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Abstract:

This study was conducted as an interpretive research paradigm through 
grounded theory method to provide a model for teaching analytical literacy 
in Iran. Data was collected by Semi-structured interview technique from 
experts and professors of educational sciences and curriculum planning 
whom selected by purposeful sampling way. The research data were 
analyzed by open coding method from which were extracted conceptual, 
main and macro categories. Finally, the model of communication literacy 
training was provided; including causal, structural, intervening factors, 
as well as the necessary strategies for communication literacy training 
and the consequences of implementing the correct training system. The 
main category includes teaching general topics, training and observation, 
which can be used to design, develop and implement a communication 
literacy training program. After analyzing the findings, these factors were 
identified: Family cultural conditions, reading and storytelling in the family, 
reading poetry to family and classmates, avoiding the consequences 
of unipolar education, organizing information, psychological skills, 
semantics, emotions, attitudes, role expectations, non-verbal messages, 
verbal messages, face-to-face messages, In-person messages, voice and 
text messages for causal factors; subculture of country, province and city, 
country education system, family culture, communication network for 
structural factors; complexity of communication components, inherited 
traits such as intelligence, cultural background, physical characteristics 
and psychological skills for intervening factors.
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چکیده
پژوهلش حاضلر با هدف بررسلی فرایند شلکل گیری سلواد ارتباطلی در مدارس جمهوری اسلامی 
ایلران بله انجام رسلیده اسلت. ایلن مطالعه حاضلر بلا اسلتفاده از روش نظریه پلردازی داده بنیاد بله ارائه 
الگویلی بلرای آملوزش سلواد تحلیلی در ایلران پرداختله، از حیث پارادایم هلای غالب پژوهلش، در گروه 
تفسلیری قلرار می گیلرد. بلرای جملع آوری داده هلای ملورد نیلاز، از فلن مصاحبله نیمه سلاختاریافته و 
روش نمونه گیلری هدفمنلد اسلتفاده شلده اسلت. مصاحبه شلوندگان ایلن پژوهلش را متخصصلان و 
اسلتادان علوم تربیتلی و برنامه ریلزی درسلی تشلکیل داده انلد. داده هلای پژوهلش بله روش کدگذاری 
بلاز کله مختلص رویکلرد زمینه ای اسلت ملورد تجزیه وتحلیل قلرار گرفته و مقلوالت مفهوملی، اصلی و 
کان اسلتخراج شلده اند. در نهایلت نیلز الگلوی آموزش سلواد ارتباطی، شلامل عوامل علی، سلاختاری، 
مداخله گلر و همچنیلن راهبردهلای الزم جهلت آملوزش سلواد ارتباطلی و پیامدهلای اجلرای نظلام 
صحیلح آملوزش سلواد ارتباطلی ارائله شلده اسلت. بلا توجله بله نتایلج پژوهلش، مقولله اصلی شلامل 
آملوزش سلرفصل های کللی، آملوزش و مشلاهده اسلت کله به منظلور طلرح، تدویلن و اجلرای برنامله 
آملوزش سلواد ارتباطلی در ایلران می تلوان از آن بهلره بلرد. در زمینله عواملل عللی )شلرایط فرهنگلی 
خانلواده، کتابخوانلی و قصه گویلی در خانلواده، شلعرخوانی در جملع خانلواده و همکاسلی ها، اجتناب 
از مواجهله بلا پیامدهلای آملوزش تک قطبلی، سلازماندهی اطاعات، مهارت هلای روانی، معناشناسلی، 
هیجان هلا، نگرش هلا، انتظلارات نقلش، پیام هلای غیرکاملی، پیام هلای کاملی، پیام هلای حضلوری، 
پیام هلای غیرحضلوری، پیام هلای گفتلاری و نوشلتاری( در زمینله عواملل سلاختاری )خرده فرهنلگ 
کشلورل اسلتان ل شلهر، نظلام آموزشلی کشلور، فرهنلگ خانلواده، شلبکه ارتباطلی( و در زمینله عوامل 
مداخله گلر )پیچیدگلی مؤلفه هلای ارتباطلی، ویژگی هلای ارثلی از قبیلل هلوش، شلرایط فرهنگلی 

خانلوار، ویژگی هلای جسلمی و مهارت هلای روانلی( شناسلایی شلدند.
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مقدمه
خلود  دانش آملوزان  بله  کملک  بلرای  گسلترده ای  وظیفله  آموزش وپلرورش   
در املر سلوادآموزی دارد. دانش آملوزان بایلد بتواننلد به خوبلی صحبلت کننلد، بله 
سلخن دیگلران به طلور مؤثلر گوش دهنلد، بلا ذوق و روحیله مطالعه کننلد، آنچه را 
خوانده انلد، درک کننلد و مهارت هلای خواندن، نوشلتن و برقراری ارتبلاط را همزمان 

یاد بگیرنلد )موتلی1، 2010(.
هلدف آموزش وپرورش این اسلت کله یادگیلری دانش آملوزان از مهارت هایی که 
می تواننلد کسلب کننلد، فراتلر رود. اصطلاح ارتباطلات نشلان دهنده کاربلرد واقعی 
سلواد و نیلاز به مخاطب و هدف مشلخص برای آن اسلت. آموزش وپلرورش در تاش 
اسلت بلر دانش آموزانلی تأکید کند کله به مهارت های سلوادآموزی در دنیلای اطراف 
خلود، هم اکنلون و در نقش هلای آینلده در بزرگسلالی، اهمیلت می دهنلد. یکلی از 
شلاخص های کادر آموزشلی، میلزان تعهلد ایلن سلازمان به توسلعه ارتباطات اسلت 

.)2006 )گودی2، 
از آملوزش  تنهلا بخشلی  اهمیلت،  بلا وجلود  دسلتاوردهای عاللی دانشلگاهی 
گسلترده ای هسلتند کله نظلام آموزشلی ارائله می دهلد. اگلر کودکلی بلدون تجربله 
کسلب شلادی از یادگیری، و توانایی درک ارزشلمندی در خود و دیگران، از مدرسله 
باسلواد علددی از مدرسله خارج شلود، می توان گفت کله آموزش وپلرورش به اهداف 
خلود نرسلیده اسلت. اخاق فراگیر و برنامه درسلی گسلترده تر، هدفلی دوگانه دارند. 
نظلام آموزشلی می خواهلد دانش آملوزان، فرزنلدان موفق املروز و بزرگسلاالن خاق 
آینلده باشلند. اما مهارت های سلوادآموزی اولیله دانش آموزان یکی پلس از دیگری و 
بلا  ترتیبلی خاص رشلد نمی کننلد. در حقیقلت، همه ایلن مهارت ها به طلور همزمان 
در حلال  توسلعه اند. سلواد ارتباطی نشلان می دهد؛ دانش آملوزان در دنیلای متنوعی 
ارتبلاط برقلرار می کننلد کله به طور همزملان متنی، دیجیتالی و بسلیار بصری اسلت 

)بنسلون مک داویلر3، 39:2018(.
یکلی از مهم تریلن چالش هلا در جهلان املروز، برقلراری ارتبلاط اسلت. بشلر 
نیازمنلد »سلواد و آملوزش ارتباطلی« اسلت تا بتوانلد به طلور مؤثر با خود، سلایرین، 
سلایر موجلودات زنلده یلا حتی موجودات فرا جسلمی ارتبلاط برقرار کند. بسلیاری از 
مطالعلات و بررسلی ها نشلان می دهنلد کله ضعلف بشلر در برقلراری ارتبلاط مؤثر با 
خود و سلایرین گسلترده اسلت. مطالعات متعدد، ضعف گسلترده بشلر را در برقراری 
ارتبلاط بلا خلود و سلایرین نشلان داده اسلت. بسلیاری از افلراد قلادر به اسلتفاده از 

1. Moats 2. Goody 3. Benson Mkandwire
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سلاده ترین فعالیت هلای ارتباطلی نیسلتند. جنگ هلای بسلیار، سلقوط نلژاد، قبیلله، 
مذهلب یلا حتلی تنزل درجه محیطلی، اغلب به دلیل فقلدان سلواد الزم ارتباطی در 
میلان طیف گسلترده ای از اجتماعات بشلری رخ  داده اسلت )وفایی نجلار و همکاران، 

 .)132 :2017
برخلی از انلواع سلواد و آموزش هلای ارتباطی اجتماع بلا ابزارهای چاپلی، معادل 
بلا توانایلی خوانلدن هسلتند و تعلدادی دیگلر، بله ابزارهلای بصلری و سلواد بصلری 
و دیلداری مرتبلط می شلوند. اصطاحلات ارتباطاتلی همچلون سوادآموزشلی، سلواد 
رایانله ای، یلا سلواد خوانلدن و مشلابه آن، در برخلی مواقلع بلرای سلواد ارتباطلی 
کاربلردی اسلت. درواقلع هیچ یک از اینها با سلواد ارتباطی معادل و یکسلان نیسلتند 
بلکله صرفاً مؤلفه های سلاختاری آن را تشلکیل می دهند )حسلن زاده، 2015 :110(. 
»سلواد ارتباطلی« متشلکل از همله توانایی هلای اختصاصی و مشلخص  شلده اسلت. 
فلرد، بلدون توانایلی خوانلدن نمی توانلد از طریق متن با دیگلران، ارتبلاط برقرار کند 
همچنان کله پیام هلا و پیغام هلا نیلز بدون سلواد بصلری نمی توانند قابلل  درک و فهم 
باشلند. درواقلع، سلواد ارتباطلی مهم تلر و معمول تلر از توانایی هلای خلاص اسلت. 
ارتباط سلازی بلر مفهلوم کدگلذاری و رمزگشلایی پیغلام از طریلق یلک فلرد تأکیلد 
می کنلد. در ایلن میلان، ویژگی هلای مهلم برقلراری ارتبلاط ممکلن اسلت »وجلود 
شلنونده، فراینلد، رفتلار، نشلانه و سلمبل، زمینله مفهوم و نسلبیت« باشلد. برقراری 
ارتبلاط می توانلد از طریلق ابعلاد متنوعلی کشلف و آشلکار شلود کله عبارت انلد از: 
ابعلاد یک سلویه یلا دوسلویه  بلودن، تفکلر یلا نبلود تفکلر، عاطفلی بلودن، هدفمنلد 
بلودن یلا عملکلرد بازتابلی داشلتن، فرا شلخصیتی و یلا درون شلخصیتی و گروهلی 
بلودن، ابعلاد ملازاد یا انبوه سلازی شلخصیتی داشلتن، ابعاد لفظلی، غیرلفظلی و پارا 
لفظلی. برقلراری یک ارتباط سلالم، اجزایی همچون فرسلتنده پیغام، کانلال، گیرنده، 

بازخلورد و صلدا را شلامل می شلود )بانلدورا1، 2016 :63(.
املروزه سلواد به عنلوان نوعلی از توانایلی ملورد نیلاز در حیلات روزملره در نظلر 
گرفتله می شلود. یونسلکو2، سلواد را به عنلوان توانایلی درک و فهلم، مفهوم سلازی، 
تعبیلر و تفسلیر، ساختار سلازی، ارتباط سلازی و محاسلبه کاربرد محتلوا در تنوعی از 
پس زمینه هلا معرفلی کلرده اسلت. به بیان سلاده، سلواد بلر دو محلور درک و فهم و 
کاربلرد عمللی در حیلات و به ویلژه در حلوزه تأکیلد دارد. به طورکللی، مفهوم سلواد، 
در قلرن اخیلر تغییرات زیادی داشلته و یونسلکو نیلز تعریف آن را چهلار مرتبه تغییر 

داده اسلت )قاسلمی و راسلخ، 2020: 5(.

1. Bandura
2. UNESCO
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در ابتلدا، سلواد بله معنلای توانایی خواندن و نوشلتن زبان مادری بلود واما بعدها 
توانایلی خوانلدن و نوشلتن زبلان دوم و توانایلی کار بلا رایانله نیلز به آن افزوده شلد. 
در مرحلله سلوم، بله تعاریلف قبلی، انواع سلواد اضافه شلد: سلواد عاطفلی، ارتباطی، 
ماللی، رسلانه ای، آموزشلی، رایانه، سلامت، رادیکال و نلژادی، اکولوژیکلی، ارتباطی، 

انلرژی و علمی )قاسلمی و راسلخ، 2020(.
سلواد ارتباطلی به عنلوان یکلی از سلوادهای ضلروری، از سلوی یونسلکو، توانایی 
برقلراری ارتبلاط بلا دیگلران و شلناخت عملیلات اجتماعی تعریف شلده اسلت. دید 
کللی از انلواع سلواد رایلج در جهلان مشلخص می کنلد کله کلیلد تملام سلواد مورد 
نظلر، بهینه سلازی درک و فهلم و کاربرد ارتباط در حوزه های مشلخص اسلت )گیل1 
و آداملز2، 110:2012(. بلرای نمونله در سلواد پایله، فلرد یلاد می گیلرد کله چگونله 
از مفاهیلم در برقلراری ارتبلاط بلا سلایرین در نقش هلای فرسلتنده و گیرنلده، از 
طریق کسلب آموزش مهارت های خواندن و نوشلتن، اسلتفاده کند. در سلواد رسلانه، 
فلرد می آملوزد کله چگونله به طلور مؤثلر و بالقلوه، بلا رسلانه ارتبلاط برقلرار کنلد و 
یلا از طریلق آن، کیفیلت زندگلی خلود را بهبلود بخشلد. در سلواد رایانله، فلرد یلاد 
می گیلرد کله چگونله ارتبلاط مؤثلری بلا رایانله برقرار کنلد تا حیلات روزملره اش را 
بله  سلر بلرد. بله همیلن روال، با بررسلی یک ازهلر ابعاد سلواد، فلرد می توانلد روش 
بهینه سلازی و مطلوبیلت درک و فهلم و کاربلرد ارتباط را در ابعاد مختلف شناسلایی 
کند )هاسلتن299:2010،3(. بسلط و توسلعه این ابعاد، پژوهشلگر را توانمند سلاخته 
اسلت تلا سلواد ارتباطلی را در تنلوع منابلع در زمینه  هلای برقلراری ارتبلاط مطالعله 
و بررسلی کنلد و عناویلن موضوعلی را بلا شلیوه و روش موضوعلی مشلخص سلازد. 
بلا توجله بله کمبودهلای آموزش وپلرورش جمهلوری اسلامی ایلران در خصلوص 
اهمیلت دادن بله سلواد ارتباطلی، الزم اسلت تغییلر محتلوای کتاب هلای درسلی و 
یادگیلری باغلت گفتلار و ارتبلاط دهانلی و بصری در کنلار خواندن و نوشلتن، یکی 
از برنامه هلای اصللی آموزش وپلرورش باشلد. در دنیلای کرونا زده و فلج شلده اقتصاد 
املروز، به ویلژه جامعله ما ایلران، ارتبلاط با قضایلای مربوط بله این دو ملورد )بحران 
کرونایلی و اقتصادی( بسلیار مهم اسلت. در شلرایط فعلی سلبک زندگلی تغییر کرده 
و ویروسلی ناشلناخته همه چیلز را بله چاللش کشلیده اسلت. حلال، مللت آن چنانی 
سلوادی می خواهلد کله بتوانلد بلا ایلن دو بحلران مقابلله کنلد تلا ببینلد تقدیلر چه 
سرنوشلتی برایلش رقلم زده اسلت. به نظر می رسلد که برخلورداری از سلواد ارتباطی 
و مهارت هلای برقلراری ارتبلاط بلا گرانلی، ماسلک، خانه نشلینی، ریاسلت نااهلان، 

1. Gill 2. Adams 3. Huston



135
بـازنـمـایـی کـرونـا در 
بستـر تلگـرام شبکه های 
فـارسی زبـان داخلـی و 
مــــــاهـــواره ای...

