدهدیمرف را کاهش و میزان مص پردازدیم

عمیقی  يهاموضوعو  هاپرسشو به  کندیمتوجه  يارسانه ترمحسوسنا  يهاجنبه

؟ شودیم؟ چه هدفی با فرستادن پیام دنبال سازدیمرا  يارسانه هايیامپمانند چه کسی 

. الیه سوم: پردازدیمو ...  ؟کندیمو چه کسی ضرر  بردیمچه کسی از ارسال پیام سود 

مخاطب ، هامهارت. با این هاسترسانهالزم براي تماشاي انتقادي  يهامهارتاین الیه 

جا افتاده در آن  يهاجنبهبه تجزیه و تحلیل و پرسش درباره چارچوب ساخت پیام و 

ت که از پیام اس ییهاجنبهشناخت حقایق و ، . آنچه در این الیه اهمیت داردپردازدیم

در گرو شناسایی ابعاد ، فهم متن از سوي مخاطب، حذف شده است. به عبارت دیگر

  ).79: 1391، طلوعی( جا افتاده پیام است.

فهم سطح «اهمیت دارد که هابز از آن با عنوان  يااندازهبه  يارسانهاین بعد از سواد 

 اييقو کننده توان پیش بینیي، ارسانهاین جنبه از سواد ، . از نظر هابزکندیمیاد  »باالتر

). 340: 2003، هابز و فراستآورد (یمبراي شناسایی نیازها و انتظارات مخاطبان فراهم 

؛ شودیممخاطبان بیشتر  يارسانهمیزان سواد ها، یهالشدن  تریقعمبا ، بنا به تعریف تامن

جیره ، از رسانه در استفاده کندیممخاطب خود را ملزم ، به این ترتیب که در الیه اول

پیام دهنده برخی از پیام که  هايیژگیوبا توجه به ، مصرف داشته باشد و در الیه دوم

. در الیه سوم نیز به شودیمنادیده گرفته  هایامپبرگزیده و بقیه ، مطلوب مخاطب است
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این امکان را فراهم  يارسانه. در نتیجه سواد شودیمپرداخته  يارسانه هايیامپنقد 

از حالت انفعالی به ، با چالش روبرو شود و مخاطب، که پیام را دریافت شده سازدیم

توانمندي ي، ارسانهسواد ، پرسشگر و خود بیانگر برسد. به این ترتیب، وضعیتی فعال

دیداري یا شنیداري و در برابر ، نوشتاري(خاصی است که خواننده را در برابر هر متن 

و ...) از حالت شئ مانند به  ماهواره، تلویزیون، رادیو، بیلبورد، مجله، انواع کتاب

). در نتیجه با برخورداري از سواد رسانه 3: 2002، بولزکند (یمموجودي فعال تبدیل 

فهم و تفسیر (و رسیدن به سطح عمیق آن  )تا نقد متن يارسانهاز انتخاب ساده (

در برابر هجوم سرسام آور  که شودیماین امکان براي مخاطب فراهم  )متن هايینهزم

این رو این دسته از مخاطبان با  از هویت خود را حفظ کند.ي، ارسانه هايیامپالقاي 

آنان را کنترل کند.  يارسانه هايیامپنظام سلطه جویانه  دهندینماجازه ي، ارسانهسواد 

. بر این دگیرنینمدر نظر  يارسانهآنان همچنین جهان واقعی را همسان با تفسیرهاي 

ذهنی و اخالقی  هاييداوراز  متأثر، نظامی تفسیري و ترجیحی يارسانهسواد ، اساس

 )چه در دسترس و چه جستجو گرانه( يارسانه هايیامپبا  است که مواجهه فرد را

 مسئولیت بیشتري هایامپانتخاب  در استفاده و، مخاطبان شودیمو موجب  دهدیمشکل 

  ).2001:6، لیوینگستن احساس کنند. (تومین و

  يارسانهتحقیق براساس الیه بندي نظریه سواد  هايیهفرض. 1جدول 

  نظریه  تحقیق يهاهیفرض  ردیف

  الیه اول  اهمیت برنامه ریزي شخصی  1

  الیزابت تامن

  )يارسانهسواد (

  الیه دوم  نامحسوس پیام يهاجنبهتوجه به   2

  الیه سوم  درك پیام  3

  الیه سوم  الزم کسب مهارت  4

  انتقادي يارسانهکلیدي آموزش سواد  يهاپرسش. مفاهیم و 2جدول 

  مفهوم  عنوانردیف

  شوندبه لحاظ اجتماعی ساخته و پرداخته می هایامپ  اصل عدم شفافیت  1

  کنندهایی با رمزها و قواعد ویژه استفاده میها از زبانرسانه  زبان (رمزها و قواعد)  2

