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چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر ،بررسی تاثیر آموزش سواد رسانهای بر مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان پایهه هتهت
متوسطه در شهرستان ارومیه است .روش تحقیق از نوع آزمایتی با پیش آزمون و په آزمهون هرهرا بها گهرو
شاهد ،و جامعه آماری نیز شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه هتت متوسطه در شهرستان ارومیه است .به منظهور
اجرای پژوهش ،ابتدا به روش نرونه گیری خوشههای چندمرحلههای ،دو کهس  61نفهری انتاها  ،و بهه صهورت
تصادفی یک کس به عنوان گرو آزمایش و و کس دیگر به عنوان گرو گوا گرارد شدند .با انجام پیش آزمون
برای هر دو گرو  ،مداخله آزمایتی سواد رسانه ای برای گرو آزمایش توسط محقق صورت گرفت .بعهد از اترهام 8
جلسه آموزش ،مجددا ابزار ذیل به عنوان پ آزمون ،روی افراد گرو نرونه اجرا شهد .بهرای انهداز گیهری مت یهر
وابسته ،از پرستنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ( )CCTSTاستفاد شد .جهت تحلیل داد ها از روش آمهاری
تحلیل کوواریان تک عاملی (آنکوا) استفاد گردید .نتایج نتان داد که آموزش سواد رسانه ای بر هر پنج مههارت
تفکر انتقادی (تحلیل ،استنباط ،ارزشیابی ،استقرا و قیا ) در بین دانش آموزان موثر بود است.
واژگان کلیدی :سواد رسانهای ،مهارتهای تفکر انتقادی ،دانشآموزان پایه هتت .

 -1استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه ازاد اسالمی ،ارومیه ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکJa_abdeli@yahoo.com :
 -2کارشناس پژوهش ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،ایران
 -3کارشناسیارشد علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه ازاد اسالمی ،ارومیه ،ایران

