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بررسی اثربخشی سواد رسانههای دیجیتالی بر رشد مهارتهای اجتماعی
دانشآموزان (مطالعه موردی دانشآموزان تشکیالت فرزانگان متوسطه دوره
اول کرج)
سمیه بوربور ،*6مهدی فقیهی ،9احمدعلی یزدان

پناه9

 -1کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات وادد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالم ،تهران
 -2عضو هیأت علم مرکز پژوهش های مجلس
 -9عضو هیأت علم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عال
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چکیده

هدف این پژوهش بررس تاثیر سواد رسانههای دیجیتال بر رشد مهارتهای اجتماع دانش آموزان عضو تشکیالت
فرزانگان متوسطه دوره اول کرج م باشد .روش پژوهش توصیف و از نوع پیمایش م باشد .جامعه ی آماری 127
نفر از دانش آموزان دختر عضو تشکیالت فرزانگان کرج م باشد .دجم نمونه با استفاده از جدول کرجس و مورگان

of

و با روش نمونه گیری تصادف طبقهای  119نفر تعیین گردید .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته
رشد مهارتهای اجتماع کرامت ( )2779که روای آن مورد تأیید متخصصان و پایای بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ  7/93برآورد گردیده بود ،مورد استفاده قرار گرفت  .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از  tمستقل و با کمک

ve

آزمون من-ویتن (به جهت عدم توزیع طبیع داده ها) و نرمافزار  SPPSانجام شد .نتایج داصل از این پژوهش
نشان داد که سواد رسانههای دیجیتال بر تمام ابعاد مهارتهای اجتماع (ادترام به دیگران ،رعایت مقررات،
معناداری داشت.
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انجاموظیفه ،فعالیت گروه و تحملپذیری) دانش آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره اول متوسطه تأثیر مثبت و

واژگان کلیدی :سواد رسانه ،سواد رسانههای دیجیتال  ،مهارتهای اجتماع

 -6مقدمه

هماکنون انقالب اطالعات و ارتباطات ،مرزهای مل را درنوردیده و تحوالت شگرف

را در عرصه جهان شدن خلق کرده است.

ازاینرو دجم باالی اطالعات و دانشهای تازه ،بهرادت از طریق شبکههای اطالعات در دسترس همگان قرار م گیرد ،دیگر جای
هیچگونه تردیدی وجود ندارد .موضوع که در این عصر «دهکده جهان » در شکلگیری دارای اهمیت است ،نحوه برخورد و استفاده
ما از پیشرفتهای پرشتاب و خیرهکننده فنّاوری اطالعات و ارتباطات در شئون مختلف زندگ است .در این میان رسانهها م توانند
همچون ابزاری مفید به انسان معاصر کمک کنند تا با استفاده از آخرین پدیدههای علم  ،زندگ دلخواه ،آرمان  ،پربار پرتالش داشته
باشد .ضمن اینکه اگر این ابزار ،غلط ،نادرست و یا با سوءنیت به کار گرفته شود ،م تواند بهصورت نیروی ویرانکننده و مصیبتبار
عمل نماید؛ بنابراین داشتن اطالعات و آگاه های الزم درزمینة بهرهمندی از پیامهای رسانه های م تواند استفاده ما را از رسانهها
مؤثرتر ،پویاتر و لذتبخشتر نماید تا بهرادت تحت تأثیر ارزشها و ایدئولوژیهای خاص رسانه های قرار نگیریم (هاشم نژاد ابرس ،
.)9 :1930
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با پیدایش و گسترش انقالب تکنولوژی در دهه  1397جهان به مردله جدیدی گام نهاد که در آن رسانهها ضمن تکامل و تنوع،
به یک از اجزای اصل جوامع بشری تبدیلشدهاند؛ بنابراین برای اینکه بتوان در برابر رسانههای متعدد ،مخاطبین داشت که در کنار
بهرهبرداری آگاهانه و فعاالنه از این رسانهها ،خود را در مقابل چالشها دفظ نمایند ،باید سواد جدیدی ایجاد کرد .پس نیازمند ارائه
تعریف گستردهتری از سواد و افزایش فضای مفهوم آن هستیم؛ که معموالً به معنای توانای خواندن و نوشتن صرف نیست بلکه
بهرهمندی از تفکر منتقدانه در برخورد با رسانههاست که از آن بهعنوان سواد رسانه های یاد م شود ،این آموزش روش و چارچوب
جدیدی فراهم م کند که برای زندگ شهروندی قرن  21ضروری است )دهقان شاد و محمودی کوکنده .)07 :1931 ،هابرماس 1در
نقش آت رسانهها رویکردی دووجه

و مشروط را مطرح م کند و معتقد است که رسانهها آینده را تیرهتر و یا روشنتر م سازند.

