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 چکیده

روش . اسـ آموزان پایه هشـت  متوسـطه در رهرسـتان ارومیـه های تفکر انتقادی دانشای بر مهارتبررسی تاثیر آموزش سواد رسانه هدف اصلی مقاله حاضر،

آموزان دختر  پایه هشت  متوسطه در رهرستان رامل کلیه دانش راهد، و جامعه آماری نیز گروه با آزمون همراه پس و آزمون آزمایشی با پیش نوع ازتحقیق 

صـورت تاـاد ی یـال کـالس بـه نفری انتخاب، و به  16روش نمونه گیری خوره ای چندمرحله ای، دو کالس ارومیه اس . به منظور اجرای پژوهش، ابتدا به 

ای بـرای گـروه  عنوان گروه آزمایش و و کالس دیگر به عنوان گروه گواه گمارده ردند. با انجام پیش آزمون برای هر دو گروه، مداخلـه آزمایشـی سـواد رسـانه

بـرای انـدازه گیـری  ا راد گروه نمونه اجرا رـد. جلسه آموزش، مجددا ابزار ذیل به عنوان پس آزمون، روی  8آزمایش توسط محقق صورت گر  . بعد از اتمام 

هـا از روش آمـاری تحلیـل کوواریـانس تـال عـاملی)آنکوا( استفاده رد. جه  تحلیل داده (CCTST رم ب )متغیر وابسته، از پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا 

 استفاده گردید.

 در بین دانش آموزان موثر بوده اس . نتایج نشان داد که آموزش سواد رسانه ای بر هر پنج مهارت تفکر انتقادی )تحلیل، استنباط، ارزریابی، استقرا و قیاس(  
 

 پایه هشت  آموزاندانش،  یانتقاد تفکرهای مهارت ،ایرسانه سواد واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
 چـالش به  رهنگ نیا در زین ایدن درباره ما یریادگی هایروش ،یجهان  رهنگ عرصه در«  نّاوری»و « رسانه» مه  اریبس پدید دو یتالق به توجه با و حاضر عار در

 هکـبل سـ  ین یا کـ دارتن سواد یبرا یچاپ لماتک نورتن و خواندن ییتوانا صرف گرید هک معنا نیبد. اس  پیداکرده یگرید مفهوم و معنا آموزش، و ده ردهیشک

 عاـر در. ننـدک انیـب را خـود دیـعقا مختلف ایرسانه هایریوه و الکاَر با و بارند دارته را ایچندرسانه  رهنگ قدرتمند ریتااو یانتقاد لیتحل ییتوانا دیبا ا راد

 مناسـ  هایبرنامـه و هـاپیام انتخـاب یبـرا یدانشـ بـه هـاآن هک کندمی جابیا مخاطبان سم  به هاآن هجوم و هاپیام و هابرنامه انواع و ور اطالعات و ارتباطات

 معـر  در را خود کهاین نه بزنند، انتخاب به دس  خودران یاطالعات یازهاین اساس بر و روند خارج صرف کنندهمارف و انفعال حال  از تا بارند مجهز ایرسانه

 تلقـی حاـول قابـل ایرسـانهسـواد  تکامـل و تکوین طریق از  راگیر و پیچیده این  رآیند با رویارویی و انتخاب و گزینش توانایی ا زایش .دهند قرار یامیپ هرگونه

 موجـ  هاپیچیـدگی ایـن. اندرـده جانبـه گرایـیهمه و پیچیدگی دچار ای زاینده طوربه ارتباطاتی و اطالعاتی هایدستگاه حاضر، قرن به ورود با همزمان رود.می

 بنـابراین کننـد، هـاپیام انتخـاب در تردیـد و سـردرگمی نـوعی دچـار جهان کنار و در گوره را خود مخاطبان جمعی، هارسانه توسط تولیدرده هایپیام تا اندرده

 .دارد ضرورت بسیار جمعی رسانه تولیدات درک برای منتقدانه تفکر مثابهبه ایسواد رسانه آموزش حوزه در هااز رسانه منتقدانه رناخ  ضرورت

 بیان مساله

 تواندمی ثانیه چند از کمتر یدرزمان رخای خود انهیرا یا همراه تلفن با  رد هر امروز، «جهانی دهکدة»در . اس  ایرسانه یهاامیپ از پر جامعه هر  رهنگ امروزه

 یهاامیپ تمام و درک پردازش به قادر ما آیا اما نیس ، مشکل امروزه اطالعات دسترسی به. یابد دس  بشری دانش نیزم هر در جهانی و اطالعات روز به یراحتبه

 که (... و مترو هایآگهی ،هاابانیخ تبلیغاتی ینماهایآگه همراه، تلفن یهاامالیپ الکترونیکی، هاینامه روزنامه، تلویزیون، صفحات رادیو، هایبرنامه از )اع  ایرسانه

 که تلویزیونی هایبرنامه یا ای، کارتونیرایانه یهایباز خود کودکان برای توانی می آیا ؟ یکاردار نیا برای کا ی زمانی آیا هستی ؟ گیرند،می قرار ما اختیار روزانه در

 آموزش  رد به را ییهامهارتمناسبی،  راهکارعنوان به تواندمی ایرسانه کنی ؟ سواد انتخاب بارد،ها آن رناختی یهایژگیو و سن ی  رهنگی،هاباارزش متناس 

 هدف سواد. بزند انتخاب به دس  گیرد،می قرار اختیارش در روزکه ربانه اطالعات از انبوهی حج  میان در و بارد دارته موضعی  عاالنه هارسانه برابر در تا دهد

 (.31: 1393اس  ) راهانی،   عاالنه مشارک  و انتقادی  ه  ارتقای یارسانه

آموزان را با چالش اطمینان یا تن از ، اینترن ، روزنامه و .... معلمان و دانشونیزیتلوهای مختلفی اع  از صح  اطالعاتی بر روی رسانه متأسفانهاندیشمندان  زع به

زوارکی و عیآوری اطالعات اس  )زاربر روی وب جنبه مهمی از  رایند جمع منتشرردهبنابراین، ارزریابی اطالعات   سازددرستی و معتبر بودن آن مواجه می

، ضروری اس  که یادگیرندگان دیآیم به دس های مختلف (. در این راستا جوکز و همکاران معتقدند که با مقدار زیاد اطالعاتی که از رسانه79: 1392همکاران، 
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(. سواد 9: 1393دومشهری، ارند )به نقل از عباسیای و اطالعاتی برخوردار بتر از اطالعات در جه  ساختن دانش خود از سواد رسانهبرای تفسیر و استفاده صحیح

و  مؤثرهای تشخیص نیاز به اطالعات، جایابی، ارزیابی و استفاده یال نیاز و ضرورت در عار اطالعات با تجهیز ا راد به توانمندی عنوانبهای و اطالعاتی رسانه

ای با دارتن تفکری مستدل و منتقدانه مبتنی بر رسانه باسواد(. ا راد 1388بابازاده، کند )مسئوالنه اطالعات، بقا و کامیابی در این عار را تا حد بسیاری تضمین می

، اندیشیدن اصولی و کشف مسئلهدقیق ماهی  های گوناگون دارا بوده و به عل  رناخ  رناخ ، توانایی آمایش اطالعات و استفاده صحیح از آن را در موقعی 

ی آنچه را رورنبهآن قادر بارد  برهیتکرود که  رد با های اطالق میای به یکسری مجموعه مهارتبنابراین سواد رسانه  روابط امور به دنبال خلق نتایج تازه هستند

ی نماید )حا ظی برداربهره  یدرنهاده، اطالعات ارزرمندتر و درس  را گزینش و ارزیابی و را تشخیص دا ازیموردنکند، اطالعات های مختلف دریا   میکه از رسانه

 (.370: 1383و بختیاری، 

 اهمی  و ضرورت 

تفکر  یهامهارت ای زایندهطور به باید هایک  و مواجهه با انبوهی از رسانه و بیس  قرن انگیزرگف  تحوالت با ردن روروبه برای ا راد واقعی  این اس  که امروزه