121

مقدمه
در عصر حاضر و با توجه به تالقی دو پدید بسیار مهم
«رسممانه» و «فنّمماوری» در عرصممه فرهنمم جهممانی،
روش های یادگیری ما درباره دنیا نیز در این فرهن به
چالش کشیده شده و آمموزش ،معنما و مفهموم دیگمری
پیداکرده است .بمدین معنما کمه دیگمر صمر توانمایی
خواندن و نوشتن کلمات چاپی برای سواد داشتن کمافی
نیست؛ بلکه افراد باید توانایی تحلیم انتقمادی تصماویر
قدرتمنممد فرهنم چندرسممانهای را داشممته باشممند و بمما
اَشکال و شیوههای رسانهای مختلف عقاید خود را بیان
کنند .در عصر ارتباطات و اطالعات وفور انواع برنامه هما
و پیامها و هجوم آنها به سمت مخاطبان ایجاب میکند
که آنها به دانشی برای انتخاب پیمام هما و برناممه همای
مناسب رسمانهای مجهمز باشمند تما از حالمت انفعمال و
مصر کننده صر خارج شوند و بمر اسماس نیازهمای
اطالعاتی خودشان دست به انتخاب بزنند ،نمه ایمن کمه
خود را در معرض هرگونه پیمامی قمرار دهنمد .افمزایش
توانایی گزینش و انتخماب و رویمارویی بما ایمن فرآینمد
پیچیممده و فراگیممر از طریمم تکمموین و تکام م سممواد
رسانه ای قاب حصول تلقی می شود .همزمان با ورود به
قرن حاضر ،دستگاه های اطالعاتی و ارتباطاتی بمه طمور
فزایندهای دچار پیچیدگی و همهجانبه گرایمی شمدهانمد.
این پیچیدگی ها موجب شده اند تا پیمام همای تولیدشمده
توسط رسانه ها جمعی ،مخاطبان خود را در گوشه و کنار
جهان دچار نوعی سردرگمی و تردید در انتخاب پیام هما
کنند ،بنابراین ضرورت شناخت منتقدانه از رسمانه هما در
حوزه آموزش سواد رسانه ای به مثابه تفکر منتقدانه برای
درک تولیدات رسانه جمعی بسیار ضرورت دارد.
امروزه فرهن هر جامعه پر از پیامهای رسانهای است.
در «دهکدة جهانی» امروز ،هر فرد با تلفن همراه یا
رایانه شخصی خود درزمانی کمتر از چند ثانیه میتواند
بهراحتی به اطالعات روز و جهانی در هر زمین دانش
بشری دست یابد .دسترسی به اطالعات امروزه مشک
نیست ،اما آیا ما قادر به پردازش و درک تمام پیامهای
رسانهای (اع از برنامههای رادیو ،تلویزیون ،صفحات
روزنامه ،نامههای الکترونیکی ،پیامکهای تلفن همراه،
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آگهینماهای تبلیغاتی خیابآنها ،آگهیهای مترو و )...
که روزانه در اختیار ما قرار میگیرند ،هستی ؟ آیا زمانی
کافی برای این کارداری ؟ آیا میتوانی برای کودکان
خود بازیهای رایانهای ،کارتونی یا برنامههای
تلویزیونی که متناسب باارزشهای فرهنگی ،سن و
ویژگیهای شناختی آنها باشد ،انتخاب کنی ؟ سواد
رسانهای میتواند بهعنوان راهکار مناسبی ،مهارتهایی
را به فرد آموزش دهد تا در برابر رسانهها موضعی
فعاالنه داشته باشد و در میان حج انبوهی از اطالعات
که شبانهروز در اختیارش قرار میگیرد ،دست به انتخاب
بزند .هد سواد رسانهای ارتقای فه انتقادی و
مشارکت فعاالنه است (فراهانی.)1393 ،
بهزع اندیشمندان متأسفانه صحت اطالعاتی بر روی
رسانههای مختلفی اع از تلویزیون ،اینترنت ،روزنامه و
 ....معلمان و دانشآموزان را با چالش اطمینان یافتن از
درستی و معتبر بودن آن مواجه میسازد؛ بنابراین،
ارزشیابی اطالعات منتشرشده بر روی وب جنبه مهمی
از فرایند جمعآوری اطالعات است (زارعیزوارکی و
همکاران .)1392 ،در این راستا جوکز و همکاران
معتقدند که با مقدار زیاد اطالعاتی که از رسانههای
مختلف به دست میآید ،ضروری است که یادگیرندگان
برای تفسیر و استفاده صحیحتر از اطالعات در جهت
ساختن دانش خود از سواد رسانهای و اطالعاتی
برخوردار باشند (به نق از عباسیدومشهری.)1393 ،
سواد رسانهای و اطالعاتی بهعنوان یک نیاز و ضرورت
در عصر اطالعات با تجهیز افراد به توانمندیهای
تشخیص نیاز به اطالعات ،جایابی ،ارزیابی و استفاده
مؤثر و مسئوالنه اطالعات ،بقا و کامیابی در این عصر
را تا حد بسیاری تضمین میکند (بابازاده .)1311 ،افراد
باسواد رسانهای با داشتن تفکری مستدل و منتقدانه
مبتنی بر شناخت ،توانایی آمایش اطالعات و استفاده
صحیح از آن را در موقعیت های گوناگون دارا بوده و به
علت شناخت دقی ماهیت مسئله ،اندیشیدن اصولی و
کشف روابط امور به دنبال خل نتایج تازه هستند؛
بنابراین سواد رسانهای به یکسری مجموعه مهارتهای
اطالق میشود که فرد با تکیهبر آن قادر باشد بهروشنی
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آنچه را که از رسانههای مختلف دریافت میکند ،اطالعات
موردنیاز را تشخیص داده ،اطالعات ارزشمندتر و درست
را گزینش و ارزیابی و درنهایت بهرهبرداری نماید
(حافظی و بختیاری.)1313 ،
واقعیت این است که امروزه افراد برای روبرو شدن با
تحوالت شگفتانگیز قرن بیست و یک و مواجهه با
انبوهی از رسانهها باید بهطور فزایندهای مهارتهای
تفکر مخصوص تفکر انتقادی را برای تصمی گیری
مناسب و ح مسائ پیچیده جامعه کسب کنند (نوحی،
صالحی و سبزواری .)1393 ،سیمپسون ( )2002رشد
تفکر انتقادی را برای یادگیرندگان فعلی ضرورتی
انکارناپذیر میداند زیرا برای رویارویی آنان با
واقعیتهای پیچیده و به سرعت در حال تغییر جامعه
امروز حیاتی است .آلوکایلی ( )2012با بررسی متون
موجود درباره تفکر انتقادی به این نتیجه میرسد که
هنوز درزمینه تعریف تفکر انتقادی اجماع آراء وجود
ندارد .ازنظر وی در حال حاضر یک چارچوب
پذیرفتهشده برای تفکر انتقادی وجود ندارد و دانش و
تعریف نظری در مورد این سازه با ضعف روبرو است.
بااینحال برخی از پژوهشگران به ارائه تعریفهایی از
این متغیر پرداختهاند .برای مثال توپوغلو ( )2014تفکر
انتقادی را به این صورت تعریف میکند :تفکر انتقادی
یک فرایند هشیارانه و قصدمند است که بهمنظور تفسیر
و ارزیابی اطالعات و تجربیات مورداستفاده قرار
میگیرد .تفکر انتقادی دربردارنده مهارتهای شناختی
چون تحلی  ،ارزشیابی ،استنباط ،استدالل قیاسی و
استدالل استقرایی هست (فاشیون و فاشیون.)1991 ،
در تعریفی دیگر ،تفکر انتقادی را فرایندی میدانند که
بهموجب آن نظرات ،اطالعات و منابعی که آن
اطالعات را فراه میکنند ارزیابی میشوند و به طور
منسج و منطقی نظ مییابند و با عقاید و اطالعات
دیگر مرتبط میشوند .در طی این فرایند ،منابع دیگر
نیز در نظر گرفته میشوند و مفاهی ضمنی آنها نیز
مورد ارزیابی قرار میگیرد (نق از حریری و باقرینژاد،
 .)1390وجود تفکر انتقادی در استفاده از رسانهها ،به