بی تفاوتلی خردمنلدان، برجلام و انتخاب هلای جاهانله، می توانلد به انسلان ها کمک 
کنلد تلا رسلیدن بله گشلایش دوام بیاورند حال سلؤال این اسلت: آیا نظام آموزشلی 
ملا تغییلر در فراگیلران را به انلدازه کافلی ایجلاد کلرده اسلت تلا بتواننلد بلا همله 
مؤلفه هلای شلرایط فعللی سلازگار شلوند، یلا بلا وضعیلت فعللی سلازش می کننلد؟ 
چلرا کله بله نظلر می رسلد همله مشلکات از فقدان یلا کمی سلواد ارتباطی نشلئت 
می گیرنلد. در اینترنلت از ربیعلی، وزیلر وقلت کار و رفلاه اجتماعلی، نقلل شلده کله 
دلیلل اول طلاق در کشلور نداشلتن سلواد ارتباطلی اسلت. یلا از 20 ازدواج 18 بله 
طلاق منجلر می شلود. دغدغله کنونلی ما این اسلت کله آیا نظلام آموزشلی به اندازه 
کافلی بله مجهلز کلردن فراگیران بله سلواد ارتباطلی اهمیت می دهلد یا نله؟ اگرنه، 
الگویلی ارائله شلود تلا در برنامه درسلی فراگیلران، محتوایی بله نام سلواد ارتباطی و 

آداب معاشلرت گنجانده شلود.
درواقلع ارتباط شناسلی، یلک حلوزه دانشلگاهی مطالعاتلی اسلت که بلر کیفیت 
چگونگلی ایجلاد و اسلتفاده از پیغلام در محیلط و مطالعله پدیلده ارتباطلی تأکیلد 
دارد. هلدف از ایلن حلوزه مطالعله، توسلعه شلناخت و نظریه هلای مرتبلط بلا فرایند 
و برآوردهلای ارتباطاتلی اسلت. بلا توجله بله اهمیلت ارتباطلات در زندگلی املروز، 
جلای خاللی آملوزش این نوع سلواد، عاوه بلر آموزش وپلرورش ایران، بلکله در نظام 
آموزشلی سلایر کشلورها نیز احسلاس می شلود. اهمیت بررسلی این موضوع از آنجا 
ناشلی می شلود کله تاکنلون مطالعله  ای اختصاصلی در مورد سلواد ارتباطلی صورت 
نگرفتله و پیشلینه ادبلی اندکلی در ایلن مورد یافلت می شلود. بنابراین و بلا توجه به 
اهمیلت و جایلگاه ارتباطات در زندگی، پژوهشلگر در پی بررسلی فرایند شلکل گیری 

سلواد ارتباطلی در ملدارس آموزش وپلرورش جمهلوری اسلامی ایران بوده اسلت.

پیشینه پژوهش
مؤلفه هلای  »نقلش  عنلوان  بلا  پژوهشلی  در   )1398( هملکاران  و  خوش زبلان 
احساسلی و اخاقی سلواد رسلانه ای در توسلعه سلرمایه اجتماعی در بین شلهروندان 
تهرانلی« بیلان کرده انلد کله به منظلور بررسلی سلواد رسلانه ای، جمعیت بلاالی 18 
سلال شلهر تهران، با اسلتفاده از نمونه گیری مورد آزمون قرار گرفته اند و با اسلتفاده 
از پرسشلنامه، سله مؤلفله اعتماد، مشلارکت، احسلاس تعللق سلرمایه اجتماعی و دو 
مؤلفه اخاقی و احساسلی سلواد رسلانه ای سلنجیده شده اند. نتایج نشلان داده است 
که رابطه مسلتقیم و معناداری بین بعد اخاقی سلواد رسلانه ای و سلرمایه اجتماعی 
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وجلود دارد؛ یعنلی بلا باال رفتلن بعد اخاقی سلواد رسلانه ای، سلرمایه اجتماعی فرد 
نیلز افزایلش می یابلد. بعلد اخاقی بلر توانایلی درک و دریافلت ارزش هلای نهفته در 
پیلام رسلانه ها تأکیلد دارد. همچنیلن نتایلج رابطله مسلتقیم و معنلاداری بیلن بعد 
احساسلی سلواد رسلانه ای و سلرمایه اجتماعلی نشلان می دهلد؛ یعنلی با بلاال رفتن 

بعلد شلناختی سلواد رسلانه ای، سلرمایه اجتماعی فرد نیلز افزایلش می یابد.
تقلی زاده )1396( در پژوهشلی بلا عنلوان »اثربخشلی آملوزش سلواد رسلانه ای بلر 
دانش آملوزان در شلهر کرملان« بیلان کلرده اسلت کله بر اسلاس نتایلج، میانگیلن نمره 
کللی سلواد رسلانه ای دانش آملوزان در هر دو گلروه آزمایشلی و کنتلرل، در پیش آزمون 
2/2 از 5 بوده و در سلطح »ضعیف« قرار داشلته اسلت. با اجرای دوره آموزش، میانگین 
نملره سلواد رسلانه ای، دانش آموزان گروه آزمایش نسلبت بله گروه کنترل، بلا 99 درصد 
اطمینلان افزایلش یافتله و بله 3/65، یعنی سلطح »خوب« رسلیده اسلت. میانگین نمره 
دانش آملوزان گلروه آزمایلش در توانایی هلای سلواد رسلانه ای یعنلی، توانایی اسلتفاده از 
رسلانه، تجزیه و تحلیلل، تولیلد و ارسلال پیام هلای رسلانه ای و تفکلر انتقادی نیلز پس از 
اجلرای دوره آزمایشلی به طلور معنلاداری افزایلش یافتله اسلت. ازاین رو، می تلوان گفت 
کله آموزش سلواد رسلانه ای بلر میزان و سلطح توانایی های مرتبط با سلواد رسلانه ای در 

دانش آملوزان مؤثلر اسلت و توسلعه آن در مدارس ضلرورت دارد.
رئیسلی و هملکاران )1394( در پژوهشلی، بله بررسلی سلواد سلامت ارتباطلی 
و انتقلادي و خود مراقبتلی در بیملاران دیابتلی نلوع دو پرداختنلد. ارتبلاط آملاري 
معناداري بین سلواد سلامت کل، سلواد سلامت ارتباطی و انتقادي با خود مراقبتی 
دیلده شلد اما سلواد سلامت عملکردي بلا خود مراقبتلی در بیماران ارتباط نداشلت. 
سلواد سلامت ارتباطلی بلا رفتارهلاي خود مراقبتلی تبعیلت از رژیلم غذایلی، انجام 
فعالیلت فیزیکلی، پایلش قند خون و مراقبت از پا مرتبط بود. سلواد سلامت انتقادي 
نیلز در بیملاران بلا انجلام فعالیت فیزیکلی، پایش قند خلون، مراقبت از پلا و مصرف 
دارو ارتبلاط داشلت. بیلن سلواد سلامت ارتباطلی و مصلرف دارو و سلواد سلامت 
انتقلادي و تبعیلت از رژیلم غذایلی در آزمودنی هلا ارتبلاط آماري معناداري مشلاهده 
نشلد. از میان ابعاد مختلف سلواد سلامت، سلواد سلامت ارتباطی ، پیشگویی کننده 

بهتلري بلراي بلروز رفتارهلاي خود مراقبتلی در بیماران دیابتی شلناخته شلد. 
صلواتیلان و هملکاران )1395( در پژوهشلی بلا عنلوان »طراحلی الگلوِی آملوزش 
سلواد رسلانه ای بله نوجوانلان« اظهار داشلتند کله با توجه بله اهمیت سلنین نوجوانی 
و تمرکلز هجمه هلای رسلانه ای بر آنلان، هدف پژوهلش، طراحی الگلوی بومی آموزش 
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سلواد رسلانه ای بله نوجوانلان اسلت. یافته هلای پژوهلش نشلان می دهد کله در الگوی 
بوملی آملوزش سلواد رسلانه ای بله نوجوانلان در ایلران، دو نهلاد آموزش وپلرورش و 
صداوسلیما، نقش بسلزایی در آموزش سلواد رسلانه ای دارند. در این الگو، هدف اصلی، 
هدایلت و تربیلت نوجوانان اسلت و ملزومات آموزش سلواد رسلانه ای، شلیوه تدریس و 

محتلوای آموزشلی بلر اسلاس اهلداف اصللی و فرعی الگو، طراحی  شلده اسلت.
احملدی و پورکریملی )1392( در پژوهشلی به بررسلی سلواد فنلاوری اطاعات 
یافته هلای  پرداخته انلد.   )ISST( الگلوی  اسلاس  بلر  دبیلران   )ICTL( ارتباطلات  و 
به دسلت آمده نشلان می دهدکله متخصصلان و دبیلران، مؤلفه هلای سلواد فنلاوری 
اطاعلات و ارتباطلات را بلرای دبیلران مهلم ارزیابلی کرده انلد، همچنیلن بر اسلاس 
دیدگاه هلای آنلان در ملورد مؤلفه هلای سلواد فناوری اطاعلات و ارتباطلات در مورد 
جامعله اطاعاتلی، بیلن ابزار اطاعاتلی و مدیریلت اطاعاتی تفاوت معنلاداری وجود 
دارد )P> 0.05(، هرچنلد درخصلوص پلردازش اطاعلات تفلاوت معنلاداری بین دو 

گروه مشلاهده نشلده اسلت.
ارتباطلی  ابعلاد سلواد  بله شناسلایی  پژوهشلی  راسلخ )2020( در  و  قاسلمی 
)روش تحلیلل موضوعلی( پرداخته انلد. سلواد ارتباطلی به عنلوان یکلی از ضروریلات 
سلوادی در تعریلف »توانایلی برقلراری ارتباط مطلوب بلا دیگران و شلناخت عملیات 
اجتماعلی« معرفلی  شلده اسلت. هدف از ایلن مطالعه و بررسلی، شناسلایی و معرفی 
تم هلای اصللی و فرعلی سلواد ارتباطی و شلاخص های بالقلوه به منظور بهبلود آن در 
نظلام آموزشلی بوده اسلت. بر اسلاس یافته هلا، موضوع هلای اصلی و عملده، »ارتباط 
حسلی«، »ارتباط مشلخص  شلده« و »سلطوح ارتباطی« بلوده انلد. موضوعات فرعی 
و ثانویله بلرای ارتباط حسلی نیز آموزش سلواد در ابعلاد »بصری، شلنیداری، بویایی 
و لمسلی و چشلایی« بوده اسلت. همچنین موضوعلات فرعی برای ارتبلاط اختصاص  
یافته و مشلخص  شلده، عبلارت بودند از »بیان، نوشلتن، خواندن، زبلان بدن، فناوری 
برقلراری ارتبلاط، ارتبلاط فرهنگلی، آگاهی رسلانی، ارتباط شلراکتی، روابلط عمومی، 
روابلط بین الملللی، پژوهش هلای شلهروندی، ماللی، شلغلی، عاطفلی و ارتباطاتلی«. 
موضوعلات فرعلی در سلطوح ارتباطلی، آموزش هلای سلوادی در زمینله »ارتبلاط 
فرا شلخصی، درون شلخصی، ارتبلاط گروهلی، ارتبلاط انبلوه و ارتباط افزاینلده« بوده 
و سلرعت تغییلر در برقلراری ارتبلاط نشلان داده اسلت که ایلن موضوعات در سلواد 

ارتباطاتلی بایلد به دفعلات نزدیلک مورد بررسلی قلرار گیرند.
گلوردون1 )2020( در پژوهشلی بلا عنلوان »یلک کارآزمایلی خوشله ای تصادفی 

