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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.
Keywords: Communication Literacy, Iranian Education, Grounded
Theory, Development Process
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چکیده

پژوهـش حاضـر با هدف بررسـی فرایند شـکلگیری سـواد ارتباطـی در مدارس جمهوری اسلامی
ایـران بـه انجام رسـیده اسـت .ایـن مطالعه حاضـر بـا اسـتفاده از روش نظریهپـردازی دادهبنیاد بـه ارائه
الگویـی بـرای آمـوزش سـواد تحلیلی در ایـران پرداختـه ،از حیث پارادایمهـای غالب پژوهـش ،در گروه
تفسـیری قـرار میگیـرد .بـرای جمـعآوری دادههـای مـورد نیـاز ،از فـن مصاحبـه نیمهسـاختاریافته و
روش نمونهگیـری هدفمنـد اسـتفاده شـده اسـت .مصاحبهشـوندگان ایـن پژوهـش را متخصصـان و
اسـتادان علومتربیتـی و برنامهریـزی درسـی تشـکیل دادهانـد .دادههـای پژوهـش بـه روش کدگذاری
بـاز کـه مختـص رویکـرد زمینهای اسـت مـورد تجزیهوتحلیل قـرار گرفته و مقـوالت مفهومـی ،اصلی و
کالن اسـتخراج شـدهاند .در نهایـت نیـز الگـوی آموزش سـواد ارتباطی ،شـامل عوامل علی ،سـاختاری،
مداخلهگـر و همچنیـن راهبردهـای الزم جهـت آمـوزش سـواد ارتباطـی و پیامدهـای اجـرای نظـام
صحیـح آمـوزش سـواد ارتباطـی ارائـه شـده اسـت .بـا توجـه بـه نتایـج پژوهـش ،مقولـه اصلی شـامل
آمـوزش سـرفصلهای کلـی ،آمـوزش و مشـاهده اسـت کـه بهمنظـور طـرح ،تدویـن و اجـرای برنامـه
آمـوزش سـواد ارتباطـی در ایـران میتـوان از آن بهـره بـرد .در زمینـه عوامـل علـی (شـرایط فرهنگـی
خانـواده ،کتابخوانـی و قصهگویـی در خانـواده ،شـعرخوانی در جمـع خانـواده و همکالسـیها ،اجتناب
از مواجهـه بـا پیامدهـای آمـوزش تکقطبـی ،سـازماندهی اطالعات ،مهارتهـای روانی ،معناشناسـی،
هیجانهـا ،نگرشهـا ،انتظـارات نقـش ،پیامهـای غیرکالمـی ،پیامهـای کالمـی ،پیامهـای حضـوری،
پیامهـای غیرحضـوری ،پیامهـای گفتـاری و نوشـتاری) در زمینـه عوامـل سـاختاری (خردهفرهنـگ
کشـورـ اسـتان ـ شـهر ،نظـام آموزشـی کشـور ،فرهنـگ خانـواده ،شـبکه ارتباطـی) و در زمینـه عوامل
مداخلهگـر (پیچیدگـی مؤلفههـای ارتباطـی ،ویژگیهـای ارثـی از قبیـل هـوش ،شـرایط فرهنگـی
خانـوار ،ویژگیهـای جسـمی و مهارتهـای روانـی) شناسـایی شـدند.
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مقدمه

