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 یهای اجتماعمهارترشد بر  یتالیجید یهاسواد رسانه یاثربخش یبررس

وره توسطه دفرزانگان م التیآموزان تشکدانش یآموزان )مطالعه مورددانش

 اول کرج(

 

 9احمدعلی یزدان پناه، 9، مهدی فقیهی*6سمیه بوربور
 اسالم ،تهران آزاد وادد علوم و تحقیقات، دانشگاه مدیریت فناوری اطالعات ارشد کارشناس  -1

 عضو هیأت علم  مرکز پژوهش های مجلس -2

 عضو هیأت علم  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عال  -9

Somybourbour@gmail.com 

  

 چکیده

 تالیتشکعضو  دانش آموزان  های اجتماعمهارترشد بر   تالیجید یهاهدف این پژوهش بررس  تاثیر سواد رسانه

 127روش پژوهش توصیف  و از نوع پیمایش  م  باشد. جامعه ی آماری  فرزانگان متوسطه دوره اول کرج م  باشد.

 جدول کرجس  و مورگانم  باشد. دجم نمونه با استفاده از ن کرج دانش آموزان دختر عضو تشکیالت فرزانگانفر از 

محقق ساخته ،پرسشنامه  اطالعاتابزار جمع آوری  .نفر تعیین گردید 119ی اطبقهو با روش نمونه گیری تصادف  

که روای  آن مورد تأیید متخصصان و پایای  بر اساس ضریب آلفای ( 2779کرامت  ) های اجتماع رشد مهارت

و با کمک  مستقل tبا استفاده از  هاداده وتحلیلتجزیهبرآورد گردیده بود، مورد استفاده قرار گرفت .  93/7 ونباخکر

. نتایج داصل از این پژوهش انجام شد SPPSافزار به جهت عدم توزیع طبیع  داده ها( و نرم)  تنیو-آزمون من

ادترام به دیگران، رعایت مقررات، ) اجتماع  یمهارتها بر تمام  ابعاد  تالیجید یهانشان داد که سواد رسانه

بت و تأثیر مثعضو تشکیالت فرزانگان دوره اول متوسطه  دانش آموزان( پذیریتحمل و وظیفه، فعالیت گروه انجام

 .معناداری داشت

 

 اجتماع  هایمهارتی دیجیتال ، هارسانه: سواد رسانه، سواد واژگان کلیدی

  

 مقدمه -6

 .است کرده خلق شدنجهان  عرصه در را شگرف  و تحوالت درنوردیده را مل  مرزهای ارتباطات، و انقالب اطالعات ناکنوهم

 جای دیگر ،ردیگ م قرار همگان در دسترس اطالعات  یهاشبکه طریق از رادت به تازه، هایو دانش اطالعات باالی رو دجمنیازا

 استفاده و برخورد نحوه ست،ا اهمیت دارای گیریشکل در «جهان  دهکده» عصر این در هموضوع  ک .ندارد تردیدی وجود گونههیچ

 توانند م هارسانه میان در این .است زندگ  مختلف شئون ارتباطات در و اطالعاتی فنّاور کنندهو خیره پرشتابی هاشرفتیپ از ما

 داشته  پرتالش پربار آرمان ، دلخواه، زندگ  علم ،ی هادهیپد آخرین از استفاده با تا کنند معاصر کمک انسان به مفید ابزاری همچون

 بارمصیبت و کنندهویران نیروی  صورتبه تواند م شود، کار گرفته به سوءنیت با یا و نادرست غلط، ابزار، این اگر اینکه باشد. ضمن

 هارسانه از را ما استفاده تواند م رسانه هایی هاامیاز پ یمندبهرهة درزمین الزمی ها آگاه و اطالعات داشتن بنابراین عمل نماید؛

  ،برسا)هاشم نژاد  نگیریم قرار خاص رسانه هایی هایدئولوژیا و هاارزش ریتأث تحت رادت به نماید تا تربخشلذت و اتریمؤثرتر، پو

1930 :9.) 
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و تنوع،  تکامل ضمن هارسانه در آن نهاد که گام دیجدی مردله جهان به 1397 در دهه تکنولوژی انقالب و گسترش با پیدایش

در کنار  که داشت متعدد، مخاطبین ی هارسانه برابر در بتوان کهاین برای اند؛ بنابراینشدهتبدیل بشری جوامع اصل  از اجزای یک  به

 نیازمند ارائه پس .ایجاد کرد جدیدی باید سواد نمایند، ها دفظچالش مقابل در را خود ها،رسانه از این و فعاالنه آگاهانه برداریبهره

 لکهب نیست صرف نوشتن و خواندن توانای  معنای به معموالً هستیم؛ که آن مفهوم  فضای افزایش و سواد ازی ترگسترده تعریف

 و چارچوب روش آموزش این ،شود م یاد رسانه های عنوان سوادبه آن از که هاسترسانه با در برخورد منتقدانه تفکر از مندیبهره

 در 1هابرماس (.07: 1931 و محمودی کوکنده، دهقان شاد( است ضروری 21قرن  شهروندی زندگ  برای که کند م فراهم جدیدی

 .سازند م ترروشن یا و تررهیت را آینده هارسانه که است و معتقد کند مطرح م را مشروط و دووجه  رویکردی هاآت  رسانه نقش

 هارسانه ثیرتحت تأ غیرمستقیم ای و مستقیم ایگونهبه که یافت توان نم را اجتماع  مسئله هیچ تقریباً که گفت توان مجرئت به

 (.9: 1930  ،ابرس)هاشم نژاد نباشد 

 دسواد رسانه های یک  از مبادث جذاب در دوزه ارتباطات و به عنوان یک اندیشه کلیدی مطرح است که در نتیجه آن افراد خو

 را به رسانه ها اعالم م  نمایند، تا معنای پیام های  که با آنها مواجه م  شوند تعبیر و تفسیر کنند. افراد با داشتن سواد رسانه های