بهجرئت م توان گفت که تقریباً هیچ مسئله اجتماع را نم توان یافت که بهگونهای مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر رسانهها
نباشد (هاشم نژاد ابرس .)9 :1930 ،
سواد رسانه های یک از مبادث جذاب در دوزه ارتباطات و به عنوان یک اندیشه کلیدی مطرح است که در نتیجه آن افراد خود
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
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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
مسی ر رسانه ها به عنوان دریافت کنندگان پیام پایان یافته است و آنها باید در فرایندارتباط ،شرکای فعال باشند .اما متاسفانه خواست
اکثر افراد برخورد یک سویه ،انفعال و غیر هدفمند با رسانه ها است .دردال که مصلحت آنها در برخوردی هدفمند با رسانه بوده و
در مردله اول با میزان آگاه و توان دریافت اطالعات را تقویت کرده و با همین توان در جهت تقویت رودیه انتقادی و خواست بیشتر
درکت نمایند .هدف سواد رسانه های هوشیار کردن ،اختیاربخش و آزادسازی مخاطب است .یک از پیامدهای تحلیل و درک صحیح

of

پیام های رسانه های ،باال رفتن سطح آگاه است که م تواند منجر به ایجاد ارتباطات اجتماع سالم تر با رسانه ها و تقویت
ساختارهای دموکراتیک جامعه گردد و شهروندان م توانند از این طریق به مشروع سازی گزینه های سالم تر در رسانه کمک نمایند؛
چرا که یک شهروند فعال و با سواد م تواند در ایجاد تغییرات اجتماع مثبت فعالیت کند و عکس العمل خود را در برابر رسانه ها

ve

اعالم نماید و تنها بیننده صرف نباشد .در نهایت باید بدانیم تعمیم اهداف سواد رسانه های در گرو داشتن نگاه دقیق ،عمیق و تفکری
منتقدانه در جهت انتخاب صحیح گزینه های رسانه ای است (هاشم نژاد ابرس .)1 :1930 ،

hi

مک لوهان 2اولین بار عبارت سواد رسانه های را در سال  1320به کاربرد و در کتاب خود با عنوان «درک رسانه» به آن اشاره
داشت و نوشت «زمان که دهکده جهان تحقق یابد ،الزم است انسانها به سواد جدیدی به نام سواد رسانه های دست یابند( ».صدیق
بنای .)1990 ،پل ماریس 9محقق رسانه م گوید« :سواد رسانه های ،دانای نسبت به نحوه کارکرد رسانهها در جامعه است» .ژاستین