1. Gordon
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کنترل  شلده از تصویر بدن سلواد رسلانه ای اجتماعی و برنامه بهزیسلتی برای پسران 
و دختلران نوجلوان« اظهلار کرده انلد کله جوانان زملان قابل توجهی را در رسلانه های 
اجتماعلی می گذراننلد، ایلن املر می توانلد فرایندهلای مهلم خلود را تقویلت کنلد و 
باعلث افزایلش خطلر نارضایتلی از بلدن، اختلال در خلوردن غلذا و روحیه افسلرده 
 شلود. تلا بله املروز، پژوهش هلای اندکلی در ملورد مداخلله بلرای کاهلش تأثیلرات 
منفلی درگیلری رسلانه های اجتماعلی در پسلران و دختلران نوجلوان انجلام  شلده 
اسلت. در ایلن مقالله، پروتکلی بلرای یک کارآزمایی کنترل شلده تصادفی خوشله ای1 
از یک برنامه سلوادآموزی در چهار رسلانه اجتماعی ارائه  شلده که تهیه آن، براسلاس 
نتایلج آزمایشلی و هلدف آن، کاهلش نارضایتلی بلدن، محدودیت در رژیلم غذایی و 
راهکارهلای افزایلش عضلات بلوده اسلت. بلا 7 تلا 8 تلن از دانش آملوزان ملدارس 
متوسلطه اسلترالیا و بلا اسلتفاده از تصادفی سلازی بللوک، سلطح کاس در ملدارس 
به طورمعملول )کنتلرل( بله برنامله SoMe )مداخلله( یلا دروس سلامت اختصاص 
می یابلد. نتایلج اولیله، رضایت بدن، محدودیلت در رژیم غذایلی و راهکارهای افزایش 
عضلات و نتایلج ثانویله، عزت نفس و روحیه افسلردگی خواهد بود. شلرکت کنندگان 
ارزیابی هلا را در چهلار نوبلت انجلام می دهند ل پایله، 5 هفته پس از شلروع دوره، و 6 
و 12 ملاه پلس از شلروع دوره. تجزیه وتحلیلل نتایلج حاصل از مداخله را در مقایسله 
بلا گلروه کنتلرل مقایسله می کنلد. این مطالعه بلرای اولین بلار یک طلرح کارآزمایی 
کنترل شلده تصادفلی خوشله ای را بلرای ارزیابلی تأثیلر برنامله سلواد رسلانه های 
اجتماعلی مسلتقر در مدرسله طراحلی کلرده اسلت تا در خصلوص کاهلش تأثیرات 

منفلی رسلانه های اجتماعی بله کار رود.
پیزولی2 )2020( در پژوهشلی با عنوان سلواد رسلانه ای دیجیتالی و برنامه درسی 
مللی بلرای انگلیلس اظهار می کند کله کار برنامه درسلی فرهنگیان و سیاسلتگذاران 
در زمینله سلواد دیجیتلال در انگلسلتان، از تخصلص متخصصلان دیجیتلال ماننلد 
اطاعات،IT و کارشناسلان رسلانه غافل شلده اسلت. با توجه به فقدان شلواهد، این 
مقالله مصاحبه هلای نیمه سلاختاریافته بلا متخصصان انگلسلتان، را کله از طریق یک 
روش دفتلر خاطلرات و یلک روش مکالمله ای بلا روش فکلر بلا صلدای بلنلد تقویلت  
شلده اسلت، ملورد بررسلی قلرار می دهلد تلا نحلوه ارتبلاط آنهلا و ارزیابلی محتوای 
آنایلن را بررسلی کنلد. بلا انجام این کار، این پرسلش را مورد بررسلی قلرار می دهد 
کله سلواد دیجیتالی چیسلت و ارتقلای آن در برنامه های درسلی ملی بلرای انگلیس 
چگونله اسلت. گفتله می شلود کله توانایلی ارزیابی محتلوای آنایلن عاوه بلر اینکه 

1. RCT
2. Polizzi
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بازتابلی از ماهیلت و منشلأ اطاعلات، دانلش متنی و اسلتفاده از منابع متعدد اسلت، 
مهارت هلا و دانش هلای دیجیتاللی کاربلردی و انتقلادی در ملورد اینترنلت و محیلط 
دیجیتلال را نیلز در بلردارد. به همین ترتیلب، گفته می شلود که در برنامه های درسلی 
شلهروندی و رایانله بله منظلور ارتقای  سلواد دیجیتالی الزم اسلت تجدیدنظر شلود.

مینگوا1 و همکاران )2019( در پژوهشی با عنوان »تأثیر داشتن سواد رسانه ای بر 
نگرش مثبت به فعالیت های پوستی مناسب برای مبارزه با سرطان پوست« بیان داشتند 
که آموزش سواد رسانه ای یک راهکار جدید برای کاهش اثرات مضر پیام های رسانه های 

اجتماعی در مورد برنزه شدن است که از عوامل سرطان پوست محسوب می شود.
مارتلا2 و هملکاران )2017( در پژوهشلی بلا عنلوان »کملک سلواد رسلانه ای به 
یادگیلری زبلان ملادری بله جوانلان پناهنلده« اظهلار کرده انلد کله پژوهش نشلان 
می دهلد کله دانشلجویان مهاجلر و پناهنلده از بله کارگیلری زبان های ملادری خود 
در آملوزش بهره منلد می شلوند. بلا ایلن حال در عملل، پژوهشلگران به نلدرت مورد 
بررسلی قلرار می گیرند  و معلملان غالباً دریافتلن راه هایی برای اسلتفاده از زبان های 
بوملی دانش آملوزان پناهنلده خلود به عنلوان منابعلی کله باعلث ترغیلب توسلعه 
زبان هلای بوملی و همچنیلن زبلان و سلواد دانشلگاهی در زبلان جدیلد می شلود، 
تلاش می کننلد. ایلن پلروژه اکتشلافی در مقیلاس کوچلک، یلک واحلد آموزشلی 
درسلی 5 روزه را در خصلوص سلواد رسلانه ای انتقلادی و ابتلکاری را بله کار بلرد، و 
سلپس بررسلی کلرد کله چگونله این املر به عنلوان زمینله ای بلرای زبان ملادری و 
توسلعه سلواد انگلیسلی مفیلد بوده اسلت. شلرکت کنندگان 14 مهاجر تلازه  وارد به 
امریلکا، از سلومالی، کنیلا، جیبوتی و اتیوپی و همه از گویندگان سلومالیایی و دارای 
تجربیلات رسلمی در ملدارس رسلمی و محلدود بودند. بله لحاظ سلطح مهارت های 
سلواد چاپلی نیلز اغللب متفلاوت بودنلد. بااین حلال به عنلوان مهاجلر، بیشلتر از 
رسلانه های اجتماعلی بلرای تعاملل بلا دیگلران به صلورت محللی و جهانی بله زبان 
هلای مختللف، شلفاهی یا کتبی اسلتفاده می کردند. همان گونه که شلرح داده شلد، 
تاش هلای ملا بلرای تقویت ارتبلاط همکار با همسلاالن بله زبان سلومالی، منجر به 
تعاملل چندزبانله در طیف وسلیعی از اهداف اجتماعی و دانشلگاهی در کاس شلد. 
ایلن یافته هلا نشلان می دهلد کله چگونله اسلتفاده در کاس از تحلیلل رسلانه های 
اجتماعلی درکاس می توانلد بله تحقیق اهلداف یادگیری سلواد چندزبانله و )مهم( 

کملک کند.

1. Mingoia
2. Martha
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چارچوب نظری پژوهش
تعریف سواد

سلواد در تعاریلف اولیله بیشلتر به عنوان یک ضرورت شلناخته می شلود: سلواد 
ضلروری ، تعریفلی اولیله از فهلم عائم اختصاری معنادار اسلت و اینکله مردم برای 
ارتبلاط اولیله بلا هلر کلس از ایلن عائلم و ایده هلا اسلتفاده می کننلد. ایلن عائم 
ترکیبلی از تجربیلات فلرد در طلول زندگلی اسلت کله آمیختلن آنها بلا آموزه های 
دیگلر تجربیلات مهارتلی را ایجلاد می کنلد و ایلن آموخته هلا همراه بلا آموزش های 
بعلدی، سلواد ضلروری را که همان دانسلته های علملی و تجربی فرد اسلت، در وی 

به وجود ملی آورد. 
هماننلد آملوزش خوانلدن کله عبلارت اسلت از ترکیبلی اسلت از تجربیلات و 
شلنیده های هلر فلرد به اضافله گویلش اولیله زندگلی و توسلعه خوانلدن و نوشلتن 
مدرسله ای او کله مهلارت خوانلدن را ایجلاد می کنلد. ارائه دهنلدگان ایلده سلواد 
ضلروری معتقدنلد که آموزش سلواد ضروری بایلد بدون در نظر گرفتن مشلخصات 
ذهنلی و فیزیکلی افراد در سلن مشلخصی همانند سلایر افراد جامعه، اعلم از عادی 
و ویلژه آغلاز شلود. همله افلراد می توانند با توجه بله گنجایش ذهنلی و فکری خود 

از آن بهره منلد شلوند.
ایلن سلواد باعلث تغییراتلی در رفتلار و افلکار فلرد می شلود و ماحصلل ایلن 
تغییلرات، پیشلرفت اجتماعی و ذهنلی او را در پی دارد )ابراهیلم زاده، 1384 :55(. 
سلواد در معنلای فارسلی، در زبان هلای اروپایلی و در تحلول تاریخلی مفهلوم خود 
در فرهنلگ ایرانلی، عموملاً با قابلیت »خواندن« و »نوشلتن« انطباق داشلته اسلت؛ 
یعنلی نخسلتین مهارت هایلی کله دولت هلای مللی از آغلاز ایجلاد، خلود از افلراد 
تابلع خلود می خواسلته اند )دانلای  طوسلی و کیامنلش، 88:1388(. ایلن از تعبیلر 
سلواد همگانی، بیشلتر برای یادگیری خواندن، نوشلتن اماو حسلاب کردن اسلت. 
ایلن یادگیلری نیلز  بلرای خوانلدن کتاب هلای مختلف علملی، ادبی، للذت بردن از 

کلملات و داسلتان های درون کتاب هاسلت. 
وقتلی شلخص دیگلری کتاب هلا را بلرای فلرد می خوانلد او نیلز مایلل اسلت 
چشلم خلود را بلا خوانلدن و للذت بردن از کلملات بله روی دنیای کتاب بلاز کند و 
ایلن راهلی بلرای ورود علملی بله اجتماع و تقسلیم تجربیات سلوادی با دوسلتان و 

همکاسی هاسلت )ابراهیلم زاده، 1384: 60(.
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ویژگی های تعریف یونسکو از سواد
1.  سلواد دارای کاربردهایلی اسلت، ازجملله ارتبلاط و بیان از طریق رسلانه های 

مختلفلی کله ملردم از آنهلا به عنلوان یک وسلیله اسلتفاده می کنند.
2. سلوادآموزی فراینلدی افزایشلی اسلت که افراد بلا زمینه های خلاص و اهداف 

خلاص، در راه آن تلاش می کنند.
3. سلواد شلامل یک رشلته مداوم از یادگیری اسلت که در آن سلطح مهارت های 

مختللف اندازه گیری می شلود.
4.  مهلارت خوانلدن و نوشلتن یک مهارت اساسلی اسلت که متأسلفانه برخی از 
کلودکان آن را کسلب نمی کننلد. کمبلود عواملی ماننلد معلم و زمان انلدک آموزش 
و در کنلار افزایلش عظیلم اطاعلات، گسلترش اینترنلت و به تبلع آن، فرصت هایلی 
کله ایجلاد می شلود، بحلث سلواد را مطلرح می کنلد؛ به ایلن بایلد مفهوم سلواد باید 
در بیلن دانش آملوزان بله دلیلل ارتبلاط زیادی که بلا دنیای مجلازی دارنلد، نهادینه 

شود. 
کلودکان بسلیاری در جهلان شلانس برخلورداری از سلواد را دارنلد. در زمانی که 
تحلوالت اجتماعلی به سلرعت در حلال وقلوع اسلت تقاضلای رو بله افزایشلی بلرای 
اسلتفاده از سلواد نوشلتاری در بیلن دانش آملوزان و یادگیلری ایلن مهلارت وجلود 
دارد. در بعضلی از کشلورها بلا اینکله دانش آملوزان سلال ها بله مدرسله می رونلد و 
دارای کاس و معللم هسلتند، همچنان در ایلن زمینه مشلکل دارند. دانش آموزان در 
تملام دنیلا نیلاز دارند تلا مهارت های سلوادآموزی را کسلب کنند و بتواننلد اطاعات 

پیرامونلی خلود را رصلد، انتخلاب و تجزیه وتحلیلل کننلد )یونسلکو، 2020(.

معیار بین المللی1 در زمینه سواد 
معیار بین المللی در زمینه سواد شامل 4 سطح است )یونسکو، 1388(:

یافتلن و بازیابلی اطاعلات، سلاختن منابلع، اسلتنتاج و تفسلیر متن هلا، اتصلال 
ایده هلا بله یکدیگلر بلرای توضیح و تفسلیر دالیل: بنابرایلن مهارت های سلواد مهم و 
ضلروری هسلتند، به ویژه در سلنین پاییلن، پژوهش ها نشلان می دهلد دانش آموزانی 
کله در سلنین پاییلن مدرسله از پیشلرفت خوانلدن و نوشلتن عقب مانده انلد بعدهلا 
بله دلیلل پیچیدگلی و گسلتردگی مطاللب درسلی در یادگیلری دچلار مشلکات 

قابل توجهلی می شلوند )مورفلی2010،2 : 32(.

1. PIRLS
2. Murphy
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انواع سواد
ازجملله سلوادهای مفیلد و ملدرن می تلوان به سلواد فرهنگلی، سلواد اجتماعی، 
سلواد سیاسلی، سلواد رسلانه ای، سلواد خبری، سلواد تبلیغاتی، سلواد علمی، سلواد 
اطاعاتلی، سلواد بصلری، سلواد هنری، سلواد تحلیلی، سلواد محیط زیسلتی، سلواد 

انتقلادی، سلواد خواندن، سلواد فنلاوری و... اشلاره کرد؛ 

سوادآموزی اجتماعی
 سلواد اجتماعلی عبلارت اسلت از رشلد و پلرورش ظرفیت هلای افلراد و گروه ها 
بلرای مشلارکت، تصمیم گیلری و عملل آگاهانله و مسلئوالنه در زندگلی اجتماعلی، 
سیاسلی، اقتصلادی و فرهنگلی. ایلن آگاهانه شلامل حقوق انسلانی، رشلد مسلتمر و 
همه جانبله اخلاق و ارزش هلا، صللح و مسلالمت جویی، برابلری اجتماعلی و حرملت 
نهلادن به تفاوت هاسلت. سلواد اجتماعلی اهمیت اساسلی در زندگی دارد، زیلرا افراد 
جامعله بایلد یلاد بگیرنلد کله به نحلوی مؤثلر در بهبود بخشلیدن بله املور گوناگون 
جامعله محللی، مللی و جهانلی مشلارکت کننلد. یکلی از ویژگی های جهلان معاصر، 
برجسلتگی و محوریلت انسلان و موضوع هلای مرتبلط بلا او در کلیله عرصه هاسلت؛ 
یعنلی برخلاف دنیلای قدیلم انسلان در دنیای معاصلر، فاعل شناسلایی اسلت که با 
کملک عللم، عملل و تجربه قدم به شناسلایی طبیعلت و خود می گلذارد و در این راه 
ملرزی نمی شناسلد. از طلرف دیگلر انسلان ها رابطه هلای خلود را بر اسلاس اراده آزاد 

و عقانلی تنظیلم می کنند )نیللی احمدآبلادی و هملکاران، 1393 :53(.