آموزشوپـرورش وظیفـه گسـتردهای بـرای کمـک بـه دانشآمـوزان خـود
در امـر سـوادآموزی دارد .دانشآمـوزان بایـد بتواننـد بهخوبـی صحبـت کننـد ،بـه
سـخن دیگـران بهطـور مؤثـر گوش دهنـد ،بـا ذوق و روحیـه مطالعه کننـد ،آنچه را
خواندهانـد ،درک کننـد و مهارتهـای خواندن ،نوشـتن و برقراری ارتبـاط را همزمان
یاد بگیرنـد (موتـی.)2010 ،1
هـدف آموزشوپرورش این اسـت کـه یادگیـری دانشآمـوزان از مهارتهایی که
میتواننـد کسـب کننـد ،فراتـر رود .اصطلاح ارتباطـات نشـاندهنده کاربـرد واقعی
سـواد و نیـاز به مخاطب و هدف مشـخص برای آن اسـت .آموزشوپـرورش در تالش
اسـت بـر دانشآموزانـی تأکید کند کـه به مهارتهای سـوادآموزی در دنیـای اطراف
خـود ،هماکنـون و در نقشهـای آینـده در بزرگسـالی ،اهمیـت میدهنـد .یکـی از
شـاخصهای کادر آموزشـی ،میـزان تعهـد ایـن سـازمان به توسـعه ارتباطات اسـت
(گودی.)2006 ،2
دسـتاوردهای عالـی دانشـگاهی بـا وجـود اهمیـت ،تنهـا بخشـی از آمـوزش
گسـتردهای هسـتند کـه نظـام آموزشـی ارائـه میدهـد .اگـر كودكـی بـدون تجربـه
کسـب شـادی از یادگیری ،و توانایی درک ارزشـمندی در خود و دیگران ،از مدرسـه
باسـواد عـددی از مدرسـه خارج شـود ،میتوان گفت کـه آموزشوپـرورش به اهداف
خـود نرسـیده اسـت .اخالق فراگیر و برنامه درسـی گسـتردهتر ،هدفـی دوگانه دارند.
نظـام آموزشـی میخواهـد دانشآمـوزان ،فرزنـدان موفق امـروز و بزرگسـاالن خالق
آینـده باشـند .اما مهارتهای سـوادآموزی اولیـه دانشآموزان یکی پـس از دیگری و
بـا ترتیبـی خاص رشـد نمیکننـد .در حقیقـت ،همه ایـن مهارتها بهطـور همزمان
در حـالتوسـعهاند .سـواد ارتباطی نشـان میدهد؛ دانشآمـوزان در دنیـای متنوعی
ارتبـاط برقـرار میکننـد کـه بهطور همزمـان متنی ،دیجیتالی و بسـیار بصری اسـت
(بنسـون مکداویـر.)39:2018 ،3
یکـی از مهمتریـن چالشهـا در جهـان امـروز ،برقـراری ارتبـاط اسـت .بشـر
نیازمنـد «سـواد و آمـوزش ارتباطـی» اسـت تا بتوانـد بهطـور مؤثر با خود ،سـایرین،
سـایر موجـودات زنـده یـا حتی موجودات فراجسـمی ارتبـاط برقرار کند .بسـیاری از
مطالعـات و بررسـیها نشـان میدهنـد کـه ضعـف بشـر در برقـراری ارتبـاط مؤثر با
خود و سـایرین گسـترده اسـت .مطالعات متعدد ،ضعف گسـترده بشـر را در برقراری
ارتبـاط بـا خـود و سـایرین نشـان داده اسـت .بسـیاری از افـراد قـادر به اسـتفاده از
3. Benson Mkandwire
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سـادهترین فعالیتهـای ارتباطـی نیسـتند .جنگهـای بسـیار ،سـقوط نـژاد ،قبیلـه،
مذهـب یـا حتـی تنزل درجه محیطـی ،اغلب به دلیل فقـدان سـواد الزم ارتباطی در
خ داده اسـت (وفایینجـار و همکاران،
میـان طیف گسـتردهای از اجتماعات بشـری ر 
.)132 :2017
برخـی از انـواع سـواد و آموزشهـای ارتباطی اجتماع بـا ابزارهای چاپـی ،معادل
بـا توانایـی خوانـدن هسـتند و تعـدادی دیگـر ،بـه ابزارهـای بصـری و سـواد بصـری
و دیـداری مرتبـط میشـوند .اصطالحـات ارتباطاتـی همچـون سوادآموزشـی ،سـواد
رایانـهای ،یـا سـواد خوانـدن و مشـابه آن ،در برخـی مواقـع بـرای سـواد ارتباطـی
کاربـردی اسـت .درواقـع هیچیک از اینها با سـواد ارتباطی معادل و یکسـان نیسـتند
بلکـه صرفاً مؤلفههای سـاختاری آن را تشـکیل میدهند (حسـنزاده.)110: 2015 ،
«سـواد ارتباطـی» متشـکل از همـه تواناییهـای اختصاصی و مشـخصشـده اسـت.
فـرد ،بـدون توانایـی خوانـدن نمیتوانـد از طریق متن با دیگـران ،ارتبـاط برقرار کند
همچنانکـه پیامهـا و پیغامهـا نیـز بدون سـواد بصـری نمیتوانند قابـلدرک و فهم
باشـند .درواقـع ،سـواد ارتباطـی مهمتـر و معمولتـر از تواناییهـای خـاص اسـت.
ارتباطسـازی بـر مفهـوم کدگـذاری و رمزگشـایی پیغـام از طریـق یـک فـرد تأکیـد
میکنـد .در ایـن میـان ،ویژگیهـای مهـم برقـراری ارتبـاط ممکـن اسـت «وجـود
شـنونده ،فراینـد ،رفتـار ،نشـانه و سـمبل ،زمینـه مفهوم و نسـبیت» باشـد .برقراری
ارتبـاط میتوانـد از طریـق ابعـاد متنوعـی کشـف و آشـکار شـود کـه عبارتانـد از:
ابعـاد یکسـویه یـا دوسـوی ه بـودن ،تفکـر یـا نبـود تفکـر ،عاطفـی بـودن ،هدفمنـد
بـودن یـا عملکـرد بازتابـی داشـتن ،فراشـخصیتی و یـا درونشـخصیتی و گروهـی
بـودن ،ابعـاد مـازاد یا انبوهسـازی شـخصیتی داشـتن ،ابعاد لفظـی ،غیرلفظـی و پارا
لفظـی .برقـراری یک ارتباط سـالم ،اجزایی همچون فرسـتنده پیغام ،کانـال ،گیرنده،
بازخـورد و صـدا را شـامل میشـود (بانـدورا.)63: 2016 ،1
امـروزه سـواد بهعنـوان نوعـی از توانایـی مـورد نیـاز در حیـات روزمـره در نظـر
گرفتـه میشـود .یونسـکو ،2سـواد را بهعنـوان توانایـی درک و فهـم ،مفهومسـازی،
تعبیـر و تفسـیر ،ساختارسـازی ،ارتباطسـازی و محاسـبه کاربرد محتـوا در تنوعی از
پسزمینههـا معرفـی کـرده اسـت .به بیان سـاده ،سـواد بـر دو محـور درک و فهم و
کاربـرد عملـی در حیـات و بهویـژه در حـوزه تأکیـد دارد .بهطورکلـی ،مفهوم سـواد،
در قـرن اخیـر تغییرات زیادی داشـته و یونسـکو نیـز تعریف آن را چهـار مرتبه تغییر
داده اسـت (قاسـمی و راسـخ.)5 :2020 ،
1. Bandura
2. UNESCO

فرایند شکلگیری سواد
ارتبـاطـی در مــدارس
جمهـوری اسالمی ایران

134
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستونــــهـم،
ســال 
شمـاره ( 1پياپي ،)109
بهـــــــــــار1401