Ar
c

لوئیس و سوت ژال  1معتقدند« :سواد رسانه های عبارت است از فهم و درک محدودیتهای فرهنگ  ،اقتصادی ،سیاس و فناورانه
خلق ،تولید و انتقال پیامها ».آرت سیلوربلت ،0پنج مؤلفه برای تعریف سواد رسانه های بیان م کند-1.به دنبال آگاه از اثرات رسانه
های بر فرد و جامعه باشیم-2 .در این فرایند جمع که بین فرستنده و مخاطب نوع تعادل متقابل ایجاد م شود ،چه نوع فهم و
درک ایجاد م شود -9 .بحث و مطالعه در دوزه توسعه راهبردهای تجزیهوتحلیل پیامهای رسانه های بهسوی مخاطب  -1محتوای
برنامههای تولیدشده رسانهها به مثابه یک متن ،چه نوع بینش نسبت به رسانه در جامعه و در دوره فرهنگ معاصر خود ایجاد م کند
-0سواد رسانه های در رسانههای جمع باتربیت و ترویج نوع لذت ،فهم و درک ،امتنان و ارزیاب محتوای همراه است (تاجیک
اسماعیل و رمضانلو .)01 :1930 ،هابز« )2717( 2سواد رسانه های و دیجیتال» را بهعنوان «منظومهای از مهارتهای زندگ که برای
مشارکت کامل فضای رسانه های اشباعشده و جامعه غن از اطالعات الزم است» توضیح م دهد .رویاروی با پیچیدگ های رسانه به
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مهارتهای گوناگون نیاز دارد که یک از آنها سواد دیجیتال است .سواد دیجیتال مبنای «یادگیری مادامالعمر» بوده و برای همه
محیطهای یادگیری و کلیه سطوح آموزش مشترک است سواد دیجیتال به همراه سواد اطالعات یادگیرندگان را قادرم سازد که
بر چگونگ دسترس به اطالعات و کنکاش در محتوای آن تسلط یافته و کندوکاوهای خود را گسترش دهند.
مهارتهای زندگ  ،توانای های است که فرد را قادر م سازد ،انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان انجام چنین
رفتارهای را نیز ایجاد کند .مهارتهای اجتماع یک از مؤلفههای مهارتهای زندگ بوده و بخش از اجتماع شدن کودکان است
(منظور از اجتماع شدن جریان است که در آن هنجارها ،مهارتها ،انگیزهها و رفتارهای فرد شکل م گیرد تا ایفای نقش کنون یا
آت او در جامعه ،مناسب و مطلوب شناخته شود) .در جریان اجتماع شدن کودکان ،برخ از افراد و گروهها و سازمانها نقش کلیدی
دارند (کارتلج ومیلبرن.)00 :1992 ،1یک از مؤلفههای اساس در زندگ شهروندی داشتن مهارتهای اجتماع است .مهارتهای
اجتماع برای توانا ساختن افراد در جهت برقراری ارتباط مؤثر با دیگران ،سازگاری و عملکرد در محیط بسیار مهم هستند .کسب
اینگونه توانای ها برای توسعه و وارد شدن افراد در جامعه امری ضروری بهدساب م آید (هارج ؛ ساندرز؛ دیکسون.)30 :1900،2
صادبنظران معتقدند دضور رسانهها بر روی مسائل اجتماع افراد جامعه تأثیر گذاشته است و دراین بین دانش آموزان بهعنوان
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بخش بسیار مهم و آسیبپذیر جامعه ،نوک پیکان اثرپذیری از رسانهها هستند .دانش آموزان همواره در معرض چالشهای ناش
استفاده از رسانهها و پیامدهای آن م باشند .دجم وسیع پیامهای تولیدشده توسط رسانهها آنان را ناگزیر از گزینش و انتخابگری
م نماید .دانش آموزان باید پیوسته آگاه هایشان را افزایش دهند تا برداشتهای سطح از پیامها نداشته باشند و درواقع هدف نیز،
افزایش درک و دانش ما نسبت به تفسیرهاست .همه پیامهای رسانه های قابلتعبیر و تفسیر هستند(امیر انتخاب و رجب :1990،
 .)11بیانیه یونسکو درزمینة آموزشوپرورش ( )1392بر فهم انتقادی محیط رسانه های که ما را فراگرفته در جهت افزایش اصول

of

شهروندی و مشارکت اجتماع تأکید کرده و در سالهای اخیر نیز ،به آموزش سواد رسانه های بهویژه در کشورهای اروپای با تأکید
بر رسانههای دیجیتال توجه زیادی گردیده است (تق زاده.)100 :1932 ،

نظر به اهمیت مطالعه تاثیر سواد رسانه های دیجیتال بر رشد مهارتهای اجتماع دانش آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره

ve

متوسطه اول شهر کرج ،و با توجه به این که تاکنون پژوهش در دانش آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره متوسطه شهر کرج ،در
خصوص تاثیر سواد رسانه های دیجیتال بر رشد مهارتهای اجتماع دانش آموزان انجام نشده است لزوم انجام این پژوهش ضروری

hi

م نمود ،از نتایج آن پژوهش ،شناسای میزان سواد رسانه های دیجیتال بر رشد مهارتهای اجتماع دانش آموزان پایه هفتم عضو
تشکیالت فرزانگان دوره متوسطه اول شهر کرج است .از نتایج آت پژوهش ،ارائه راه کارها و رهنمودها به مسیوالن و دست اندرکاران،
جهت تقویت و توسعه میزان سواد رسانه های دیجیتال بر مهارتهای اجتماع دانش آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره متوسطه
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اول و پوشش نقاط ضعف آنها ،م توان نام برد .از این رو ،نتایج پژوهش م تواند بصورت کاربردی مورد استفاده کارشناسان دوزه
پرورش به ویژه سازمان دانش اموزی و سایر عالقمندان به این دوزه پژوهش قرار گیرد .با توجه به موارد فوق ،پژوهش داضر در پ
پاسخگوی به این سوال است که سواد رسانه های دیجیتال م تواند یک از تعیین کننده های مهارت های اجتماع دانش آموزان
عضو تشکیالت فرزانگان دوره متوسطه اول شهر کرج باشد؟