سواد سیاسی
سلواد سیاسلی بله معنلای پلرورش فضایلل، دانش هلا و مهارت هلای ملورد نیلاز 
بلرای مشلارکت سیاسلی اسلت. سلواد سیاسلی، افلراد را بلرای مشلارکت فعاالنه در 
فراینلد بازسلازی، اصلاح و بهبلود آگاهانله جامعه خویش آملاده می سلازد )گاتمن1، 
2018: 72(. از نظلر سلول، تربیلت سیاسلی فراینلدی اسلت کله ناظلر بلر تغییلر 
نگرش هلای سیاسلی افلراد و افزایلش مهارت های مشلارکتی ، قابلیت هلای اجتماعی 
و ارزشلگذاری های آنان نسلبت به حقوق سلایر شهروندان است )سلول2، 66:2017(. 
در تربیلت سیاسلی علاوه بر اینکله افراد جهت گیری های سیاسلی خود را نسلبت به 
جامعله کسلب می کننلد، ارزش های سیاسلی و اجتماعی نیز از نسللی به نسلل دیگر 

منتقلل می شلود )امینلی و هملکاران، 1388: 47(.

1. Guttmann
2. So ule
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سواد رسانه ای
هلدف سلواد رسلانه ای ایلن اسلت کله بله ملردم کملک کنلد تلا به جلای آنکله 
شلوند؛  تبدیلل  فرهیختله  شلهروندانی  بله  باشلند،  فرهیختله  مصرف کنندگانلی 
بنابرایلن بله دنبلال راهلی بلرای امتلداد دادن مردم سلاالری در جامعله ای اسلت که 
مفهلوم مردم سلاالری به طلور مبسلوط، تعریلف و نوشلته  شلده باشلد )اشلرفی ریزی 
و هملکاران، 1392(. رسلانه های گروهلی بلا کاهلش محتلوای آموزشلی و افزایلش 
ترویلج رفتارهلای بزهکارانله، سلامتی جسلمی و روحلی افلراد را تهدیلد می کننلد. 
آنهلا به طلور گسلترده و بلا پشلتیبانی سلرمایه های دولتلی تاخت وتلاز می کننلد و با 
ترفندهلای پیگیرانله ازسلرمایه گذاری بلر روی گسلترش »سلواد رسلانه ای« ممانعت 
بله عملل می آورنلد )صلواتیان و هملکاران، 59:1395(. سلواد رسلانه ای کله تاکنون 
مراحل مختلفی را پشلت سلر گذاشلته، امروزه بیشلتر تحت تأثیر رسلانه های تعاملی 
اسلت، در سلال های اخیلر اختراع رایانله و به تبع آن، پیدایش شلبکه جهانی اینترنت، 
انقابلی را درزمینله تبلادل اطاعلات پدیلد آورده و جهان را در آسلتانه شلکل گیری 
نلوع تلازه ای از رسلانه های ارتباطلی بله نلام رسلانه های متعامل قلرار داده اسلت که 
آن را توانایلی دسترسلی و اسلتفاده از رسلانه ها، تحلیلل و ارزیابلی، تولیلد و ارتباط با 

پیام هلای رسلانه ای و تفکلر انتقلادی می نامنلد )تقلی زاده، 1396(.

سواد خبری
می کنلد:  تعریلف  این گونله  را  خبلری  سلواد   )2011( مک کورمیلک1  بنیلاد 
اعتبلار  دربلاره  قضلاوت  بلرای  انتقلادی  تفکلر  مهارت هلای  به کارگیلری  »توانایلی 
اخبلار و گزارش هلای خبلری و منابلع اطاعاتلی. سلواد خبلری، شلهروندان را قلادر 
می سلازد تلا مصرف کننلدگان و نیلز تولیدکننلدگان هوشلمند اطاعلات مبتنلی بلر 
حقیقت باشلند.« بر اسلاس مطالب آموزش داده  شلده در دانشلگاه اسلتونی بوروک، 
سلواد خبلری عبلارت اسلت از: »توانایی اسلتفاده از مهارت هلای تفکر انتقلادی برای 
ارزیابلی و قضلاوت در خصلوص اعتبلار و باورپذیلری گلزارش خبلری کله از طریلق 
رسلانه های چاپلی، تلویزیون یا اینترنت دریافت می شلود.« سلواد خبلری در حقیقت 

زیرمجموعله سلواد رسلانه ای اسلت )فلسلفی و سللیمی، 1399: 36(.

سواد خواندن
انجملن بین الملللی ارزشلیابی پیشلرفت تحصیلی2سلواد خواندن را تحلت عنوان 

1. Mackcormik
2. IEA
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»مهلارت توانایلی درک و اسلتفاده از صورت های مختلف نوشلتاری ملورد نیاز جامعه 
یلا ارزشلمند بلرای افلراد« تعریف کرده اسلت. »کودک دارای سلواد خوانلدن« ازنظر 
ایلن مؤسسله، فلردی اسلت کله توانایلی درک معنلای متلون مختللف را دارد و از 
خوانلدن،  بلرای یادگیلری و شلرکت در اجتملاع خواننلدگان در مدرسله و زندگلی 

روزملره اسلتفاده می کنلد )ملکلی و احملدی، 1392 :73(. 

سواد ارتباطی
سلواد ارتباطی به عنوان یکی از سلوادهای ضروری در یونسلکو به عنلوان »توانایی 
برقلراری ارتبلاط مؤثلر بلا دیگلران و دانسلتن آداب اجتماعی« مطرح  شلده اسلت. با 
ملروری بلر مبانلی حلوزه »ارتبلاط« می تلوان دامنله بسلیار وسلیع تری را شناسلایی 
کلرد کله به مثابله چتری، اغلب سلوادهای مطرح  شلده در سلال های اخیر را پوشلش 
می دهد. هسلته مرکزی کلیه مسلائل و مشلکات دنیوی، ناتوانی انسلان در برقراری 
ارتبلاط بلا دیگلران بله شلیوه مطللوب اسلت )لوتانلز، ترجمله طاهلری و شلعبانی، 
1398 :110(. تماملی انسلان ها ناگزیلر از برقلراری ارتبلاط هسلتند. انسلان از بلدو 
خلقلت تلا لحظله ملرگ در جریلان ارتباط قلرار دارد. افلراد معتقد به زندگلی پس از 
ملرگ نیلز، بله دنبلال دسلتیابی بله ارتبلاط باارزش تلری در دنیلای پلس از مرگ اند 

)قاسلمی و هملکاران، 55:1399(. 
در پژوهلش قاسلمی و راسلخ بلا عنلوان شناسلایی ابعلاد سلواد ارتباطلی )روش 
تحلیلل موضوعلی( بلا ملروری بلر انلواع سلوادهای مطلرح  شلده در جهان مشلخص 
شلد کله محور کلیدی اغللب آنها، بهینه سلازی »درک و کاربرد ارتبلاط« در حوزه ای 
خلاص اسلت. بلرای نمونله در سلواد پایله، فلرد بلا مهلارت خوانلدن و نوشلتن یلاد 
می گیلرد چطلور از مفاهیلم برای برقلراری ارتباط بلا دیگران در نقش های فرسلتنده 
و گیرنلده اسلتفاده کنلد. در سلواد رسلانه نیلز می آموزد چطور با رسلانه یلا از طریق 
رسلانه، ارتبلاط مؤثلر و فعاالنله ای در راه بهبلود کیفیلت زندگلی خلود برقلرار کنلد. 
در سلواد رایانله فلرد، راه هلای ارتبلاط مؤثلر بلا رایانله را بلرای اجلرای املور زندگلی 
روزملره می آملوزد. بله همیلن نحلو با مرور هلر یلک از ابعاد سلواد، می تلوان رویکرد 
بهینه سلازی »درک و کاربلرد« ارتبلاط در حوزه هلای مختللف را شناسلایی کلرد. بلر 
ایلن اسلاس، بهتریلن تعریلف سلواد ارتباطلی بلر »توانایلی درک و کاربلرد مفاهیلم 
ارتباطلی بلرای انجام فعالیت هلای روزمره در زندگی انسلان« تأکیلد دارد )6:2020(.
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مؤلفه های سواد ارتباطی
بلر اسلاس پژوهلش قاسلمی و راسلخ )2020( سلواد ارتباطلی دارای سله مؤلفه 
اصللی »ارتبلاط مبتنلی بلر حلواس« »ارتبلاط تخصصلی« و سلطوح ارتبلاط اسلت. 
شلکل1 الگلوی برآملده از این پژوهلش و مفهوم سلواد ارتباطی بر اسلاس مؤلفه های 

تشلکیل دهنده آن را نشلان می دهلد.

شکل1. ابعاد سواد ارتباطی )قاسمی و راسخ،2020(
Figure 1. Dimensions of communication literacy (Ghasemi & Rasekh, 2020)

سواد ارتباطی

ارتباط مبتنی بر حواس

ارتباط تخصصی

سطوح ارتباط

در ادامله پژوهلش، ابعلاد این مؤلفه ها مشلخص شلدند. مؤلفه »ارتبلاط مبتنی بر 
حلواس« شلامل پنلج بعلد مهارت های »نلگاه کردن، گلوش دادن، بوییدن، چشلیدن 
و لملس کلردن« بلود، مؤلفله »ارتبلاط تخصصی« شلامل مهارت های»سلخن گفتن، 
خوانلدن، نوشلتن، زبان بلدن، فناوری های ارتباطلی، ارتباط بین فرهنگلی، تبلیغاتی، 
ارتباطلات سلازمانی، روابلط عمومی، روابلط بین الملل، حقوق شلهروندی و هیجانی« 
تشلخیص داده شلد و مؤلفله »سلطوح ارتبلاط« ، ابعلاد »درون فلردی، بین فلردی، 

گروهلی، جمعلی و فرا فلردی« را در برگرفت )قاسلمی و راسلخ، 2020(. 

عناصر مؤلفه ارتباط مبتنی بر سواد
اصلی تریلن  به عنلوان  پنجگانله  اصللی  حلواس  تربیلت  اهمیلت  بله  توجله  بلا 
مدخل هلای ورودی پیلام بله وجلود انسلانی، در ادامله ارتبلاط مبتنلی بر حلواس به 

شلرح جلدول 1 ارائله شلده اسلت:
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جدول 1. انواع عناصر مؤلفه ارتباط مبتنی بر حواس در سواد ارتباطی
Table 1. Types of Sense-Based Communication Component Elements in 

Communication Literacy
توضیحانواعردیف

توانایی درک و کاربرد مفاهیم و نشانه های دیداری در ارتباطسواد بصری1
توانایی درک و کاربرد مفاهیم و نشانه های صوتی در ارتباطگوش دادن2
توانایی درک و کاربرد مفاهیم و نشانه های بویایی در ارتباطبوییدن3
توانایی درک و کاربرد مفاهیم و نشانه های چشایی در ارتباطچشیدن4
توانایی درک و کاربرد مفاهیم و نشانه های لمسی در ارتباطلمس کردن5

عناصر مؤلفه ارتباط تخصصی
همان طلور کله اشلاره شلد، اغللب سلوادهای مطلرح  شلده تخصصلی، رویکردی 
ارتباطلی داشلته اند. انلواع ایلن سلوادها و ارتباط هلا در جلدول 2 ارائله شلده اسلت:

جدول 2. انواع عناصر مؤلفه ارتباط تخصصی در سواد ارتباطی
Table 2. Types of specialized communication component elements in 

communication literacy
توضیحانواعردیف

توانایی درک و کاربرد مفاهیم برای انتقال شفاهی پیامسواد سخن گفتن1
توانایی درک و کاربرد مفاهیم برای انتقال نوشتاری پیامسواد نوشتن2
توانایی درک و کاربرد مفاهیم برای دریافت پیام نوشتاریسواد خواندن3
توانایی درک و کاربرد عائم بدنی در انتقال و دریافت پیامسواد زبان بدن4
توانایی درک و کاربرد فناوری های ارتباطی در برقراری ارتباط مؤثرسواد فناوری ارتباطی5
توانایی درک و کاربرد تشابه ها و تفاوت های فرهنگی مؤثر در سواد ارتباط بین فرهنگی6

ارتباط
توانایی درک و کاربرد محتوای تبلیغاتی در انتقال و دریافت پیامسواد تبلیغاتی7
توانایی درک و کاربرد راه های ارتباط درون سازمانی و استفاده سواد ارتباط سازمانی8

مؤثر از آنها
توانایی درک و کاربرد راه های برقراری ارتباط با مخاطب سواد روابط عمومی9

کلیدی برای خوشنامی فردی و سازمانی
توانایی درک و کاربرد راه های برقراری ارتباط با افراد و سواد روابط  بین الملل10

سازمان های بین المللی مرتبط
توانایی درک و کاربرد حقوق حاکم بر انواع ارتباط در جامعه و سواد حقوق شهروندی11

استفاده مؤثر از آنها
توانایی درک و کاربرد مدیریت هیجان خود و دیگران در روابطسواد هیجانی12



147
بـازنـمـایـی کـرونـا در 
بستـر تلگـرام شبکه های 
فـارسی زبـان داخلـی و 
مــــــاهـــواره ای...