در ابتـدا ،سـواد بـه معنـای توانایی خواندن و نوشـتن زبان مادری بـود واما بعدها
توانایـی خوانـدن و نوشـتن زبـان دوم و توانایـی کار بـا رایانـه نیـز به آن افزوده شـد.
در مرحلـه سـوم ،بـه تعاریـف قبلی ،انواع سـواد اضافه شـد :سـواد عاطفـی ،ارتباطی،
مالـی ،رسـانهای ،آموزشـی ،رایانه ،سلامت ،رادیکال و نـژادی ،اکولوژیکـی ،ارتباطی،
انـرژی و علمی (قاسـمی و راسـخ.)2020 ،
سـواد ارتباطـی بهعنـوان یکـی از سـوادهای ضـروری ،از سـوی یونسـکو ،توانایی
برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران و شـناخت عملیـات اجتماعی تعریف شـده اسـت .دید
کلـی از انـواع سـواد رایـج در جهـان مشـخص میکنـد کـه کلیـد تمـام سـواد مورد
1
نظـر ،بهینهسـازی درک و فهـم و کاربرد ارتباط در حوزههای مشـخص اسـت (گیل
و آدامـز .)110:2012 ،2بـرای نمونـه در سـواد پایـه ،فـرد یـاد میگیـرد کـه چگونـه
از مفاهیـم در برقـراری ارتبـاط بـا سـایرین در نقشهـای فرسـتنده و گیرنـده ،از
طریق کسـب آموزش مهارتهای خواندن و نوشـتن ،اسـتفاده کند .در سـواد رسـانه،
فـرد میآمـوزد کـه چگونـه بهطـور مؤثـر و بالقـوه ،بـا رسـانه ارتبـاط برقـرار کنـد و
یـا از طریـق آن ،کیفیـت زندگـی خـود را بهبـود بخشـد .در سـواد رایانـه ،فـرد یـاد
میگیـرد کـه چگونـه ارتبـاط مؤثـری بـا رایانـه برقرار کنـد تا حیـات روزمـرهاش را
بـهسـر بـرد .بـه همیـن روال ،با بررسـی یک ازهـر ابعاد سـواد ،فـرد میتوانـد روش
بهینهسـازی و مطلوبیـت درک و فهـم و کاربـرد ارتباط را در ابعاد مختلف شناسـایی
کند (هاسـتن .)299:2010،3بسـط و توسـعه این ابعاد ،پژوهشـگر را توانمند سـاخته
اسـت تـا سـواد ارتباطـی را در تنـوع منابـع در زمینههـای برقـراری ارتبـاط مطالعـه
و بررسـی کنـد و عناویـن موضوعـی را بـا شـیوه و روش موضوعـی مشـخص سـازد.
بـا توجـه بـه کمبودهـای آموزشوپـرورش جمهـوری اسلامی ایـران در خصـوص
اهمیـت دادن بـه سـواد ارتباطـی ،الزم اسـت تغییـر محتـوای کتابهـای درسـی و
یادگیـری بالغـت گفتـار و ارتبـاط دهانـی و بصری در کنـار خواندن و نوشـتن ،یکی
از برنامههـای اصلـی آموزشوپـرورش باشـد .در دنیـای کرونازده و فلج شـده اقتصاد
امـروز ،بهویـژه جامعـه ما ایـران ،ارتبـاط با قضایـای مربوط بـه این دو مـورد (بحران
کرونایـی و اقتصادی) بسـیار مهم اسـت .در شـرایط فعلی سـبک زندگـی تغییر کرده
و ویروسـی ناشـناخته همهچیـز را بـه چالـش کشـیده اسـت .حـال ،ملـت آنچنانی
سـوادی میخواهـد کـه بتوانـد بـا ایـن دو بحـران مقابلـه کنـد تـا ببینـد تقدیـر چه
سرنوشـتی برایـش رقـمزده اسـت .به نظر میرسـد که برخـورداری از سـواد ارتباطی
و مهارتهـای برقـراری ارتبـاط بـا گرانـی ،ماسـک ،خانهنشـینی ،ریاسـت نااهلان،
3. Huston

2. Adams

1. Gill
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بیتفاوتـی خردمنـدان ،برجـام و انتخابهـای جاهالنـه ،میتوانـد به انسـانها کمک
کنـد تـا رسـیدن بـه گشـایش دوام بیاورند حال سـؤال این اسـت :آیا نظام آموزشـی
مـا تغییـر در فراگیـران را بهانـدازه کافـی ایجـاد کـرده اسـت تـا بتواننـد بـا همـه
مؤلفههـای شـرایط فعلـی سـازگار شـوند ،یـا بـا وضعیـت فعلـی سـازش میکننـد؟
چـرا کـه بـه نظـر میرسـد همـه مشـکالت از فقدان یـا کمی سـواد ارتباطی نشـئت
میگیرنـد .در اینترنـت از ربیعـی ،وزیـر وقـت کار و رفـاه اجتماعـی ،نقـل شـده کـه
دلیـل اول طلاق در کشـور نداشـتن سـواد ارتباطـی اسـت .یـا از  20ازدواج  18بـه
طلاق منجـر میشـود .دغدغـه کنونـی ما این اسـت کـه آیا نظـام آموزشـی بهاندازه
کافـی بـه مجهـز کـردن فراگیران بـه سـواد ارتباطـی اهمیت میدهـد یا نـه؟ اگرنه،
الگویـی ارائـه شـود تـا در برنامه درسـی فراگیـران ،محتوایی بـه نام سـواد ارتباطی و
آداب معاشـرت گنجانده شـود.
درواقـع ارتباطشناسـی ،یـک حـوزه دانشـگاهی مطالعاتـی اسـت که بـر کیفیت
چگونگـی ایجـاد و اسـتفاده از پیغـام در محیـط و مطالعـه پدیـده ارتباطـی تأکیـد
دارد .هـدف از ایـن حـوزه مطالعـه ،توسـعه شـناخت و نظریههـای مرتبـط بـا فرایند
و برآوردهـای ارتباطاتـی اسـت .بـا توجـه بـه اهمیـت ارتباطـات در زندگـی امـروز،
جـای خالـی آمـوزش این نوع سـواد ،عالوه بـر آموزشوپـرورش ایران ،بلکـه در نظام
آموزشـی سـایر کشـورها نیز احسـاس میشـود .اهمیت بررسـی این موضوع از آنجا
ناشـی میشـود کـه تاکنـون مطالعـهای اختصاصـی در مورد سـواد ارتباطـی صورت
نگرفتـه و پیشـینه ادبـی اندکـی در ایـن مورد یافـت میشـود .بنابراین و بـا توجه به
اهمیـت و جایـگاه ارتباطات در زندگی ،پژوهشـگر در پی بررسـی فرایند شـکلگیری
سـواد ارتباطـی در مـدارس آموزشوپـرورش جمهـوری اسلامی ایران بوده اسـت.