 -9اهداف پژوهش
هدف کل از این پژوهش ،بررس اثربخش سواد رسانههای دیجیتال در ارتقای مهارتهای اجتماع دانشآموزان عضو تشکیالت
فرزانگان دوره اول متوسطه شهر کرج در سال تحصیل 32-30
اهداف فرع آن به ترتیب زیر م باشد:
 -1تعیین اثربخش سواد رسانههای دیجیتال بر ارتقای مهارت ادترام گذاشتن به دیگران در دانشآموزان عضو تشکیالت فرزانگان
دوره اول متوسطه شهر کرج در سال تحصیل 32-30
1 Cartelge and Milburn
2 Harji et al
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 -2تعیین اثربخش سواد رسانههای دیجیتال بر ارتقای مهارت رعایت مقررات در دانشآموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره اول
متوسطه شهر کرج در سال تحصیل 32-30
 -9تعیین اثربخش سواد رسانههای دیجیتال بر ارتقای مهارت انجاموظیفه در دانشآموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره اول
متوسطه شهر کرج در سال تحصیل 32-30
 -1تعیین اثربخش سواد رسانههای دیجیتال بر ارتقای مهارت فعالیتهای گروه در دانشآموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره
اول متوسطه شهر کرج در سال تحصیل 32-30
 -0تعیین اثربخش سواد رسانههای دیجیتال بر ارتقای مهارت تحملپذیری در دانشآموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره اول
متوسطه شهر کرج در سال تحصیل 32-30

 -9تئوری و پیشینه تحقیق
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 سوادرسانه های :عبارت است از یک نوع درک متک برمهارت که براساس آن م توان انواع رسانهها و انواع تولیدات آنها را شناختو از یکدیگر تفکیک و شناسای کرد (شکرخواه.)9 :

 سوادرسانه های دیجیتال :هابز« )2717( 1سواد رسانه های و دیجیتال» را بهعنوان «منظومهای از مهارتهای زندگ که برایمشارکت کامل فضای رسانه های اشباعشده و جامعه غن از اطالعات الزم است» معرف م نماید.
 مهارتهای اجتماع  :مهارتهای اجتماع  ،رفتارهای هستند که فرد را قادر به تعامل مؤثر و اجتناب از پاسخهای نامطلوب نمودهو بیانگر سالمت رفتاری و اجتماع افراد هستند .این مهارتها ریشه در بسترهای فرهنگ و اجتماع داشته و شامل رفتارهای

of

نظیر پیشقدم شدن در برقراری روابط جدید ،تقاضای کمک نمودن و پیشنهاد برای کمک به دیگران است (گرمارودی و وددان
نیا.)113 :1990 ،

 -تشکیالت فرزانگان :فرزانگان به گروه از دانش آموزان دختر اطالق م شود که بهمنظور انجام فعالیتهای داوطلبانه و در راستای

ve

اهداف مشترک در تشکیالت دانشآموزی فعالیت م نمایند .فعالیت این تشکیالت در راستای تحقق مشارکت جوی در بین دانش
آموزان و انجام کارهای گروه وجمع و پرورش استعدادها درزمینههای اجتماع دانش آموزان در جامعه است.

hi

 -4پیشینه پژوهش

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

Ar
c

هاشم نژاد ابرس ( )1930در پژوهش به تحلیل تأثیر سواد رسانه های بر رفتار اجتماع دانش آموزان دوره ابتدای قائمشهر
شریف  ،محمدی ،فرهادی و فاضل ( )1930در پژوهش به بررس تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مهارتهای اجتماع
دانش آموزان ابتدای شهر ایالم پرداختند و این استنباط را انجام دادند که فناوری اطالعات و ارتباطات بر مهارتهای اجتماع تأثیر
فوقالعادهای دارد .اطهری ویغموری ( )1930در پژوهش به بررس تأثیر شبکههای اجتماع بر تعامالت اجتماع دانش آموزان دختر
مدارس غیرانتفاع پرداختند و در آن نتیجه گرفتند که شبکههای اجتماع بر تعامالت اجتماع (تعامل با جامعه ،تعامل با فرد ،تعامل
ذهن ) تأثیر شگرف دارد .نیازی ،زارع زوارک و عل آبادی ( )1930پژوهش با موضوع «تأثیر آموزش سواد رسانه های مبتن بر
فناوری بر میزان آگاه دانش آموزان» تمام دانش آموزان دوره دوم ابتدای شهر تهران پرداختند و نتیجه گرفتند که آموزش سواد
رسانه های مبتن بر فناوری اطالعات و ارتباطات باعث افزایش میزان آگاه دانش آموزان از سواد رسانه های شده است.