  اي داشته باشندهاي رسانهتوانند درکی مشابه یا متفاوت از پیامها میافراد و گروه  زگشایی مخاطبرم  3

  بازنمایی (محتوا و پیام)  4
هایی هستند که روابط ها و دیدگاهگفتمان، هاها دربردارنده ایدئولوژيرسانه

  دهندقدرت سلسله مراتبی را انتقال می

  شوندلحاظ اقتصادي انگیخته شده و ساماندهی میها از اکثر رسانه  انگیزه  5
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  روش

 یشیآزماشبه  هادادهپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي از نظر روش گرد آوري 

نیمه آزمایشی) بوده است. در این روش پژوهش گر دو گروه آزمایش و کنترل را (

اي دانش انتخاب و مورد سنجش و اندازه گیري قرار داده است. با توجه به ساختاره

پنج مؤلفه اصلی سوادرسانه اي و سؤاالت مطرح شده در ي، ارسانهمطرح شده در سواد 

کوتاه و برگرفته از  هايیمیشنان يارسانهبا تأکید بر محتواي ، انتقادي يارسانهسواد 

مبتنی بر  يهاروشتحصیلی با  ترمیکطرح درسی نگارش شد و طی ، نظریات ارتباطی

تن از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان پسرانه  30و براي  وگفت وگو و کندوکا

به اجرا در آمد. کالس با حضور  1395-1396تحصیلی  در سال، شاهد برهان مجرد

دانش آموزان و پژوهشگر به عنوان معلم (تسهیل کننده) برگزارشد. قابل ذکر است قبل 

حقق یک پیش آزمون انجام داده م، نمونه مورد بررسی قرار بگیرند يهاگروهاز این که 

و نتایج را با نتایج پس از آزمون مورد تحلیل قرار داده است. به این صورت که گروه 

دقیقه از سوي پژوهش گر به  90تحصیلی و هرهفته به مدت  ترمیکآزمایش در طول 

قرار گرفتند در حالی که به گروه  يارسانهصورت حلقه کند و کاو تحت آموزش سواد 

  داده نشد. يارسانهآموزشی در رابطه با سواد ، رلکنت

با توجه به نوع روش تحقیق جهت آموزش گروه هدف و جمع آوري اطالعات از 

استفاده شد و در بررسی ادبیات نظري  پرسشنامه، نمایش فیلم، ابزارهاي مصاحبه

د در پژوهشی موجو –و اسنادي با مراجعه به منابع علمی  ياکتابخانهموضوع از روش 

اینترنتی و مقاالت  هايیتساو ...) و  نامه، پایانمقاالت، نشریات، ها(کتاب هاکتابخانه

خارجی استفاده شده و نمونه گیري به صورت غیر احتمالی و از نوع هدفمند بوده 

است. لذا با توجه با اینکه جامعه آماري ما محدود به دبستان پسرانه شاهد برهان مجرد 

 30 يهاگروهحجم نمونه به صورت ، فردر پایه ششم ابتدائی بودهن 60 حدود، است

که به صورت دو گروه کنترل و آزمایش بوده تقسیم گردیده و  نفري در دو کالس

  .گرددیممشخص 

از روش دو نیمه کردن استفاده شد که نتایج  به منظور اندازه گیري پایایی پرسشنامه

جمع آوري شده به بسته  يهاداده ده است.بو 0.89نشان داد ضریب پایایی آن معادل 

مورد تجزیه و حلیل قرار گرفت. در این مطالعه با توجه به سطح  SPSSنرم افزاري 
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، میانگین( يمرکز يهاکنندهتحقیق از مشخص  هايیهفرضاهداف و ، سنجش متغیرها