م  توانند رسانه ها و تولیدات رسانه های را از یکدیگر تفکیک کرده و شناسای  نمایند؛ زیرا در دال داضر قرار گرفتن افراد در انتهای 

ر رسانه ها به عنوان دریافت کنندگان پیام پایان یافته است و آنها باید در فرایندارتباط، شرکای فعال  باشند. اما متاسفانه خواست مسی

اکثر افراد برخورد یک سویه، انفعال  و غیر هدفمند با رسانه ها است. دردال  که مصلحت آنها در برخوردی هدفمند با رسانه بوده و 

را تقویت کرده و با همین توان در جهت تقویت رودیه انتقادی و خواست بیشتر  اطالعاتبا میزان آگاه  و توان دریافت در مردله اول 

درکت نمایند. هدف سواد رسانه های هوشیار کردن، اختیاربخش  و آزادسازی مخاطب است. یک  از پیامدهای تحلیل و درک صحیح 

  است که م  تواند منجر به ایجاد ارتباطات اجتماع  سالم تر با رسانه ها و تقویت پیام های رسانه های، باال رفتن سطح آگاه

ساختارهای دموکراتیک جامعه گردد و شهروندان م  توانند از این طریق به مشروع سازی گزینه های سالم تر در رسانه کمک نمایند؛ 

اع  مثبت فعالیت کند و عکس العمل خود را در برابر رسانه ها چرا که یک شهروند فعال و با سواد م  تواند در ایجاد تغییرات اجتم

اعالم نماید و تنها بیننده صرف نباشد. در نهایت باید بدانیم تعمیم اهداف سواد رسانه های در گرو داشتن نگاه  دقیق، عمیق و تفکری 

 (.1: 1930  ،ابرس)هاشم نژاد منتقدانه در جهت انتخاب صحیح گزینه های رسانه ای است 

اشاره  آن به «رسانه درک»عنوان  با خود در کتاب و کاربرد به 1320 سال در را رسانه های سواد عبارت بار اولین 2لوهان مک

 )صدیق« دست یابند. رسانه های سواد نام به جدیدی سواد به هاانسان است الزم یابد، تحقق جهان  دهکده که زمان »نوشت  و داشت

ژاستین . «ها در جامعه است، دانای  نسبت به نحوه کارکرد رسانهرسانه هایسواد » :دیگو محقق رسانه م 9پل ماریس. (1990 بنای،

فرهنگ ، اقتصادی، سیاس  و فناورانه  یهاتیعبارت است از فهم و درک محدود رسانه هایسواد » :معتقدند 1لوئیس و سوت ژال 

رسانه  اثرات از آگاه  دنبال هب-1.کند بیان م رسانه هایبرای تعریف سواد  مؤلفهپنج  ،0آرت سیلوربلت .«هاامیخلق، تولید و انتقال پ

 و فهم نوع چه ،شود م ایجاد متقابل تعادل نوع  مخاطب و فرستنده بین که جمع  فرایند در این-2. باشیم جامعه و فرد بر های

محتوای  -1 سوی مخاطببه رسانه های یهاامیوتحلیل پبحث و مطالعه در دوزه توسعه راهبردهای تجزیه -9. شود م ایجاد درک 

 کند مثابه یک متن، چه نوع بینش  نسبت به رسانه در جامعه و در دوره فرهنگ معاصر خود ایجاد مها بهتولیدشده رسانه یهابرنامه

جیک تا) ب  محتوای  همراه استجمع  باتربیت و ترویج نوع  لذت، فهم و درک، امتنان و ارزیا یهادر رسانه رسانه هایسواد -0

 برای که زندگ  هایمهارت از یامنظومه» عنوانرا به «دیجیتال و رسانه های سواد»( 2717) 2هابز (.01: 1930رمضانلو، و  اسماعیل 

به  رسانه یها دگیچیروی  با پیارو .دهد م توضیح« است الزم اطالعات از غن  جامعه و شدهاشباع رسانه های فضای کامل مشارکت

                                                           
1 Habermas 
2 McLuhan 

3 Paul Marisse 

4 Justin Lewis and Soot Jalili 

5Art silberblatt 

6 Hobbes 
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مه بوده و برای ه« العمریادگیری مادام»ی سواد دیجیتال  مبنا .است ها سواد دیجیتال های گوناگون  نیاز دارد که یک  از آنمهارت

د که ساز یادگیرندگان را قادرم  اد دیجیتال  به همراه سواد اطالعات سو سطوح آموزش  مشترک است یادگیری و کلیه یهاطیمح

 .و کندوکاوهای خود را گسترش دهند اطالعات و کنکاش در محتوای آن تسلط یافته سترس  بهدبر چگونگ  

 چنین انجام میدان و فرصت و باشد داشته سالم رفتار و ، انگیزهسازد م قادر را فرد که استی  های زندگ ، توانا هایمهارت

است  کودکان شدن اجتماع  از بخش  و بوده زندگ  هایمهارتی اهمؤلفه از یک  اجتماع  هایمهارت .کند ایجاد نیز رفتارهای  را

 ای کنون  نقش ایفای تا ردیگ م شکل فرد رفتارهای ها وها، انگیزهآن هنجارها، مهارت در که است جریان  شدن اجتماع  از )منظور

 کلیدی نقش هاسازمان و هاگروه و افراد زا کودکان، برخ  شدن اجتماع  جریان در (.شود شناخته مطلوب و جامعه، مناسب در او آت 

 هایمهارت های اجتماع  است.ی اساس  در زندگ  شهروندی داشتن مهارتهامؤلفه(.یک  از 00: 1992، 1میلبرنو کارتلج) دارند

 هستند. کسب اجتماع  برای توانا ساختن افراد در جهت برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، سازگاری و عملکرد در محیط بسیار مهم

 .(30: 2،1900هارج ؛ ساندرز؛ دیکسون) دیآ مدساب برای توسعه و وارد شدن افراد در جامعه امری ضروری به های تواناگونه این