علت گستردگی و تنوع سطوح کیفی منابع و ه چنین
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وجود اطالعات غرضورزانه ،بسیار مؤثر و ضروری
است .با توجه به این که در حال حاضر خود ناشری با
وجود پدیده رایانه و اینترنت و تلویزیون و شبکههای
اجتماعی امری مرسوم شده است ،مطالب بسیاری در
شبکهها و رایانه یک موضوع به چش میخورد .نکته
اصلی این است که صحتوسق بسیاری از مطالب
معلوم نیست ،زیرا بدون تائید داوران و خبرگان آن عل
منتشر شده است (بابازاده 1311 ،و عباسیدومشهری،
 .)1393این وضعیت باعث شده است تا کاربران پس از
دریافت اطالعات در موضوع مرتبط در استفاده از آنها
دچار مشک شوند؛ در این مرحله است که تفکر انتقادی
اهمیت ویژه مییابد تا با تکیهبر آن افراد بتوانند در میان
انبوهی از اطالعات بهظاهر مرتب ،دست به ارزیابی و
گزینش بزند.
سواد رسانهای بهمثابه تفکر انتقادی ،در درک شناختی و
معرفتی مخاطبان ضرورت دارد ،بر اساس آن میتوان
مخاطبان را به شناخت تولیدات متنوع رسانهای در عصر
حاضر درزمینه مای مختلف وسای ارتباطجمعی مورد
آموزش و پژوهش قرارداد .یادگیری این مهارت
اجتماعی در بین مخاطبان برای شناخت وسای
ارتباطجمعی نوعی شیوههای تفکیک ،تمایز و شناسایی
تولیدات مختلف رسانهای را برای دستیابی به حقیقت
به وجود میآورد .امروزه در عصر اطالعات کدامیک از
رسانههای جمعی درباره موضوعات مختلف افکار
عمومی دقی ترین ،رساترین و شیواترین مطالب را از
واقعیت بیانشده در موضوعات مختلف برای افکار
جمعی بیان میکنند .دستیابی به این مهارت اجتماعی
در بین شهروندان جامعه کمک بسیار بزرگی به پیوند
اعتماد اجتماعی شهروندان و رسانهها میکند؛ و
همچنین آموزش چنین مهارتی به افزایش سرمایههای
اجتماعی رسانه ،توسعه وسای ارتباطجمعی و انقالب
اطالعات کمک بسیار بزرگی خواهد کرد .بنابراین
آموزش سواد رسانهای در جامعه آمیزهای از فنون و
فنهای بهرهبرداری مؤثر از تولیدات رسانهای و نوعی
کسب بینش و نگرش برای تشخیص این است که ،در
عصر رقابت رسانهای امروزه کدام یک از این وسای
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ارتباط جمعی میتوانند اطالعات سودمند و ضروری را
برای افکار عمومی آماده کند (شربتیان .)1393 ،با توجه
به وابستگی مخاطبان به رسانهها و فرآوردههای
رسانهای داشتن توانایی قدرت تجزیهوتحلی  ،تشخیص،
درک و انتخاب پیام رسانهای و ه چنین مقاومسازی
آنان در برابر نفوذهای ناشی از قدرت رسانهها ضرورت
پیدا میکند در این میان سواد رسانهای مهارتی الزم و
ضروری به نظر میرسد که میتوان اثرات رسانههای
گروهی را تعدی کند و به مخاطبان این امکان را بدهد
که با آگاهی کام پیام رسانهها را پردازش کنند.
ازآنجاییکه رسانهها نقش مهمی در شک گیری و تغییر
نگرش ،اندیشه و رفتار مخاطبان دارنمد آمموزش و
شمناخت روشها و عملکردهای رسانهها ضرورتی
محتوم به شمار می رود
مسئله و واقعیت اساسی در این زمینه توجه به این نکته
مه است که علیرغ اهمیت مضاعف توجه به
آموزشهای مربوط به سواد رسانهای در نظامهای
آموزشی در دنیا و حمایتهای مستقی و غیرمستقیمی
که دولتها برای برقراری دورههای آموزشی به
شهروندان ارائه دهند تا نحوه مواجهه با رسانهها را
فراگیرند ،ولی متأسفانه بنابر بررسیهای صورت گرفته
توسط محق  ،متأسفانه در مدارس کشور ما تاکنون
توجه درخور و شایستهای نسبت به چنین آموزشهایی
نشده است و جای خالی موضوع سواد رسانهای در
دروس آموزش مدرسهای کشورمان بیشتر حمس
میشود و مشخص ه نیست چه زمانی آموزش سواد
رسانهای بهخصوص برای کودکان و نوجوانان در سطح
گسترده و عمومی آغاز میشود .لذا سؤال اساسی که در
اینجا مطرح میشود این است که آیا آموزشهای
مربوط به سواد رسانه میتواند در ارتقای تفکر انتقادی
دانش آموزان مؤثر افتد یا خیر؟ آیا این نوع آموزشها
میتواند توانایی تحلی اطالعات زیادی که هرروز
دانش آموزان با آن مواجه میشوند را ارتقا بخشد؟ با
عنایت به درک نیازهای فوق ،تحقی حاضر درصدد آن
است که به بررسی تأثیر آموزش سواد رسانهای بر
مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان بپردازد.
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سوالهای پژوهش
با عنایت به موارد فوق ،تحقی حاضر درصدد آن است
که به بررسی تأثیر آموزش سواد رسانهای بر
مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان بپردازد .در این
راستا ،سؤالهای پژوهش بدین شرح مطرح میگردند:
 -1آیا آموزش سواد رسانهای بر میزان مهارت تحلی
دانشآموزان مؤثر است؟
 -2آیا آموزش سواد رسانهای بر میزان مهارت استنباط
دانشآموزان مؤثر است؟
 -3آیا آموزش سواد رسانهای بر میزان مهارت ارزشیابی
دانشآموزان مؤثر است؟
 -4آیا آموزش سواد رسانهای بر میزان مهارت استدالل
قیاسی دانشآموزان مؤثر است؟
 -5آیا آموزش سواد رسانهای بر میزان مهارت استدالل
استقرایی دانشآموزان مؤثر است؟
مبانی نظری
تحقی حاضر برای بررسی تاثیر آموزش سواد رسمانهای
بر مهارتهای تفکر انتقادی دانمش آمموزان ،بما کممک
نظریه همای مختلمف سمواد رسمانه ای بمه تشمریح آن
پرداخته است .هریک از ایمن نظریمه هما بمه چگمونگی
تأثیرپذیری افراد از رسانههما توجمه دارنمد و بمه عمالوه
درجات مختلفمی از سماخته شمدن مفماهی اجتمماعی و
انتقادی را به واسطه استفاده از رسانه ها مورد توجه قرار
می دهند .این نظریه ها عبارتند از:
نظریه کاشت
گربنر معتقد است رسانه ها یمک تصمویر کماذب معمین از
حقیقت و جریان بخش آن ارائه می دهند تا آنجا که کاربر
رسانه ،از تفسیر محتوای رسانه دست برمی دارد و پیش از
آن که حقیقت عینی پیرامون خود را دریابد (ببیند) تمایم
می یابد حقیقت بودن تصاویر رسانه ها (تلویزیمون و سمایر
رسانه ها) را باور کند .میتموان تصمریح کمرد کمه نظریمه
کاشت یا پرورش گربنر ،برکنش متقابم میمان رسمانه و
مخاطبانی که از آن رسمانه اسمتفاده ممی کننمد و نیمز بمر
چگونگی تأثیرگذاری رسانه ها بمر مخاطبمان تأکیمد دارد.
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فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان مواجهمه
و استفاده از رسانه و واقعیت پنداری در محتوا و برنامههمای
آن رسانه ارتباط مستقی وجود دارد .اکنمون داعیمه نظریمه