بتدا از تحقیق ا هايیهفرضنیز براي آزمون  ) وانحراف معیار( یپراکندگمیانه و مد) و 

سپس از ، )هادادهبراي بررسی نرمال بودن توزیع ( یرنفاسم-کلموگروف يهاآزمون

  ) استفاده گردید.TWO-WAY ANOVAآزمون تجزیه واریانس دو طرفه (

  هایافته

  تجزیه واریانس دوطرفه بررسی شد. آزموندر آمار استنباطی روابط بین متغیرها با 

و ابعاد آن و متغیر تفکر  يارسانهزي و انحراف معیار سواد مرک يهاکننده. توزیع مشخص 2جدول 

 )پس آزمون( یبررسمورد  يهاگروهانتقادي به تفکیک 

آن و و ابعاد  يارسانهمیانه و مد در بین متغیرهاي سواد ، با توجه به مقادیر میانگین

توزیع ، بیان نمود توانیمآزمایش و کنترل  يهاگروههم چنین تفکر انتقادي در بین 

نرمال بوده است. زیرا مقادیر میانگین و میانه و مد در بین متغیرهاي فوق الذکر  هاداده

مورد  يهاگروهیکسان و یا نزدیک به هم بوده است. نتایج مطالعه در پیش آزمون بین 

و تفکر  يارسانهه بود که تفاوت معنی داري بین آنها در مورد سواد بررسی نشان داد

انتقادي مشاهده نشده است. اما در مرحله پس آزمون نتایج جدول فوق نشان داده 

و تفکر انتقادي در بین گروه آزمایش بیش از گروه کنترل  يارسانهمیانگین سواد ، است

  هاگروه
  رژیم

  مصرف

جنیه هاي نامحسوس

 يارسانهتر 

هايیامپدرك 

 يارسانه

  کسب

 الزم يهامهارت

  سواد

 يارسانه

  تفکر

 انتقادي

آزمایش

 میانگین
   تعداد

انحراف معیار

 میانه
 مد

 کنترل

 میانگین

   تعداد
انحراف معیار

 میانه

 مد
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 يارسانه هايیامپر نحوه استفاده از . اهمیت برنامه ریزي شخصی د1 بدست آمده است.

 هايیامپ ترنامحسوس يهاجنبه. توجه به 2 و ایجاد تفکر انتقادي در بین دانش آموزان

 هايیامپرمزگشایی از  یرتأث. 3 و ایجاد تفکر انتقادي در بین دانش آموزان يارسانه

الزم بر ایجاد  يهاارتمه یرتأث .4 بر ایجاد تفکر انتقادي در بین دانش آموزان يارسانه

  تفکر انتقادي در بین دانش آموزان

  . نتایج آزمون تجزیه واریانس دوطرفه مقایسه بین اهمیت برنامه ریزي شخصی 3جدول 

  در نحوه استفاده ازرسانه هاو ایجاد تفکر انتقادي 

 کنترل و آزمایش دانش آموزان پایه ششم ابتدایی يهاگروهدر بین 

Source  
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داري
Partial Eta 
Squared 

Corrected Model 
Intercept 

 هاگروه
 رژیم مصرف

 رژیم مصرف * هاگروه
 خطا
 کل

 Corrected کل 
a. R Squared =.894 (Adjusted R Squared =.867) 

و  يارسانه هايیامپدر بررسی اهمیت برنامه ریزي شخصی در نحوه استفاده از 

بین اهمیت برنامه ریزي ، نتایج نشان داد انش آموزانایجاد تفکر انتقادي در بین د

کنترل و  يهاگروهو ایجاد تفکر انتقادي در بین  هارسانهشخصی در نحوه استفاده از 

و با  0.798برابر محاسبه شده  Fآزمایش تفاوت معناداري وجود دارد. به طوري که 

لحاظ آماري بین  تفاوت معنی داري از، گفت توانیماست  0.035سطح معنی داري 

و ایجاد تفکر انتقادي در بین  هارسانهاهمیت برنامه ریزي شخصی در نحوه استفاده از 

اهمیت ، نتایج نشان داده است، کنترل و آزمایش وجود دارد. به سخن دیگر يهاگروه

و ایجاد تفکر انتقادي در گروه  هارسانهبرنامه ریزي شخصی در نحوه استفاده از 

) بیشتر 2.7933برابر ) نسبت به گروه کنترل (میانگین 3.0467معادل گین آزمایش (میان
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پی بردکه طبق دیدگاه الیزابت  توانیم، بوده است. با رجوع به چارچوب نظري پژوهش