عناصر مؤلفه ارتباط در سطوح مختلف
انسلان در فرایندهلای ارتباطلی در سلطوح مختلفی ماننلد، »با خود، بلا دیگری، 
بلا گلروه، بلا تلوده از طریق اطاع رسلانی جمعی، انلواع املور به غیراز انسلان« ارتباط 
برقلرار می کنلد. للزوم توجه و تربیت مناسلب برای هلر یک از سلطوح ارتباطی باعث 
شلده اسلت تا ذیل مؤلفه »ارتباط در سلطوح مختلف« به شلرح جدول 3 ارائه شلود 

)برکلو و همکاران، ترجمه ایلزدی و اعرابی،1392(:

جدول 3. انواع عناصر مؤلفه ارتباط در سطوح مختلف در سواد ارتباطی
Table 3. Types of communication component elements at different levels 

in communication literacy
توضیحانواعردیف

توانایی درک و کاربرد مفاهیم و ارتباط مطلوب با خودسواد ارتباطی درون فردی1
توانایی درک و کاربرد مفاهیم و ارتباط مطلوب با فردی دیگرسواد ارتباطی بین فردی2
توانایی درک و کاربرد مفاهیم و ارتباط مطلوب با گروهسواد ارتباطی گروهی3
توانایی درک و کاربرد مفاهیم ارتباط مطلوب با رسانه های سواد ارتباط  جمعی4

جمعی
الف. ارتباط متافیزیکیسواد ارتباط فرا فردی5

ب: ارتباط با حیوان
ج: ارتباط با گیاه

د: ارتباط با وسایل

سواد سخن گفتن
در کاس درس برقلرار نشلدن ارتبلاط کاملی مؤثلر بیلن معللم و دانش آملوز یا 
دانشلجو می توانلد فاجعله آخریلن باشلد؛ فاجعله ای کله از دید ملا پنهلان می ماند و 
عامل برخی از مشلکات تحصیلی می شلود. از سلوی دیگر، کلمات برای افراد معانی 
مختللف دارنلد ) معانلی کلملات در وجلود آنها نیسلت، معانی در ما هسلتند(. سلن، 
میلزان تحصیلات و زمینه  فرهنگلی ازجمله متغیرهای شناخته شلده ای هسلتند که 
بلر زبانلی که شلخص صحبلت می کند و معنلی معینی که بله کلمات خلود می دهد، 
اثلر می گذارنلد. زبلان یک سیاسلتمدار با زبلان یک فرد عادی بسلیار متفاوت اسلت. 
بعضلی از کلملات و عبارت هلا، کارکردهای متفاوتلی دارند که اسلتفاده از آنها نیاز به 
توضیلح دارد. معللم هملواره بایلد تاش کنلد تا از برقلراری ارتباط کاملی مؤثر بین 
خود و دانشلجویان مطمئن شلود )برکلو و همکاران، ترجمه ایلزدی و اعرابی،1392(. 
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هنگامی کله فلردی بله طلور شلفاهی بلا دیگلری ارتبلاط برقلرار می کنلد، رابطله بلا 
سلخن گفتن میان آنها شلکل می گیرد. سلخن گفتن در انسلان وابسلته به دسلتگاه 
صوتی اسلت. انسلان به وسلیله دسلتگاه صوتلی صداهای قابل شلنیدن تولیلد می کند 

)برکلو و هملکاران، ترجمه ایلزدی و اعرابی،1392(.
سلخن گفتلن چیلزی فراتلر از تولیلد صلوت و مسلتلزم درگیلری فلرد از نظلر 
جسلمی، عاطفی و اجتماعی اسلت. این مهارت در محیط »خانواده،مدرسله، جامعه« 
آموختله گرفتله می شلود. هلر فلرد سلخنگو، یلک نقلش ارتباط گلر دارد و در فرایند 
ارتباطلی در جایلگاه فرسلتنده پیام قلرار می گیرد. در ایلن نوع ارتباط از زبلان با رمز 
کاملی و به طلور شلفاهی اسلتفاده می شلود. از مزایای این ارتباط »سلاده، مسلتقیم 
و کم هزینله بلودن« آن اسلت. سلخن گفتن با توجه بله مخاطب می تواند شلکل های 

گوناگونی داشلته باشلد)جدول 4( )قاسلمی و همکاران، 1399(.

جدول 4. انواع سخن گفتن
Table 4. Types of speaking

توضیحمخاطبردیف
سخن گفتن فرد با خودشخود فرد1
به شکل مکالمه گفت وشنود یا سخنرانی یک طرفه با یک نفر دیگربا فرد دیگر2
سخن گفت برای جمع دوستان، کاس یا همایشبا چند نفر محدود3
سخن گفتن از طریق رادیو و یا تلویزیونبا جمع نامحدود4
مانند خدا، روح یا موجودات متافیزیکی در شرایطی چون دعا و نمازبا نادیده ها5
جمات دستوری یا عاطفی به حیوانبا حیوانات6
ناز کردن و درد دل کردن با گیاهانبا گیاهان7
سخن گفتن با خودرو یا وسایل مورد عاقه فردبا اشیا بی جان8

سواد ارتباط بین فرهنگی
کسلانی کله ارتبلاط مؤثرتلری بلا افلراد مختللف از فرهنگ هلای مختللف دارند، 
از هلوش فرهنگلی باالتلری برخوردارنلد، ایلن ظرفیلت در گلرو یلک توانایلی قابلل 

اکتسلاب، بلا عنلوان »سلواد ارتبلاط بیلن فرهنگی« اسلت. 
سلواد ارتبلاط بیلن فرهنگلی، تاشلی آگاهانه بلرای برقلراری ارتباط بلا توجه به 
شلناخت فرهنلگ خلود و طرف مقابلل، با تأکید بر اسلتفاده از ظرفیت های مشلترک 
طرفیلن اسلت )آلفلرد جلی، ترجمله فیضلی و هملکاران، 1384(. هنلگام ارتبلاط 
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افلرادی از فرهنگ هلای مختللف بلا یکدیگر، در اغللب موارد فرض آنها مشلابهت های 
فکلری و رفتلاری دیگلران بلا خودشلان اسلت. این بلاور با فلرض غلط منجر بله بروز 
چالش هایلی بلرای برقلراری ارتبلاط مؤثر خواهد شلد. سلواد ارتباط بیلن فرهنگی بر 
انلواع الگوهلای ارتباطلی تأثیرپذیر از فرهنگ اشلاره دارد )آلفرد جلی، ترجمه فیضی 

و همکاران، 1384(.

اهمیت برقراری ارتباط )پیام های غیرکالمی(
گاهلی اوقلات یلک ایملا، یک اشلاره، یک لبخنلد، یک اخلم و یا هر نلوع حرکت 
دیگلری از اعضلای بلدن می توانلد پیام دهنده باشلد. ایلن مطلب بیانگر این اسلت که 
هیلچ نلوع بحلث ارتباطلی، بدون ارتبلاط غیر گفتلاری کاملل نخواهد بلود. ارتباطات 
غیلر گفتلاری شلامل حرکت اعضلای بدن، تغییلر آهنگ صلدا، تغییر قیافله و فاصله 

بیلن پیام دهنلده و پیام گیرنده اسلت )بیدارمغلز، 1394 :57(.

اهمیت برقراری ارتباط) اعتماد کردن(
کلردار یلا عملل فلرد می توانلد موجلب اعتملاد شلود. زبلان عملل یلا کردار بسلی 
مغایلر  او  بلا گفتلار  رفتلار معللم در کاس  اسلت. در صورتی کله  از گفتلار  گویاتلر 
باشلد، موجلب سللب اعتملاد دانشلجویان خواهد شلد. از طرفلی اگر معللم می خواهد 
دانشلجویان بله او اعتملاد کننلد، باید او نیز به آنلان اعتماد کند و مدام درصدد کشلف 
نقلاط ضعف شلان بلرای سللب اعتملاد از آنان نباشلد. هنلگام صحبت کلردن و دیگری 
را ملورد خطلاب قلرار دادن، بایلد متوجله نلوع احساسلات طرف بلود. کاربلرد برخی از 
واژگان، عبارت هلا و اصطاحلات به گونله ای اسلت کله فلرد یلا برخلی از افلراد، آن را 
توهین آمیز می دانند و موجب سللب اعتمادشلان می شلود )الل و نکودوسلت، 1391(.

انواع ارتباطات مؤثر 
 در زمینله انلواع ارتبلاط مؤثلر دیدگاه هلاي زیلادي مطلرح  شلده اسلت کله در 
ادامله یلک دیلدگاه کلي تلر به صلورت خاصله بیلان مي شلود )مجیلدي قهلرودي و 

جوادیله،30:1390(:
- ارتبلاط بین فلردی1 کله بیلن دو نفلر و به شلکل معملول چهره به چهلره برقرار 
می شلود. در ایلن نلوع ارتبلاط انلواع پیام هلای کاملی و غیرکاملی منتقلل خواهلد 

. شد
1. interpersonal communication
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- ارتبلاط گروهلی1 کله در آن یلک نفلر بلا چنلد نفلر ارتبلاط برقلرار می کنند تا 
پیلام خلود را منتقلل کننلد. سلخنرانی برای یک گلروه از افراد نمونه شلناخته  شلده 

این نلوع ارتباط اسلت.
- ارتباط جمعلی2 کله در آن انتقلال پیلام به تعداد زیلادی از افلراد و در یک زمان 
صلورت می گیلرد و انتظلار ملی رود در گیرندگان پیام، معناي مشلابه بلا معنای مورد 
نظلر فرسلتنده پیلام ایجلاد شلود. نمونله ارسلال اطاعلات، ایده هلا و برداشلت ها از 
طریلق وسلایل ارتباطلی و دریافلت آن از جانب تعداد زیلادی از افلراد در یک زمان را 
در رادیلو، تلویزیون، روزنامه، مجله و سلایر رسلانه های جمعی مکتلوب و غیر مکتوب، 
می تلوان دیلد. در ارتباط جمعلی، ویژگی هایلي وجلود دارد کله آن را از انلواع دیگلر 

ارتبلاط مجلزا می کنلد. این ویژگی هلا عبارت انلد از )سلوپو3، 21:2018(: 
- گیرنلدگان پیلام در ارتباط جمعلی، بله نسلبت زیلاد، نامتجانلس و ناشلناس 

 . هستند
- انتشار پیام به سرعت اتفاق می افتد. 

- اکثلر پیام هلا بله نحلوی زمان بندی می شلوند کله همزملان به اکثلر مخاطبان 
برسند.

- ارسال پیام در یک ارتباط جمعی، نوعی تکثیر پیام را موجب می شود.
- هزینه دریافت پیام برای مخاطب چندان زیاد نیست )سوپو، 2018(.

نظریه های ارتباطی
SET نظریه تبادل اجتماعی

نظریله تبلادل اجتماعلی دیلدگاه جامعه شلناختی توضیح دهنلده تغییلر و ثبلات 
اجتماعلی به عنلوان فراینلد تبلادالت مذاکلره شلده بیلن طرفیلن اسلت. SET بیلان 
ملی دارد تملام، ارتباطلات انسلانی بلا اسلتفاده یلک تحلیلل ذهنلی و درونی سلود ل 
زیلان و مقایسله گزینه هلای مختللف جایگزیلن شلکل می گیلرد. این نظریله تلفیقی 
از یافته هلای اقتصادی و روان شلناختی در چارچوب قدرتمند جامعه شلناختی اسلت. 
SET تجللی بسلیاری از فرضیه هلای سلاختارگرایی و نظریله انتخلاب عقانلی اسلت 
)گاربلا4 و هملکاران، 76:2018(. نظریله تبلادل اجتماعی ریشله در نظریله اقتصادی 
دارد کله از سلوی تیلبلاوت5 و کللی6 بلرای بررسلی روان شناسلی اجتماعلی گروه هلا 
دسلت کاری شلده اسلت. ایلن نظریله بلر ادارکات مرتبلط با سلود و زیان هلای روابط 
بلا افلراد و کارکردهلای آنها برای رضایلت از ارتباط متمرکز اسلت. مقایسله مؤلفه ای 

1. group communication
2. mass communication

3. Sopow
4. Garba

5. Thibaut 
6.  Kelley
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مهلم از تبادل اجتماعی اسلت و اسلتانداردهایی را برای نحوه قضلاوت در مورد روابط 
فراهلم می آورد. اسلتانداردهای مقایسله ای کامًا فلردی و ذهنی هسلتند و بین افراد 
و گروه هلا یلا حتلی در ذهلن یلک فلرد بلرای افلراد مختللف، متفاوت انلد )پرادلی1 و 

هملکاران، 255:2018(.

ارتباطات اجتماعی در بستر نظریه تبادل اجتماعی
SET شلامل نکاتلی در ملورد ارتبلاط و نیلز نکاتلی در ملورد اجبلاری مشلترک 
اسلت کله هلر دو طرف رابطله طبق آن مسلئولیت هایی را بلرای طرف مقابلل ادراک 

)الوه2، 852:2017(. می کننلد 
در SET ارزشلیابی بر اسلاس دو نوع مقایسله صورت می گیرد: سلطح مقایسله و 
سلطح مقایسله برای گزینه جایگزین. سلطح مقایسله )CL1( بازنمایی استانداردی از 
احسلاس افلراد نسلبت به آن چیزی اسلت کله باید در مسلیر پلاداش و هزینه از یک 

رابطله خلاص دریافت کنند. 
سلطح مقایسله برای گزینه جایگزین )CLalt( به »پایین ترین سلطح پاداش های 
عقانلی اشلاره دارد کله فرد مایل اسلت از روابلط جایگزین و یا تنها بودن، به دسلت 
آورد« )برگلر3 و هملکاران، 2010: 27(. افلراد در مجموعله ای از توالی های رفتاری یا 
مجموعه هایلی از کنش هلا درگیلر می شلوند کله برای رسلیدن به اهدافشلان طراحی 

است.   شده 
هنگامی کله در چنیلن توالی هلای رفتلاری درگیلر می شلوند، تلا حلدی به طلرف 
مقابلل ارتباطلی خلود وابسلته اند. کنتلرل سرنوشلت توانایلی تحلت تأثیر قلرار دادن 
بروندادهلای شلریک رابطله و کنتلرل رفتلار، قلدرت تغییلر رفتلار دیگلری از طریلق 

تغییلر دادن رفتلار خویلش اسلت )جانلگ4 و اوه5، 2017: 120(.