( ررد 2002)2سیمپسون  (.181: 1393)نوحی، صالحی و سبزواری،  کنند کس  جامعه پیچیدهمسائل  حل و مناس  گیریتامی  برای را تفکر انتقادی مخاوص

در حال تغییر جامعه امروز حیاتی  سرع بههای پیچیده و داند زیرا برای رویارویی آنان با واقعی تفکر انتقادی را برای یادگیرندگان  علی ضرورتی انکارناپذیر می

 وی . ازنظرندارد وجود آراء اجماع انتقادی تفکر تعریف نهیدرزم هنوز که رسدمی نتیجه این به انتقادی تفکر درباره موجود متون بررسی با( 2012)3اس . آلوکایلی

 از برخی حالنی. باااس  روبرو ضعف با سازه این مورد در نظری تعریف و دانش و ندارد وجود انتقادی تفکر برای ردهر تهیپذ چارچوب یال حاضر حال در

  رایند یال انتقادی تفکر: کندمی تعریف صورت این به را انتقادی تفکر( 2014) 4توپوغلو مثال برای. اندپرداخته متغیر این از هاییتعریف ارائه به پژوهشگران

ی رناختی چون تحلیل، هامهارتتفکر انتقادی دربردارنده  .گیردمی قرارمورداستفاده  تجربیات و اطالعات ارزیابی و تفسیرمنظور به که اس  قادمند و هشیارانه

 آنموج  به که دانندمی  رایندی را انتقادی تفکر (. در تعریفی دیگر،1998، 5 ونی ار) اریون و  هس ارزریابی، استنباط، استدالل قیاسی و استدالل استقرایی 

 در. روندمی مرتبط دیگر اطالعات و عقاید با و یابندمی نظ  منطقی و منسج طور به و روندمی ارزیابی کنندمی  راه  را اطالعات آن که منابعی و اطالعات نظرات،

وجود تفکر (. 168: 1390 نژاد،باقری و نقل از حریری) ردیگمی قرار ارزیابی مورد نیز هاآن ضمنی مفاهی  و روندمی گر ته نظر در نیز دیگر منابع  رایند، این طی

و ضروری اس . با توجه به اینکه در  مؤثرورزانه، بسیار ها، به عل  گستردگی و تنوع سطوح کیفی منابع و همچنین وجود اطالعات غر انتقادی در استفاده از رسانه

و رایانه یال موضوع به  هاربکههای اجتماعی امری مرسوم رده اس ، مطال  بسیاری در پدیده رایانه و اینترن  و تلویزیون و ربکه باوجودحال حاضر خود نارری 

و  1388داوران و خبرگان آن عل  منتشر رده اس  )بابازاده،  دیتائبسیاری از مطال  معلوم نیس ، زیرا بدون  وسق صح که  اس  نیا. نکته اصلی خوردیمچش  

دچار مشکل روند  در این  هاآن(. این وضعی  باعث رده اس  تا کاربران پس از دریا   اطالعات در موضوع مرتبط در استفاده از 73: 1393دومشهری، عباسی

 ت ، دس  به ارزیابی و گزینش بزند.مر ظاهربهآن ا راد بتوانند در میان انبوهی از اطالعات  برهیتکتا با  ابدییممرحله اس  که تفکر انتقادی اهمی  ویژه 

 در یارسانه متنوع تولیدات رناخ  به را مخاطبان توانیم آن اساس بر دارد، ضرورت مخاطبان معر تی و رناختی درک در انتقادی، تفکرمثابه به یارسانه سواد

 وسایل رناخ  برای مخاطبان بین در اجتماعی مهارت این یادگیریقرارداد.  پژوهش و مورد آموزش یجمعارتباط وسایل مختلف یما نهیدرزم حاضر عار

 از الیکدام اطالعات عار در . امروزهآوردیبه وجود م حقیق  به یابیدس  برای را یارسانه مختلف تولیدات رناسایی و تمایز تفکیال، یهاوهیرنوعی  یجمعارتباط

 بیان جمعی ا کار برای مختلف موضوعات در ردهانیب واقعی  از را مطال  ریواترین رساترین و ،نیترقیدق عمومی ا کار مختلف موضوعات درباره جمعی یهارسانه

 آموزش همچنین و  کندیها مرسانه و رهروندان اجتماعی اعتماد پیوند به بزرگی بسیار کمال جامعه رهروندان بین در اجتماعی این مهارت به دستیابی. کنندیم

 یارسانه سواد آموزش کرد. بنابراین خواهد بزرگی بسیار کمال انقالب اطالعات و یجمعارتباط وسایل توسعه رسانه، اجتماعی یهاهیسرما ا زایش به مهارتی چنین

 امروزه یارسانه رقاب  عار در که، اس  این تشخیص برای نگرش و بینش کس  نوعی ی وارسانه تولیدات از مؤثر یبرداربهره یها ن و  نون از یازهیآم جامعه در

 به مخاطبان وابستگی به توجه با .(2: 1393رربتیان، کند ) آماده عمومی ا کار برای را ضروری و سودمند اطالعات توانندیم یجمعارتباطوسایل  این از الیکدام

 از ناری نفوذهای برابر در آنان یسازمقاوم همچنین و یارسانه پیام انتخاب و درک تشخیص، ،لیوتحلهیتجز قدرت توانایی دارتن یارسانه یها رآورده وها رسانه

 به و کند تعدیل را گروهی یهارسانه اثرات توانیم که رسدیم نظر به ضروری و الزم مهارتی یارسانه سواد میان این در کندیم پیدا ضرورتها رسانه قدرت

 ر تار و اندیشه نگرش، تغییر و یریگرکل در مهمی نقش هارسانه کهیی. ازآنجاکنند پردازش راها رسانه پیام کامل آگاهی با که بدهد را امکان این مخاطبان

 ضرورتی محتوم به رمار می رودها رسانه عملکردهای وها روش رـناخ  و آمـوزش دارنـد مخاطبان

ی آموزری در هانظامی در ارسانهی مربوط به سواد هاآموزشمسئله و واقعی  اساسی در این زمینه توجه به این نکته مه  اس  که علیرغ  اهمی  مضاعف توجه به 

 متأسفانه  راگیرند، ولی راها رسانه با مواجهه نحوه تا دهند ارائه رهروندان به آموزری یهادوره برقراری برای هادول غیرمستقیمی که  و مستقی  یها یحماو  دنیا

 خالی و جاییی نشده اس  هاآموزشی نسب  به چنین استهیرادر مدارس کشور ما تاکنون توجه درخور و  متأسفانهی صورت گر ته توسط محقق، هایبررس رببنا

 و کودکان برایخاوص به یارسانه سواد زمانی آموزش و مشخص ه  نیس  چه رودیم حـس بیشتر کشورمان یامدرسه آموزش دروس در یارسانه سواد موضوع

در ارتقای  تواندیمی مربوط به سواد رسانه هاآموزشاین اس  که آیا  رودیماینجا مطرح  دراساسی که  سؤاللذا  .رودیم آغاز و عمومی گسترده سطح در نوجوانان

را ارتقا  روندیمدانش آموزان با آن مواجه  هرروزتوانایی تحلیل اطالعات زیادی که  تواندیم هاآموزشا تد یا خیر؟ آیا این نوع  مؤثرتفکر انتقادی دانش آموزان 

 بپردازد. آموزانهای تفکر انتقادی دانشای بر مهارتآموزش سواد رسانه ریتأثآن اس  که به بررسی  درصددبخشد؟ با عنای  به درک نیازهای  وق، تحقیق حاضر 
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 سوالهای پژوهش

بپردازد. در این راستا،  آموزاندانشتفکر انتقادی  یهامهارتبر  ایرسانهآموزش سواد  ریتأثآن اس  که به بررسی  درصددتحقیق حاضر   وق، موارد به عنای  با