پیشینه پژوهش

خوشزبـان و همـکاران ( )1398در پژوهشـی بـا عنـوان «نقـش مؤلفههـای
احساسـی و اخالقی سـواد رسـانهای در توسـعه سـرمایه اجتماعی در بین شـهروندان
تهرانـی» بیـان کردهانـد کـه بهمنظـور بررسـی سـواد رسـانهای ،جمعیت بـاالی 18
سـال شـهر تهران ،با اسـتفاده از نمونهگیری مورد آزمون قرار گرفتهاند و با اسـتفاده
از پرسشـنامه ،سـه مؤلفـه اعتماد ،مشـارکت ،احسـاس تعلـق سـرمایه اجتماعی و دو
مؤلفه اخالقی و احساسـی سـواد رسـانهای سـنجیده شده اند .نتایج نشـان داده است
که رابطه مسـتقیم و معناداری بین بعد اخالقی سـواد رسـانهای و سـرمایه اجتماعی
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وجـود دارد؛ یعنـی بـا باال رفتـن بعد اخالقی سـواد رسـانهای ،سـرمایه اجتماعی فرد
نیـز افزایـش مییابـد .بعـد اخالقی بـر توانایـی درک و دریافـت ارزشهـای نهفته در
پیـام رسـانهها تأکیـد دارد .همچنیـن نتایـج رابطـه مسـتقیم و معنـاداری بیـن بعد
احساسـی سـواد رسـانهای و سـرمایه اجتماعـی نشـان میدهـد؛ یعنـی با بـاال رفتن
بعـد شـناختی سـواد رسـانهای ،سـرمایه اجتماعی فرد نیـز افزایـش مییابد.
تقـیزاده ( )1396در پژوهشـی بـا عنـوان «اثربخشـی آمـوزش سـواد رسـانهای بـر
دانشآمـوزان در شـهر کرمـان» بیـان کـرده اسـت کـه بر اسـاس نتایـج ،میانگیـن نمره
کلـی سـواد رسـانهای دانشآمـوزان در هر دو گـروه آزمایشـی و کنتـرل ،در پیشآزمون
 2/2از  5بوده و در سـطح «ضعیف» قرار داشـته اسـت .با اجرای دوره آموزش ،میانگین
نمـره سـواد رسـانهای ،دانشآموزان گروه آزمایش نسـبت بـه گروه کنترل ،بـا  99درصد
اطمینـان افزایـش یافتـه و بـه  ،3/65یعنی سـطح «خوب» رسـیده اسـت .میانگین نمره
دانشآمـوزان گـروه آزمایـش در تواناییهـای سـواد رسـانهای یعنـی ،توانایی اسـتفاده از
رسـانه ،تجزی هوتحلیـل ،تولیـد و ارسـال پیامهـای رسـانهای و تفکـر انتقادی نیـز پس از
اجـرای دوره آزمایشـی بهطـور معنـاداری افزایـش یافتـه اسـت .ازاینرو ،میتـوان گفت
کـه آموزش سـواد رسـانهای بـر میزان و سـطح تواناییهای مرتبط با سـواد رسـانهای در
دانشآمـوزان مؤثـر اسـت و توسـعه آن در مدارس ضـرورت دارد.
رئیسـی و همـکاران ( )1394در پژوهشـی ،بـه بررسـی سـواد سلامت ارتباطـی
و انتقـادي و خودمراقبتـی در بیمـاران دیابتـی نـوع دو پرداختنـد .ارتبـاط آمـاري
معناداري بین سـواد سلامت کل ،سـواد سلامت ارتباطی و انتقادي با خودمراقبتی
دیـده شـد اما سـواد سلامت عملکردي بـا خودمراقبتـی در بیماران ارتباط نداشـت.
سـواد سلامت ارتباطـی بـا رفتارهـاي خودمراقبتـی تبعیـت از رژیـم غذایـی ،انجام
فعالیـت فیزیکـی ،پایـش قند خون و مراقبت از پا مرتبط بود .سـواد سلامت انتقادي
نیـز در بیمـاران بـا انجـام فعالیت فیزیکـی ،پایش قند خـون ،مراقبت از پـا و مصرف
دارو ارتبـاط داشـت .بیـن سـواد سلامت ارتباطـی و مصـرف دارو و سـواد سلامت
انتقـادي و تبعیـت از رژیـم غذایـی در آزمودنیهـا ارتبـاط آماري معناداري مشـاهده
نشـد .از میان ابعاد مختلف سـواد سلامت ،سـواد سلامت ارتباطی  ،پیشگوییکننده
بهتـري بـراي بـروز رفتارهـاي خودمراقبتـی در بیماران دیابتی شـناخته شـد.
صلواتیـان و همـکاران ( )1395در پژوهشـی بـا عنـوان «طراحـی الگـویِ آمـوزش
سـواد رسـانهای بـه نوجوانـان» اظهار داشـتند کـه با توجه بـه اهمیت سـنین نوجوانی
و تمرکـز هجمههـای رسـانهای بر آنـان ،هدف پژوهـش ،طراحی الگـوی بومی آموزش