نوان عبین دانش آموزان به نیو دراگذاشته است  ریتأثبر روی مسائل اجتماع  افراد جامعه  هارسانهنظران معتقدند دضور صادب

ی ناش  هاچالشآموزان همواره در معرض  دانش هستند. هارسانهپذیر جامعه، نوک پیکان اثرپذیری از مهم و آسیببخش بسیار 

گری آنان را ناگزیر از گزینش و انتخاب هارسانهی تولیدشده توسط هاامیپ. دجم وسیع باشند مو پیامدهای آن  هارسانهاستفاده از 

 نیز، هدف درواقع و باشند نداشته هاامیپ از سطح ی هابرداشت تا دهند افزایش را شانیها آگاه هباید پیوست آموزان دانش .دینما م

: 1990رجب ، و هستند)امیر انتخاب  تفسیر و تعبیرقابل رسانه هایی هاامیپ همه .تفسیرهاست به ما نسبت دانش و درک افزایش

 افزایش اصول جهت در فراگرفته را ما که رسانه های محیط هم انتقادیف ( بر1392وپرورش )آموزش درزمینة یونسکو (. بیانیه11

تأکید  با اروپای  کشورهای در ژهیوبه رسانه های سواد آموزش به نیز، اخیر یهاسال در و کرده اجتماع  تأکید مشارکت و شهروندی

 .(100: 1932زاده،  تق )است  گردیده زیادی توجه دیجیتال یهارسانه بر

وره دعضو تشکیالت فرزانگان دانش آموزان  رشد مهارتهای اجتماع بر  های دیجیتال همیت مطالعه تاثیر سواد رسانه نظر به ا

در  ،متوسطه شهر کرجدوره عضو تشکیالت فرزانگان ، و با توجه به این که تاکنون پژوهش  در دانش آموزان شهر کرج متوسطه اول

انجام نشده است لزوم انجام این پژوهش ضروری دانش آموزان  رشد مهارتهای اجتماع بر  های دیجیتال خصوص تاثیر سواد رسانه 

و پایه هفتم عض  دانش آموزان رشد مهارتهای اجتماع بر  های دیجیتال م  نمود، از نتایج آن  پژوهش، شناسای  میزان سواد رسانه 

، و دست اندرکاران مسیوالنش، ارائه راه کارها و رهنمودها به . از نتایج آت  پژوهتشکیالت فرزانگان دوره متوسطه اول شهر کرج است

طه متوسدوره عضو تشکیالت فرزانگان اجتماع  دانش آموزان  مهارتهایبر  های دیجیتال جهت تقویت و توسعه میزان سواد رسانه 

کارشناسان دوزه ردی مورد استفاده و پوشش نقاط ضعف آنها، م  توان نام برد. از این رو، نتایج پژوهش م  تواند بصورت کارب اول

به این دوزه پژوهش  قرار گیرد. با توجه به موارد فوق، پژوهش داضر در پ   عالقمندانو سایر  پرورش  به ویژه سازمان دانش اموزی

وزان ش آماجتماع  دان مهارت هایم  تواند یک  از تعیین کننده های  های دیجیتال پاسخگوی  به این سوال است که سواد رسانه 

 باشد؟ متوسطه اول شهر کرجدوره عضو تشکیالت فرزانگان 

 

 پژوهش اهداف -9

 التیعضو تشک آموزاندانش  های اجتماعمهارتدر ارتقای   تالیجید یهاسواد رسانههدف کل  از این پژوهش، بررس  اثربخش  

 32-30در سال تحصیل   فرزانگان دوره اول متوسطه شهر کرج

 ه ترتیب زیر م  باشد:آن ب فرع اهداف 

فرزانگان  تالیعضو تشک آموزاندر دانشادترام گذاشتن به دیگران مهارت ارتقای بر   تالیجید یهاسواد رسانهتعیین اثربخش   -1

 32-30در سال تحصیل   دوره اول متوسطه شهر کرج

                                                           
1 Cartelge and Milburn 

2 Harji et al 
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اول  فرزانگان دوره التیعضو تشک آموزانانشدرعایت مقررات در مهارت ارتقای بر   تالیجید یهاسواد رسانهتعیین اثربخش   -2

 32-30در سال تحصیل   متوسطه شهر کرج

ل فرزانگان دوره او التیعضو تشک آموزاندانشوظیفه در انجاممهارت ارتقای بر   تالیجید یهاسواد رسانهتعیین اثربخش   -9

 32-30در سال تحصیل   متوسطه شهر کرج

ان دوره فرزانگ التیعضو تشک آموزاندانشگروه  در  هایمهارت فعالیتارتقای بر   تالیجید یهاسواد رسانهتعیین اثربخش   -1

 32-30در سال تحصیل   اول متوسطه شهر کرج

اول  فرزانگان دوره التیعضو تشک آموزاندانشپذیری در تحملمهارت ارتقای بر   تالیجید یهاسواد رسانهتعیین اثربخش   -0

 32-30ل تحصیل  در سا متوسطه شهر کرج

 

 تئوری و پیشینه تحقیق -9

ها را شناخت ها و انواع تولیدات آنرسانه انواع توان اساس آن ممهارت که برعبارت است از یک نوع درک متک  بر :رسانه هایسواد -

 (.9اه: شکرخو) و از یکدیگر تفکیک و شناسای  کرد

 برای که زندگ  هایمهارت ی ازامنظومه» عنوانبه را« دیجیتال و ایرسانه ه سواد»( 2717) 1دیجیتال: هابز رسانه هایسواد -

 .دینما ممعرف  « است الزم اطالعات از غن  جامعه و شدهاشباع رسانه های فضای کامل مشارکت

 نموده مطلوبنای هاپاسخ از اجتناب و تعامل مؤثر به قادر را فرد که هستند رفتارهای  اجتماع ، هایمهارت اجتماع : هایمهارت -