 :گردندیمپژوهش بدین ررح مطرح  هایسؤال

 اس ؟ مؤثران آموزدانش تحلیلمهارت بر میزان  ایرسانهآیا آموزش سواد  .1

 اس ؟ مؤثران آموزدانش استنباطمهارت بر میزان  ایرسانهآیا آموزش سواد  .2

 اس ؟ مؤثران آموزدانش ارزریابیمهارت بر میزان  ایرسانهآیا آموزش سواد  .3

 اس ؟ مؤثران آموزدانش استدالل قیاسیمهارت بر میزان  ایرسانهآیا آموزش سواد  .4
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 چارچوب نظری

 آن تشـریح بـه ای رسـانه سـواد مختلـف های نظریه کمال با آموزان، دانش انتقادی تفکر هایمهارت بر ایرسانه سواد آموزش تاثیر بررسی برای حاضر تحقیق

 و اجتمـاعی مفـاهی  رـدن سـاخته از مختلفـی درجـات عالوه به و دارند توجه ها رسانه از ا راد تأثیرپذیری چگونگی به ها نظریه این از هریال. اس  پرداخته

 :از عبارتند ها نظریه این. دهند می قرار توجه مورد ها رسانه از استفاده واسطه به را انتقادی
 

 کار  نظریه

 داردبرمـی دس  رسانه یمحتوا تفسیر از رسانه، کاربر که آنجا تا دهندمی ارائه آن بخش جریان و حقیق  از معین کاذب تاویر یال هارسانه اس  معتقد گربنر

 تـوانمی کنـد. بـاور را( هارسـانهسـایر  و تلویزیـون) هارسانه تااویر بودن حقیق  یابدمی تمایل( ببیند) دریابد را خود پیرامون حقیق  عینی کهآن از پیش و

 هارسـانه یتأثیرگـذار چگونگی بر نیز و کنندمی استفاده رسانه آن از که و مخاطبانی رسانه میان متقابل برکنش ،گربنر پرورش یا کار  نظریه که کرد تاریح

 ارتبـاط رسـانه آن هایبرنامه و محتوا در یپندار واقعی  و رسانه از استفاده و مواجهه میزان بین که اس  این نظریه این اساسی  ر . دارد تأکید مخاطبان بر

 بـر خاص، ایرسانه با مواجهه که یبه ریوها  گیردمی قرار تعامل در دیگر یمتغیرها با هارسانه از استفاده که اس  این نظریه داعیه دارد. اکنون وجود مستقی 

 (.48 :1391 ،امیر پوررجاعی و ) گذار  نخواهد یتأثیر هاگروه از بر برخی و دار  خواهد یقو اثر هاگروه و ا راد از برخی
 

 سازیبرجسته هینظر

 نیـا در اسـ  نکـمم و ننـدک رک  زیچ به گویندمی مردم به هک هستند هارسانه نیا ه،ینظر نیا طبق هک اس  آن در رسانه باسواد سازیبرجسته هینظر ارتباط

 سـواد لیتحاـ نبارـند بـا یواقعـ تواننـدمی اوالً .کننـدمی عرضـه هارسـانه آنچه هر س، پسکبالع و رندیبگ قرار یعموم ارکا   یاولو در اهمی ک  موارد انیم

 رکـو تف نگـاه شیدایـپ همـراه بـه ایرسـانه سـواد لیتحاـ. رودنمی  یواقع با آن مطابق  لیدل یابدمی انتشار هارسانه از هر آنچه آموزدمی مخاط  ایرسانه

 نوعیبـه یطر ـ از بپـردازد  زیـن هـاآن نقـدبه و بیندیشد هارنیده و هانورته و هابرنامه ذات به قیدق و قیعم هک آموزدمی  رد نیبنابرا اس ، ا راد در یانتقاد

 (.12 :1393)رربتیان،  ابدی دس  زین هارسانه یخروج با ییارویرو

 
 ای رسانه غنای نظریه

 گونـاگون هـای پیـام انتقـال بـرای مشخاـی ظر یـ  و توانـایی از رسانه هر ای رسانه غنای در اس  مرتبط ای رسانه سواد با جهاتی از ای رسانه غنای نظریه

 رسـانه سـواد دارـتن لذا .رود می رامل را پیام یال در موجود معنای انتقال یا اطالعات کردن جا جابه در ارتباطی کانال یال توانایی نظریه این اس  برخوردار

 دهنـد می رکل را پیام که نهادهای تحلیل و تجزیه توانایی و گر ارتباط مقاود از رمزگشایی ای رسانه های پیام محتوای تأثیرات تشخیص به راستا این در ای

 (.13 :1393 رربتیان،) نماید می کمال
 

 خشنودی و استفاده نظریه

 دریا ـ  مقاصد به ارتباطگر مقاصد از توجه کانون تغییر متضمن رویکرد این. رد توصیف( 1959) کاتز از ای مقاله در بار نخستین خشنودی و استفاده رویکرد

 پرسـش ایـن به پاسخگویی درصدد رویکرد این واقع در. کند می عرضه مخاط  ا راد برای کارکردهایی چه جمعی ارتباط نماید معلوم. کورد می و اس  کننده

 برابـر در رو ایـن از و اس   عال مخاط  که اس  معتقد رویکرد، این برند؟می کار به منظوری چه برای را آنها و کنندمی استفاده هارسانه از مردم چرا که اس 

 کـارکردی دالیـل بـا را خـاص ایرسانه از استفاده اصلی عل  نظریه این. هستند هارسانه برابر در مخاط  بودن منفعل به معتقد که رودمی مطرح هایینظریه

 نیـاز بتوانـد نظـر مورد رسانه چنانچه اگر حال. آورندمی روی هارسانه سم  به آن ر ع برای ا راد که رود می متاور نیازهای مخاطبان برای و دهدمی توضیح

 نشـده ارضـاء وی نیاز صورت این غیر در و میشود خشنود و ارضاء  رد بارد، دارته وجود همخوانی  رد نیاز و ای رسانه محتوی بین و کند ر ع خوبی به را  رد

 انتخـاب، چگـونگی در تحقیـق رویکـرد، ایـن اساسـی هـدف(. 420 - 424: 1384 تانکـارد، و سورین) رودمی رویگردان نظر مورد رسانه از وی و ماندمی باقی

 بـه مختلـف محتواهای و ها رسانه میان از که را انتخابی مخاط ، که اس  آن رویکرد این کلیدی  رضیه و  اس  هارسانه مخاطبان العملعکس ریوه و دریا  

 (.148: 1379 هرمز،) اس  انگیزه براساس و آگاهانه میآورد، عمل

 
 ایرسانه سواد در انتقادی تفکر جایگاه

 یـال دیگـر. کند تغییر ای دارته درس سنتی هایکالس و آموزدانش معل ، از که تاویری اندردهباعث  اطالعات انبوه در انسان گر تن قرار و جهانی هایرسانه

 هر چراکه. رودنمیقلمداد  آموزش  ضای و درس کالس دارند، حضور مکان واحد و زمانیال در معل  با همراه به آموزدانش تعدادی که تختهیال با بسته  ضای
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 کـالس، تختـه. گیـردمی صـورت یادگیری آن در که مجازی بارد مکانی تواندمی درس کالس. رود تبدیل درس و کالس یادگیری محیط به تواندمی محیطی

 تمـامی بلکـه یـادگیری نیسـتند  راینـد در معلـ  هایرسـانه تنها هورمند، تابلوی نهایتاًو  پروژوکتور دیتا رایانه، و آزمایشگاه وسایل و هادستگاه کتاب درسی،

 درس کـالس جزبـه  ضـایی در تواندمی هارسانه این از طریق معل  دارد(، همراه آموزدانش که تلفنی )حتی اندپیوستهخیل  این به نیز  اوا بر مبتنی هایرسانه

 سـواد هایرایسـتگی کسـ  کـه بارد. اینجاسـ  تعامل در انآموزدانش با همزمان غیر و همزمان صورتبه کالسی مقرر هایزمان جزبه هاییزمان در واقعی و

 توانـدمی کـهاین در عـین رسانه که جایی یعنی ،گرددمی قلمداد مه  بسیار ایمقولهیادگیرنده  سوی از ه  و یاد دهنده سوی از ه  سواد اطالعاتی و ایرسانه