این است که استفاده از رسمانه هما بما متغیرهمای دیگمر در
تعام قرار می گیرد؛ به شیوهای که مواجهمه بما رسمانه ای
خاص ،بر برخی از افراد و گروه ها اثر قوی خواهد داشمت و
بر برخی از گروهها تمأثیری نخواهمد گذاشمت (شمجاعی و
امیرپور.)1391 ،
نظریه برجستهسازی
ارتباط نظریه برجسته سازی باسواد رسانه در آن اسمت کمه
طب این نظریه ،این رسانه ها هستند که به مردم می گویند
به چیز فکر کنند و ممکن است در ایمن میمان مموارد کم
اهمیت در اولویت افکار عممومی قمرار بگیرنمد و بمالعکس،
پس هر آنچه رسانه ها عرضه می کنند .اوالً می توانند واقعی
نباشند با تحصی سواد رسانه ای مخاطمب ممی آمموزد همر
آنچه از رسانه ها انتشار می یابد دلی مطابقت آن با واقعیمت
نمی شود .تحصی سواد رسانه ای به همراه پیدایش نگماه و
تفکر انتقادی در افراد است ،بنمابراین فمرد ممی آمموزد کمه
عمی قی به ذات برنامهها و نوشتهها و شنیدهها بیندیشمد
و بهنقد آنها نیز بپمردازد؛ از طرفمی بمهنموعی رویمارویی بما
خروجی رسانهها نیز دست یابد (شربتیان.)1393 ،
نظریه غنای رسانه ای
نظریه غنای رسانه ای از جهاتی با سمواد رسمانهای ممرتبط
است در غنای رسانه ای همر رسمانه از توانمایی و ظرفیمت
مشخصی برای انتقال پیام های گونماگون برخموردار اسمت
این نظریه توانایی یک کانال ارتباطی در جابمه جما کمردن
اطالعات یا انتقال معنای موجود در یک پیام را شام ممی
شود .لذا داشتن سواد رسانه ای در این راستا بمه تشمخیص
تأثیرات محتوای پیام های رسانهای رمزگشمایی از مقصمود
ارتباط گر و توانایی تجزیه و تحلی نهادهمای کمه پیمام را
شک می دهند کمک مینماید (شربتیان.)1393 ،
نظریه استفاده و خشنودی
رویکرد استفاده و خشنودی نخستین بار در مقالمه ای از
کاتز ( )1959توصیف شد .این رویکمرد متضممن تغییمر
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کانون توجه از مقاصد ارتباطگر به مقاصد دریافتکننمده
است و ممی کوشمد .معلموم نمایمد ارتبماط جمعمی چمه
کارکردهایی برای افراد مخاطب عرضه میکند .در واقع
این رویکرد درصدد پاسخگویی به این پرسش است که
چرا مردم از رسانهها استفاده میکنند و آنها را برای چه
منظوری به کار میبرند؟ این رویکرد ،معتقد اسمت کمه
مخاطب فعال است و از ایمن رو در برابمر نظریمههمایی
مطرح میشود که معتقد به منفعم بمودن مخاطمب در
برابر رسانهها هستند .این نظریه علت اصلی اسمتفاده از
رسانهای خاص را با دالی کارکردی توضیح میدهمد و
برای مخاطبان نیازهای متصور می شود که افراد بمرای
رفع آن به سمت رسانههما روی ممی آورنمد .حمال اگمر
چنانچه رسانه مورد نظر بتواند نیاز فرد را به خوبی رفمع
کند و بین محتوی رسانهای و نیاز فرد همخوانی وجمود
داشته باشد ،فرد ارضاء و خشنود میشود و در غیر ایمن
صورت نیاز وی ارضماء نشمده بماقی ممیمانمد و وی از
رسانه مورد نظر رویگردان میشود (سمورین و تانکمارد،
 .)1314هد اساسی این رویکمرد ،تحقیم در چگمونگی
انتخاب ،دریافت و شیوه عکسالعم مخاطبمان رسمانههما
است؛ و فرضیه کلیدی این رویکرد آن است که مخاطب،
انتخابی را که از میان رسانهها و محتواهای مختلف بمه
عم میآورد ،آگاهانه و براسماس انگیمزه اسمت (هرممز،
.)1339
جایگاه تفکر انتقادی در سواد رسانهای
رسممانههممای جهممانی و قممرار گممرفتن انسممان در انبمموه
اطالعات باعث شده اند تصویری که از معل  ،دانش آموز
و کالس های درس سنتی داشته ای تغییمر کنمد .دیگمر
یک فضای بسته با یک تخته که تعدادی دانش آموز بمه
همراه با معل در یک زمان و مکان واحد حضمور دارنمد،
کالس درس و فضای آموزش قلمداد نمیشمود .چراکمه
هر محیطی می تواند به محیط یادگیری و کالس درس
تبدی شود .کالس درس می تواند مکانی مجازی باشمد
که در آن یادگیری صورت می گیرد .تخته کالس ،کتاب
درسی ،دستگاه هما و وسمای آزمایشمگاه و رایانمه ،دیتما
پروژوکتور و نهایتاً تابلوی هوشممند ،تنهما رسمانه همای
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معل در فرایند یادگیری نیستند بلکه تمامی رسانه همای
مبتنی بر فاوا نیز به این خی پیوسته اند (حتی تلفنی که
دانش آموز همراه دارد) ،معلم از طریم ایمن رسمانههما
می تواند در فضمایی بمه جمز کمالس درس واقعمی و در
زمآنهایی به جز زمآنهای مقرر کالسی به صورت همزمان
و غیر همزمان با دانش آموزان در تعام باشد .اینجاست
کممه کسممب شایسممتگیهممای سممواد رسممانهای و سممواد
اطالعمماتی ه م از سمموی یمماد دهنممده و ه م از سمموی
یادگیرنده مقوله ای بسیار مه قلمداد ممی گمردد ،یعنمی
جایی که رسانه در عین این که می تواند به عنموان ابمزار
توانمند در فرآیند یادگیری قرار گیرد ،می تواند به عنموان
ابزاری مخ یادگیری نیز تبدی گمردد ،در ایمن حالمت
یادگیرنده در فرآیند یادگیری به جمای یمافتن اطالعمات
مفید و سمازماندهی شمده قابم اسمتفاده ،بمه انبموهی از
اطالعات غیرمفید و نظ نیافته دست مییابد.
جارمن و مککلون ( )2003سواد رسانهای را الزمه سواد
علمی می دانند و این گونه استدالل می نماینمد کمه منبمع
کسب اطالعات علمی برای افراد بمزر سمال رسمانه هما
هسمتند ،ازایمنرو توانمایی درگیمری انتقمادی بما علم در
رسانه ها به عنوان یک نیاز از سواد علممی اسمت و وجمود
توانایی در این امر نشانگر وجود سواد علمی اسمت .بمرای
تفکر انتقادی تعاریف متنوعی ارائهشده است .دانشمندان
تفکر انتقادی را این گونه تعریف نموده اند ،فرآینمد ممنظ ،
فعاالنه و ماهرانه درک ،بمه کمارگیری ،تجزیمه و تحلیم ،
تولید و یا ارزیابی اطالعات جمع آوری شده و یا تولید شده
از طری مشاهده ،تجربه ،بازتاب ،استدالل و یا ارتباطمات
که به عنوان راهنمما در باورهما و عقایمد و عمم هسمت.
تعریممف تفکممر انتقممادی ازنظممر انممیس عبممارت اسممت از
تصمی گیری راجع به این که کدام اقدام انجام شمود و یما
چه چیزی باور شود که با استفاده از تفکمر تعمم آمیمز و
استدالل پردازی انجام ممیگیمرد .ازنظمر مماهر در تفکمر
انتقادی از یک مجموع استانداردهای عقالنمی در هنگمام
تفکر استفاده می کند که این استانداردها فرایند تفکر فمرد
را هدایت کرده و ه چنمین تفکمر انتقمادی او را پمرورش
میدهند (یوسفی و گردان شکن)1390 ،؛ بنابراین تفکمر
انتقادی یکی از عناصر مشترک و مه در ابعاد مختلمف