 يهابرنامهمخاطبان با توجه بیشتر به انتخاب و تماشاي ، با توجه به الیه اول، تامن

 .کنندیمکاهش و مدیریت  مختلف رسانه پرداخته و میزان مصرف را

و  يارسانه ترنامحسوس يهاجنبه. نتایج آزمون تجزیه واریانس دو طرفه مقایسه توجه به 4جدول 

 کنترل و آزمایش دانش آموزان پایه ششم ابتدایی يهاگروهایجاد تفکر انتقادي در بین 

Source  
مجموع 

 مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داري
Partial Eta 
Squared 

Corrected Model 
Intercept 

 هاگروه
 ترنامحسوس يهاجنبه

 يارسانه


 يهاجنبه * هاگروه

 ياهرسان ترنامحسوس


 خطا
 کل

Corrected کل 
a. R Squared =.917 (Adjusted R Squared =.891) 

و ایجاد تفکر انتقادي  يارسانه هايیامپ ترنامحسوس يهاجنبهدر بررسی توجه به 

و  يارسانه ترنامحسوس يهاجنبهبین توجه به ، ن داددر بین دانش آموزان نتایج نشا

کنترل و آزمایش دانش آموزان پسر پایه ششم  يهاگروهایجاد تفکر انتقادي در بین 

و با  1.946برابر محاسبه شده  Fابتدائی تفاوت معنی داري وجود دارد. به طوري که 

لحاژظ آماري بین  تفاوت معنی داري از، گفت توانیماست  0.040سطح معنی داري 

کنترل  يهاگروهو ایجاد تفکر انتقادي در بین  يارسانه ترنامحسوس يهاجنبهتوجه به 

 يهاجنبهتوجه به ، نتایج نشان داده است، و آزمایش وجود دارد. به سخن دیگر

) 3.8733معادل و ایجاد تفکر انتقادي در گروه آزمایش (میانگین  يارسانه ترنامحسوس

) بیشتر بوده است. با رجوع به چارچوب 2.1267برابر روه کنترل (میانگین نسبت به گ

، با توجه به الیه دوم، پی بردکه طبق دیدگاه الیزابت تامن توانیم، نظري پژوهش

؛ مانند اینکه پردازندیم هاموضوعاز  تریقعمودرك  هاپرسشمخاطبان با توجه بیشتر به 
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کسی از ارسال این پیام  چه ؟سازدیما چه هدفی ؟ بسازدیمرا  هایامپچه کسی این 

 ؟کندیمو یا ضرر  بردیمسود 

و ایجاد تفکر  يارسانه هايیامپ. نتایج آزمون تجزیه واریانس دو طرفه مقایسه درك 5جدول 

  کنترل و آزمایش دانش آموزان پایه ششم ابتدایی يهاگروهانتقادي در بین 

Source  
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داري
Partial Eta 
Squared 

Corrected Model 
Intercept 

 هاگروه
 يارسانه يهاامیپدرك 
 يهاامیپدرك  * هاگروه

 يارسانه


   خطا
 کل

Corrected کل 
a. R Squared =.924 (Adjusted R Squared =.893) 

بر ایجاد تفکر انتقادي در بین دانش آموزان پسر  يارسانه هايیامپدرك ، دربررسی

و ایجاد تفکر  يارسانه هايیامپبین درك ، است؛ نتایج نشان داد مؤثردائی پایه ششم ابت

کنترل و آزمایش دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدائی تفاوت  يهاگروهانتقادي در بین 

و با سطح معنی داري  0.428برابر محاسبه شده  Fمعنی داري وجود دارد. به طوري که 

 هايیامپی داري از لحاظ آماري بین درك تفاوت معن، گفت توانیماست  0.026

کنترل و آزمایش وجود دارد. به سخن  يهاگروهو ایجاد تفکر انتقادي در بین  يارسانه

و ایجاد تفکر انتقادي در گروه  يارسانه هايیامپدرك ، نتایج نشان داده است، دیگر

) بیشتر 2.5267بر ) نسبت به گروه کنترل (میانگین برا4.2467آزمایش (میانگین معادل 

پی برد که طبق دیدگاه الیزابت  توانیم بوده است. با رجوع به چارچوب نظري پژوهش

شناخت حقایق و  کندیمآنچه در این الیه اهمیت پیدا ، با توجه به الیه سوم، تامن

از پیام است که حذف شده است. به عبارت دیگر فهم متن از سوي مخاطب  ییهاجنبه
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توان پیش بینی  يارسانهابعاد جا افتاده پیام است. این جنبه از سواد درگرو شناسایی 