 جایبه یادگیری  رآیند در یادگیرنده حال  این در تبدیل گردد، نیز یادگیری مخل ابزاری عنوانبه تواندمی گیرد، یادگیری قرار  رآیند در توانمند ابزار عنوانبه

 .یابدمی دس  نیا ته نظ  و غیرمفید اطالعات از انبوهیبه  ،استفادهقابل ردهسازماندهی و مفید اطالعات یا تن

 سـالبزرگ ا ـراد بـرای علمی کس  اطالعات منبع که نمایندمی استدالل گونهاین و دانندمی علمی سواد الزمه را ایرسانه سواد (2007) 6 کلونمال و جارمن

 سـواد علمـی وجـود نشانگر امر این در توانایی وجود و اس  علمی از سواد نیاز یال عنوانبه هارسانه در عل  با انتقادی درگیری توانایی روازاین هستند، هارسانه

 ،کارگیریبه درک، ماهرانه و  عاالنه منظ ،  رآیند ،اندنموده تعریف گونهاین را انتقادی تفکر دانشمندان. اس  ردهارائه متنوعی تعاریف انتقادی تفکر برای .اس 

 و باورهـا در راهنما عنوانبه که ارتباطات یا و استدالل بازتاب، تجربه، مشاهده، طریق از تولیدرده یا و ردهآوریجمع اطالعات ارزیابی یا و تولید ،وتحلیلتجزیه

 استفاده با هک رود باور یزیچه چ ای و رود انجام اقدام دامک کهاین به راجع گیریتامی  از اس  عبارت 7سیان ازنظر یانتقاد رکتف فی. تعرهس  عمل و عقاید

 نیـا هکـ کندمی استفاده رکتف هنگام در یعقالن یاستانداردها مجموع یال از یانتقاد رکتف در ماهر ازنظر. گیردمی انجام یپرداز و استدالل زیآم تعمق رکتف از

 یکـی انتقادی بنابراین تفکر  (1121 :1390یوسفی و گردان رکن، ) دهندمیپرورش  را او یانتقاد رکتف نیهمچن و ردهک  یهدا ر  رد راکتف ندی را استانداردها

 را او و آموخـ  یادگیرنـده به را انتقادی تفکر هایمهارتباید  اطالعاتی-ایرسانه سواد هایآموزش در لذا اس ، مختلف سواد، ابعاد در مه  و مشترک عناصر از

 رود. تقوی  ایجاد و او در هامهارت این که قرارداد یادگیری از هاییموقعی در 
 

 تحقیق ادبیات

و  صورت نگر ته اس  مروری بر مطالعات پیشین نشان می دهد که در راستای اثربخشی سواد رسانه ای بر مهارتهای تفکر انتقادی تاکنون پژوهشی در ایران

اند و به صورت تجربی در مدارس آن را مورد آزمون قرار نداده   قط به توصیف نظری ارتباط بین متغیرهای تحقیق پرداخته کارهای انجام رده در این زمینه

 تفکر مثابه به ای رسانه سواد»( در تحقیقی با عنوان 1393) انیرربتمی گردد.  اند  در اینجا به برخی تحقیقات که مرتبط با موضوع اصلی پژوهش بوده اراره

 بارند، به نظر وی هرچه دارته توانند می ای جامعه هر اجتماعی و  رهنگی وتحوالت تغییرات در موثری نقش ها رسانه معتقد اس  که امروزه« انتقادی

 می استداللی و انتقادی تفکر مثابه به ای سواد رسانه بنابراین .دار  خواهند زندگی های عرصه بر بیشتری  رهنگی نفوذ ها رسانه بارند، تر منفعل مخاطبان

( در پایان نامه خود به این نتیجه رسید که بین میزان 1393دومشهری )عباسی .دهد ای قرار رسانه محاوالت و تولیدات برابر در پویا و  عال را مخاطبان تواند

داری وجود دارد و همچنین بین میزان سواد ی معنیهای تفکر انتقادی معلمان اع  از مهارت تحلیل، استنباط و ارزریابی رابطهسواد اطالعاتی و مهارت

 رسانه سواد نظریه بر اینکه تمرکز با در تحقیق خود (1390یزدیان )حیدری و  اتی و تفکر انتقادی معلمان مرد و زن تفاوت معنی داری وجود دارد. حاجیاطالع

 مخرب اثرات برابر در رهروندان از حفاظ  برای ای رسانه سواد های مهارت گسترش پردازد، می ای رسانه سواد انتقادی جنبه به خاص طور به که انتقادی ای

( در پژوهش خود به این 1385) انیریبابایریان و  اس . کشوری هر آموزش عرصه در گذار سیاس  نهادهای ابزارهای ترین مه  از یکی ای، رسانه های پیام

( در نتیجه گیری نهایی از پایان نامه 2009) 8وود انتقادی بارد. تفکر می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در گسترش ای رسانه نتیجه رسیده اس  که سواد

پردازش اطالعات در زمینه های رناختی، اخالقی،  ای با ترکی  تجزیه و تحلیل انتقادی و ارزیابی  چگونگیخود نشان داده اس  که آموزش مهارت سوادرسانه

 سواد با انتقادی تفکر هایمهارت بین رابطه بررسی به پژوهشی در( 2007همکاران )و  9میریزیبایی رناختی و احساسی را به دانش آموزان می آموزد. 

 و اطالعاتی سواد و( ارزریابی و استنباط تحلیل،) انتقادی تفکر مهارت ای بین دهد،می نشان پژوهش این نتایج که پرداخته دانشجویان اینترنتی و اطالعاتی

ای با تفکر و نورتار انتقادی در یال سوادرسانه تالقی برنامه»( با عنوان 2006) 10مایکل و تایر نامهنتایج پایان دارد.  وجود معناداری و مثب  رابطه ی اینترنتی

توسعه تفکر و نورتار انتقادی دانش آموزان دارته  نشان داد که تفکر انتقادی می تواند یاد داده رود و تاثیرات رگر ی بر« کالس دبیرستان تولیدات تلویزیونی

 (.14: 1393حداد،نقل از بارد )

 

 تحقیق رناسیروش

. جامعه آمـاری، هس  راهد گروه با همراه آزمونپس و آزمونپیشنوع ربه آزمایشی با  از پژوهش،این  مورداستفادهبا در نظر گر تن هدف کلی تحقیق، روش 

نفـری  18، دو کالس یاچندمرحله ایخوره گیرینمونهروش  به ،هاآندختر پایه هشت  متوسطه در رهرستان ارومیه بود که از میان  آموزاندانشرامل کلیه 

بـرای هـر دو  آزمـونپیشگروه گواه گمارده ردند. با انجـام  عنوانبهکالس دیگر  گروه آزمایش و عنوانبهتااد ی یال کالس  صورتبهو  از یال مدرسه انتخاب

 برای گروه آزمایش توسط محقق صورت گر  . ایرسانهگروه، مداخله آزمایشی سواد 

 .(CCTST ـرم ب ) 11 کالیفرنیاتفکر انتقادی  هایمهارتپرسشنامه و  ایرسانه سواد آموزش درس طرح بسته ابزارهای پژوهش در این تحقیق، عبارت بودند از:

 هـاآنگویه اس  کـه برخـی از  34دارای  اس  که ردهارزیابیو  ساخته  اسیونتوسط  اسیون و  1990در سال ، تفکر انتقادی کالیفرنیا هایمهارتپرسشنامه 

بارد. پنج حوزه تفکر انتقادی کـه  34حداکثر  تواندمیاس . در هر گویه  قط یال پاسخ صحیح وجود دارد و نمره کل  رد  ایگزینهو برخی پنج  ایچهارگزینه

در این آزمون برای هر جـواب صـحیح رامل تحلیل، ارزریابی، استنباط، استدالل استقرایی و استدالل قیاسی اس .   قرارگر تهدر این پرسشنامه مورد ارزیابی 

در هر بخـش از  ردهکس اس  و نمره  34. حداقل نمره صفر و حداکثر دهدمیصحیح نمره کل را تشکیل  هایجوابو مجموع  گیردمییال نمره به  رد تعلق 