عوض زاده ،میرزابیگ  ،خسروی و ایزدی ( )1931پژوهش با عنوان تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد
مهارتهای اجتماع دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه  0شهر تهران از دیدگاه معلمان را گردآوری کردند و در انتها نتایج
پژوهش نشان داد که فناوری اطالعات بر مهارتهای اجتماع و تمام ابعاد آن همکاری ،همدل  ،خویشتنداری و ابراز وجود تأثیر
1 Hobbes
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م گذارد .لذا با توجه به تأثیر فناوری اطالعات بر مهارت همکاری پیشنهاد م شود که دانش آموزان را باید تشویق کرد که از طریق
فناوری اطالعات و ارتباطات با همدیگر ارتباط برقرار کنند ،در انجام کارها از این طریق همکاری و مشارکت کنند .مرادی و زارع
زوارک ( )1939پژوهش با عنوان کاربرد آموزش فنآوری چندرسانه های در دیطه مهارتهای اجتماع دانش آموزان انجام دادند.
نتایج نشان داد که در مدارس ویژه کودکان استثنای  ،برنامههای آموزش و پرورش رایج ،بیشتر بر بعد مهارتهای تحصیل و آموزش
تا کید م ورزند و وقت و هزینه کمتری صرف آموزش مهارتهای اجتماع کودکان و دانش آموزان استثنای م شود و درنتیجه این
کودکان در کسب مهارتهای اجتماع با برخ کمبودها مواجهاند.
محمدجان و صفرنواده ( )1939با موضوع تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارتهای اجتماع دانش آموزان ابتدای تحقیق
را انجام دادند و منتج به این شد که استفاده از اینترنت تأثیر معناداری بر رشد مهارتهای اجتماع دانش آموزان دارد و موجب
برقراری روابط و تعامالت سازنده در اجتماع م شود اما باید توجه داشت که بایست فرهنگ صحیح استفاده از این نوآوری را نهادینه
کرد و بستر مناسب را برای استفاده مناسب از این نوآوری مهیا ساخت.
دای زاده ،فالح ،دسین زاده و دسین پور ( )1932ط پژوهش با عنوان «تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر مهارتهای

SI
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دانش آموزان سال سوم متوسطه» نشان دادند که فنـاوری اطالعـات و ارتباطات ( )ICTبر مهارتهای اجتماع سال سوم متوسطه
تأثیرات ژرف و عمیق م گذارد .دسترس و شناخت و آگاه دانش آموزان و کاربران با چگونگ و نحوه ی کار با رایانه و اینترنت و
تلفن همراه و همچنین آشنای با تأثیرات مختلف این فناوریها ،م تواند بر کسب مهارتهای اجتمـاع دانـش آموزان نظیر برقراری
ارتباط ،تفکر انتقادی ،تصمیمگیری ،دـل مسئله ،مشـارکت و همکـاری اثرگـذار باشد.
مرادی ( )1932ط پژوهش جهت دریافت کارشناس ارشد در رشته تکنولوژی آموزش با عنوان «بررس تأثیر آموزش چندرسانه

of

های بر رشد مهارت های اجتماع دانش آموزان درخودمانده پایه اول ابتدای شهر تهران در سال تحصیل  »1931 – 32نشان داد
که چند رسانه های آموزش باعث بهبود در مولفه های مهارت های اجتماع در دانش آموزان در خودمانده شده است .کریم زاده
( )1939بررس رابطه بین وابستگ به اینترنت و مهارتهای اجتماع انجام داد و نتیجه گرفت که هر چه وابستگ به اینترنت در

ve

دانشجویان افزایش یابد مهارتهای اجتمـاع در آنان کاهش م یابد.

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

hi

در آن نتیجه گرفته که آموزش سواد رسانه های دیجیتال باعث ایجاد یک مدل سازگاری و انطباق در سازمان گردیده و ضمن باال
بردن اعتمادبهنفس ،هماهنگ را در بین کارکنان بیشتر کرده و مدیریت سازمان را مطلوبتر م نماید و بهرهوری را در سازمان افزایش
م دهد .ژانگ و زو )2712( 2پژوهش با عنوان «بررس سواد رسانههای دیجیتال دانش آموزان پایه  0و  2درجه در پکن» باهدف

Ar
c

بررس سواد رسانههای دیجیتال دانش آموزان مدارس ابتدای  ،سواد رسانه های درک شده در مقیاس دانش آموزان ابتدای انجام
دادند و نتیجه گرفته شد با توجه به سواد رسانههای دیجیتال ،هرچند اختالف معن داری درگروههای مختلف وجود داشت ،تفاوت
معناداری بین دانشجویان دختر و پسر وجود نداشت .عالوه بر این ،سواد رسانههای دیجیتال دانش آموزان ابتدای تحت تأثیر تجربه
رسانههای دیجیتال دانش آموزان و میانجیگری والدین قرار گرفت.