مطالعات رسانهای  /سال سیزدهم  /بهار 1331

سواد ،است ،لذا در آموزش های سواد رسانه ای اطالعاتی
باید مهارت های تفکر انتقادی را به یادگیرنده آموخت و
او را در موقعیممتهممایی از یممادگیری قممرارداد کممه ایممن
مهارتها در او ایجاد و تقویت شود.
ادبیات تجربی تحقیق
مروری بر مطالعات پیشین نشان میدهد که در راستای
اثربخشی سواد رسانه ای بر مهارتهای تفکر انتقادی
تاکنون پژوهشی در ایران صورت نگرفته است و
کارهای انجام شده در این زمینه فقط به توصیف نظری
ارتباط بین متغیرهای تحقی پرداخته اند و به صورت
تجربی در مدارس آن را مورد آزمون قرار ندادهاند؛ در
اینجا به برخی تحقیقات که مرتبط با موضوع اصلی
پژوهش بوده اشاره می گردد.
شربتیان ( )1393در تحقیقی با عنوان «سواد رسانهای
به مثابه تفکر انتقادی» معتقد است که امروزه رسانهها
نقش موثری در تغییرات وتحوالت فرهنگی و اجتماعی
هر جامعهای می توانند داشته باشند ،به نظر وی هرچه
مخاطبان منفع تر باشند ،رسانه ها نفوذ فرهنگی
بیشتری بر عرصههای زندگی خواهند داشت .بنابراین
سواد رسانهای به مثابه تفکر انتقادی و استداللی
میتواند مخاطبان را فعال و پویا در برابر تولیدات و
محصوالت رسانه ای قرار دهد.
عباسیدومشهری ( )1393در پایاننامه خود به این
نتیجه رسید که بین میزان سواد اطالعاتی و مهارتهای
تفکر انتقادی معلمان اع از مهارت تحلی  ،استنباط و
ارزشیابی رابطه معنیداری وجود دارد و ه چنین بین
میزان سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی معلمان مرد و زن
تفاوت معنی داری وجود دارد .حاجی حیدری و یزدیان
( )1390در تحقی خود با تمرکز بر این که نظریه سواد
رسانهای انتقادی که به طور خاص به جنبه انتقادی
سواد رسانهای میپردازد ،گسترش مهارتهای سواد
رسانهای برای حفاظت از شهروندان در برابر اثرات
مخرب پیام های رسانه ای ،یکی از مه ترین ابزارهای
نهادهای سیاستگذار در عرصه آموزش هر کشوری
است.
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بصیریان و بصیریان ( )1315در پژوهش خود به این
نتیجه رسیده است که سواد رسانه ای می تواند به
عنوان ابزاری قدرتمند در گسترش تفکر انتقادی باشد.
وود ( )2009در نتیجه گیری نهایی از پایان نامه خود
نشان داده است که آموزش مهارت سوادرسانهای با
ترکیب تجزیه و تحلی انتقادی و ارزیابی؛ چگونگی
پردازش اطالعات در زمینه های شناختی ،اخالقی،
زیبایی شناختی و احساسی را به دانش آموزان میآموزد.
میری و همکاران ( )2003در پژوهشی به بررسی رابطه
بین مهارتهای تفکر انتقادی با سواد اطالعاتی و
اینترنتی دانشجویان پرداخته که نتایج این پژوهش
نشان میدهد ،بین مهارت ای تفکر انتقادی (تحلی ،
استنباط و ارزشیابی) و سواد اطالعاتی و اینترنتی رابطه
ی مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج پایان نامه مایک
و تایر )2009( 10با عنوان «تالقی برنامه سوادرسانهای
با تفکر و نوشتار انتقادی در یک کالس دبیرستان
تولیدات تلویزیونی» نشان داد که تفکر انتقادی میتواند
یاد داده شود و تاثیرات شگرفی بر توسعه تفکر و نوشتار
انتقادی دانش آموزان داشته باشد (نق از حداد.)1393،
روش پژوهش
با در نظر گرفتن هد کلی تحقی  ،روش مورداسمتفاده
این پژوهش ،از نوع شبه آزمایشمی بما پمیشآزممون و
پسآزمون همراه با گروه شاهد هست .جامعمه آمماری،
شام کلیه دانش آموزان دختر پایه هشمت متوسمطه در
شهرسممتان ارومیممه بممود کممه از میممان آنهمما ،بممه روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،دو کالس  11نفری
از یک مدرسه انتخاب و بهصورت تصادفی یک کمالس
به عنوان گروه آزمایش و کالس دیگر بمه عنموان گمروه
گواه گمارده شدند .با انجام پمیشآزممون بمرای همر دو
گروه ،مداخلمه آزمایشمی سمواد رسمانه ای بمرای گمروه
آزمایش توسط محق صورت گرفت.
ابزارهای پژوهش در این تحقی  ،عبارت بودند از :بسته
طممرح درس آممموزش سممواد رسممانهای و پرسشممنامه
مهممارتهممای تفکممر انتقممادی کالیفرنیمما  11فممرم ب
( .)CCTSTپرسشمنامه مهمارتهمای تفکمر انتقممادی
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کالیفرنیمما ،در سممال  1990توسممط فاسممیون و فاسممیون
ساخته و ارزیابیشده است که دارای  34گویه است کمه
برخی از آنها چهارگزینهای و برخی پنج گزینهای اسمت.
در هر گویه فقط یک پاسخ صحیح وجمود دارد و نممره
ک فرد میتواند حمداکثر  34باشمد .پمنج حموزه تفکمر
انتقادی که در این پرسشنامه مورد ارزیمابی قرارگرفتمه؛
شام تحلی  ،ارزشیابی ،استنباط ،استدالل اسمتقرایی و
استدالل قیاسی است .در این آزمون بمرای همر جمواب
صحیح یک نمره بمه فمرد تعلم ممی گیمرد و مجمموع
جواب های صحیح نمره ک را تشکی میدهد .حمداق
نمره صفر و حداکثر  34است و نمره کسبشمده در همر
بخش از آزمون بین  0تا  19متغیر هست .بهطموریکمه
حداکثر امتیماز در بخمش تحلیم  ،اسمتنباط ،ارزشمیابی،
استدالل قیاسی و استدالل استقرایی به ترتیمب ،11 ،9
 19 ،14و  14امتیممماز اسمممت (یاسمممایی ،نواسمممانیان و
داوری .)1392،ضممریب پایممایی آزمممون (مقممدار آلفممای
کرونباخ) /32؛ و اعتبمار سمازه تممام خمرده مقیماسهما
باهمبستگی مثبت و بماال بمین  %95-90گمزارش شمده
است (حریری و باقری نژاد .)1390 ،در این پژوهش نیز
ضریب پایایی محاسمبه گردیمد کمه مقمدر آن برحسمب
آلفای کرونبماخ  /39بمرآورد شمد .مراحم و گمامهمای
آموزش سواد رسانهای برای گروه آزمایش ،در جمدول 1
ارائهشده است( .جدول )1
یافتهها
بر اساس یافتههای تحقی در جداول؛ شاخصهای
توصیفی متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون
به تفکیک گروهها گزارششدهاند؛ که نتایج با توجه به
شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در پیشآزمون
و پسآزمون و خطای به تفکیک گروهها مشخص شده
است( .جدول )2
نتایج تحقی (جدول  )2با توجه به شاخصهای توصیفی
متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون به
تفکیک گروهها در نتایج آزمون کالموگرو – اسمیرنف
معنیدار نیست و توزیع مهارتهای تفکر انتقادی نرمال
است.
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نتایج تحقی جدول  3برای بررسی تأثیر آموزش سواد
رسانهای بر مهارت تحلی دانشآموزان که از تحلی
کوواریانس یکراهه استفاده شد نشان داد :آزمون F
برای بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون
پیشآزمون و پسآزمون مهارت تحلی در گروه آزمایش
و کنترل معنیدار نیست ( .)F=0.10, p<0.75آماره
 Fلوین برای بررسی همگنی پسآزمون مهارت تحلی
معنیدار نیست ( .)F=0.45, p<0.50در جدول 2
نتایج تحلی کوواریانس یکراهه برای بررسی تفاوت
گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون مهارت تحلی با
کنترل پیشآزمون این متغیر گزارششده است .با توجه
به جدول  2آماره  Fمهارت تحلی در پسآزمون
( )93/11است که در سطح  0/001معنیدار هست و این
نشان میدهد که بین دو گروه در میزان مهارت تحلی
تفاوت معنیدار وجود دارد .اندازه اثر  0/35نیز نشان
میدهد که این تفاوت در جامعه بزر و قاب توجه است.
نتایج بررسی میانگینهای اصالحشده نشان داد که
میانگین گروه آزمایش در مهارت تحلی ( )5/49بهصورت
معنیداری بیشتر از میانگین گروه کنترل ( )1/31هست؛
بنابراین آموزش سواد رسانهای بر مهارت تحلی
دانشآموزان تأثیر مثبت و معنیدار دارد( .جدول )3
نتایج تحقی جدول  4برای بررسی تأثیر آموزش سواد
رسانهای بر مهارت استنباط دانشآموز از تحلی
کوواریانس یکراهه استفاده شد نشان داد :نتایج آزمون
 Fبرای بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون
پیشآزمون و پسآزمون مهارت استنباط در گروه آزمایش
و کنترل معنیدار نیست ( .)F=1.25, p<0.14نتایج
آزمون  Fلوین برای بررسی همگنی واریانسهای
پسآزمون مهارت استنباط معنیدار نیست ( F=0.16,
 .)p<0.68در جدول  3نتایج تحلی کوواریانس
یکراهه برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در
پسآزمون مهارت استنباط با کنترل پیشآزمون این
متغیر گزارششده است .با توجه به جدول  3آماره F
مهارت استنباط در پسآزمون ( )99/23است که در سطح
 0/001معنیدار هست و این نشان میدهد که بین دو
گروه در میزان مهارت استنباط تفاوت معنیدار وجود