، 14، 11، 9تحلیل، استنباط، ارزریابی، استدالل قیاسی و استدالل اسـتقرایی بـه ترتیـ   بخشحداکثر امتیاز در  کهطوریبه. هس ر متغی 16تا  0آزمون بین 

بسـتگی باهم هـاخـرده مقیاساعتبار سـازه تمـام  و  /72ضری  پایایی آزمون )مقدار آلفای کرونباخ( (. 1392و داوری، نواسانیان، یاسایی) اس امتیاز  14و  16
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آلفـای  برحسـ در این پژوهش نیز ضـری  پایـایی محاسـبه گردیـد کـه مقـدر آن  .(1390، باقری نژادحریری و ) اس  ردهگزارش %65-60مثب  و باال بین 

 / برآورد رد.79کرونباخ 

 اس : ردهارائهبرای گروه آزمایش، در جدول زیر  ایرسانهسواد  آموزش یهاگاممراحل و 

 

رماره 

 جلسه
 ررح کلی جلسات عنوان جلسه

1 
آرنایی مقدماتی با دوره 

 آموزری

معار ه، اهداف دوره، ساختار دوره، ایجاد انگیـزه و اهمیـ  

 آزمونپیشطرح آموزری و همچنین اجرای 

2 
تحلیل  یل  و تبلیغات 

 بازرگانی

خواسـته  هـاآننشان داده رد و از  هاآزمودنیچند کلیپ برای 

ــیل  و  ــداف   ــل اه ــه تحلی ــه ب ــد ک ــهر ــد و  اشنتیج بپردازن

سـکو رو  هاآزمودنیرهبر بحث و تحلیل  عنوانبه دهندهآموزش

 کردند. سازی

 بررسی پیام رسانه 3

 را ایخالقانـه هـایتکنیال آمـوزاندانش، کالس این بخش در

 ایـن در. کردنـد بررسـی، رودمـی به کـار ایرسانه پیام در که

 یانـدازه بـا ابتـدا، دوره تسـهیلگر کمال به آموزاندانش بخش

، نـورپردازی، بنـدیترکی ، عدسـی نـوع، دوربـین زاویه، نماها

 کـه را هاییدالل  و ردند آرنا سینمایی رمزهای انواع و رنگ

 و هـادال ایـن سـپس.  راگر تنـد، دارد مـوارد ایـن از هرکدام

 .کردند رناسایی ایرسانه پیام یال روی را هامدلول

 ادامه بررسی پیام رسانه 4

 مثـال بـرای، ایرسـانه پیام یال ارائه از پس کالس سوم بخش

خواسته  آموزاندانش از،  یل  یال از سکانسی یا کاریکاتور یال

 ادراک تفـاوت به توجه با. کنند بیان پیام از را خود تفسیر رد

خواسـته  هـاآن از، واحد ایرسانه پیام از آموزاندانش تفسیر و

 هـدای  بـرای. دهند توضیح را نگرش تفاوت این دالیل تا رد

ــان آرــنایی و آمــوزاندانش درک ــا آن  ســؤاالت، هــدف ایــن ب

 پیـام ایـن به ربیه چیزی حالتابه آیا: رد مطرح زیر راهنمای

 زنـدگی بـه پیـام این میزان چه ؟ تاایدهکرد تجربه را ایرسانه

 یـاد چـه چیـزی هارسـان متن این از ؟بود نزدیال رما واقعی

 یاد چه چیزهایی هاآن تجربیات و دیگر ا راد پاسخ گر تید؟ از

 گر تید؟

بـا  آمـوزاندانش آرـنایی کـالس بخـش ایـن از هدف، درواقع

 همچـون عواملی  بود مخاطبان دریا   و درک بر عوامل مؤثر

 .آن نظایر و تحایالت، زیسته تجربه، جنس، سن

 بررسی پیام  یل  5

 پیــام از آمــوزاندانش تفســیر و ادراک تفــاوت بــه توجــه بــا

 تفـاوت ایـن دالیـل تـا رـد خواسته هاآن از، واحد ایرسانه

 و آمـوزاندانش درک هـدای  بـرای. دهنـد توضیح را نگرش

 مطـرح را زیـر راهنمـای سـؤاالت، هـدف این با آنان آرنایی

، کودکـان و زنان به نگرش، هارسانه بینیجهان، مثال: کردی 

 کـه آن نظایر و ر تاری الگوهای، پورش نحوة، غذایی عادات

ــانه در ــایی هارس ــوندمی بازنم ــی، ر ــدند بررس ــؤاالت. ر  س

 چـه: از بودنـد عبـارت آمـوزاندانش از بخـش ایـن راهنمای

 ایـن بینیجهـان ؟ردند ارائه پیام این در هاییایده و هاارزش

 چگونه گوناگون هایپدیده از پیام این بازنمایی ؟چیس  پیام

 ؟اندردهگر ته نادیده پیام این در هاییجنبه چه ؟اس 

 هارسانهتحلیل خبر  6

گزارش رـد و  هاآزمودنیمختلف برای  هایرسانهچند خبر از 

ــاآناز  ــد و  ه ــر بپردازن ــل خب ــه تحلی ــه ب ــد ک ــته ر خواس

رو راهنمـایی  هاآزمودنیبحث و تحلیل  عنوانبه دهندهآموزش

 کرد

 اهداف  رستندگان پیام بررسی 7

 قـدرت یـا سـود آوردن به دس  برای ایرسانه هایپیام بیشتر

 هـایمثال دادن بـا تـوانمی بخـش این در. اندردهریزیبرنامه

 یـا بازرگانی تبلیغات، مثال برای. کرد تشریح را هدف گوناگون

 بیــان یــا خــدمات و کــاال تــرویج و ارــاعه منظوربــه سیاســی

 راهنمـای هایپرسش. روندمی ارائه و تولید مبلغان ایدئولوژی

 پیـام توزیـع و خلـق در کسـی چه: از بودند عبارت بخش این

 کسـانی چـه؟ اسـ  رده رستاده پیام چرا ؟اس  دارته نقش

 ســودی چــه پیــام ایــن از  رســتندگان ؟اند رســتاده را پیــام
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 محتـوای و برسـاخ  تأثیری چه اقتاادی تامیمات؟ برندمی

 ؟گذاردمی پیام

 و اختتام بندیجمع 8

مرور مباحث قبلی، توزیـع و تکمیـل مجـدد پرسشـنامه تفکـر 

، بحــث و ســؤاالت( پرســش و پاســخ بــه آزمــونپسانتقــادی )

 اختتام جلسه از کل جلسات، گیرینتیجه

 

 

 پژوهش هاییا ته
نتایج با توجه    کهاندردهگزارش هاگروهبه تفکیال  آزمونپسو  آزمونپیشتوصیفی متغیرهای پژوهش در  یهاراخصتحقیق در جداول   هاییا ته بر اساس

 اس . ردهمشخص هاگروهو خطای به تفکیال  آزمونپسو  آزمونپیشتوصیفی متغیرهای پژوهش در  یهاراخصبه 
 

 
 (n=36توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیال گروه آزمایش و کنترل ) هایراخص: 1جدول 