نظریه ارتباط جمعی
و  الکترونیکلی  کتاب هلای  یلا  چاپلی  قالب هلای  در  رسلانه  فرهنلگ  و  سلواد 
همچنیلن در پلت فرم هلای ارزیابلی و انتصاب آناین برای مدرسلان و دانشلجویان در 
دسلترس اسلت. ایلن ابزارهای آنایلن، که به صورت جمعلی6 )ارتباط جمعلی( نامیده 
می شلوند، مدیریلت وظایلف را بلرای مدرسلان آسلان تر می کننلد و بله یادگیلری و 
مطالعله بله دانشلجویان انگیلزه و کارآیلی بیشلتری می بخشلند )دادگلران، 1386(.

1. Palardy
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3. Berger
4. Jeong 

5. Oh
6. connect mass communication



152
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و نــــهـم،
شمـاره 1 )پیاپي 109(،
ــــــار 1401 بهـــــ

روش شناسی پژوهش
تفسلیری  گلروه  در  پژوهلش،  غاللب  پارادایم هلای  حیلث  از  پژوهلش  ایلن 
طبقه بنلدی می شلود؛ بله همین دلیلل از حیث روش شناسلی در دسلته پژوهش های 
کیفلی قلرار می گیلرد. در ایلن پژوهلش از روش کیفلی )نظریله داده بنیاد( اسلتفاده 
شلده اسلت. منابلع داده هلا در ایلن راهبلرد نیلز ماننلد راهبردهلای دیگر عبلارت از 
مصاحبله، مشلاهدات میدانی و اسلناد و مدارکلی مانند دفترهای یادداشلت، خاطرات 
نوارهلای  ازجملله  رسلانه ها  سلایر  و  روزنامه هلا  تاریخلی،  منابلع  زندگینامه هلا،  و 
ویدیویلی بوده انلد. همچنیلن پژوهشلگرانی کله از راهبرد نظریله داده بنیاد اسلتفاده 
می کننلد، ماننلد سلایر پژوهشلگران کیفلی، مسلئولیت و نقشلی را کله در تفسلیر 
داده هلا بلر عهده دارنلد، به خوبلی می پذیرنلد و تنهلا بله گلزارش و بیلان دیدگاه های 
افلراد، گروه هلا و سلازمان های تحلت مطالعه اکتفا نمی کنند، بلکه مسلئولیت تفسلیر 
دیده هلا، شلنیده ها و خوانده هلای خلود را نیلز بلر عهلده می گیرنلد. پژوهش هلای 
کیفلی عموملاً درصدد کشلف مفاهیلم و روابط آنهلا در عرصه طبیعی وقلوع پدیده ها 
هسلتند. اهداف پژوهش های کیفی بر اسلاس پارادایم و روش مطالعه متفاوت اسلت. 
عموملاً پژوهشلگران کیفلی اقلدام بله توصیلف و تفسلیر یک پدیلده از دیلدگاه افراد 
مشلارکت کننده در مطالعله می کننلد. در این تحقیلق به منظور جملع  آوری اطاعات 
ملورد نیلاز از روش میدانلی اسلتفاده  شلده اسلت. روش پژوهلش میدانلی می توانلد 
روشلی بلرای جملع آوری داده هلای کیفلی در نظلر گرفتله شلود. درواقلع پژوهشلگر 
بایلد خلودش وارد میدان شلود تا به صلورت طبیعی با مسلئله روبه رو شلود. در روش 
میدانلی، پژوهشلگر بایلد از تملام نکات مهم یادداشلت بلردارد تا بعد از اتملام، آنها را 
جملع آوری و تجزیه وتحلیلل کند. این روش اغلب از طریق مصاحبه و مشلاهده انجام 
می پذیلرد. در نظریله داده بنیلاد، الگوی جملع آوری داده ها متفاوت اسلت. در مطالعه 
نظریله داده بنیلاد فعالیت هلای جملع آوری و تحلیلل داده هلا به طور هم زملان صورت 
می گیلرد. مصاحبله روش مناسلبی بلرای جملع آوری داده هلا در نظریله داده بنیلاد 
اسلت چراکله مصاحبه هلا مبتنلی بلر تجلارب و گفتگوهلای روزانله زنلده هسلتند و 
افلراد مصاحبه کننلده فرصتلی بلرای مصاحبله بلا افراد دیگلر در یلک موقعیت خاص 
به صلورت چهره به چهلره پیلدا می کننلد )دالور، 1396(. در ایلن پژوهلش از مصاحبه 
نیمه سلاختاریافته اسلتفاده  شلده اسلت. مصاحبه نیمه سلاختاریافته مصاحبه ای است 
کله در آن، سلؤاالت مصاحبله از قبلل مشلخص می شلود و از تملام پاسلخ دهندگان، 
پرسلش های مشلابه پرسلیده می شلود؛ املا آنهلا آزادنلد کله پاسلخ خلود را بله هلر 
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طریقلی که می خواهند پاسلخ دهنلد. البتله در راهنمای مصاحبه جزئیلات مصاحبه، 
شلیوه بیلان و ترتیلب آن ذکلر نمی شلود. این ملوارد در طلی فرایند مصاحبله تعیین 
نمونه گیلری هدفمنلد  از روش  نمونه گیلری،  بلرای  پژوهلش حاضلر  می شلوند. در 
اسلتفاده  شلده اسلت. نمونه گیلری هدفمنلد یعنلی پژوهشلگر افلراد و ملکان مطالعه 
را ازایلن رو، بلرای مطالعله انتخلاب می کنلد کله می تواننلد در فهم مسلئله پژوهش و 
پدیلده محلوری مطالعله مؤثلر باشلند. در ایلن پژوهش 30 نفلر از اسلتادان و دبیران 
آملوزش متوسلطه کله دارای دسلت کم 15 سلال سلابقه تدریلس و ملدرک دکتلرا 
درزمینله علوم تربیتلی، برنامه ریلزی درسلی و مدیریلت آموزشلی بوده انلد، انتخلاب 

شلده اند.
داده بنیلاد طلی سله مرحلله  نظریه پلردازی  بلا روش  داده هلا مطابلق  تحلیلل 
کدگذاری انجام  شلده اسلت. اولیلن گام، یافتن مقوالت مفهومی در داده ها در سلطح 
اولیله از انتلزاع بلوده اسلت. دومین گام، یافتلن ارتباطات بین این مقوالت و سلومین 

مرحلله، مفهوم سلازی و گلزارش ایلن ارتباطلات در سلطح باالتلری از انتزاع اسلت.
کدگـذاری بـاز: بخشلی از فراینلد تحلیل داده ها؛ شلامل خلرد کردن، مقایسله 
کلردن، مفهوم پلردازی و مقوله بنلدی داده هاسلت. کدگذاری باز طلی دو مرحله انجام 
می گیلرد: کدگلذاری سلطح اول کله منجلر بله تولیلد مفاهیلم می شلود و کدگذاری 

سلطح دوم کله حاصلل آن ایجاد مقوله هاسلت.
را کدگلذاری محلوری  مقلوالت  مرتبط سلازی  فراینلد  کدگـذاری محـوری: 
می نامنلد. چراکله ایلن کدگلذاری بلر محور مقولله، مرتبط سلازی مقوالت در سلطح 
ابعلاد و ویژگی هلای پارادایلم اتفلاق می افتد. در کدگذاری محوری الزم اسلت شلکل 
محکملی از روابلط حلول محلور مقوله شلکل گیلرد و مقوالت نیز شناسلایی شلوند:

شـرایط علـی: حلوادث، وقایلع و اتفاق هایلی کله بله وقوع یلا گسلترش پدیده 
می انجامنلد. پدیلده )مقولله اصللی(: ایده و فکرمحلوری، حادثه، اتفاق یلا واقعه ای که 
سلسلله کنلش/ کنلش متقابل به سلوی آنهلا رهنمون می شلوند تلا آنهلا را اداره، یا با 
آنهلا بله صورتی برخلورد کنند، یلا اینکه سلسلله رفتارها بله آنها مرتبط انلد. درواقع، 

هملان هسلته ملورد مطالعله که در ایلن پژوهش )آموزش سلواد ارتباطی( اسلت.
زمینـه: سلسلله خصوصیلات ویلژه ای کله بله پدیلده دالللت می کننلد. زمینله 
نشلان د هنده یلک سلسلله شلرایط خاصی اسلت کله در آن راهبردهلای کنش/کنش 

متقابلل صلورت می گیلرد.
شـرایط میانجـی )مداخله گر(: شلرایط سلاختاری که بله پدیده تعللق دارند 
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و بلر راهبردهلای کنش/کنلش متقابل اثلر می گذارند. آنهلا راهبردهلا را درون زمینه 
خاصلی سلهولت می بخشلند و یلا آن را محلدود و مقّیلد می کنند.

راهبـرد: کنلش/ کنلش متقابلل: راهبردهای ایجاد شلده بلرای کنتلرل، اداره و 
برخلورد بلا پدیده، تحت شلرایط مشلاهده  شلده خلاص متقابل اثلر می گذارنلد. آنها 
راهبردهلا را درون زمینله خاصلی سلهولت می بخشلند و یا محدود و مقّیلد می کنند.

پیامد: نتیجه و حاصل کنش/ کنش متقابل.
کدگـذاری انتخابـی: در این مرحلله باید مقلوالت را با یکدیگر مرتبط سلاخت 
تلا نظریه شلکل بگیلرد. درواقع پس از مرتبط سلازی مقلوالت با یکدیگر در سلطحی 
انتزاعی تلر  و توضیلح مفصلل هرکدام از مقلوالت عمده و اصلی در قالب خط داسلتان 
بله ترسلیم دیاگراملی کله روابلط بیلن مفاهیم و مقلوالت تحقیلق را نشلان می دهد 
پرداختله می شلود. نکتله اساسلی در ایلن مرحلله که اسلاس نام گلذاری ملدل نهایی 
نظریله داده بنیلاد محسلوب می شلود، مقولله هسلته اسلت. مقولله هسلته، مقوله ای 
اسلت کله بلا مقلوالت عمده دیگر مرتبط اسلت و بله فراوانلی در داده ها به آن اشلاره 
 شلده اسلت، ایلن مقولله همچنیلن بایلد به انلدازه کافلی انتزاعی باشلد که بله تولید 

نظریله بینجامد )اسلتراوس، 2008(.

نحوه ارزیابی و اعتباربخشی به مدل آموزش سواد ارتباطی
بلدون وجلود دقلت علمی، پژوهلش )کمی یا کیفلی( بی ارزش اسلت و مطلوبیت 
خلود را از دسلت می دهلد. در پژوهش هلای، مختللف معیارهلای متفاوتلی بلرای 
ارزیابلی پژوهش هلای کیفلی ازجملله پژوهش هلای مبتنلی بلر روش نظریه پلردازی 
زمینله بنیلاد ارائله  شلده اسلت. در رویکلرد نظریه پلردازی زمینله بنیلاد، به منظلور 
اعتباربخشلی بله ملدل و نتایلج پژوهلش از »زاویه بنلدی )اجملاع / مثلث سلازی( 
داده هلا« و کنتلرل اعضلا و ارزیابلی بلر اسلاس معیلار »مقبولیت« اسلتفاده می شلود 
کله شلرح مختصلری از آن در ادامله ارائله می شلود. هملواره دو معیار اصللی روایی و 
پایایلی بلرای ارزیابلی پژوهش هلای کملی و کیفی مطلرح گردیده اسلت. باوجوداین، 
اسلتراوس1 و کوربیلن2 )2008( با به کارگیری این دو معیلار برای پژوهش های کیفی 
مخالفلت کرده انلد و معیلار مقبولیلت را پیشلنهاد داده انلد. مقبولیلت بله ایلن معنی 
اسلت کله یافته هلای پژوهلش تلا چله حلد در انعلکاس تجلارب مشلارکت کنندگان، 
محقلق و خواننلده درخصلوص پدیلده ملورد مطالعله موثلق و قابل باورنلد؛ به منظلور 

1. Strauss
2. Corbin 
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ارزیابلی کیفیلت پژوهش هلای مبتنی بلر نظریه پلردازی داده بنیلاد )و همچنین دیگر 
پژوهش هلای کیفلی(، اسلتراوس و کوربین 10 شلاخص مقبولیت را معرفلی کرده اند 

کله بلر مبنلای آن پژوهلش حاضر ارزیابی شلده اسلت.
اجملاع داده هلا یعنلی اسلتفاده از منابلع چندگانله آنها، ماننلد گلردآوری داده ها 
به طورکللی،  مختللف.  زمان هلای  یلا  مختللف،  مختللف، محیط هلای  گروه هلای  از 
زمانلی کله بلرای گلردآوری داده ها از بیلش از یک دیدگاه اسلتفاده می شلود، تصویر 
کامل تلری بله دسلت می آید. کنترل اعضا یا اعتبار پاسلخگو فنی اسلت کله از طریق 
آن، پژوهشلگر مفروضلات خلود را بلا یلک یلا چند نفلر از افلراد مطلع تحت بررسلی 
کنتلرل می کنلد و بلرای تأیید تفاسلیر پژوهشلگر بله کار ملی رود. در ایلن زمینه، در 
پژوهلش حاضلر پلس از تحلیلل داده های حاصلل از مصاحبه هلا بله روش کدگذاری 
سله گانه، به منظلور اعتباربخشلی بله ملدل پژوهلش، متغیرهلای استخراج شلده از 
مصاحبه هلا و نتایلج حاصلل، بله 8 نفلر از صاحبنظلران ارائه  شلده که به طلور عمده، 
برچسلب های مفهوملی الصاقلی را بلرای محتلوای داده هلا مناسلب و معتبلر تلقلی 

کرده انلد.