مطالعات رسانهای  /سال سیزدهم  /بهار 1331

دارد .اندازه اثر  0/35نیز نشان میدهد که این تفاوت در
و قاب توجه است .نتایج بررسی
جامعه بزر
میانگینهای اصالحشده نشان داد که میانگین گروه
آزمایش در مهارت استنباط ( )9/13بهصورت معنیداری
بیشتر از میانگین گروه کنترل ( )2/92هست؛ بنابراین
میتوان گفت که آموزش سواد رسانهای بر مهارت
استنباط دانشآموزان تأثیر مثبت و معنیدار دارد( .جدول
)4
نتایج تحقی جدول  5برای بررسی تأثیر آموزش سواد
رسانهای بر مهارت ارزشیابی دانشآموزان از که تحلی
کوواریانس یکراهه استفاده شد نشان داد :آزمون F
برای بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون
پیشآزمون و پسآزمون مهارت ارزشیابی در گروه
آزمایش و کنترل معنیدار نیست ( F=0.79,
 .)p<0.38نتایج آزمون  Fلوین برای بررسی همگنی
واریانسهای پسآزمون مهارت ارزشیابی معنیدار نیست
( .)F=1.86, p<0.18در جدول  4نتایج تحلی
کوواریانس یکراهه برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و
کنترل در پسآزمون مهارت ارزشیابی با کنترل
پیشآزمون این متغیر گزارششده است .با توجه به
جدول  4آماره  Fمهارت ارزشیابی در پسآزمون
( )111/51است که در سطح  0/001معنیدار هست و
این نشان میدهد که بین دو گروه در میزان مهارت
ارزشیابی تفاوت معنیدار وجود دارد .اندازه اثر  0/31نیز
نشان میدهد که این تفاوت در جامعه بزر و قاب
توجه است .نتایج بررسی میانگینهای اصالح شده نشان
داد که میانگین گروه آزمایش در مهارت ارزشیابی
( )1/42بهصورت معنیداری بیشتر از میانگین گروه
کنترل ( )3/49هست؛ بنابراین آموزش سواد رسانهای بر
مهارت ارزشیابی دانشآموزان تأثیر مثبت و معنیدار
دارد( .جدول )5
نتایج تحقی جدول  9برای بررسی تأثیر آموزش سواد
رسانهای بر مهارت استدالل قیاسی دانشآموز از تحلی
کوواریانس یکراهه استفاده شد نشان داد :آزمون F
برای بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون
پیشآزمون و پسآزمون مهارت استدالل قیاسی در
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گروه آزمایش و کنترل معنیدار نیست ( F=0.49,
 .)p<0.48نتایج آزمون  Fلوین برای بررسی همگنی
واریانسهای پسآزمون مهارت استدالل قیاسی
معنیدار نیست ( .)F=0.22, p<0.64در جدول 5
نتایج تحلی کوواریانس یکراهه برای بررسی تفاوت
گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون مهارت استدالل
قیاسی با کنترل پیشآزمون این متغیر گزارششده
است .با توجه به جدول  5آماره  Fمهارت استدالل
قیاسی در پسآزمون ( )131/49است که در سطح
 0/001معنیدار هست و این نشان میدهد که بین دو
گروه در میزان مهارت استدالل قیاسی تفاوت معنیدار
وجود دارد .اندازه اثر  0/10نیز نشان میدهد که این
تفاوت در جامعه بزر و قاب توجه است .نتایج بررسی
میانگینهای اصالحشده نشان داد که میانگین گروه
آزمایش در مهارت استدالل قیاسی ( )10/03بهصورت
معنیداری بیشتر از میانگین گروه کنترل ( )3/92هست؛
بنابراین آموزش سواد رسانهای بر مهارت استدالل
قیاسی دانشآموزان تأثیر مثبت و معنیدار دارد( .جدول
)9
نتایج تحقی جدول  3برای بررسی تأثیر آموزش سواد
رسانهای بر مهارت استدالل استقرایی دانشآموز از
تحلی کوواریانس یکراهه استفاده شد نشان داد:
آزمون  Fبرای بررسی مفروضه همگنی شیب
رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون مهارت استدالل
استقرایی معنیدار نیست (.)F=0.55, p<0.46
نتایج آزمون  Fلوین برای بررسی همگنی واریانسهای
پسآزمون مهارت استدالل استقرایی معنیدار نیست
( .)F=0.001, p<0.97در جدول  9نتایج تحلی
کوواریانس یکراهه برای بررسی تفاوت گروه آزمایش
و کنترل در پسآزمون مهارت استدالل استقرایی با
کنترل پیشآزمون این متغیر گزارششده است .با توجه
به جدول  9آماره  Fمهارت استدالل استقرایی در
پسآزمون ( )109/55است که در سطح 0/001
معنیدار هست و این نشان میدهد که بین دو گروه در
میزان مهارت استدالل استقرایی تفاوت معنیدار وجود
دارد .اندازه اثر  0/39نیز نشان میدهد که این تفاوت در
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جامعه بزر و قاب توجه است .نتایج بررسی
میانگینهای اصالحشده نشان داد که میانگین گروه
آزمایش در مهارت استدالل استقرایی ( )1/54بهصورت
معنیداری بیشتر از میانگین گروه کنترل ( )3/33هست؛
بنابراین آموزش سواد رسانهای بر مهارت استدالل
استقرایی دانشآموزان تأثیر مثبت و معنیدار دارد.
(جدول )3
بحث و نتیجهگیری
در پمممژوهش حاضمممر ،اثربخشمممی آمممموزش سمممواد
رسممانهای بممر تفکممر انتقممادی موردبررسممی و آزمممون
قممرار گرفممت ،نتممایج حاصمم تحلیمم کوواریممانس
یممکراهممه ( )one-way ANCOVAنشممان داد
که آموزش سمواد رسمانه ای در ارتقمای تفکمر انتقمادی
ک م و مؤلفممههممای آن (تحلی م  ،اسممتنباط ،ارزش میابی،
استقرا و قیاس) تأثیرگمذار اسمت .ایمن یافتمه بما نتمایج
تحقیقممات پممژوهشگرانممی چممون عباسممیدومشممهری
( ،)1393شممربتیان ( ،)1393حمماجی حیممدری و یزدیممان
( ،)1390بصممممیریان و بصمم میریان ( ،)1315میمم مری و
همکمممماران ( ،)2003مایکمممم و تممممایر ( ،)2009وود
( )2009که در پمژوهشهمای خمود بمه ارتبماط آمموزش
سواد رسانهای و ارتقمای مهمارتهمای تفکمر انتقمادی و
این کمه یمادگیری تفکمر انتقمادی از ضمروریات اسمتفاده
بهینه از رسانه است ،تأکید کردهاند ه پوشانی دارد.
در راسممتای تبیممین سممؤاالت تحقیمم مممیتمموان بممه
چارچوب نظمری تحقیم اسمتناد کمرد .برحسمب نظریمه
برجسممتهسممازی و در تبیممین سممؤال اول پممژوهش یعن می
(تأثیر سواد رسمانه بمر مهمارت تحلیم ) بایمد گفمت کمه
آموزش سواد رسانهای دانمشآمموزان را قمادر ممیسمازد
پیامی که دریافت ممیکننمد را بمه عناصمر معنمادار خمرد
یمما تجزیممه کننممد ،رابطممه هممر قسمممت بمما قسمممتهممای
دیگممر را بفهمنممد و بمما جسممتوجمموی فهمم و درک
درست به طبقمهبنمدی اظهمارات درون طبقمات منطقمی
بپردازنممد و بممه نتیجممهگیممری درسممتی از محتمموای پیممام
دست یابند ،همچنین بمهخموبی بمامعنی تحلیم در ایمن
راسممتا کممه عبممارت از «مهممارتهممای فرعممی بررسممی
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ایدههما ،تشمخیص اسمتداللهما و تحلیم اسمتداللهما
بممه عناصممر جزئممی» همخمموانی دارد .در تبیممین سممؤال
دوم «تأثیر سمواد رسمانه ای بمر میمزان مهمارت اسمتنباط
دانش آمموزان» چمون سمواد رسمانه ای ،هماننمد مهمارت
تحلیمم  ،توانممایی دانممشآممموزان را در شناسممایی و بممه