 K-S Z p انحراف استاندارد میانگین گروه وضعی  متغیر

 مهارت تحلیل

 آزمونپیش
 64/0 73/0 38/1 83/1 آزمایش

 42/0 87/0 14/1 44/1 کنترل

 آزمونپس
 24/0 02/1 33/1 55/5 آزمایش

 35/0 93/0 95/0 72/1 کنترل

 مهارت استنباط

 آزمونپیش
 76/0 66/0 78/1 3 آزمایش

 29/0 97/0 05/1 94/1 کنترل

 آزمونپس
 09/0 23/1 78/1 94/6 آزمایش

 46/0 84/0 19/1 55/2 کنترل

 مهارت ارزریابی

 آزمونپیش
 38/0 90/0 03/2 50/3 آزمایش

 33/0 94/0 29/1 44/3 کنترل

 آزمونپس
 56/0 78/0 33/1 44/8 آزمایش

 91/0 55/0 91/1 44/3 کنترل

 مهارت استدالل قیاسی

 آزمونپیش
 50/0 82/0 86/1 05/4 آزمایش

 75/0 67/0 56/1 88/2 کنترل

 آزمونپس
 17/0 09/1 78/1 33/10 آزمایش

 50/0 82/0 57/1 66/3 کنترل

 مهارت استدالل استقرایی

 آزمونپیش
 61/0 76/0 78/1 44/3 آزمایش

 29/0 97/0 28/1 38/3 کنترل

 آزمونپس
 45/0 85/0 65/1 55/8 آزمایش

 22/0 05/1 36/1 72/3 کنترل

 –در نتایج آزمون کالموگروف  هاگروهبه تفکیال  آزمونپسو  آزمونپیشتوصیفی متغیرهای پژوهش در  یهاراخص( با توجه به 1جدول نتایج تحقیق )

 تفکر انتقادی نرمال اس . یهامهارتنیس  و توزیع  دارمعنیاسمیرنف 
 

 تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مهارت تحلیل راههیال: نتایج تحلیل کوواریانس 2جدول 

 اندازه اثر داریمعنیسطح  Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 11/0 05/0 19/4 19/5 1 19/5 آزمونپیش

 75/0 001/0 81/97 13/121 1 13/121 عضوی  گروهی

 23/1 33 86/40 خطا

استفاده رد نشان داد: آزمون  راههیالاز تحلیل کوواریانس  آموزان کهدانش بر مهارت تحلیل ایرسانهآموزش سواد  یرتأث( برای بررسی 2جدول نتایج تحقیق )

F  نیس  دارمعنیدر گروه آزمایش و کنترل  مهارت تحلیل آزمونپسو  آزمونپیشبرای بررسی مفروضه همگنی ری  رگرسیون (F=0.10, p<0.75 .)

برای بررسی  راههیالنتایج تحلیل کوواریانس  2(. در جدول F=0.45, p<0.50) نیس  دارمعنی مهارت تحلیل آزمونپسلوین برای بررسی همگنی  Fآماره 

در  مهارت تحلیل Fآماره  2اس . با توجه به جدول  ردهگزارشاین متغیر  آزمونپیشبا کنترل  مهارت تحلیل آزمونپستفاوت گروه آزمایش و کنترل در 

وجود دارد. اندازه  دارمعنیتفاوت  که بین دو گروه در میزان مهارت تحلیل دهدیمو این نشان  هس  دارمعنی 001/0( اس  که در سطح 81/97) آزمونپس

نشان داد که میانگین گروه آزمایش در  ردهاصالح هاییانگینماس . نتایج بررسی  توجهقابلکه این تفاوت در جامعه بزرگ و  دهدیمنیز نشان  75/0اثر 

 یرتأث آموزاندانش تحلیل مهارتبر  ایرسانهبنابراین آموزش سواد   هس ( 78/1بیشتر از میانگین گروه کنترل ) داریمعنی صورتبه( 49/5) مهارت تحلیل

 دارد. دارمعنیمثب  و 
 

 تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مهارت استنباط راههیال: نتایج تحلیل کوواریانس 3جدول 

 اندازه اثر داریمعنیسطح  Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 02/0 44/0 61/0 25/1 1 25/1 آزمونپیش
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 67/0 001/0 23/69 95/142 1 95/142 عضوی  گروهی

 06/2 33 13/68 خطا

استفاده رد نشان داد: نتایج  راههیالاز تحلیل کوواریانس  آموزدانش بر مهارت استنباط ایرسانهآموزش سواد  یرتأث( برای بررسی 3جدول نتایج تحقیق )

 ,F=1.25) نیس  دارمعنیگروه آزمایش و کنترل  در مهارت استنباط آزمونپسو  آزمونپیشبرای بررسی مفروضه همگنی ری  رگرسیون  Fآزمون 

p<0.14 نتایج آزمون .)F  نیس  دارمعنی مهارت استنباط آزمونپس هاییانسوارلوین برای بررسی همگنی (F=0.16, p<0.68 در جدول .)نتایج  3

اس . با توجه  ردهگزارشاین متغیر  آزمونپیشبا کنترل  مهارت استنباط آزمونپسبرای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در  راههیالتحلیل کوواریانس 

که بین دو گروه در میزان مهارت  دهدیمو این نشان  هس  دارمعنی 001/0( اس  که در سطح 23/69) آزمونپسدر  مهارت استنباط Fآماره  3به جدول 

 ردهاصالح هاییانگینمنتایج بررسی  اس . توجهقابلکه این تفاوت در جامعه بزرگ و  دهدیمنیز نشان  75/0وجود دارد. اندازه اثر  دارمعنیتفاوت  استنباط

گف  که  توانیمبنابراین   هس ( 62/2بیشتر از میانگین گروه کنترل ) داریمعنی صورتبه( 87/6) نشان داد که میانگین گروه آزمایش در مهارت استنباط

 دارد. دارمعنیمثب  و  یرتأث آموزاندانش استنباط مهارتبر  ایرسانهآموزش سواد 

 

 

 
 تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مهارت ارزریابی راههیال: نتایج تحلیل کوواریانس 4جدول 

 اندازه اثر داریمعنیسطح  Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 33/0 001/0 58/16 06/31 1 06/31 آزمونپیش

 78/0 001/0 58/118 14/222 1 14/222 عضوی  گروهی

 87/1 33 82/61 خطا

 

استفاده رد نشان داد:  راههیالان از که تحلیل کوواریانس آموزدانش بر مهارت ارزریابی ایرسانهآموزش سواد  یرتأث( برای بررسی 4جدول نتایج تحقیق )

 ,F=0.79) نیس  دارمعنیدر گروه آزمایش و کنترل  مهارت ارزریابی آزمونپسو  آزمونپیشبرای بررسی مفروضه همگنی ری  رگرسیون  Fآزمون 

p<0.38 نتایج آزمون .)F  دارمعنی مهارت ارزریابی آزمونپس هاییانسوارلوین برای بررسی همگنی (  نیسF=1.86, p<0.18 در جدول .)نتایج  4

اس . با  ردهگزارشاین متغیر  آزمونپیشبا کنترل  مهارت ارزریابی آزمونپسبرای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در  راههیالتحلیل کوواریانس 

که بین دو گروه در میزان  دهدیمو این نشان  هس  دارمعنی 001/0( اس  که در سطح 58/118) آزمونپسدر  مهارت ارزریابی Fآماره  4توجه به جدول 

 هاییانگینماس . نتایج بررسی  توجهقابلکه این تفاوت در جامعه بزرگ و  دهدیمز نشان نی 78/0وجود دارد. اندازه اثر  دارمعنیتفاوت  مهارت ارزریابی

بنابراین آموزش   هس ( 46/3بیشتر از میانگین گروه کنترل ) داریمعنی صورتبه( 42/8) نشان داد که میانگین گروه آزمایش در مهارت ارزریابی ردهاصالح

 دارد. دارمعنیمثب  و  یرتأث آموزاندانش ارزریابی مهارتبر  ایرسانهسواد 
 

 تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مهارت استدالل قیاسی راههیال: نتایج تحلیل کوواریانس 5جدول 

 اندازه اثر داریمعنیسطح  Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 21/0 006/0 74/8 10/20 1 10/20 آزمونپیش

 80/0 001/0 46/131 04/303 1 04/303 گروهیعضوی  

 30/2 33 89/75 خطا

 

استفاده رد نشان داد:  راههیالاز تحلیل کوواریانس  آموزدانش بر مهارت استدالل قیاسی ایرسانهآموزش سواد  یرتأث( برای بررسی 5جدول نتایج تحقیق )

 ,F=0.49) نیس  دارمعنیدر گروه آزمایش و کنترل  مهارت استدالل قیاسی آزمونپسو  آزمونپیشبرای بررسی مفروضه همگنی ری  رگرسیون  Fآزمون 

p<0.48 نتایج آزمون .)F  دارمعنیمهارت استدالل قیاسی  آزمونپس هاییانسوارلوین برای بررسی همگنی (  نیسF=0.22, p<0.64 در جدول .)5 