هاب و تازل )2710( 9در تحقیق با عنوان «انگیزه یک معلم برای سواد رسانه های و دیجیتال » نتیجه گرفت که ارتباط معناداری
بین معلمان متخصص و سواد رسانه های و دیجیتال وجود دارد .والیس )2710( 1در پایاننامه دکترای خود به موضوع «بررس تأثیر
فناوری ارتباطات بر مهارتهای اجتماع و قابلیت اطمینان» پرداخت و در این تحقیق ارتباط بین استفاده از فناوری ارتباطات اطالعات
() ،ICTسطح مهارتهای اجتماع آنها و نحوه دلخواه بودن آنها توسط یک شریک ارتباط در دو رسانه مختلف ارتباط چت متن

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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و چهره به چهره موردبررس قرارداد و نشان داد هیچ ارتباط معن داری بین تکرار  ICTیا اولویت  ICTو مهارتهای اجتماع وجود
ندارد.
1

کاهن ( )2712تحقیق با موضوع «آموزش سواد رسانههای دیجیتال و مشارکت مدن و سیاس آنالین» انجام داد و نتیجه گرفت
که تمرکز بیشتر بر ارزش بالقوه آموزش سواد رسانههای دیجیتال منتج به دمایت از کیفیت ،کمیت و برابری مشارکت مدن و سیاس
است و توصیه نموده ،سیاستگذاران ،توسعهدهندگان برنامه درس و مربیان برای توسعه و ادامه راهها برای ارائه این آموزش و امکانات
مرتبط با آن ،اهمیت بیشتری قائل شوند .آکت وگورول )2712( 2پژوهش با موضوع «بررس رابطه بین سواد رسانه های و مهارتهای
اجتماع » انجام دادند و در انتها نتیجه گرفتند که رابطه خیل قوی بین سواد رسانه های و مهارتهای اجتماع وجود ندارد؛ اما به
طرز معناداری سطح مهارتهای اجتماع در بین دختران بیش از پسران بود.

 -5ابزار و روشها
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جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر عضو تشکیالت فرزانگان متوسطه دوره اول شهر کرج تشکیل
م دهد که بر اساس آخرین آمار و اطالعات تعداد این دانش آموزان  127نفر م و با استفاده از جدول کرجس و مورگان تعداد 119
از بین دانش آموزان دختر عضو تشکیالت فرزانگان انتخاب شدند .به منظور نمونه گیری نیز پس از برآورد دجم نمونه از روش نمونه
گیری تصادف طبقه ای استفاده گردید.

برای سنجش رشد مهارت های اجتماع از پرسشنامه محقق ساخته رشد مهارت های اجتماع کرامت ( )1991استفاده شد .این
آزمون توسط محمدرضا کرامت برای پایاننامه دکتری بر اساس دیدگاه گات و سفران ،9داماس ،1اسمیت ،0تمک ،2میلبرن 0و دیگران

of

طراد و اعتباریاب شده است.

پرسشنامه استاندارد رشد مهارتهای اجتماع توسط کرامت  )2779( 9بر روی دانش آموزان دختر و پسـر مشـهد پایـه پـنجم
ابتدای اجرا و استاندارد شده است و ضریب پایای آن  7/93گزارش شده اسـت .همچنین در پژوهش دسین نسب و سلطان ()1937

ve

میزان پایای برابر  %01به دست آمد که توسط استادان دیگر روای ابزار مورداستفاده محرز گردید.
ابتدا جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده ،از شاخص های و روش های آمارتوصیف و آماراستنباط استفاده شده است

hi

از آمار توصیف برای بدست آوردن فراوان  ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد ،و سپس از آمار استنباط برای بدست آوردن تحلیل
کوواریانس و آزمون  tمستقل به کمک نرم افزار  spssاستفاده شد .با توجه به اینکه آزمون ت بر پایه توزیع نرمال بوده و زمان بهترین

Ar
c

نتیجه را م دهد که دادههایمان دارای توزیع نرمال یا نزدیک به توزیع نرمال باشند اما با نتایج بهدستآمده از آزمون ت به این نتیجه
رسیدیم که دادهها بهصورت نرمال توزیع نشدهاند و م بایست از معادل نا پارامتری این آزمون یعن آزمون یو (من-وینت  )3استفاده
نمود .تجزیهوتحلیل با استفاده از نرمافزار  spssانجام شد.