یافته های پژوهش
در ایلن پژوهلش به منظلور ملدل یابی سلواد ارتباطلی، از روش آملاری مدل یابی 

معلادالت سلاختاری و نرم افلزار SmartPLS  بهره گرفته  شلده اسلت.
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شکل 2. مدل تحلیل مسیر با ضرایب استاندارد سواد ارتباطی
Figure 2. Model of path analysis with standard coefficients of 

communication literacy
 ارتباطی سواد  استاندارد ضرایب  با مسیر تحلیل مدل. 2 شکل

Figure 2. Model of path analysis with standard coefficients of communication literacy

 

همان طلور کله شلکل 2 نشلان می دهلد تملام  مسلیرها مسلتقیم و معنلادار 
هسلتند. بلر طبق ایلن مدل، عواملل سلاختاری 0/490 ، عوامل مداخله گلر، 0/471، 
پیامدهلا،0/342 عوامل راهبردی 0/563 درصد سلواد ارتباطلی را در آموزش وپرورش 
تبییلن می کننلد. در مرحلله بعلد به بررسلی شلاخص های برازندگي مدل سلاختاری 

پرداختله می شلود. نتایلج در جلدول 5 گزارش  شلده اسلت.
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جدول 5. شاخص های برازندگي مدل ساختاری
Table 5. Structural model suitability indicators

مقدار برازش شدهحد مطلوبشاخص
31.542< خوب؛ 5 <متوسطکای اسکوئر تقسیم بر درجه آزادی

050.000/>مقدار p برای مدل
0/950.94> عالی، 0/9> خوبشاخص برازندگی تطبیقی

0/90.90>شاخص تاکر لوییس
0/90.92>شاخص برازندگی

0/90.93>شاخص نرم شده برازندگی
0/90.91>شاخص برازندگی فزاینده

0/050.014< عالی، 0/05 تا 0/1 خوبریشه دوم برآورد واریانس خطا

 همان گونله کله در جلدول 5 مشلاهده می شلود، مجلذور کای نسلبت بله درجله 
آزادی آن )مجلذور کای نسلبی( سلنجیده شلده اسلت. ایلن شلاخص برابر بلا 1/542 
محاسبه شلده کله کمتلر از 3 اسلت و در حلد خلوب قلرار دارد. عاوه بر این شلاخص 
برازندگلی تطبیقلی، شلاخص تاکلر لوییلس، شلاخص برازندگلی، شلاخص نرم شلده 
برازندگلی و شلاخص برازندگلی فزاینلده هرچله به یک نزدیک تر باشلد، بلرازش مدل 
بهتر اسلت. شلایان ذکر اسلت که این مقدار در این شلاخص ها باید حداقل 0/9 باشلد 
تلا ملدل مورد نظر پذیرفته شلود؛ مقادیر این شلاخص ها، نشلان از برازندگی مناسلب 
ملدل  دارنلد. در جلدول 6 پارامترهلای اندازه گیلری روابط مسلتقیم متغیرهلا در مدل 
پیشلنهادی آملده اسلت. بلا توجله بله ملورد تأیید قلرار گرفتلن تمامی شلاخص های 
برازندگلی و میلزان بلار عاملی هلای بلاالی )0/3( ملدل ارائه  شلده مورد تأیید اسلت.

جدول 6. پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادی
Table 6. Parameters for measuring the direct relationships of variables in 

the proposed model
متغیر

Variabel
ضریب مسیر

Path Coefficient
R2سطح معنا داری

Sig.
0.4900.2400.001عوامل ساختاری ل شکل گیری سواد ارتباطی
0.4710.2210.001عوامل مداخله گرل شکل گیری سواد ارتباطی
0.5630.3160.001عوامل راهبردی ل شکل گیری سواد ارتباطی

0.5160.2660.001عوامل علی ل شکل گیری سواد ارتباطی
0.3420.1160.001پیامدها ل شکل گیری سواد ارتباطی
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همان گونله کله در جلدول 6 مشلاهده می شلود، عواملل سلاختاری و مداخله گلر، 
راهبلردی عللی و پیاملدی، اثلر مسلتقیم معنلادار بلر شلکل گیری سلواد ارتباطلی در 
آموزش وپلرورش دارنلد. همچنیلن عواملل سلاختاری، 24 درصلد شلکل گیری سلواد 
ارتباطلی در آموزش وپلرورش را پیش بینلی می کنند.عواملل مداخله گر نیز توانسلته اند 
22/1 درصلد شلکل گیری سلواد ارتباطلی در آموزش وپلرورش را پیش بینلی کننلد. 
عواملل راهبلردی نیلز توانسلته 31/6 درصلد وعواملل عللی 26/6 درصلد شلکل گیری 
سلواد ارتباطلی در آموزش وپلرورش را پیش بینلی کند. عوامل راهبردی نیز توانسلته اند 

11/6 درصلد شلکل گیری سلواد ارتباطلی در آموزش وپلرورش را پیش بینلی کننلد.

بررسی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
بله منظلور بررسلی ضریلب پایایلی پرسشلنامه و اطمینلان از هماهنگلی درونی 
ابلزار اندازه گیلری پژوهلش، از آزملون آلفای کرونبلاخ و پایایی ترکیبی اسلتفاده شلد 
کله نتایلج آن در جلدول7 ارائه  شلده اسلت. حلد قابل قبول بلرای هر دو معیلار باالتر 

از 0/7 اسلت. 

جدول 7. آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
Table 7. Cronbach’s alpha and combined reliability

پایایی ترکیبی
Reliability

آلفای کرونباخ
Cronbachs Alpha

متغیر
Variabel

0.859 0.800 عوامل ساختاری ل شکل گیری سواد ارتباطی
 0.881 0.847 عوامل مداخله گر ل شکل گیری سواد ارتباطی
0.845 0.758 عوامل راهبردی ل شکل گیری سواد ارتباطی
0.874 0.711 عوامل علی ل شکل گیری سواد ارتباطی
0.926 0.912 پیامدها ل شکل گیری سواد ارتباطی

پایایلی  از  متغیرهلا  تماملی  می شلود  مشلاهده   7 جلدول  در  کله  همان گونله 
برخوردارنلد.  الزم  ترکیبلی(  پایایلی  و  )آلفای کرونبلاخ 

نتایج تحلیل داده ها: ارائه مدل آموزش سواد ارتباطی
بنا بلر نظلر کرسلول )2005( یلک نظریه پلرداز زمینه بنیلاد می توانلد نظریه خود 
را بله سله شلیوه ممکلن ارائله دهلد: به صلورت نملودار، به شلکل تشلریحی و روایت 
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یلک داسلتان و یلا به صلورت مجموعه ای از گزاره هلا. در این پژوهش مدل خلق  شلده 
بله دو شلکل ارائله می شلود؛ برای ایلن منظور، ابتلدا از طریلق نمودار، ملدل آموزش 

سلواد ارتباطی ارائه  شلده و سلپس مدل یاد شلده، روایت و تشلریح می شلود.

شکل 3.مدل آموزش سواد ارتباطی
Figure 3. Communication literacy training model

مقوله اصلی: آموزش سواد ارتباطی
آملوزش سلواد ارتباطلی ایلده و فکلر اصلی ایلن پژوهش بلوده اسلت. در انتخاب 
سلرفصل های مربلوط بله آملوزش سلواد ارتباطلی، سلعی بلر ایلن بلوده اسلت تلا 
سلرفصل های مهلم در سلایر کشلورهایی کله الگلوی سلواد ارتباطلی را به عنلوان 
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یلک نقشله راه طراحلی و اجلرا کرده انلد، بلا توجله بله شلرایط آموزشلی و محیلط 
فرهنگلی کشلور و تجربیلات مصاحبه شلوندگان بومی سلازی شلود. مهم تریلن عاملل 
در کارایلی آملوزش سلواد ارتباطلی طراحلی آن اسلت کله بایلد متناسلب بلا اهداف 
اسلتفاده کنندگان ملورد توجله قلرار گیلرد، در پژوهلش حاضلر هلدف، ارائله الگلوی 

آملوزش بلرای دانش آملوزان بلوده اسلت.
با توجه به موارد باال دو سرفصل کلی زیر استخراج شده است:

آموزش، مشاهده
آمـوزش: آملوزش، عبلارت از فعالیت هایلی اسلت که به منظلور ایجلاد یادگیری 
در یادگیرنلده، از جانلب آملوزگار یلا معللم طرح ریلزی می شلود و بیلن آملوزگار و 
یلک یلا چنلد یادگیرنلده، کنلش متقابلل جریان می یابد: سلواد سلخن گفتن، سلواد 
خوانلدن، سلواد نوشلتن، زبلان بدن، فنلاوری ارتباطلات، ارتباط بین فرهنگلی، روابط 

بین المللل، روابلط عمومی.
عوامـل علـی: ازآنجاکله شلرایط علّلی مقوله هایلی هسلتند کله مقولله اصللی 
را بله وجلود می آورنلد، طبلق نظلر مصاحبه شلوندگان عواملل زیلر، شلرایط علّلی 

ند: شناسایی شلده ا
شلرایط فرهنگلی خانلواده، کتاب خوانلی و قصه گویلی در خانواده، شلعرخوانی در 
جملع خانلواده و همکاسلی ها، اجتنلاب از مواجهه بلا پیامدهای آملوزش تک قطبی، 
نگرش هلا،  هیجان هلا،  معناشناسلی،  روانلی،  مهارت هلای  اطاعلات،  سلازماندهی 
حضلوری،  پیام هلای  کاملی،  پیام هلای  غیرکاملی،  پیام هلای  نقلش،  انتظلارات 

پیام هلای غیرحضلوری و پیام هلای گفتلاری و نوشلتاری.
عوامل سـاختاری: بر اسلاس مصاحبه هلای انجام  شلده، راهبردهای دسلتیابی 

بله الگلوی آملوزش سلواد ارتباطلی از زمینه و بسلترهای زیر تأثیلر می گیرد:
خرده فرهنلگ کشلور، اسلتان ،شلهر، نظلام آموزشلی کشلور، فرهنگ خانلواده و 

ارتباطی. شلبکه 
عوامـل مداخله گـر: بلا توجه بله اینکله شلرایط مداخله گلر، شلرایط زمینه ای 
عمومی اسلت کله بر راهبردها تأثیلر می گذارند با تحلیل اظهارات مصاحبه شلوندگان 

عواملل زیلر، از عوامل مداخله گر شناسلایی  شلده اند:
پیچیدگلی مؤلفه هلای ارتباطلی، ویژگی هلای ارثلی از قبیلل هلوش و شلرایط 

فرهنگلی خانلوار، ویژگی هلای جسلمی و مهارت هلای روانلی.
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راهبردهـا: در ایلن بخلش راهبردهایلی ارائله می شلوند که بلا توجه به شلرایط 
علّلی یاد شلده، از بسلتر شلرایط زمینله ای و شلرایط مداخله گر اسلتخراج  شلده اند:

پیام هلای کاملی، پیام هلای غیرکاملی، وضلوح پیلام، چلاپ کتلاب، طراحلی 
ارتباطلی  سلبک  منفعانله،  ارتباطلی  سلبک  رایانله ای،  برنامه هلای  و  وب سلایت 
پرخاشلگرانه، سلبک ارتباطلی قاطعانله، پل هلای ارتباطلی، آملوزش آزاداندیشلی، 
و  کلردن  مطالعله  کلردن،  دادن، صحبلت  )گلوش  ارتباطلی  مهارت هلای  آملوزش 

نوشلتن(، آملوزش سلواد هیجانلی و ارتبلاط مبتنلی بلر حلواس.
پیامدهـا: افزایلش سلواد ارتباطلی دانش آملوز و خانلواده، تقویت قلدرت درک، 
مدیریلت اثربخلش کتلاب و کتاب خوانلی، افزایلش توانایی بیلان احساسلات، کاهش 
گسسلت های ارتباطلی ناشلی از نبود درک مسلئله، اجازه بیان عقایلد، پذیرش وجود 
تفاوت هلای فلردی، تقویلت تفکلر خلاق و تفکلر انتقلادی، خودآگاهی، سلازماندهی 
اطاعلات، برقلراری ارتبلاط بین فرهنگلی، برقلراری ارتبلاط تخصصلی، ارسلال پیلام 

مؤثلر، کسلب آگاهلی، بیلان افکار و پاسلخ بله نیازهلای فردی.

بحث و نتیجه گیری
انسلان هماننلد سلایر موجلودات زنلده، سلاخت و فطلرت خلاص خلود را دارد، 
سلاخت و فطلرت خاصلی کله موجلب برتلري او از سلایر موجلودات زنلده مي گردد. 
برتلري انسلان بلر حیوانلات دیگلر بله چند املر بسلتگي دارد که مي تلوان آنهلا را از 
راه مطالعلات مقایسله اي میلان انسلان و حیلوان دریافلت؛ این گونله مطالعات نشلان 
مي دهنلد کله دلیلل عملده برتلري انسلان، برخلورداری از نیلروي فکلري عاللي و 
توانایلي بله کار بلردن زبلان بلراي آسلان سلاختن سلازگاري بلا محیلط اسلت. یکلی 
از مهم تریلن چالش هلای املروزه »ارتبلاط« اسلت. در اغللب جواملع انسلان ها بلرای 
برقلراری ارتبلاط با خلود، دیگران، سلایر موجودات، جانلدار یا غیر جاندار، به سلوادی 
بله نلام سلواد ارتباطلی نیاز دارنلد. ارتباط چیلزی بیش از گفت وشلنود یلا مکاتبه در 
جریلان زندگلی روزمره اسلت. آشلنایی با سلواد ارتباطلی، با کیفیت زندگلی فردی و 
اجتماعلی و افزایلش احتملال توفیلق در کارهلا منجر خواهد شلد. دلیل ایلن امر آن 
اسلت کله مبنلای حرکت و اقدامات انسلان بلا خلود و پیرامونش اسلت. پژوهش های 
مختللف از ضعف بسلیاری از انسلان ها در توانایلی برقراری ارتباط به مفهوم گسلترده 
آن حکایلت دارنلد. بسلیاری از جنگ هلا، اختافات قوملی، قبیلله ای، مذهبی و حتی 
تخریب محیط زیسلت، ناشلی از فقدان سلواد ارتباطی الزم در سلطح گسترده جوامع 
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انسلانی بلوده اسلت. آثلار ایلن تا حلدی در زندگی بشلر اهمیلت دارد که می تلوان از 
آن به عنلوان یکلی از بزرگ تریلن چالش هلای زندگلی املروز یلاد کرد.