  .آوردیمکننده قوي براي شناسایی نیازها و انتظارات مخاطبان را فراهم 

الزم و ایجاد تفکر  يهامهارتآزمون تجزیه واریانس دو طرفه مقایسه بین کسب  یجنتا .6جدول 

 دانش آموزان پایه ششم ابتدایی کنترل و آزمایش يهاگروهانتقادي در بین 

Source  
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داري
Partial Eta 
Squared 

Corrected Model 
Intercept 

 هاگروه
 الزم يهامهارتکسب 

 يهامهارتکسب * هاگروه

 الزم


 خطا
 کل

Corrected کل 
a. R Squared =.907 (Adjusted R Squared =.899) 

بر ایجاد تفکر  هارسانهم براي تماشاي انتقادي الز يهامهارت یرتأثدر بررسی 

الزم براي تماشاي  يهامهارتبین کسب ، نتایج نشان داد انتقادي در بین دانش آموزان

کنترل و آزمایش دانش آموزان  يهاگروهو ایجاد تفکر انتقادي در بین  هارسانهانتقادي 

محاسبه شده  Fوري که پسر پایه ششم ابتدائی تفاوت معنی داري وجود دارد. به ط

تفاوت معنی داري از ، گفت توانیم است 0.025و با سطح معنی داري  0.427برابر 

و ایجاد تفکر  هارسانهالزم براي تماشاي انتقادي  يهامهارتلحاظ آماري بین کسب 

نتایج نشان داده ، کنترل و آزمایش وجود دارد. به سخن دیگر يهاگروهانتقادي در بین 

و ایجاد تفکر انتقادي در  هارسانهالزم براي تماشاي انتقادي  يهامهارت کسب، است

) بیشتر 1.9) نسبت به گروه کنترل (میانگین برابر 4.1گروه آزمایش (میانگین معادل 

پی بردکه طبق دیدگاه الیزابت  توانیم، بوده است. با رجوع به چارچوب نظري پژوهش

مخاطب به تجزیه و تحلیل و ، اشاي انتقاديالزم براي تم يهامهارتتامن با کسب 

و در واقع با این  پردازدیمجا افتاده در آن  يهاجنبهپرسش درباره چارچوب پیام و 
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معنایی فراتر از آنچه را مورد نظر فرستنده بوده است کشف  تواندیممخاطب  هامهارت

  کند و معنایی کامالً شخصی و فردي از پیام بسازد.

  رينتیجه گیبحث و 

است که بتوانند درست فکر کنند و  ییهاانسانتربیت ، در دنیاي فعلی موضوع اساسی

 يهامهارت براي روبرو شدن با تحوالت شگفت انگیز قرن بیست و یکم بطور فزاینده

کسب نمایند و یکی ، تفکر را براي تصمیم گیري مناسب و حل مسائل پیچیده زندگی

 يهاانسانمتفکر باشد. تربیت  يهاانساند تربیت از اهداف اساسی تعلیم و تربیت بای

صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر باید نخستین هدف و محصول نهایی تعلیم و تربیت 

  ).1992، پلباشد (

ایجاد بینش ، صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر در مدارس يهاانساننتیجه تربیت 