 -1بحث و نتیجه گیری

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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جدول  1-2میانگین و انحراف استاندارد پرسشنامه رشد مهارت های اجتماع را در پیشآزمون و پسآزمون دو گروه تجرب (سواد
رسانه های) و کنترل نشان م دهد.

جدول شماره  .6توصیف متغیرهای تحقیق و نتایج آزمون کالموگراف-اسمیرنف ()6-1
پسآزمون

پیشآزمون
متغیر

گروه

مهارتهای
اجتماع

سواد رسانه های

03/2

کنترل

03/9

9/1

سواد رسانه های

10/9

1/9

19/0

کنترل

10/0

1/9

12/9

سواد رسانه های

12/0

2/1

10/0

1/2

کنترل

12/3

2/2

11/9

2/2

7/173

سواد رسانه های

11/0

1/9

10/2

1/9

7/129

02

کنترل

11/3

2/0

19/0

1/3

7/139

00

سواد رسانه های

20/2

2/3

92/9

1/3

7/103

02

7/1

کنترل

21/3

9/2

22/0

9/2

7/193

00

7/7

سواد رسانه های

11/0

1/3

10/2

1/9

7/229

02

7/7

کنترل

11/9

1/0

10/0

2/2

7/110

00

7/1

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

SI
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ادترام به
دیگران
رعایت
مقررات

انجاموظیفه

تحملپذیری

D

df

Sig.

2/2

171/0

1/9

7/117

02

7/99

90/1

0/9

7/191

00

7/12

1/0

7/101

02

7/7

1/9

7/101

00

7/2

7/210

02

7/7

00

7/93
7/7
7/7

of

فعالیت
گروه

انحراف
استاندارد

ve

نتایج آزمون کالموگراف-اسمیرنف 1در جدول  2-2نشان داد که دادههای متغیرهای مهارتهای اجتماع  ،ادترام گذاشتن به
دیگران ،رعایت مقررات ،انجاموظیفه ،فعالیت گروه و تحملپذیری به صورت طبیع توزیع نشد اند ()p>7/0؛ بنابراین ،از آزمون
من-ویتن برای آزمون فرضیههای استفاده شد.

hi

جدول شماره  .9نتایج آزمون من-ویتنی برای متغیرهای مهارتهای اجتماعی ()9-1
متغیر

Sig.

90/0

-9/32

7/7

ادترام گذاشتن دانش آموزان به دیگران

217

-0/27

7/7

رعایت مقررات

111

-2/92

7/7

انجاموظیفه

929

-1/22

7/7

فعالیت گروه

132

-9/3

7/7

071

-0/19

7/7

مهارتهای اجتماع

تحملپذیری

Ar
c

U

Z

فرض  :6سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارتهای اجتماعی دانش آموزان را افزایش میدهد.

نتایج آزمون من -ویتن  2در جدول  2-2نشان داد که بین میانگین مهارتهای اجتماع دانش آموزان گروه سواد رسانه های
دیجیتال و کنترل تفاوت معن داری وجود دارد ()z=9/32 ،P=7/7؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتال منجر به افزایش معن
دار مهارتهای اجتماع دانش آموزان شد.
1 Kalmograph-Smirnov
2 Mann-Whitney U
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پس م توانیم نتیجهگیری کنیم ،دانش آموزان که تحت آموزش سواد رسانه های قرار م گیرند ضمن توانمند شدن برای بهره
برداری بهینه از فضای رسانه ،کارای بیشتری در بروز مهارتهای اجتماع خواهند داشت .این موضوع در خرده فعالیتهای که
سازنده مهارتهای اجتماع هستند نیز بخوب مشهود است.
نتایج یافتههای این فرضیه با دای زاده ،فالح ،دسین زاده و دسین پور ( ،)1932کریم زاده ( ،)1939مرادی و زارع زوارک
( ،)1939محمدجان و صفرنواده ( ،)1939عوض زاده ،میرزابیگ  ،خسروی و ایزدی ( ،)1931هاشم نژاد ابرس ( ،)1930شریف ،
محمدی ،فرهادی و فاضل ( ،)1930اطهری ویغموری ( ،)1930کاهن ،)2712( 1کالرد و همکاران ( )2710همسو است.
فرض  :9سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارت احترام گذاشتن به دیگران را در دانش آموزان افزایش میدهد.