ایجلاد ارتبلاط بلا دیگلران و درک موقعیلت و دیلدگاه آنلان، یکلی از مهارت های 
ارتباطلی مهلم در حلوزه  روابط بین فردی اسلت. گاهی برقراری ارتباط بسلیار سلاده 
اسلت؛ همین کله محترمانله موافقلت یلا مخالفت خلود را بلا دیگران اعلام می کنیم، 
درواقلع بلا آنها ارتبلاط برقرار کرده ایلم. وقتی فرد باتجربله و کارآزموده باشلد، تقریباً 
بلا هلر شلخصی می تواند ارتبلاط برقرار کند. انسلان برای پیشلبرد اهداف خلود و در 
نهایلت موفقیلت علملی و شلغلی و ... به برقلراری ارتباط نیلاز دارد و اسلاس رابطه ها 
بلر پایله  پیلام شلکل می گیلرد. ارسلال پیلام یلک اصلل برقلراری ارتبلاط اسلت کله 
نمی تلوان آن را نادیلده گرفلت. زمانلی در برقلراری ارتبلاط موفلق خواهیلد بلود که 
ارسلال و دریافلت پیلام بلدون نقلص صلورت پذیلرد. بلا ورود بله قلرن بیسلت ویک، 
مصلادف بلا وقلوع انقاب ارتباطلی و اطاعاتی، افلراد جامعه تحت تأثیلر بمباران های 
رسلانه ای قلرار دارنلد و رسلانه های عصلر حاضر نقشلی عملده در شلکل گیری رفتار، 
عقایلد، عواطلف و به خصلوص روابط فلردی و اجتماعی بلازی می کنند. اکنون سلواد 
رسلانه ای به عنلوان یکلی از کارآمدتریلن ابزارهلای نظارتلی طلرف توجله بسلیاری 
از کشورهاسلت و افزایلش نظام هلای اطاعاتلی و ارتباطلی، ضلرورت آملوزش سلواد 
پیام هلای  چراکله  می سلازد  نمایانگلر  بیش ازپیلش  را  جامعله  افلراد  در  رسلانه ای 
تولیدشلده از سلوی رسلانه های مختلف در سرتاسلر جهلان، مخاطبلان را دچار نوعی 
سلردرگمی و تردیلد در انتخلاب و گزینلش پیام هلای دریافتی می کند. اگلر تا قبل از 
عصلر حاضلر، سلواد محدود بله توانایی خواندن و نوشلتن بلود، امروز مفهوملی فراتر، 
گسلترده تر و پیچیده تلر پیلدا کلرده اسلت. سلواد خوانلدن و نوشلتن در کنلار سلواد 
ارتباطلی، سلواد عاطفلی، سلواد رایانه  ای، سلواد مالی و البته سلواد رسلانه ای، شلش 
معیلار املروزی یونسلکو بلرای باسلواد تلقی شلدن در عصر حاضلر به شلمار می رود.

پژوهلش حاضلر الگوی شلکل گیری سلواد ارتباطی در ایلران را ارائه کرده اسلت. 
سلواد ارتباطلی مقولله ای فراتلر از آموزش وپلرورش را شلامل می شلود. از بلدو توللد 
کلودک محرک هلای اطلراف وی و رفتلار والدیلن و خویشلاوندان، پایه هلای اولیله 
ارتبلاط را پی ریلزی می کننلد و کلودک بلا نلگاه بله اطرافیلان و الگلو گرفتلن از آنان 
گام هلای اولیله ارتبلاط را برملی دارد. در ایلن میلان، آموزش وپلرورش نیز بلا توجه به 
اهمیلت برقلراری ارتبلاط بلا پلرورش معلملان و مسلئوالن آگاه، راه هلای ارتباطی را 
گسلترش می دهلد و زمینه ارتباط درسلت و سلالم را تدارک می بینلد. نقش برقراری 
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ارتبلاط صحیلح در عصلر فنلاوری اطاعلات بلر هیچ کس پوشلیده نیسلت. جهان در 
حلال یکلی شلدن اسلت و سلیگنال های ارتباطلی همه جلا را فراگرفتله اسلت. نحوه 
اسلتفاده صحیلح از ایلن سلیگنال ها و بله کار بلردن آنهلا در زندگی شلخصی یکی از 

نیازهلای سلواد ارتباطی اسلت.
باوجلود گام هایلی کله در آموزش وپلرورش در راه آملوزش سلواد رسلانه ای کله 
جزئلی از سلواد ارتباطلی اسلت برداشته شلده، کمبودهلا و کاسلتی های فراوانلی در 
املر ایجلاد ایلن سلواد به چشلم می خلورد کله پژوهشلگر را برآن داشلته اسلت تا به 
بررسلی ایلن موضلوع، یعنلی شلکل گیری سلواد ارتباطلی در آموزش وپلرورش ایران 

بپردازد.
بر اسلاس الگوی ارائه شلده، خبرگان معتقدند که متأثر شلدن از شرایط ساختاری 
و مداخله گلر از قبیلل، خرده فرهنلگ کشلور، اسلتان ، شلهر، نظلام آموزشلی کشلور، 
فرهنلگ خانواده، شلبکه ارتباطی و پیچیدگلی مؤلفه های ارتباطلی، ویژگی های ارثی 
از قبیلل هوش و شلرایط فرهنگلی خانوار، ویژگی های جسلمی و مهارت های روانی از 
عواملل مؤثر بر شلکل گیری سلواد ارتباطلی در آموزش وپرورش اسلت. از عوامل علی 
شناسایی شلده در ایلن پژوهلش می تلوان به شلرایط فرهنگلی خانلواده، کتاب خوانی 
و قصه گویلی در خانلواده، شلعرخوانی در جملع خانلواده و همکاسلی ها، اجتنلاب 
از مواجهله بلا پیامدهلای آملوزش تک قطبلی، سلازماندهی اطاعلات، مهارت هلای 
روانلی، معناشناسلی، هیجان هلا، نگرش هلا، انتظلارات نقلش، پیام هلای غیرکاملی، 
پیام هلای کاملی، پیام هلای حضلوری، پیام هلای غیرحضلوری و پیام هلای گفتلاری 
و نوشلتاری اشلاره کلرد. در کل شلکل گیری سلواد ارتباطلی نیازمنلد شلکل گیری 
سلواد سلخن گفتلن، سلواد خواندن، سلواد نوشلتن، زبلان بلدن، فنلاوری ارتباطات، 
ارتبلاط بیلن فرهنگلی، روابلط بین المللل و روابلط عمومی اسلت. همچنین بلا توجه 
بله دیدگاه هلای خبلرگان در ایلن بخلش راهبردهایلی، از قبیلل، پیام هلای کاملی، 
پیام هلای غیرکاملی، وضلوح پیلام، چلاپ کتلاب، طراحلی وب سلایت و برنامه هلای 
رایانله ای، سلبک ارتباطلی منفعانله، سلبک ارتباطلی پرخاشلگرانه، سلبک ارتباطی 
قاطعانله، پل هلای ارتباطلی، آملوزش آزاداندیشلی، آملوزش مهارت هلای ارتباطلی 
)گلوش دادن، صحبلت کلردن، مطالعله کلردن، نوشلتن(، آملوزش سلواد هیجانلی و 
ارتبلاط مبتنلی بلر حلواس ارائله می شلوند کله بلا توجله بله شلرایط علّی یاد شلده، 
از بسلتر شلرایط زمینله ای و مداخله گر اسلتخراج  شلده اند. پیامدهای استخراج شلده 
سلواد ارتباطلی عبارت انلد از: افزایلش سلواد ارتباطلی دانش آملوز و خانلواده، تقویت 
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بیلان  توانایلی  افزایلش  کتاب خوانلی،  و  کتلاب  اثربخلش  مدیریلت  درک،  قلدرت 
احساسلات، کاهلش گسسلت های ارتباطی ناشلی از فقدان درک مسلئله، اجلازه بیان 
عقایلد، پذیلرش وجلود تفاوت هلای فلردی، تقویلت تفکلر خلاق و تفکلر انتقلادی، 
خودآگاهلی، سلازماندهی اطاعلات، برقلراری ارتبلاط بین فرهنگلی، برقلراری ارتباط 
تخصصلی، ارسلال پیلام مؤثر، کسلب آگاهی، بیلان افکار و پاسلخ به نیازهلای فردی. 
سلواد در معانلی علادی بلرای تقویلت افلراد و جامعله مورد نیاز اسلت، املا برای 
جهلان املروز کافی نیسلت. بنابراین، نظام آموزشلی کشلورها باید بلا نیازهای متنوع 
سلواد و مهارت ها سلازگار و متعادل باشلد. در بررسلی و مطالعه آزمون سلازی رابطه 
بیلن کاربلرد فّنلاوری ارتباط مدرن و سلواد رسلانه ای، ارتبلاط معناداری بیلن کاربرد 
فّنلاوری ارتبلاط ملدرن و سلواد رسلانه ای وجود داشلت و شلدت این رابطله ، قوی و 
مثبلت بلود. به عبارت دیگر، بلا افزایش کاربرد فّناوری ارتباط، سلطح سلواد رسلانه ای 

می یابد.  افزایلش 
هلر کنلش و واکنش بشلری نمی تواند بلدون مفهوم برقراری ارتبلاط قابل حصول 
باشلد. بله نظلر می رسلد کله انسلان در ارتبلاط ثابلت بلا تملام جنبه هلای حیاتلی  
خلود، دیگلران، گروه ها، رسلانه ها، عواملل متافیزیکلی، جانوران، گیاهلان، و هر عامل 
حیاتلی دیگلر باشلد. در بررسلی تأثیلر آملوزش مهارت هلای ارتباطلی گروه ملدار در 
زمینله خودتفضیللی )خودافتراقلی و خودتشلخیصی( در بیلن نوجوانان دبیرسلتانی، 
مشلخص شلد که تعلیلم مهارت های ارتباطلی گروه محلور، عامل خودتفضیللی را در 

بیلن نوجوانلان افزایش داده اسلت. 

پیشنهادها
 بسلته به ضلرورت آملوزش سلواد ارتباطی و تأثیر آن بر نظام آموزشلی کشلور، 
الزم اسلت برنامه درسلی بلرای مقاطع مختلف تحصیلی تدویلن و همچنین دوره های 

آملوزش سلواد ارتباطی برای اقشلار مختلف جامعه طراحی شلود.
 برنامه ریلزان درسلی کله متولیلان اصللی تدوین برنامه های درسلی هسلتند، با 
اسلتفاده از نتایلج ایلن پژوهش با مسلائل و رئوس کلی آموزش سلواد ارتباطی آشلنا 

شلوند و در راه تعیین اهداف، محتوا، روش و ارزشلیابی مناسلب بکوشلند.
 بلا اسلتفاده از نتایلج این پژوهلش، دوره های آموزشلی، برای باال بلردن آگاهی 
و آشلنایی بیشلتر معلملان با مقوله سلواد ارتباطی برگزار شلود، تا این املر در نهایت 

بله ارتباطات صحیح و درسلت بینجامد.
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 در مرحلله طراحلی برنامه آموزش سلواد ارتباطی برای تنظیلم محتوا، از روش 
سلازماندهی موضوعلات مجلزا کله هدف آن اکتسلاب دانلش و ایده در موضلوع مورد 
تدریلس و توسلعه و پلرورش انضبلاط ذهنلی از طریلق مطالعله آن موضلوع اسلت، 

اسلتفاده شود.
نوآوری در پژوهش

بله نظلر می رسلد، کله بررسلی سلواد ارتباطلی و فراینلد شلکل گیری آن، در 
داخلل و خلارج از کشلور انجلام نپذیرفتله اسلت. تنهلا یلک مقاله از سلوی قاسلمی 
و راسلخ )2020( بله زبلان انگلیسلی نگاشلته شلده اسلت، بله ایلن ترتیلب پژوهش 
حاضلر، باتوجله بله نپرداختلن آموزش وپلرورش، صداوسلیما و سلایر سلازمان ها بله 
موضلوع ارتبلاط و نحوه برقراری ارتباط، داشلتن ارتباط سلالم و ... پژوهشلی نوآورانه 

محسلوب می شلود.

محدودیت های پژوهش
محدودیلت اصللی ایلن پژوهلش، نبلود پژوهش هلای مشلابه در سلطح داخلی و 
خارجلی اسلت، سلواد ارتباطلی بااینکه یکلی از ضروریات برقلراری ارتباط و داشلتن 
روابلط پاینلده اسلت، متأسلفانه از صحنله پژوهلش و همچنیلن آملوزش دور مانلده 
اسلت. یکلی دیگلر از محدودیت هلای پژوهلش حاضلر مربلوط بله رویکرد آن اسلت. 
ازآنجاکله در پژوهش هلای کیفلی، پدیلده ملورد نظلر در بسلتری کله رخ می دهلد 
ملورد مطالعله قلرار می گیرد، املکان تعمیم پذیلری نتایلج و یافته ها به دیگر شلرایط 

و موقعیت هلا محلدود اسلت.
بنابرایلن به راحتلی نمی تلوان نتایلج پژوهلش حاضلر را بله دیگر حوزه هلا تعمیم 
بلروز و دخاللت داده شلدن پیش فرض هلا و  املکان  داد. در پژوهش هلای کیفلی، 
تعصبلات پژوهشلگر ممکلن اسلت یافته هلا و نتایلج را خدشله دار سلازد؛ بلا این حال 
در پژوهلش حاضلر تاش شلده اسلت کله تا حلد امکان بدون سلوگیری عمل شلود 
نتایلج صرفلاً بر اسلاس تجلارب و دیدگاه های مصاحبه شلوندگانی که عموملاً در حوزه 
آملوزش و برنامه ریلزی درسلی بوده انلد، بله دسلت آیلد. از دیگلر محدودیت هلای 
پژوهش هلای کیفلی ایلن اسلت کله امکان تفاسلیر مختللف از پدیلده مورد بررسلی 
وجلود دارد، بله همین دلیل، تفسلیر صورت گرفته از تبیین جایلگاه اقوام در پژوهش 
حاضلر تنهلا یکلی از تفاسلیر ممکلن و پذیرفتنلی در ملورد آن اسلت و املکان ارائله 

تفاسلیر دیگلر نیز وجلود دارد.
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