137
سـواد رسـانهای بـه نوجوانـان اسـت .یافتههـای پژوهـش نشـان میدهد کـه در الگوی
بومـی آمـوزش سـواد رسـانهای بـه نوجوانـان در ایـران ،دو نهـاد آموزشوپـرورش و
صداوسـیما ،نقش بسـزایی در آموزش سـواد رسـانهای دارند .در این الگو ،هدف اصلی،
هدایـت و تربیـت نوجوانان اسـت و ملزومات آموزش سـواد رسـانهای ،شـیوه تدریس و
ی شـده اسـت.
محتـوای آموزشـی بـر اسـاس اهـداف اصلـی و فرعی الگو ،طراح 
احمـدی و پورکریمـی ( )1392در پژوهشـی به بررسـی سـواد فنـاوری اطالعات
و ارتباطـات ( )ICTLدبیـران بـر اسـاس الگـوی ( )ISSTپرداختهانـد .یافتههـای
بهدسـتآمده نشـان میدهدکـه متخصصـان و دبیـران ،مؤلفههـای سـواد فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات را بـرای دبیـران مهـم ارزیابـی کردهانـد ،همچنیـن بر اسـاس
دیدگاههـای آنـان در مـورد مؤلفههـای سـواد فناوری اطالعـات و ارتباطـات در مورد
جامعـه اطالعاتـی ،بیـن ابزار اطالعاتـی و مدیریـت اطالعاتی تفاوت معنـاداری وجود
دارد ( ،)0.05 <Pهرچنـد درخصـوص پـردازش اطالعـات تفـاوت معنـاداری بین دو
گروه مشـاهده نشـده اسـت.
قاسـمی و راسـخ ( )2020در پژوهشـی بـه شناسـایی ابعـاد سـواد ارتباطـی
(روش تحلیـل موضوعـی) پرداختهانـد .سـواد ارتباطـی بهعنـوان یکـی از ضروریـات
سـوادی در تعریـف «توانایـی برقـراری ارتباط مطلوب بـا دیگران و شـناخت عملیات
اجتماعـی» معرفـیشـده اسـت .هدف از ایـن مطالعه و بررسـی ،شناسـایی و معرفی
تمهـای اصلـی و فرعـی سـواد ارتباطی و شـاخصهای بالقـوه بهمنظور بهبـود آن در
نظـام آموزشـی بوده اسـت .بر اسـاس یافتههـا ،موضوعهـای اصلی و عمـده« ،ارتباط
ص شـده» و «سـطوح ارتباطی» بـوده انـد .موضوعات فرعی
حسـی»« ،ارتباط مشـخ 
و ثانویـه بـرای ارتباط حسـی نیز آموزش سـواد در ابعـاد «بصری ،شـنیداری ،بویایی
و لمسـی و چشـایی» بوده اسـت .همچنین موضوعـات فرعی برای ارتبـاط اختصاص
یافته و مشـخصشـده ،عبـارت بودند از «بیان ،نوشـتن ،خواندن ،زبـان بدن ،فناوری
برقـراری ارتبـاط ،ارتبـاط فرهنگـی ،آگاهیرسـانی ،ارتباط شـراکتی ،روابـط عمومی،
روابـط بینالمللـی ،پژوهشهـای شـهروندی ،مالـی ،شـغلی ،عاطفـی و ارتباطاتـی».
موضوعـات فرعـی در سـطوح ارتباطـی ،آموزشهـای سـوادی در زمینـه «ارتبـاط
فراشـخصی ،درونشـخصی ،ارتبـاط گروهـی ،ارتبـاط انبـوه و ارتباط افزاینـده» بوده
و سـرعت تغییـر در برقـراری ارتبـاط نشـان داده اسـت که ایـن موضوعات در سـواد
ارتباطاتـی بایـد بهدفعـات نزدیـک مورد بررسـی قـرار گیرند.
گـوردون )2020( 1در پژوهشـی بـا عنـوان «یـک کارآزمایـی خوشـهای تصادفی
1. Gordon
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کنترلشـده از تصویر بدن سـواد رسـانهای اجتماعی و برنامه بهزیسـتی برای پسران
و دختـران نوجـوان» اظهـار کردهانـد کـه جوانان زمـان قابلتوجهی را در رسـانههای
اجتماعـی میگذراننـد ،ایـن امـر میتوانـد فرایندهـای مهـم خـود را تقویـت کنـد و
باعـث افزایـش خطـر نارضایتـی از بـدن ،اختلال در خـوردن غـذا و روحیه افسـرده
شـود .تـا بـه امـروز ،پژوهشهـای اندکـی در مـورد مداخلـه بـرای کاهـش تأثیـرات
منفـی درگیـری رسـانههای اجتماعـی در پسـران و دختـران نوجـوان انجـا م شـده
1
اسـت .در ایـن مقالـه ،پروتکلی بـرای یک کارآزمایی کنترلشـده تصادفی خوشـهای
از یک برنامه سـوادآموزی در چهار رسـانه اجتماعی ارائهشـده که تهیه آن ،براسـاس
نتایـج آزمایشـی و هـدف آن ،کاهـش نارضایتـی بـدن ،محدودیت در رژیـم غذایی و
راهکارهـای افزایـش عضلات بـوده اسـت .بـا  7تـا  8تـن از دانشآمـوزان مـدارس
متوسـطه اسـترالیا و بـا اسـتفاده از تصادفیسـازی بلـوک ،سـطح کالس در مـدارس
بهطورمعمـول (کنتـرل) بـه برنامـه ( SoMeمداخلـه) یـا دروس سلامت اختصاص
مییابـد .نتایـج اولیـه ،رضایت بدن ،محدودیـت در رژیم غذایـی و راهکارهای افزایش
عضلات و نتایـج ثانویـه ،عزتنفس و روحیه افسـردگی خواهد بود .شـرکتکنندگان
ارزیابیهـا را در چهـار نوبـت انجـام میدهند ـ پایـه 5 ،هفته پس از شـروع دوره ،و 6
و  12مـاه پـس از شـروع دوره .تجزیهوتحلیـل نتایـج حاصل از مداخله را در مقایسـه
بـا گـروه کنتـرل مقایسـه میکنـد .این مطالعه بـرای اولین بـار یک طـرح کارآزمایی
کنترلشـده تصادفـی خوشـهای را بـرای ارزیابـی تأثیـر برنامـه سـواد رسـانههای
اجتماعـی مسـتقر در مدرسـه طراحـی کـرده اسـت تا در خصـوص کاهـش تأثیرات
منفـی رسـانههای اجتماعی بـه کار رود.
پیزولی )2020( 2در پژوهشـی با عنوان سـواد رسـانهای دیجیتالی و برنامه درسی
ملـی بـرای انگلیـس اظهار میکند کـه کار برنامه درسـی فرهنگیان و سیاسـتگذاران
در زمینـه سـواد دیجیتـال در انگلسـتان ،از تخصـص متخصصـان دیجیتـال ماننـد
اطالعات IT،و کارشناسـان رسـانه غافل شـده اسـت .با توجه به فقدان شـواهد ،این
مقالـه مصاحبههـای نیمهسـاختاریافته بـا متخصصان انگلسـتان ،را کـه از طریق یک
روش دفتـر خاطـرات و یـک روش مکالمـهای بـا روش فکـر بـا صـدای بلنـد تقویـت
شـده اسـت ،مـورد بررسـی قـرار میدهـد تـا نحـوه ارتبـاط آنهـا و ارزیابـی محتوای
آنالیـن را بررسـی کنـد .بـا انجام این کار ،این پرسـش را مورد بررسـی قـرار میدهد
کـه سـواد دیجیتالی چیسـت و ارتقـای آن در برنامههای درسـی ملی بـرای انگلیس
چگونـه اسـت .گفتـه میشـود کـه توانایـی ارزیابی محتـوای آنالیـن عالوه بـر اینکه
1. RCT
2. Polizzi
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بازتابـی از ماهیـت و منشـأ اطالعـات ،دانـش متنی و اسـتفاده از منابع متعدد اسـت،
مهارتهـا و دانشهـای دیجیتالـی کاربـردی و انتقـادی در مـورد اینترنـت و محیـط
دیجیتـال را نیـز در بـردارد .بههمینترتیـب ،گفته میشـود كه در برنامههای درسـی
ی سـواد دیجیتالی الزم اسـت تجدیدنظر شـود.
شـهروندی و رایانـه بـه منظـور ارتقا 
مینگوا 1و همکاران ( )2019در پژوهشی با عنوان «تأثیر داشتن سواد رسانهای بر
نگرش مثبت به فعالیتهای پوستی مناسب برای مبارزه با سرطان پوست» بیان داشتند
که آموزش سواد رسانهای یک راهکار جدید برای کاهش اثرات مضر پیامهای رسانههای
اجتماعی در مورد برنزه شدن است که از عوامل سرطان پوست محسوب میشود.
مارتـا 2و همـکاران ( )2017در پژوهشـی بـا عنـوان «کمـک سـواد رسـانهای به
یادگیـری زبـان مـادری بـه جوانـان پناهنـده» اظهـار کردهانـد کـه پژوهش نشـان
میدهـد کـه دانشـجویان مهاجـر و پناهنـده از بـه کارگیـری زبانهای مـادری خود
در آمـوزش بهرهمنـد میشـوند .بـا ایـن حال در عمـل ،پژوهشـگران بهنـدرت مورد
بررسـی قـرار میگیرن د و معلمـان غالباً دریافتـن راههایی برای اسـتفاده از زبانهای
بومـی دانشآمـوزان پناهنـده خـود بهعنـوان منابعـی کـه باعـث ترغیـب توسـعه
زبانهـای بومـی و همچنیـن زبـان و سـواد دانشـگاهی در زبـان جدیـد میشـود،
تلاش میکننـد .ایـن پـروژه اکتشـافی در مقیـاس کوچـک ،یـک واحـد آموزشـی
درسـی 5روزه را در خصـوص سـواد رسـانهای انتقـادی و ابتـکاری را بـه کار بـرد ،و
سـپس بررسـی کـرد کـه چگونـه این امـر بهعنـوان زمینـهای بـرای زبان مـادری و
توسـعه سـواد انگلیسـی مفیـد بوده اسـت .شـرکتکنندگان  14مهاجر تـاز ه وارد به
امریـكا ،از سـومالی ،كنیـا ،جیبوتی و اتیوپی و همه از گویندگان سـومالیایی و دارای
تجربیـات رسـمی در مـدارس رسـمی و محـدود بودند .بـه لحاظ سـطح مهارتهای
سـواد چاپـی نیـز اغلـب متفـاوت بودنـد .بااینحـال بهعنـوان مهاجـر ،بیشـتر از
رسـانههای اجتماعـی بـرای تعامـل بـا دیگـران بهصـورت محلـی و جهانی بـه زبان
هـای مختلـف ،شـفاهی یا کتبی اسـتفاده میکردند .همانگونه که شـرح داده شـد،
تالشهـای مـا بـرای تقویت ارتبـاط همکار با همسـاالن بـه زبان سـومالی ،منجر به
تعامـل چندزبانـه در طیف وسـیعی از اهداف اجتماعی و دانشـگاهی در کالس شـد.
ایـن یافتههـا نشـان میدهـد کـه چگونـه اسـتفاده در کالس از تحلیـل رسـانههای
اجتماعـی درکالس میتوانـد بـه تحقیق اهـداف یادگیری سـواد چندزبانـه و (مهم)
کمـک کند.
1. Mingoia
2. Martha
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چارچوب نظری پژوهش