دسمممت آوردن عناصمممر موردنیممماز بمممرای ترسمممی
استداللهمای منطقمی و عقالنمی از محتموای پیمامهما،
شک دادن بمه حمدسهما و فرضمیات ،در نظمر گمرفتن
اطالعممات مممرتبط ،اسممتخراج نتممایج واضممح و روان از
پیمممامهمممای دریمممافتی ،اظهمممارات ،اصمممول ،ممممدارک،
قضمماوتهمما ،باورهمما ،نظریممات ،مفمماهی  ،توصممیفات،
سؤالهما و دیگمر اشمکال پیمامی کمه رسمانههما منتقم
میکنند ،باال ممیبمرد ،ممیتموان گفمت دسمتیمابی بمه
ایممن یافتممه نیممز دور از انتظممار نیسممت .یکممی دیگممر از
مهممارتهممای تفکممر انتقممادی کممه در ایممن تحقیمم از
طریمم آممموزشهممای مربمموط بممه سممواد رسممانهای،
آزمون شموندگان بمه آن دسمت یافتنمد ارزشمیابی اسمت.
برحسب نظریمه کاشمت در تبیمین ایمن یافتمه مشمخص
شممد ازآنجمماییکممه ایممن آممموزشهمما ،امکممان داوری و
قضمماوت در مممورد ارزش یممک پیممام و مقایسممه عناصممر
پیممام را بممرای فممرد آممموزشدیممده بممر طب م مممالک و
معیارهممممای معممممین فممممراه ممم میآورد و موجممممب
شممک گیممری نمموعی تبحممر در ارزشممیابی ادعاهمما و
اسممتداللهمما ،بررسممی اعتبممار اظهممارات ،توصممیفات،
پرسممشهمما یمما شممک هممای دیگممری از بممازنمونهمما را
ایجمماد مممیکنممد؛ درنهایممت بممه آنهمما ایممن توانممایی را
ممیبخشممد کممه بممه نتمایج واقعممی محتمموای پیممام یعنممی
(مناسممب بممودن مفروضممات اساسممی آنهمما ،دقیم بممودن
گممزارش ،اعتبممار منممابع ،ثبممات ،مممرتبط بممودن ،متناسممب
بممودن و ارزش شممواهد) آگمماهی پیممدا کننممد ،لممذا بمماکمی
تأم  ،این یافته نیز عقالنی به نظر میرسد.
در تبیین سؤال چهارم پژوهش« ،آموزش سواد رسمانه ای
بر میزان مهارت استدالل استقرایی دانمش آمموزان ممؤثر
است» نیز باید گفت که منظور از استقراء تحلی حقای و
مقدمات جزی به منظور دست یافتن به نتایج کلی است.
وقتی دانش آموز درنتیجه آموزشی کمه دیمده اسمت بمه
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نتیجهگیری از برخی اجمزای پیمامی کمه رسمانه انتقمال
میدهد و تعمیمان به بقیه اجزا و عناصر پیام می پردازد،
طب تعریف ،به مهارت اسمتقرا دسمتیافتمه اسمت .بمه
عبارت بهتر ،وقتی دانشآموز با مشاهده برخی از عناصر
یک رسانه که پیام خاصی را منتق ممیکننمد ،بمه ایمن
نتیجه گیری دست می یابد که می تواند اجزاء مشماهدات
را باه ترکیب کند و در ک به یک اسمتنباط یما فهم
کلی از محتوای واقعی پیام دسمت یابمد و درنهایمت در
مورد آن بمه قضماوت بپمردازد .در تبیمین سمؤال پمنج
پژوهش «تأثیر سواد رسانه بر مهارت قیاس» شایانذکر
اسمت کمه وقتممی دانمشآمموز در سممایه آمموزش سممواد
رسانهای به این قدرت دست می بابد که از یمک سمری
اصول مسل و فراگیر برای تبیین موارد خاص اسمتفاده
کند ،یا به بیانی دیگر ،به یک سری اصمول و چمارچوب
کلی برای نی به یک موقعیت به منظمور رسمیدن یمک
نتیجه درباره آن دسترسی پیدا میکند میتوان گفت که
دانممشآممموز بممه توانممایی قیمماس دسممتیافتممه اسممت.
نتیجه گیری نهایی از یافته های تحقیم نشمان داد کمه
سواد رسانهای میتوانمد بمهعنموان ابمزاری قدرتمنمد در
گسترش تفکر انتقادی باشد .درواقع ،ارتباط میان سمواد
رسانهای و تفکر انتقادی بر هیچکس پوشمیده نیسمت و
فراه آوری ابزارهای مناسب در جهمت گسمترش ایمن
نوع سواد در میان تمامی افراد جامعمه (علمیالخصموص
دانش آموزان و دانشجویان) بسیار مه قلمداد میشمود؛
بنابراین تفکر انتقادی یکی از عناصر مشترک و مه در
ابعاد مختلف سمواد ،اسمت ،لمذا در آمموزشهمای سمواد
رسانه ای-اطالعاتی باید مهارت های تفکر انتقادی را به
یادگیرنده آموخت و او را در موقعیت همایی از یمادگیری
قرارداد که این مهارت هما در او ایجماد و تقویمت شمود.
ه چنان که اکو اندیشمند سواد رسمانهای معتقمد اسمت
که «یک تمدن مردم ساالر ،در شرایطی برقرار میمانمد
که بتوانمد از زبمان تصمویر (تلویزیمون ،سمینما و سمایر
رسانه های تصویری) بمه مثابمه محرکمی بمرای پمژواک
انتقادی (صدادار کردن بیصداها) بهره گیرد ،نمه اینکمه
دعوتی به خواب مصنوعی (بی صمدا کمردن صمدادارها)
باشد»(بصیریان و بصیریان.)43 :1315 ،
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محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش
پژوهش حاضر همچون دیگر پژوهشها درزمینه علموم
انسانی که موضوع آن انسان است بما محمدودیتهمایی
روبرو بوده است که مختصرا به آن ها اشماره ممیشمود.
الف) در مورد نتیجهگیمری در راسمتای عوامم ممؤثر و
مرتبط با تفکر انتقادی ،عالوه بر متغیر سواد رسمانهای،
عوام متعددی (متغیرهای مزاح ) تأثیرگذار هستند که
در این تحقی موردبررسی قرار نگرفته انمد بمه هممین
جهت تحقی با محمدودیت حاصم از شمرایط اجمرای
تحقی همراه است .لذا تفسیر و تعمی نتایج با در نظمر
گرفتن وضعیت موجود و اثر متغیرهمای ناخواسمته بایمد
صورت گیرد .ب) در این تحقی ابزار مورداستفاده جهت
گممردآوری اطالعممات در مممورد متغیممر وابسممته ،تنهمما
پرسشممنامه بمموده و سممایر ابزارهمما از قبی م مشمماهده و
مصمماحبه مورداسممتفاده قممرار نگرفتممه اسممت .پ) ای من
پممژوهش فقممط در دبیرسممتان دخترانممه و در شهرسممتان
ارومیه اجراشمده اسمت ،لمذا در تعممی آن بمه ممدارس
پسرانه در همان شمرایط مشمابه و منماط دیگمر بایمد
احتیاط کرد.
با عنایت به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای ذی ارائمه
میگردد )1 :پیشنهاد میشود مسئولین مدارس با دعوت
از متخصصان سواد رسانه ،پخش فیل و تحلی عملمی
آن آموزشهای الزم را در ا ین راستا به دانمشآمموزان
ارائه دهند )2 .کارگاه های آموزش تفکر انتقمادی بمرای
بهره برداری بهینه و درست از محتوای رسانه ها ،توسط
روانشناسان و مشاوران مجمرب در مؤسسمات آموزشمی
برگزار گردد )3 .از برگزاری هممایشهما ،جشمنوارههما،
پخش بروشور ،سمینارهای علمی و تخصصی مختلفمی
در این راستا ،در ممدارس حمایمت شمود )4 .همچنمین
برای آموزش سواد رسانه ای ،یکی دیگر از پیشنهادهای
کاربردی ،استفاده از اشکال گونماگون تلفیم در برناممه
های درسی است .به عبارت دیگر آنجمایی کمه منفمک
کردن این موضوع از سایر موضوعات درسی امکانپذیر
نیست (یادگیری منهای تفکر) ،لمذا بهتمرین و مناسمب
ترین رویکرد ،رویکرد تلفی مهارتهای تفکمر انتقمادی
مبتنی بر سواد رسانه ای در موضوعات درسی است.
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جدول  - 1مراحل و گامهای آموزش سواد رسانهای برای گروه آزمایش
شماره