 رفتارهای  شامل و داشته و اجتماع  فرهنگ  بسترهای در ریشه هامهارت این .هستند افراد اجتماع  رفتاری و سالمت بیانگر و

دان  ود وگرمارودی )دیگران است  به کمک برای پیشنهاد و نمودن کمک تقاضای جدید، برقراری روابط در شدن قدمپیش نظیر

 (.113: 1990، نیا

ای های داوطلبانه و در راستمنظور انجام فعالیتبه که شود فرزانگان به گروه  از دانش آموزان دختر اطالق م :الت فرزانگانتشکی -

 در راستای تحقق مشارکت جوی  در بین دانشفعالیت این تشکیالت  .ندینما آموزی فعالیت ماهداف مشترک در تشکیالت دانش

 .استاجتماع  دانش آموزان در جامعه  یهامع  و پرورش استعدادها درزمینهآموزان و انجام کارهای گروه  وج

 

 پیشینه پژوهش -4

شهر بر رفتار اجتماع  دانش آموزان دوره ابتدای  قائم رسانه هایسواد  ریتأثبه تحلیل در پژوهش  ( 1930)  ابرسهاشم نژاد 

 ملموس  دارد. ریأثتپرداخت و نتیجه گرفت سواد رسانه های بر رفتار دانش آموزان 

اجتماع   هایفناوری اطالعات و ارتباطات بر مهارت ریتأثبه بررس   در پژوهش ( 1930)  فاضلشریف ، محمدی، فرهادی و 

 ریأثتاجتماع   هایفناوری اطالعات و ارتباطات بر مهارتدانش آموزان ابتدای  شهر ایالم پرداختند و این استنباط را انجام دادند که 

ی اجتماع  بر تعامالت اجتماع  دانش آموزان دختر هاشبکه ریتأثبه بررس   در پژوهش ( 1930) یغموریواطهری  ای دارد.عادهالفوق

 تعامل رد،با ف تعامل تعامل با جامعه،)  اجتماعی اجتماع  بر تعامالت هاشبکهمدارس غیرانتفاع  پرداختند و در آن نتیجه گرفتند که 

 بر مبتن  رسانه های سواد آموزش تأثیر»( پژوهش  با موضوع 1930آبادی )نیازی، زارع  زوارک  و عل  رد.شگرف  دا ریتأثذهن ( 

 سواد آموزش پرداختند و نتیجه گرفتند که تهران شهر ابتدای  دوم دوره آموزان تمام دانش «آموزان آگاه  دانش میزان بر فناوری

 .است شده رسانه هایسواد  از آموزان دانش آگاه  میزان افزایش باعث تارتباطا و فناوری اطالعات بر مبتن  رسانه های

تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( بر رشد ( پژوهش  با عنوان 1931) یزدیاعوض زاده، میرزابیگ ، خسروی و 

نتایج را گردآوری کردند و در انتها ن شهر تهران از دیدگاه معلما 0 دوم متوسطه منطقه  های اجتماع  دانش آموزان دورهمهارت

تأثیر  داری و ابراز وجودهمکاری، همدل ، خویشتنن های اجتماع  و تمام  ابعاد آپژوهش نشان داد که فناوری اطالعات بر مهارت

                                                           
1 Hobbes  
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 قییق کرد که از طرکه دانش آموزان را باید تشو شود مهارت همکاری پیشنهاد م فناوری اطالعات بر . لذا با توجه به تأثیرگذارد م

مرادی و زارع  د.فناوری اطالعات و ارتباطات با همدیگر ارتباط برقرار کنند، در انجام کارها از این طریق همکاری و مشارکت کنن

انجام دادند.  آموزان دانش اجتماع  هایمهارت در دیطه چندرسانه های آوریفن آموزش  پژوهش  با عنوان کاربرد( 1939)  زوارک

 آموزش  و تحصیل  هایبر بعد مهارت بیشتر رایج، و پرورش  آموزش ی هابرنامه استثنای ، کودکان ویژه مدارس در که ج نشان دادنتای

و درنتیجه این  شود مکودکان و دانش آموزان استثنای   جتماع اهای مهارت آموزش صرف کمتری و هزینه و وقت ورزند م کید تا

 .اندمواجهدها کمبو برخ  اجتماع  با هایمهارت کسب در کودکان

ی  تحقیق  آموزان ابتدا دانش های اجتماع تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت (  با موضوع1939نواده )محمدجان  و صفر

ارد و موجب آموزان د های اجتماع  دانشاستفاده از اینترنت تأثیر معناداری بر رشد مهارت را انجام دادند و منتج به این شد که

هادینه وری را نوآرهنگ صحیح استفاده از این نفاما باید توجه داشت که بایست   شود ماع سازنده در اجتم امالت و تع طبرقراری رواب

 .آوری مهیا ساختو  از این نبکرد و بستر مناسب  را برای استفاده مناس

 هایبر مهارت( ICTتأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات )»عنوان  ط  پژوهش  با (1932پور )زاده، فالح، دسین زاده و دسین دای 

های اجتماع  سال سوم متوسطه بر مهارت( ICTفنـاوری اطالعـات و ارتباطات ) نشان دادند که «دانش آموزان سال سوم متوسطه

 کار با رایانه و اینترنت و ی و نحوهآموزان و کاربران با چگونگ   دسترس  و شناخت و آگاه  دانش. گذارد تأثیرات ژرف و عمیق  م

 موزان نظیر برقراریآهای اجتمـاع  دانـش بر کسب مهارت تواند ، مهایتلفن همراه و همچنین آشنای  با تأثیرات مختلف این فناور

 .گیری، دـل مسئله، مشـارکت و همکـاری اثرگـذار باشدارتباط، تفکر انتقادی، تصمیم

بررس  تأثیر آموزش چندرسانه »با عنوان  کارشناس  ارشد در رشته تکنولوژی آموزش جهت دریافت ( ط  پژوهش  1932مرادی )