تعریف سواد
سـواد در تعاریـف اولیـه بیشـتر بهعنوان یک ضرورت شـناخته میشـود :سـواد
ضـروری  ،تعریفـی اولیـه از فهـم عالئم اختصاری معنادار اسـت و اینکـه مردم برای
ارتبـاط اولیـه بـا هـر کـس از ایـن عالئـم و ایدههـا اسـتفاده میکننـد .ایـن عالئم
ترکیبـی از تجربیـات فـرد در طـول زندگـی اسـت کـه آمیختـن آنها بـا آموزههای
دیگـر تجربیـات مهارتـی را ایجـاد میکنـد و ایـن آموختههـا همراه بـا آموزشهای
بعـدی ،سـواد ضـروری را که همان دانسـتههای علمـی و تجربی فرد اسـت ،در وی
به وجود مـیآورد.
هماننـد آمـوزش خوانـدن کـه عبـارت اسـت از ترکیبـی اسـت از تجربیـات و
شـنیدههای هـر فـرد بهاضافـه گویـش اولیـه زندگـی و توسـعه خوانـدن و نوشـتن
مدرسـهای او کـه مهـارت خوانـدن را ایجـاد میکنـد .ارائهدهنـدگان ایـده سـواد
ضـروری معتقدنـد که آموزش سـواد ضروری بایـد بدون در نظر گرفتن مشـخصات
ذهنـی و فیزیکـی افراد در سـن مشـخصی همانند سـایر افراد جامعه ،اعـم از عادی
و ویـژه آغـاز شـود .همـه افـراد میتوانند با توجه بـه گنجایش ذهنـی و فکری خود
از آن بهرهمنـد شـوند.
ایـن سـواد باعـث تغییراتـی در رفتـار و افـکار فـرد میشـود و ماحصـل ایـن
تغییـرات ،پیشـرفت اجتماعی و ذهنـی او را در پی دارد (ابراهیـمزاده.)55: 1384 ،
سـواد در معنـای فارسـی ،در زبانهـای اروپایـی و در تحـول تاریخـی مفهـوم خود
در فرهنـگ ایرانـی ،عمومـاً با قابلیت «خواندن» و «نوشـتن» انطباق داشـته اسـت؛
یعنـی نخسـتین مهارتهایـی کـه دولتهـای ملـی از آغـاز ایجـاد ،خـود از افـراد
ی طوسـی و کیامنـش .)88:1388 ،ایـن از تعبیـر
تابـع خـود میخواسـتهاند (دانـا 
سـواد همگانی ،بیشـتر برای یادگیری خواندن ،نوشـتن امالو حسـاب کردن اسـت.
ایـن یادگیـری نیـز بـرای خوانـدن کتابهـای مختلف علمـی ،ادبی ،لـذت بردن از
کلمـات و داسـتانهای درون کتابهاسـت.
وقتـی شـخص دیگـری کتابهـا را بـرای فـرد میخوانـد او نیـز مایـل اسـت
چشـم خـود را بـا خوانـدن و لـذت بردن از کلمـات بـه روی دنیای کتاببـاز کند و
ایـن راهـی بـرای ورود علمـی بـه اجتماع و تقسـیم تجربیات سـوادی با دوسـتان و
همکالسیهاسـت (ابراهیـمزاده.)60 :1384 ،
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ویژگیهای تعریف یونسکو از سواد