عنوان جلسه

شرح کلی جلسات

1

آشنایی مقدماتی با دوره آموزشی

معارفه ،اهدا دوره ،ساختار دوره ،ایجاد انگیزه و اهمیت طرح آموزشی و همچنین اجرای
پیشآزمون

2

تحلی فیل و تبلیغات بازرگانی

چند کلیپ برای آزمودنیها نشان داده شد و از آنها خواسته شد که به تحلی اهدا فیل و
نتیجهاش بپردازند و آموزشدهنده بهعنوان رهبر بحث و تحلی آزمودنیها رو سکو سازی
کردند.

3

بررسی پیام رسانه

در این بخش کالس ،دانشآموزان تکنیکهای خالقانهای را که در پیام رسانهای به کار
میرود ،بررسی کردند .در این بخش دانشآموزان به کمک تسهیلگر دوره ،ابتدا با اندازهی
نماها ،زاویه دوربین ،نوع عدسی ،ترکیببندی ،نورپردازی ،رن و انواع رمزهای سینمایی
آشنا شدند و داللتهایی را که هرکدام از این موارد دارد ،فراگرفتند .سپس این دالها و
مدلولها را روی یک پیام رسانهای شناسایی کردند.

4

ادامه بررسی پیام رسانه

5

بررسی پیام فیل

با توجه به تفاوت ادراک و تفسیر دانشآموزان از پیام رسانهای واحد ،از آنها خواسته شد تا
دالی این تفاوت نگرش را توضیح دهند .برای هدایت درک دانشآموزان و آشنایی آنان با
این هد  ،سؤاالت راهنمای زیر را مطرح کردی  :مثال ،جهانبینی رسانهها ،نگرش به زنان و
کودکان ،عادات غذایی ،نحوة پوشش ،الگوهای رفتاری و نظایر آن که در رسانهها بازنمایی
میشوند ،بررسی شدند .سؤاالت راهنمای این بخش از دانشآموزان عبارت بودند از :چه
ارزشها و ایدههایی در این پیام ارائه شدند؟ جهانبینی این پیام چیست؟ بازنمایی این پیام از
پدیدههای گوناگون چگونه است؟ چه جنبههایی در این پیام نادیده گرفتهشدهاند؟

9

تحلی خبر رسانهها

چند خبر از رسانههای مختلف برای آزمودنیها گزارش شد و از آنها خواسته شد که به تحلی
خبر بپردازند و آموزشدهنده بهعنوان بحث و تحلی آزمودنیها رو راهنمایی کرد

3

بررسی اهدا فرستندگان پیام

بیشتر پیامهای رسانهای برای به دست آوردن سود یا قدرت برنامهریزیشدهاند .در این بخش
میتوان با دادن مثالهای گوناگون هد را تشریح کرد .برای مثال ،تبلیغات بازرگانی یا
سیاسی بهمنظور اشاعه و ترویج کاال و خدمات یا بیان ایدئولوژی مبلغان تولید و ارائه
میشوند .پرسشهای راهنمای این بخش عبارت بودند از :چه کسی در خل و توزیع پیام
نقش داشته است؟ چرا پیام فرستادهشده است؟ چه کسانی پیام را فرستادهاند؟ فرستندگان از
این پیام چه سودی میبرند؟ تصمیمات اقتصادی چه تأثیری برساخت و محتوای پیام
میگذارد؟

1

جمعبندی و اختتام

مرور مباحث قبلی ،توزیع و تکمی مجدد پرسشنامه تفکر انتقادی (پسآزمون) پرسش و
پاسخ به سؤاالت ،بحث و نتیجهگیری از ک جلسات ،اختتام جلسه

جلسه

بخش سوم کالس پس از ارائه یک پیام رسانهای ،برای مثال یک کاریکاتور یا سکانسی از
یک فیل  ،از دانشآموزان خواسته شد تفسیر خود را از پیام بیان کنند .با توجه به تفاوت
ادراک و تفسیر دانشآموزان از پیام رسانهای واحد ،از آنها خواسته شد تا دالی این تفاوت
نگرش را توضیح دهند .برای هدایت درک دانشآموزان و آشنایی آنان با این هد  ،سؤاالت
راهنمای زیر مطرح شد :آیا تابهحال چیزی شبیه به این پیام رسانهای را تجربه کردهاید؟ تا
چه میزان این پیام به زندگی واقعی شما نزدیک بود؟ از این متن رسآنها چه چیزی یاد
گرفتید؟ از پاسخ افراد دیگر و تجربیات آنها چه چیزهایی یاد گرفتید؟
درواقع ،هد از این بخش کالس آشنایی دانشآموزان با عوام مؤثر بر درک و دریافت
مخاطبان بود؛ عواملی همچون سن ،جنس ،تجربه زیسته ،تحصیالت و نظایر آن.
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جدول  - 2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه آزمایش و کنترل ()n=36
K-S Z
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
وضعیت
متغیر
پیشآزمون
مهارت تحلی
پسآزمون
پیشآزمون
مهارت استنباط
پسآزمون
پیشآزمون
مهارت ارزشیابی
پسآزمون
پیشآزمون
مهارت استدالل قیاسی
پسآزمون
پیشآزمون
مهارت استدالل استقرایی
پسآزمون

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

1/13
1/44
5/55
1/32
3
1/94
9/94
2/55
3/50
3/44
1/44
3/44
4/05
2/11
10/33
3/99
3/44
3/31
1/55
3/32

0/33
0/13
1/02
0/93
0/99
0/93
1/23
0/14
0/90
0/94
0/31
0/55
0/12
0/93
1/09
0/12
0/39
0/93
0/15
1/05

1/31
1/14
1/33
0/95
1/31
1/05
1/31
1/19
2/03
1/29
1/33
1/91
1/19
1/59
1/31
1/53
1/31
1/21
1/95
1/39

p
0/94
0/42
0/24
0/35
0/39
0/29
0/09
0/49
0/31
0/33
0/59
0/91
0/50
0/35
0/13
0/50
0/91
0/29
0/45
0/22

جدول  - 3نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مهارت تحلیل
منبع
پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا

مجموع مجذورات
5/19
121/13
40/19

درجه آزادی
1
1
33

میانگین مجذورات
5/19
121/13
1/23

آماره F
4/19
93/11

سطح معنیداری
0/05
0/001

اندازه اثر
0/11
0/35

جدول  - 1نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مهارت استنباط
منبع
پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا

مجموع مجذورات
1/25
142/95
91/13

درجه آزادی
1
1
33

میانگین مجذورات
1/25
142/95
2/09

آماره F
0/91
99/23

سطح معنیداری
0/44
0/001

اندازه اثر
0/02
0/93
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جدول  - 1نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مهارت ارزشیابی
منبع
پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا

مجموع مجذورات
31/09
222/14
91/12

درجه آزادی
1
1
33

میانگین مجذورات
31/09
222/14
1/13

آماره F
19/51
111/51

سطح معنیداری
0/001
0/001

اندازه اثر
0/33
0/31

جدول  - 1نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مهارت استدالل قیاسی
منبع
پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا

مجموع مجذورات
20/10
303/04
35/19

درجه آزادی
1
1
33

میانگین مجذورات
20/10
303/04
2/30

آماره F
1/34
131/49

سطح معنیداری
0/009
0/001

اندازه اثر
0/21
0/10

جدول  - 1نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مهارت استدالل استقرایی
منبع
پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا

مجموع مجذورات
13/59
201/22
94/41

درجه آزادی
1
1
33

میانگین مجذورات
13/59
201/22
1/95

آماره F
9/94
109/55

سطح معنیداری
0/01
0/001

اندازه اثر
0/13
0/39
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The impact of Media Literacy Education Thinking Skills Eight High School
Students in the City of Orumiyeh Critical

Javad Abdeli, Roghayeh Alizadeh, Zahra Haddad

Abstract

The main objective of this paper is to examine the impact of media literacy education
the critical thinking skills of secondary school students in the city of Orumiyeh is eighth
base. Methods of testing with pre-test and post-test with control group, the population
also includes all the basic branches of the eighth high school female students in the city
of Orumiyeh.
For the purposes of this study, the multi-stage cluster sampling, two classes of 16
people selected randomly one class as the experimental group and the control group
were the other class. The pre-test for both groups, media literacy test case for trial was
conducted by the researcher. After completion of 8 training session, again following
tools as post-test, the subjects were administered. To measure the dependent variable,
the California Critical Thinking Inventory (CCTST) was used. To analyze the data from
the single-factor analysis of covariance (Nkva) was used.
The results showed that media literacy instruction in five critical thinking skills
(analysis, inference, evaluation, induction and analogy) among students has been
effective
Keywords: Media literacyٰ , critical thinking,ٰ students by the eighth.