نشان داد « 1931 – 32اول ابتدای  شهر تهران در سال تحصیل  یه های بر رشد مهارت های اجتماع  دانش آموزان درخودمانده پا

 کریم زاده .اجتماع  در دانش آموزان در خودمانده شده استرسانه های آموزش  باعث بهبود در مولفه های مهارت های که چند

ر هر چه وابستگ  به اینترنت دو نتیجه گرفت که  انجام دادهای اجتماع  ررس  رابطه بین وابستگ  به اینترنت و مهارت( ب1939)

 .ابدی های اجتمـاع  در آنان کاهش مدانشجویان افزایش یابد مهارت

انجام داده و  «یک مدل سازگاری و انطباق ی دیجیتال در محل کار:هارسانهسواد »پژوهش  با عنوان  (2710) 1کالرد و همکاران

دیجیتال باعث ایجاد یک مدل سازگاری و انطباق در سازمان گردیده و ضمن باال  رسانه هایدر آن نتیجه گرفته که آموزش سواد 

ش وری را در سازمان افزایو بهره دینما م ترمطلوبرده و مدیریت سازمان را   را در بین کارکنان بیشتر کهماهنگ نفس،بردن اعتمادبه

 باهدف« درجه در پکن 2و  0ی دیجیتال  دانش آموزان پایه هارسانهبررس  سواد »( پژوهش  با عنوان 2712) 2ژانگ و زو .دهد م

درک شده در مقیاس دانش آموزان ابتدای  انجام  ایرسانه هی دیجیتال  دانش آموزان مدارس ابتدای ، سواد هارسانهبررس  سواد 

ی مختلف وجود داشت، تفاوت هاهداری درگروی دیجیتال، هرچند اختالف معن هارسانهبا توجه به سواد  دادند و نتیجه گرفته شد

 تجربه ریتأثابتدای  تحت  ی دیجیتال  دانش آموزانهارسانهعالوه بر این، سواد  .معناداری بین دانشجویان دختر و پسر وجود نداشت

 ی دیجیتال  دانش آموزان و میانجیگری والدین قرار گرفت.هارسانه

 نتیجه گرفت که ارتباط معناداری «و دیجیتال  رسانه هایانگیزه یک معلم برای سواد »( در تحقیق  با عنوان 0271) 9و تازلهاب 

بررس  تأثیر »نامه دکترای خود به موضوع در پایان (2710) 1والیس .و دیجیتال  وجود دارد رسانه هایبین معلمان متخصص و سواد 

  طالعاتاپرداخت و در این تحقیق ارتباط بین استفاده از فناوری ارتباطات  «اجتماع  و قابلیت اطمینان هایمهارتفناوری ارتباطات بر 

(ICT) ریک ارتباط در دو رسانه مختلف ارتباط  چت متن ها توسط یک شها و نحوه دلخواه بودن آناجتماع  آن هایمهارت، سطح

                                                           
1- Collard A-S, De Smedt T, Dufrasne M, Fastrez P, Ligurgo V, Patriarche G, Philippette T 

2 Zhang & Zhu 

9 Hobbs & Tuzel 

1 Wallis 
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اجتماع  وجود  هایمهارتو  ICT یا اولویت ICT داری بین تکرارو چهره به چهره موردبررس  قرارداد و نشان داد هیچ ارتباط معن 

 .ندارد

 انجام داد و نتیجه گرفت «ی دیجیتال و مشارکت مدن  و سیاس  آنالینهارسانهآموزش سواد »( تحقیق  با موضوع 2712) 1کاهن

ی دیجیتال  منتج به دمایت از کیفیت، کمیت و برابری مشارکت مدن  و سیاس  هارسانهکه تمرکز بیشتر بر ارزش بالقوه آموزش سواد 

نات ش و امکابرای ارائه این آموز هاراهو مربیان برای توسعه و ادامه  دهندگان برنامه درس توسعه گذاران،است و توصیه نموده، سیاست

های و مهارت رسانه هایبررس  رابطه بین سواد »( پژوهش  با موضوع 2712) 2آکت  وگورول مرتبط با آن، اهمیت بیشتری قائل شوند.

اما به ؛ های اجتماع  وجود نداردو مهارت رسانه هایانجام دادند و در انتها نتیجه گرفتند که رابطه خیل  قوی بین سواد  «اجتماع 

 های اجتماع  در بین دختران بیش از پسران بود.ناداری سطح مهارتطرز مع

 

 هابزار و روشا -5

 کلیه دانش آموزان دختر عضو تشکیالت فرزانگان متوسطه دوره اول شهر کرج تشکیلتحقیق را این در آماری مورد نظر جامعه 

 119 تعدادجدول کرجس  و مورگان  استفاده ازو با فر م  ن 127بر اساس آخرین آمار و اطالعات تعداد این دانش آموزان که  دهدم 

به منظور نمونه گیری نیز پس از برآورد دجم نمونه از روش نمونه از بین دانش آموزان دختر عضو تشکیالت فرزانگان انتخاب شدند. 

 .استفاده گردید طبقه ایگیری تصادف  

 نیا. استفاده شد( 1991کرامت )اجتماع   های مهارت خته رشدپرسشنامه محقق سااجتماع  از  برای سنجش رشد مهارت های

و دیگران  0، میلبرن2، تمک0، اسمیت1، داماس9نامه دکتری بر اساس دیدگاه گات و سفرانآزمون توسط محمدرضا کرامت  برای پایان

 طراد  و اعتباریاب  شده است.