باید تأکید خود را بر  مدارس يهابرنامهخالق و نقاد است. ، علمی و اندیش هاي آزاد

چگونه آموختن  هايیتقابل، متمرکز کنند که دانش آموزان به جاي آموختن ییهاروش

زیرا در فرآیند اندیشه منظم است که معرفت رشد ، را از طریق نظم فکري بیاموزند

آموزشی براي تحقق چنین  هايیطمح. کندیمو انسان احساس مفید بودن  یابدیم

سی دارند و باید آن چنان سازماندهی شوند که دانش آموزان را به اهدافی نقش اسا

درگیر مسأله کنند. مسائلی که بازندگی واقعی آنها در ، جاي ذخیره سازي حقایق علمی

آموزشی را  هايیتموقع، ابتکاري منطبق بازندگی يهاروشارتباط باشند. زیرا 

ري بیشتر خواهد ساخت. آن گاه و رغبت و تالش دانش آموزان را درامر یادگی ترجذاب

به جاي کسب ، دانش آموزانی که انگیزه و رغبت باالیی در امر یادگیري داشته باشند

و به جاي انباشت  کنندیمبه روش کسب حقایق علمی توجه ، حقایق علمی صرف

تصمیم بگیرند و دربارة ، که چگونه شخصاً فکر کنند آموزندیم، حقایق علمی در ذهن

به عبارت دیگر: به  یابندیمف قضاوت کنند و به خود تنظیمی نیز دست امور مختل

و آنها نیازهاي خود را با  دهیمیمماهیگیري را به آنها یاد ، ماهی به آنها، جاي دادن

  ).1981، مک پککرد (تفکر و برنامه ریزي برآورده خواهند 

صورت  مذکور برگزاري جلسات به يارسانهویژگی اصلی دوره آموزش سواد 

تنوع در ، حلقه کندو کاو بوده است که در نهایت منجر به کاوش و اکتشاف فردي
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همراه با مشارکت فعال دانش آموزان گردیده است. ، تحت پوشش يهاموضوع

 يارسانهاستفاده انتقادي از متون  يهامهارتدوره آموزشی بیشتر بر تقویت  يهانگرش

، دیداري و شنیداري رارمز گشایی، مکتوب يهانهرسابتوانند  بوده است تا دانش آموزان

 يهاگروهو تفکر انتقادي در بین  يارسانهمقایسه نتایج سواد  وارزیابی نمایند. لیتحل

تفاوت معنی داري بین این دو ، آزمایش و کنترل در مرحله پس از آزمون نشان داد

ري که دانش آموزان طو به گروه در رابطه با متغیرهاي مورد بررسی وجود داشته است.

 يهامهارتاطمینان در  درصد 99با ، گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل

 هايیامپتوانایی تولید و ارسال ي، ارسانه هايیامپتجزیه و تحلیل ، هارسانهاستفاده از 

در ، بیان گردید تریشپهمان طور که  هارسانهتفکر انتقادي در استفاده از ي، ارسانه

پیش آموزان (دانش  يارسانه هايیامپسطح باالتري قرار گرفتند. توانایی پردازش 

توانایی پردازش پیام در دانش ، آزمون) در سطح ضعیف بوده است که پس از آموزش

اما توانایی دانش آموزان گروه ، آموزان آموزش دیده در سطح باالتر و خوب قرار گرفت

باقی ماند. دانش آموزان گروه آزمایش با اجراي کنترل در همان سطح ضعیف قبلی 

به عنوان  يارسانه هايیامپمعنایابی و معناسازي ، گزینشگري يهاشاخصدر ، دوره

با ، نسبت به دانش آموزان گروه کنترل يارسانه هايیامپتوانایی پردازش  يهاشاخص

با دانش آموزان در  مصاحبه هايیافتهصد اطمینان در سطح باالتر قرار گرفتند.  در 99

در دانش آموزان  يارسانه هايیامپبخش کیفی نیز بیانگر این است که سطح پردازش 

. در کنندیمدرونی و عمقی پیام نیز توجه  هايیهالگروه آزمایش باالتر است و آنها به 

در زمینه چه و که  ییهاپرسشبه ظاهر پیام و ، حالی که دانش آموزان گروه کنترل

 يارسانه هايیامپو گروه آزمایش به چرایی و چگونگی در برخورد با شند، اندییم

به نظام آموزشی و  يارسانهسواد  يهاآموزشباال بیانگر اهمیت ورود  یجنتا .اندیشندیم

با توجه به مزایاي فراوانی  يارسانهمدارس کشور از سطوح پایین تحصیلی است. سواد 

 هايیامپآنها به توانایی پردازش  کندیمکمک ، داردکه براي دانش آموزان به همراه 

در فضاي  هارسانهاز  هاآنتسلط یابند و زمینه استفاده هوشمندانه و بخردانه  يارسانه

  جهانی شدن و جامعه اطالعاتی فراهم گردد.
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