 ردهگزارشاین متغیر  آزمونپیشبا کنترل  مهارت استدالل قیاسی آزمونپسبرای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در  راههیالنتایج تحلیل کوواریانس 

که بین دو  دهدیمو این نشان  هس  دارمعنی 001/0( اس  که در سطح 46/131) آزمونپسدر  مهارت استدالل قیاسی Fآماره  5اس . با توجه به جدول 

اس . نتایج  توجهقابلکه این تفاوت در جامعه بزرگ و  دهدیمنیز نشان  80/0وجود دارد. اندازه اثر  دارمعنیتفاوت  مهارت استدالل قیاسیگروه در میزان 

بیشتر از میانگین گروه کنترل  داریمعنی صورتبه( 07/10) نشان داد که میانگین گروه آزمایش در مهارت استدالل قیاسی ردهاصالح هاییانگینمبررسی 

 دارد. دارمعنیمثب  و  یرتأث آموزاندانش استدالل قیاسی مهارتبر  ایرسانهبنابراین آموزش سواد   هس ( 92/3)
 

 تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مهارت استدالل استقرایی راههیال: نتایج تحلیل کوواریانس 6جدول 

 اندازه اثر داریمعنیسطح  Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 17/0 01/0 94/6 56/13 1 56/13 آزمونپیش

 76/0 001/0 55/106 22/208 1 22/208 عضوی  گروهی

 95/1 33 48/64 خطا

 

استفاده رد نشان داد:  راههیالاز تحلیل کوواریانس  آموزدانش بر مهارت استدالل استقرایی ایرسانهآموزش سواد  یرتأث( برای بررسی 6جدول نتایج تحقیق )

(. نتایج F=0.55, p<0.46) نیس  دارمعنی مهارت استدالل استقرایی آزمونپسو  آزمونپیشبرای بررسی مفروضه همگنی ری  رگرسیون  Fآزمون 
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نتایج تحلیل  6(. در جدول F=0.001, p<0.97نیس  ) دارمعنی مهارت استدالل استقرایی آزمونپس هاییانسوارلوین برای بررسی همگنی  Fآزمون 

اس . با  ردهگزارشاین متغیر  آزمونپیشبا کنترل  مهارت استدالل استقرایی آزمونپسبرای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در  راههیالکوواریانس 

که بین دو گروه  دهدیمو این نشان  هس  دارمعنی 001/0( اس  که در سطح 55/106) آزمونپسدر  مهارت استدالل استقرایی Fآماره  6توجه به جدول 

اس . نتایج بررسی  توجهقابلکه این تفاوت در جامعه بزرگ و  دهدیمنیز نشان  76/0وجود دارد. اندازه اثر  دارمعنیتفاوت  در میزان مهارت استدالل استقرایی

( 73/3بیشتر از میانگین گروه کنترل ) داریمعنی صورتبه( 54/8) نشان داد که میانگین گروه آزمایش در مهارت استدالل استقرایی ردهاصالح هاییانگینم

 دارد. دارمعنیمثب  و  یرتأث آموزاندانش استدالل استقرایی مهارتبر  ایرسانهبنابراین آموزش سواد   هس 
 

 گیرینتیجهبحث و 
 راهــهیالتحلیــل کوواریــانس و آزمــون قــرار گر ــ ، نتــایج حاصــل  موردبررســیبــر تفکــر انتقــادی  ایرســانهدر پــژوهش حاضــر، اثربخشــی آمــوزش ســواد 

(one-way ANCOVA ) ــوزش ــه آم ــان داد ک ــوادنش ــانه س ــل و  ایرس ــادی ک ــر انتق ــای تفک ــهدر ارتق ــیابی، ) آن یهامؤلف ــتنباط، ارزر ــل، اس تحلی

 و یدریــح یحــاج(، 1393(، رــربتیان )1393) یدومشــهریعباســاســ . ایــن یا تــه بــا نتــایج تحقیقــات پژوهشــگرانی چــون  تأثیرگــذاراســتقرا و قیــاس( 

خـــود بـــه  یهـــاپژوهش( کـــه در 2009) وود (،2006) ریتـــاو  کـــلیما (،2007) همکـــارانو  یریـــم ،(1385) انیریباـــباـــیریان و  ،(1390) انیـــزدی

 تأکیـدتفکـر انتقـادی و اینکـه یـادگیری تفکـر انتقـادی از ضـروریات اسـتفاده بهینـه از رسـانه اسـ ،  یهـامهارتو ارتقـای  ایرسـانهارتباط آموزش سـواد 

 همپورانی دارد. اندکرده

اول پــژوهش  سـؤالو در تبیـین  سـازیبرجستهنظریـه  برحسـ بـه چـارچوب نظــری تحقیـق اسـتناد کـرد.  تـوانیمـتحقیـق  سـؤاالتدر راسـتای تبیـین 

 بـه را کننـدیمپیـامی کـه دریا ـ   سـازدیمان را قـادر آمـوزدانش ایرسـانهگفـ  کـه آمـوزش سـواد رسـانه بـر مهـارت تحلیـل( بایـد  سـواد ریتـأث) یعنی

اظهـارات  بنـدیطبقهدرسـ  بـه  ک هـ  و در وجویجسـ و بـا  گـر را بفهمنـدید هایقسـم هـر قسـم  بـا  رابطـهخرد یـا تجزیـه کننـد،  معنادار عناصر

تحلیـل در ایـن راسـتا کـه عبـارت از  بـامعنی خوبیبـهدرسـتی از محتـوای پیـام دسـ  یابنـد، همچنـین  گیرینتیجـهو بـه  بپردازنـد یدرون طبقات منطق

 ســواد ریتــأث» دوم ســؤالتبیــین در  همخــوانی دارد.« جزئــی عناصــر بــه هااســتدالل و تحلیــل هااســتدالل ، تشــخیصهایــدها بررســی  رعــی یهــامهارت»

ــایی ایرســانهچــون ســواد  «انآمــوزدانش اســتنباط مهــارت میــزان بــر ایرســانه  دســ  و بــه ان را در رناســاییآمــوزدانش، هماننــد مهــارت تحلیــل، توان

ــر آوردن ــاز عناص ــرای موردنی ــی  ب ــتدالل ترس ــوای  یهااس ــی از محت ــی و عقالن ــایامپمنطق ــکل دادنه ــه ، ر ــدس ب ــیات، در  هاح ــر تنو  رض ــر گ  نظ

ــات ــتخراج اطالع ــرتبط، اس ــایج م ــح و روان از  نت ــاییامپواض ــدارک،  ه ــول، م ــارات، اص ــا تی، اظه ــاوتدری ــیفات، هاقض ــاهی ، توص ــات، مف ــا، نظری ، باوره

یکـی دیگـر از  گفـ  دسـتیابی بـه ایـن یا تـه نیـز دور از انتظـار نیسـ . تـوانیم، بـردیمبـاال  ،کننـدیممنتقـل  هارسـانهارکال پیامی کـه  و دیگر هاسؤال

اســ .  بــه آن دسـ  یا تنــد ارزرــیابی رــوندگانآزمون، ایرســانهمربــوط بــه سـواد  یهـاآموزشتفکــر انتقــادی کـه در ایــن تحقیــق از طریــق  یهـامهارت

 مقایســه ، امکــان داوری و قضــاوت در مــورد ارزش یــال پیــام وهــاآموزشایــن  کــهازآنجاییدر تبیــین ایــن یا تــه مشــخص رــد نظریــه کارــ   برحســ 

ــرای  ــرد  عناصــر ــر طبــق مــال دیــدهآموزشپیــام را ب و  ادعاهــا نــوعی تبحــر در ارزرــیابی گیریرــکلجــ  و مو آوردیمــ ــراه  ن یو معیارهــای معــ کب

ــازنمون از دیگــری یهارــکل یــا هاپرســشتوصــیفات،  ، بررســی اعتبــار اظهــارات،هااســتدالل ــایی را  هــاآنبــه  درنهایــ   کنــدیمهــا را ایجــاد  ب ایــن توان