مشـهد پایـه پـنجم  پسـرو  آموزان دختر بر روی دانش( 2779) 9های اجتماع  توسط کرامت رشد مهارت پرسشنامه استاندارد

( 1937)  سلطاندر پژوهش دسین  نسب و  نیشده اسـت. همچن گزارش 93/7شده است و ضریب پایای  آن  ابتدای  اجرا و استاندارد

 .به دست آمد که توسط استادان دیگر روای  ابزار مورداستفاده محرز گردید %01میزان پایای  برابر 

جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، از شاخص های و روش های آمارتوصیف  و آماراستنباط  استفاده شده است ابتدا 

از آمار توصیف  برای بدست آوردن فراوان ، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و سپس از آمار استنباط  برای بدست آوردن تحلیل 

ر پایه توزیع نرمال بوده و زمان  بهترین با توجه به اینکه آزمون ت  ب .استفاده شد spss رکمک نرم افزا مستقل به t کوواریانس و آزمون

جه آمده از آزمون ت  به این نتیدستاما با نتایج به دارای توزیع نرمال یا نزدیک به توزیع نرمال باشند مانیهادادهکه  دهد منتیجه را 

( استفاده 3وینت -از معادل نا پارامتری این آزمون یعن  آزمون یو )من ستیبا مو  اندنشدهال توزیع صورت نرمبه هادادهرسیدیم که 

 انجام شد. spssافزار وتحلیل با استفاده از نرمهینمود. تجز

 

 بحث و نتیجه گیری -1

                                                           
1 Kahne 

2 Akti & Groul 

3 Gott and Sefran 

4 Dumas 

5 Smith 

6 Tamk 

7 Milburn 

8 Keramati 
9 Mann-Whitney U 
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سواد )  تجربآزمون دو گروه و پسآزمون میانگین و انحراف استاندارد پرسشنامه رشد مهارت های اجتماع  را در پیش 1-2جدول 

 .دهد م( و کنترل نشان رسانه های
 

 

 

 (6-1) اسمیرنف-. توصیف متغیرهای تحقیق و نتایج آزمون کالموگراف6شماره  جدول

 گروه متغیر

آزمونپیش آزمونپس   

D df Sig. 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

های مهارت

 اجتماع 

اد رسانه هایسو  2/03  2/2  0/171  9/1  117/7  02 99/7  

9/03 کنترل  1/9  1/90  9/0  191/7  00 12/7  

ادترام به 

 دیگران

9/10 سواد رسانه های  9/1  0/19  0/1  101/7  02 7/7  

0/10 کنترل  9/1  9/12  9/1  101/7  00 2/7  

رعایت 

 مقررات

0/12 سواد رسانه های  1/2  0/10  2/1  210/7  02 7/7  

3/12 کنترل  2/2  9/11  2/2  173/7  00 93/7  

وظیفهانجام  
0/11 سواد رسانه های  9/1  2/10  9/1  129/7  02 7/7  

3/11 کنترل  0/2  0/19  3/1  139/7  00 7/7  

فعالیت 

 گروه 

2/20 سواد رسانه های  3/2  9/92  3/1  103/7  02 1/7  

3/21 کنترل  2/9  0/22  2/9  193/7  00 7/7  

پذیریتحمل  
0/11 سواد رسانه های  3/1  2/10  9/1  229/7  02 7/7  

9/11 کنترل  0/1  0/10  2/2  110/7  00 1/7  
 

اجتماع ، ادترام گذاشتن به  هایمهارتی متغیرهای هادادهنشان داد که  2-2در جدول  1اسمیرنف-نتایج آزمون کالموگراف

بنابراین، از آزمون  ؛(p<0/7توزیع نشد اند ) پذیری به صورت طبیع و تحمل وظیفه، فعالیت گروه دیگران، رعایت مقررات، انجام

 ی استفاده شد.هاهیفرضویتن  برای آزمون -من

 

 (9-1) اجتماعی هایمهارتویتنی برای متغیرهای -نتایج آزمون من .9شماره جدول 

 .U Z Sig متغیر

 7/7 -32/9 0/90 اجتماع  هایمهارت

 7/7 -27/0 217 گرانیادترام گذاشتن دانش آموزان به د

 7/7 -92/2 111 مقررات تیرعا

 7/7 -22/1 929 وظیفهانجام

 7/7 -3/9 132 فعالیت گروه 

 7/7 -19/0 071 پذیریتحمل

 

 .دهدیمرا افزایش دانش آموزان  یهای اجتماعمهارت ی،تالیجید یهاسواد رسانه: 6فرض 

 رسانه هایاجتماع  دانش آموزان گروه سواد  هایتمهارنشان داد که بین میانگین  2-2در جدول  2ویتن  -نتایج آزمون من

منجر به افزایش معن    تالیجیسواد رسانه های دبه عبارت دیگر،  (؛P ،32/9=z=7/7دیجیتال  و کنترل تفاوت معن  داری وجود دارد )

 .شددانش آموزان   اجتماع هایمهارت دار

                                                           

1 Kalmograph-Smirnov 
2 Mann-Whitney U 
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ضمن توانمند شدن برای بهره  رندیگ مقرار  رسانه هایزش سواد گیری کنیم، دانش آموزان  که تحت آمونتیجه میتوان مپس 

ی  که هاتیفعالاجتماع  خواهند داشت. این موضوع در خرده  هایمهارتبرداری بهینه از فضای رسانه، کارای  بیشتری در بروز 

 اجتماع  هستند نیز بخوب  مشهود است. هایمهارتسازنده 

  مرادی و زارع زوارک(، 1939(، کریم زاده )1932پور )زاده، فالح، دسین زاده و دسین  با دای ی این فرضیههاافتهنتایج ی

(، شریف ، 1930)  ابرس(، هاشم نژاد 1931) یزدیا(، عوض زاده، میرزابیگ ، خسروی و 1939نواده )(، محمدجان  و صفر1939)

 .است( همسو 2710کالرد و همکاران ) (،2712) 1(، کاهن1930) یغموریو(، اطهری 1930)  فاضلمحمدی، فرهادی و 

 

 .دهدیمافزایش دانش آموزان  احترام گذاشتن به دیگران را درمهارت  ی،تالیجید یهارسانه سواد :9فرض 