 .1سـواد دارای کاربردهایـی اسـت ،ازجملـه ارتبـاط و بیان از طریق رسـانههای
مختلفـی کـه مـردم از آنهـا بهعنـوان یک وسـیله اسـتفاده میکنند.
 .2سـوادآموزی فراینـدی افزایشـی اسـت که افراد بـا زمینههای خـاص و اهداف
خـاص ،در راه آن تلاش میکنند.
 .3سـواد شـامل یکرشـته مداوم از یادگیری اسـت که در آن سـطح مهارتهای
مختلـف اندازهگیری میشـود.
 .4مهـارت خوانـدن و نوشـتن یک مهارت اساسـی اسـت که متأسـفانه برخی از
کـودکان آن را کسـب نمیکننـد .کمبـود عواملی ماننـد معلم و زمان انـدک آموزش
و در کنـار افزایـش عظیـم اطالعـات ،گسـترش اینترنـت و بهتبـع آن ،فرصتهایـی
کـه ایجـاد میشـود ،بحـث سـواد را مطـرح میکنـد؛ به ایـن بایـد مفهوم سـواد باید
در بیـن دانشآمـوزان بـه دلیـل ارتبـاط زیادی که بـا دنیای مجـازی دارنـد ،نهادینه
شود.
کـودکان بسـیاری در جهـان شـانس برخـورداری از سـواد را دارنـد .در زمانی که
تحـوالت اجتماعـی بهسـرعت در حـال وقـوع اسـت تقاضـای رو بـه افزایشـی بـرای
اسـتفاده از سـواد نوشـتاری در بیـن دانشآمـوزان و یادگیـری ایـن مهـارت وجـود
دارد .در بعضـی از کشـورها بـا اینکـه دانشآمـوزان سـالها بـه مدرسـه میرونـد و
دارای کالس و معلـم هسـتند ،همچنان در ایـن زمینه مشـکلدارند .دانشآموزان در
تمـام دنیـا نیـاز دارند تـا مهارتهای سـوادآموزی را کسـب کنند و بتواننـد اطالعات
پیرامونـی خـود را رصـد ،انتخـاب و تجزیهوتحلیـل کننـد (یونسـکو.)2020 ،

معیار بینالمللی 1در زمینه سواد

معیار بینالمللی در زمینه سواد شامل  4سطح است (یونسکو:)1388 ،
یافتـن و بازیابـی اطالعـات ،سـاختن منابـع ،اسـتنتاج و تفسـیر متنهـا ،اتصـال
ایدههـا بـه یکدیگـر بـرای توضیح و تفسـیر دالیل :بنابرایـن مهارتهای سـواد مهم و
ضـروری هسـتند ،بهویژه در سـنین پاییـن ،پژوهشها نشـان میدهـد دانشآموزانی
کـه در سـنین پاییـن مدرسـه از پیشـرفت خوانـدن و نوشـتن عقبماندهانـد بعدهـا
بـه دلیـل پیچیدگـی و گسـتردگی مطالـب درسـی در یادگیـری دچـار مشـکالت
قابلتوجهـی میشـوند (مورفـی.)32 : 2010،2
1. PIRLS
2. Murphy
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انواع سواد

ازجملـه سـوادهای مفیـد و مـدرن میتـوان به سـواد فرهنگـی ،سـواد اجتماعی،
سـواد سیاسـی ،سـواد رسـانهای ،سـواد خبری ،سـواد تبلیغاتی ،سـواد علمی ،سـواد
اطالعاتـی ،سـواد بصـری ،سـواد هنری ،سـواد تحلیلی ،سـواد محیط زیسـتی ،سـواد
انتقـادی ،سـواد خواندن ،سـواد فنـاوری و ...اشـاره کرد؛

سوادآموزی اجتماعی

سـواد اجتماعـی عبـارت اسـت از رشـد و پـرورش ظرفیتهـای افـراد و گروهها
بـرای مشـارکت ،تصمیمگیـری و عمـل آگاهانـه و مسـئوالنه در زندگـی اجتماعـی،
سیاسـی ،اقتصـادی و فرهنگـی .ایـن آگاهانه شـامل حقوق انسـانی ،رشـد مسـتمر و
همهجانبـه اخلاق و ارزشهـا ،صلـح و مسـالمتجویی ،برابـری اجتماعـی و حرمـت
نهـادن به تفاوتهاسـت .سـواد اجتماعـی اهمیت اساسـی در زندگی دارد ،زیـرا افراد
جامعـه بایـد یـاد بگیرنـد کـه به نحـوی مؤثـر در بهبود بخشـیدن بـه امـور گوناگون
جامعـه محلـی ،ملـی و جهانـی مشـارکت کننـد .یکـی از ویژگیهای جهـان معاصر،
برجسـتگی و محوریـت انسـان و موضوعهـای مرتبـط بـا او در کلیـه عرصههاسـت؛
یعنـی برخلاف دنیـای قدیـم انسـان در دنیای معاصـر ،فاعل شناسـایی اسـت که با
کمـک علـم ،عمـل و تجربه قدم به شناسـایی طبیعـت و خود میگـذارد و در این راه
مـرزی نمیشناسـد .از طـرف دیگـر انسـانها رابطههـای خـود را بر اسـاس اراده آزاد
و عقالنـی تنظیـم میکنند (نیلـی احمدآبـادی و همـکاران.)53: 1393 ،