نتایج آزمون من -ویتن در جدول  2-2نشان داد که بین میانگین ادترام گذاشتن دانش آموزان به دیگران گروه سواد رسانه های
دیجیتال و کنترل تفاوت معن داری وجود دارد ()z=-0/27 ،P=7/7؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتال منجر به افزایش
معن دار ادترام گذاشتن دانش آموزان به دیگران شد.
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فرض  :9سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارت رعایت مقررات دانش آموزان را افزایش میدهد.

بین میانگین رعایت مقررات دانش آموزان گروه سواد رسانه های دیجیتال و کنترل تفاوت معن داری وجود دارد (-2/92 ،P=7/7
=)z؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتال منجر به افزایش معن دار رعایت مقررات دانش آموزان شد.

of

فرض  :4سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارت انجاموظیفه دانش آموزان را افزایش میدهد.

بین میانگین انجاموظیفه دانش آموزان گروه سواد رسانه های دیجیتال و کنترل تفاوت معن داری وجود دارد (-1/22 ،P=7/7
=)z؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتال منجر به افزایش معن دار انجام وظیفه دانش آموزان شد.

ve

فرض  :5سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارت فعالیتهای گروهی دانش آموزان را افزایش میدهد.

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

hi

=)z؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتال منجر به افزایش معن دار فعالیت گروه دانش آموزان شد.
فرض  :1سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارت تحملپذیری دانش آموزان را افزایش میدهد.
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بین میانگین تحملپذیری دانش آموزان گروه سواد رسانه های دیجیتال و کنترل تفاوت معن داری وجود دارد (-0/19 ،P=7/7
=)z؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتال منجر به افزایش معن دار تحملپذیری دانش آموزان شد.

 -1پیشنهادات

نتایج پژوهش نشان داد که سواد رسانه های دیجیتال بر مهارت های اجتماع و تمام ابعاد آن -مهارتهای مربوط به ادترام
به دیگران ،رعایت مقررات ،انجاموظیفه ،فعالیت گروه و تحملپذیری  -تأثیر م گذارد .از این رو در این قسمت به پیشنهادات
کاربردی در راستای پژوهش و نتایج به دست آمده پرداخته م شود:
گنجاندن ماده درس با عنوان سواد رسانه های دیجیتال در ساعات رسم ویا غیر رسم در مقطع متوسطه اول :آموزش وپرورش
به عنوان متول اصل تعلیم وتربیت در کشور که موجبات رشد وارتقاء دنش آموزان در تمام جنبههای تعلیم وتربیت م گردد،
م بایست همانطور که در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش آمده است به سادت تربیت اجتماع شدن نیز به اندازه پنج سادت
دیگر توجه نموده و از همه توان خود برای رسیدن به غایت این سادت تالش نماید .این امر مستلزم برنامه ریزی برای همه مؤلفههای
1 Kahne
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است که در رشد سادت اجتماع شدن دانش آموزان وکسب این مهارت مؤثر است .ازاین روی پیشنهاد م گردد ،نسبت به گنجاندن
ماده درس با عنوان سواد رسانه های دیجیتال در ساعات رسم ویا غیر رسم در مقطع متوسطه اول ،ضمن جلوگیری از مخاطرات
دضور دانش آموزان در فضای مجازی ورسانه موجبات ارتقاء ایشان در مهارتهای اجتماع گردد.
برگزاری جلسات آموزش خانواده در مدارس با محورهای اختصاص  :با توجه به اینکه آموزشوپرورش در کنار خانواده سهم به
سزای در ارتقاء علم وفرهنگ ومهارت های اجتماع دارد ،پیشنهاد م شود با برگزاری کالسهای آموزش خانواده و آگاه ساختن
والدین به این مسائل و آموزش به آنان برای برقراری رابطه بهتر با فرزندانشان در پیشگیری نمودن از رفتارهای مخاطره آمیز وسوق
دانش آموزان به استفاده مطلوب وموثر از رسانهها بویژه رسانه دیجیتال ،نقش موثری ایفا نماید.
-

توانمند سازی معلمان مدارس بر اساس نیازهای مدرسه و منطقه مورد نظر

-

برگزاری جلسات عموم برای دانش آموزان در قالب آموزش مهارتهای زندگ و بهبود و تقویت آن در دانش آموزان.

-

استفاده از ظرفیت صدا وسیما جهت تهیه وپخش محتوای سواد رسانه های

-

بهره گیری از ظرفیت دانشگاهها و ارائه آخرین یافتههای علم به برنامه ریزان آموزش وپرورش
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