 رسانه هایگروه سواد  گرانیادترام گذاشتن دانش آموزان به دنشان داد که بین میانگین  2-2ویتن  در جدول  -نتایج آزمون من

منجر به افزایش   تالیجیسواد رسانه های دبه عبارت دیگر،  (؛P ،27/0-=z=7/7نترل تفاوت معن  داری وجود دارد )دیجیتال  و ک

 .شد گرانیادترام گذاشتن دانش آموزان به د معن  دار

 

 .دهدیمرا افزایش دانش آموزان رعایت مقررات مهارت  ی،تالیجید یهارسانه سواد :9فرض 

-P ،92/2=7/7)دیجیتال  و کنترل تفاوت معن  داری وجود دارد  رسانه هایدانش آموزان گروه سواد ات مقرر تیرعابین میانگین 

=zشدمقررات دانش آموزان  تیرعا منجر به افزایش معن  دار  تالیجید رسانه هایسواد به عبارت دیگر،  (؛. 

 

 .دهدیمزایش را افدانش آموزان وظیفه انجاممهارت  ی،تالیجید یهارسانه سواد :4فرض 

-P ،22/1=7/7دیجیتال  و کنترل تفاوت معن  داری وجود دارد ) رسانه هایوظیفه دانش آموزان گروه سواد بین میانگین انجام

=zشددانش آموزان وظیفه انجام  منجر به افزایش معن  دار  تالیجید رسانه هایسواد به عبارت دیگر،  (؛. 

 .دهدیمرا افزایش دانش آموزان گروهی  هایارت فعالیتمه ی،تالیجید یهارسانه سواد :5فرض 

-P، 3/9=7/7دیجیتال  و کنترل تفاوت معن  داری وجود دارد ) رسانه هایبین میانگین فعالیت گروه  دانش آموزان گروه سواد 

=z ،شددانش آموزان فعالیت گروه   منجر به افزایش معن  دار  تالیجید رسانه هایسواد (؛ به عبارت دیگر. 

 

 .دهدیمرا افزایش دانش آموزان پذیری تحملمهارت  ی،تالیجید یهارسانه سواد :1فرض 

-P ،19/0=7/7دیجیتال  و کنترل تفاوت معن  داری وجود دارد ) رسانه هایپذیری دانش آموزان گروه سواد بین میانگین تحمل

=z ،شددانش آموزان پذیری تحمل ن  دارمنجر به افزایش مع  تالیجید رسانه هایسواد (؛ به عبارت دیگر. 

 

 پیشنهادات  -1

های مربوط به ادترام مهارت -بر مهارت های اجتماع  و تمام  ابعاد آن سواد رسانه های دیجیتال نتایج پژوهش نشان داد که 

این قسمت به پیشنهادات  . از این رو درتأثیر م  گذارد - پذیریوظیفه، فعالیت گروه  و تحملمقررات، انجام تیرعا به دیگران،

 :شود مکاربردی در راستای پژوهش و نتایج به دست آمده پرداخته 

های دیجیتال  در ساعات رسم  ویا غیر رسم  در مقطع متوسطه اول: آموزش وپرورش  رسانهگنجاندن ماده درس  با عنوان سواد 

، گردد می تعلیم وتربیت  هاجنبهدنش آموزان در تمام   عنوان متول  اصل  تعلیم وتربیت در کشور که موجبات رشد وارتقاءبه

همانطور که در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش آمده است به سادت تربیت  اجتماع  شدن نیز به اندازه پنج سادت  ستیبا م

ی  هامؤلفهنامه ریزی برای همه دیگر توجه نموده و از همه توان خود برای رسیدن به غایت این سادت تالش نماید. این امر مستلزم بر

                                                           
1 Kahne 
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، نسبت به گنجاندن گردد م. ازاین روی پیشنهاد است مؤثرکه در رشد سادت اجتماع  شدن دانش آموزان وکسب این مهارت  است

های دیجیتال  در ساعات رسم  ویا غیر رسم  در مقطع متوسطه اول، ضمن جلوگیری از مخاطرات  رسانهماده درس  با عنوان سواد 

 اجتماع  گردد. هایمهارتور دانش آموزان در فضای مجازی ورسانه موجبات ارتقاء ایشان در دض

به  وپرورش در کنار خانواده سهمکه آموزشبرگزاری جلسات آموزش خانواده در مدارس با محورهای اختصاص : با توجه به این

ی آموزش خانواده و آگاه ساختن هاکالسبا برگزاری  شود مسزای  در ارتقاء علم  وفرهنگ  ومهارت های اجتماع  دارد، پیشنهاد 

سوق و والدین به این مسائل و آموزش به آنان برای برقراری رابطه بهتر با فرزندانشان در پیشگیری نمودن از رفتارهای مخاطره آمیز

 نماید. بویژه رسانه دیجیتال، نقش موثری ایفا هارسانهدانش آموزان به استفاده مطلوب وموثر از 

 مند سازی معلمان مدارس بر اساس نیازهای مدرسه و منطقه مورد نظرتوان -

 زندگ  و بهبود و تقویت آن در دانش آموزان. هایمهارتبرگزاری جلسات عموم  برای دانش آموزان در قالب آموزش  -

 رسانه هایاستفاده از ظرفیت صدا وسیما جهت تهیه وپخش محتوای سواد  -

 ی علم  به برنامه ریزان آموزش وپرورشهاافتهو ارائه آخرین ی هادانشگاهت بهره گیری از ظرفی -

 

 الف( منابع فارسی

های اجتماع  بر تعامالت اجتماع  نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاع  تأثیر شبکه»(، 1930اطهری اسداهلل، یغموری، مریم، ) -1

 123-137، صص 10، شماره 9م و علوم اجتماع ، دوره پژوهش  اسال -، فصلنامه علم  «وپرورش منطقه یک تهرانآموزش