ق بـودن گـزارش، اعتبـار منـابع، ثبـات، مـرتبط بـودن، یـ، دقهـاآن ی)مناسـ  بـودن مفروضـات اساسـ که بـه نتـایج واقعـی محتـوای پیـام یعنـی بخشدیم

 .رسدمی، این یا ته نیز عقالنی به نظر تأمل باکمیمتناس  بودن و ارزش رواهد( آگاهی پیدا کنند، لذا 

ل یـاستقراء تحلکه منظور از  نیز باید گف  «اس  مؤثر انآموزدانش استدالل استقرایی مهارت میزان بر ایرسانه سواد آموزش»چهارم پژوهش،  سؤالدر تبیین 

پیـامی کـه  اجـزای برخـی از گیرینتیجهآموزری که دیده اس  به  درنتیجه آموزدانشوقتی اس .  یلکج یا تن به نتایدس   منظوربه جزیق و مقدمات یحقا

بـا  آمـوزدانشاسـ . بـه عبـارت بهتـر، وقتـی  یا تهدسـ ، طبق تعریف، به مهارت استقرا پردازدیماجزا و عناصر پیام  بقیه به یمانتعم و دهدیمرسانه انتقال 

ترکیـ  کنـد و در  بـاه زاء مشاهدات را اج تواندیمکه  یابدیمدس   گیرینتیجه، به این کنندیم منتقلمشاهده برخی از عناصر یال رسانه که پیام خاصی را 

سواد رسانه بر  ریتأث» پژوهشپنج   سؤالدر تبیین  در مورد آن به قضاوت بپردازد. درنهای کل به یال استنباط یا  ه  کلی از محتوای واقعی پیام دس  یابد و 

به این قدرت دس  می بابد که از یـال سـری اصـول مسـل  و  راگیـر بـرای  ایرسانهدر سایه آموزش سواد  آموزدانشاس  که وقتی  ذکررایان «مهارت قیاس

آن  دربـارهجـه ینت یـالدن یرسـ منظوربـه  یـموقع یـالنیـل بـه  یبرا یلکارچوب اصول و چ تبیین موارد خاص استفاده کند، یا به بیانی دیگر، به یال سری

 تواندمی ایرسانه سوادتحقیق نشان داد که  هاییا تهنهایی از  گیرینتیجه اس . یا تهدس به توانایی قیاس  آموزدانشگف  که  توانمی کندمیدسترسی پیدا 

پوریده نیس  و  راه  آوری ابزارهـای  کسهیچبر  یانتقاد رکتف و ایرسانه سواد ارتباط میان ،درواقعبارد.  یانتقاد رکتف ابزاری قدرتمند در گسترش عنوانبه

 بنـابراین تفکـر  رـودمیان و دانشـجویان( بسـیار مهـ  قلمـداد آموزدانش الخاوصعلی) جامعهمناس  در جه  گسترش این نوع سواد در میان تمامی ا راد 

 یادگیرنـده بـه را انتقـادی تفکر هایمهارتباید  اطالعاتی-ایرسانه سواد هایآموزش در لذا اس ، مختلف سواد، ابعاد در مه  و مشترک عناصر از یکی انتقادی

یـال »معتقد اس  کـه  ایرسانهاندیشمند سواد  اکو همچنان که .رود تقوی  ایجاد و او در هامهارت این که قرارداد یادگیری از هاییموقعی در  را او و آموخ 

صدادار ) یانتقادمحرکی برای پژواک  مثابهبهتاویری(  یهارسانهو سایر  تلویزیون، سینما) یرتاوکه بتواند از زبان  ماندیم، در ررایطی برقرار ساالرمردمتمدن 

 (.43: 1385بایریان و بایریان، «)کردن صدادارها( بارد صدابی) یمانوع( بهره گیرد، نه اینکه دعوتی به خواب صداهابی کردن
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پایان نامه های تفکر انتقادی با سواد اطالعاتی دانشجویان کاررناسی اررد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه. تبررسی رابطه بین مهار(. 1388بابازاده، مجید )
 . دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.کاررناسی اررد

 .33 – 50رسانه، سال چهارم، رماره هفده ، صص  النامه انتقادی، تفکر و ای رسانه سواد به آمدی در (.1385رضا ) جهرمی، بایریان و حسین جهرمی، بایریان

مجلـه جهـانی . آ.آای انتقادی: مطالعه موردی دانشجویان دانشـکده صداوسـیمای ج.(. سنجش و کاربس  الگوی پنج سطحی سواد رسانه1390) .ریام حاجی حیدری، حامد و یزدیان،
 .30 – 45(، 18)12 ،نسخه  ارسی - رسانه

مجموعه اهلل  تاحی )گردآورنده(. ای کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی. رحم گیری از منابع کتابخانه(. نقش سواد اطالعاتی در بهره1383حا ظی، ابراهی  و بختیاری، زهرا )
 ها، موزه ها و مرکز آستان قدس رضوی.شهد: سازمان کتابخانه(. م375-355)صص  مقاالت آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطالعاتی

رساله  .ایران( ایسواد رسانهو ارائه یال مدل مطابق الگوی نظریه  ایسواد رسانه هایویژگی)تحلیل در ایران  ایسواد رسانهای و تأثیرات آن بر رسانه آموزش. (1393) .هراز حداد،
 تاجیکستان.ی علوم آکادم ،دکتری علوم ارتباطات

مجله دانشگاه علوم . 1389(. بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهدار  دانشگاه علوم پزرکی و خدمات بهدارتی درمانی در سال 1390باقری نژاد، زهره )و  حریری، نجال
 .166-173(، 1)21، پزرکی مازندارن

 (. مبانی نظری و عملی کاربرد اینترن  در  رایند تدریس و یادگیری. تهران: آوای نور.1392راد، اکبر )تبار، سید ابوالقاس . مومنیزوارکی، اسماعیل. قاس زارعی

 تهران دانشگاه انتشارات:  تهران. دهقان علیرضا مترج  ارتباطات، های نظریه(. 1384) .ج تانکارد، و سورین،

 .43 – 56(، 7)3، جوانان رناختیجامعه مطالعات  النامه اطالعاتی. جامعه در رمالی خراسان دانشجویان ایرسانه سواد وضعی  (. بررسی1391. )هنازو امیر پور، م رجاعی، مهناز

 ای در ایران.المللی سواد رسانهتهران: مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بینانتقادی.  تفکر مثابهبه ایرسانه سواد (.1393) .سنح حمدرربتیان، م

، دانشگاه نامه کاررناسی ارردپایانی تفکر انتقادی در مدارس دوره ابتدایی رهرستان میناب. هامهارت(. بررسی رابطه میزان سواد اطالعاتی با 1393. )حمدی، مدومشهریعباس

 عالمه طباطبایی.

 .32-30(، 16)4، ش علوم اجتماعیمجله ررد آموز. ایرسانه: گزارری از اجرای آزمایشی آموزش سواد ایرسانه(. درس سواد 1393) .ژگان راهانی، م

، ی توسعه در آموزش پزرکیهاگاممجله . پرستاری تکمیلی تحایالت دانشجویان در یادگیری یهاسبال با انتقادی تفکر (. رابطه1393س. ) سبزواری، س، صالحی، نوحی، ع،

11(2 ،)179-186. 

 . اران انتشارات: تهران .جمعی ارتباط مفاهی  و نظریات بر ای مقدمه(. 1389). هردادم هرمز،

مجله  .1392ی دانشگاه علوم پزرکی رهید صدوقی یزد در سال پزرکدندان(. بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان 1392. )بدالرحی   داوری، عانه  نوسانیان، وغرییاسانی، ص
 .80-70(، 1)9، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزرکی

 .1120 – 1128(، 9)11، سالم  ارتقای و آموزش توسعه نامهویژه پزرکی. علوم در آموزش ایرانی مجله(. تفکر انتقادی. 1390. ) یمر ،رکن و گردان لیرضاع یوسفی،
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