ای، پژوهشنامه، ویژه نامه سواد بررس  و تحلیل سطوح مختلف سواد رسانه»، (1990امیرانتخاب  شهرود، رجب  مسعود، ) -2

 102-199، صص 11، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره «ای، مجمع، تشخیص مصلحت نظامرسانه

های سراسری مندی از اخبار شبکهای و میزان رضایترابطة بین سواد رسانه»(، 1930مریم، ) ، رمضانلوسمیه جیک اسماعیل تا -9

 .20-39، صص 9، شماره 20دوره  ه،فصلنامه رسان، «ایو ماهواره

ای ، فصلنامه پژوهش ه«آموزان در شهر کرمان دانش بر ای رسانه سواد آموزش اثربخش  مطالعه»،  (1932زاده عباس، ) تق  -1

 101-109، صفحه 32، دوره 1ارتباط ، شماره 

( ICTتأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات )» ،(1932دسین پور دسینعل  )، دسین زاده بابک ،فالح ودید ،دای  زاده، دسین -0

 00-32، صص 3شماره  9، دوره انانمعه شناس  مطالعات جوجافصلنامه  ،«های دانش آموزان سال سوم متوسطهبر مهارت

بررس  ضرورت آموزش سوادرسانه ای کودکان ونوجوانان ازنگاه »(، 1931) ،محمودی کوکنده سیدمحمد ،قان شاد دوریههد -2

 07-92، صص 1، شماره 12ای، دوره ، فصلنامه مطالعات رسانه«متخصصان آموزش وپرورش شهرتهران

های وری اطالعات و ارتباطات بر مهارتتأثیر فنا»، (1930)فاضل  زهرا و طیبه فرهادی،  ،محمدی فاطمه ،شریف  دسنا -0

، کنفرانس مل  دانش و فناوری روانشناس ، علوم تربیت  و جامع روانشناس  ایران، «اجتماع  دانش آموزان مقطع ابتدای 

 های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیانتهران، موسسه برگزار کننده همایش

 1، شماره 10سال  ، ، فصلنامه سواد رسانه «ک مقاله عقیده ایی ای،سواد رسانه»(، 1992شکرخواه یونس ) -9

 ،«ای روزنامه همشهریزندگ  ما در گرو رسانه، مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه»(، 1990) ،هلن صدیق بنای -3
http://hamshahrionline.ir/details/7392 

تأثیرکاربرد فناوری اطالعات و »(، 1931، )عوض زاده نسرین، میرزابیگ  محمدعل ، خسروی عل  اکبر و مهشید ایزدی -17

، دومین «شهر تهران از دیدگاه معلمان 0های اجتماع  دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه ارتباطات )فاوا( بر رشد مهارت

قات یکنفرانس مل  توسعه پایدار در علوم تربیت  و روانشناس ، مطالعات اجتماع  و فرهنگ ، تهران، مرکز مطالعات و تحق

 اسالم  سروش دکمت مرتضوی، موسسه آموزش عال  مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیاب  به توسعه پایدار

آستان قدس  :، انتشاراتچاپ پنجم ،«های اجتماع  به کودکانآموزش مهارت( »1990کارتلج، ج  و میلبرن، ج  اف ) -11

 ترجمه: محمد دسین نظری ،رضوی

ش ، نخستین همای«س  رابطه بین وابستگ  به اینترنت و مهارت تقویت اجتماع  دانشجویانبرر»(، 1939کریم زاده، نازنین ) -12

 مل  علوم تربیت  و روان شناس ، مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان
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، «تهای اجتماع  دانش آموزانبررس  میزان مهارسالمت اجتماع ؛ ( »1990گرمارودی غالمرضا، وددان  نیا مریم سادات ) -19

 110-109، صص 2، شماره 0دوره ، امه پیمایشفصلن

، «آموزان ابتدای های اجتماع  دانشتأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت»(، 1939محمدجان ، ابراهیم، صفرنواده، مریم، ) -11

 03-00، صص 0، شماره 10دوره  پژوهش  فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیت ، -فصلنامه علم  

های اجتماع  دانش ای در دیطه مهارتکاربرد آموزش فن آوری چندرسانه»(، 1939یم، زارع  زوارک  اسماعیل، )مرادی رد -10

 00-20، صص 1، شماره 129دوره  ، تعلیم و تربیت استثنای ،«آموزان اتیسم

مانده پایه اول ابتدای   های اجتماع  دانش آموزان در خودای بر رشد مهارتتأثیر آموزش چند رسانه»(، 1932مرادی، ردیم، ) -12

نامه کارشناس  ارشد در رشته تکنولوژی آموزش ، دانشکده روانشناس  و علوم تربیت ، دانشگاه عالمه ، پایان«شهر تهران

 طباطبای  تهران،

اوری ای مبتن  بر فنتأثیر برنامه آموزش سواد رسانه»(، 1930نیازی، لیال، زارع  زوارک ، اسماعیل، عل  آبادی، خدیجه، ) -10

 113-102، صص 2، شماره 0دوره  های نوین،، مطالعات رسانه«آموزاناطالعات و ارتباطات بر میزان آگاه  دانش

، تهران: چاپ اول ،«های اجتماع  در ارتباط میان فردیمهارت»(، 1900هارج ، اون؛ ساندرز، کریستین؛ دیکسون، دیوید ) -19

 ترجمه: مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگ ، رشد

ای بر رفتار اجتماع  دانش آموزان دوره ابتدای  شهرستان تحلیل تأثیر سواد رسانه»(، 1930هاشم نژاد ابرس ، فاطمه، ) -13

، سومین کنفرانس جهان  روانشناس  و علوم تربیت ، دقوق و علوم اجتماع  در آغاز هزاره سوم، «1931-1930قائمشهر 

 وادد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین-دانشگاه زرقان -آذین شوشتر شیراز، با همکاری مشترک دانشگاه علم  کاربردی
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