سواد سیاسی

سـواد سیاسـی بـه معنـای پـرورش فضایـل ،دانشهـا و مهارتهـای مـورد نیـاز
بـرای مشـارکت سیاسـی اسـت .سـواد سیاسـی ،افـراد را بـرای مشـارکت فعاالنه در
فراینـد بازسـازی ،اصلاح و بهبـود آگاهانـه جامعه خویش آمـاده میسـازد (گاتمن،1
 .)72 :2018از نظـر سـول ،تربیـت سیاسـی فراینـدی اسـت کـه ناظـر بـر تغییـر
نگرشهـای سیاسـی افـراد و افزایـش مهارتهای مشـارکتی  ،قابلیتهـای اجتماعی
و ارزشـگذاریهای آنان نسـبت به حقوق سـایر شهروندان است (سـول.)66:2017 ،2
در تربیـت سیاسـی علاوه بر اینکـه افراد جهتگیریهای سیاسـی خود را نسـبت به
جامعـه کسـب میکننـد ،ارزشهای سیاسـی و اجتماعی نیز از نسـلی به نسـل دیگر
منتقـل میشـود (امینـی و همـکاران.)47 :1388 ،
1. Guttmann
2. Soule
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هـدف سـواد رسـانهای ایـن اسـت کـه بـه مـردم کمـک کنـد تـا بهجـای آنکـه
مصرفکنندگانـی فرهیختـه باشـند ،بـه شـهروندانی فرهیختـه تبدیـل شـوند؛
بنابرایـن بـه دنبـال راهـی بـرای امتـداد دادن مردمسـاالری در جامعـهای اسـت که
مفهـوم مردمسـاالری بهطـور مبسـوط ،تعریـف و نوشـتهشـده باشـد (اشـرفیریزی
و همـکاران .)1392 ،رسـانههای گروهـی بـا کاهـش محتـوای آموزشـی و افزایـش
ترویـج رفتارهـای بزهکارانـه ،سلامتی جسـمی و روحـی افـراد را تهدیـد میکننـد.
آنهـا بهطـور گسـترده و بـا پشـتیبانی سـرمایههای دولتـی تاختوتـاز میکننـد و با
ترفندهـای پیگیرانـه ازسـرمایهگذاری بـر روی گسـترش «سـواد رسـانهای» ممانعت
بـه عمـل میآورنـد (صلواتیان و همـکاران .)59:1395 ،سـواد رسـانهای کـه تاکنون
مراحل مختلفی را پشـت سـر گذاشـته ،امروزه بیشـتر تحت تأثیر رسـانههای تعاملی
اسـت ،در سـالهای اخیـر اختراع رایانـه و بهتبع آن ،پیدایش شـبکه جهانی اینترنت،
انقالبـی را درزمینـه تبـادل اطالعـات پدیـد آورده و جهان را در آسـتانه شـکلگیری
نـوع تـازهای از رسـانههای ارتباطـی بـه نـام رسـانههای متعامل قـرار داده اسـت که
آن را توانایـی دسترسـی و اسـتفاده از رسـانهها ،تحلیـل و ارزیابـی ،تولیـد و ارتباط با
پیامهـای رسـانهای و تفکـر انتقـادی مینامنـد (تقـیزاده.)1396 ،

سواد خبری

بنیـاد مککورمیـک ( )2011سـواد خبـری را اینگونـه تعریـف میکنـد:
«توانایـی بهکارگیـری مهارتهـای تفکـر انتقـادی بـرای قضـاوت دربـاره اعتبـار
اخبـار و گزارشهـای خبـری و منابـع اطالعاتـی .سـواد خبـری ،شـهروندان را قـادر
میسـازد تـا مصرفکننـدگان و نیـز تولیدکننـدگان هوشـمند اطالعـات مبتنـی بـر
حقیقت باشـند ».بر اسـاس مطالب آموزش دادهشـده در دانشـگاه اسـتونی بوروک،
سـواد خبـری عبـارت اسـت از« :توانایی اسـتفاده از مهارتهـای تفکر انتقـادی برای
ارزیابـی و قضـاوت در خصـوص اعتبـار و باورپذیـری گـزارش خبـری کـه از طریـق
رسـانههای چاپـی ،تلویزیون یا اینترنت دریافت میشـود ».سـواد خبـری در حقیقت
زیرمجموعـه سـواد رسـانهای اسـت (فلسـفی و سـلیمی.)36 :1399 ،

سواد خواندن

1

انجمـن بینالمللـی ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی سـواد خواندن را تحـت عنوان
2

1. Mackcormik
2. IEA
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«مهـارت توانایـی درک و اسـتفاده از صورتهای مختلف نوشـتاری مـورد نیاز جامعه
یـا ارزشـمند بـرای افـراد» تعریف کرده اسـت« .کودک دارای سـواد خوانـدن» ازنظر
ایـن مؤسسـه ،فـردی اسـت کـه توانایـی درک معنـای متـون مختلـف را دارد و از
خوانـدن ،بـرای یادگیـری و شـرکت در اجتمـاع خواننـدگان در مدرسـه و زندگـی
روزمـره اسـتفاده میکنـد (ملکـی و احمـدی.)73: 1392 ،

سواد ارتباطی

سـواد ارتباطی بهعنوان یکی از سـوادهای ضروری در یونسـکو بهعنـوان «توانایی
ح شـده اسـت .با
برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا دیگـران و دانسـتن آداب اجتماعی» مطر 
مـروری بـر مبانـی حـوزه «ارتبـاط» میتـوان دامنـه بسـیار وسـیعتری را شناسـایی
کـرد کـه بهمثابـه چتری ،اغلب سـوادهای مطرحشـده در سـالهای اخیر را پوشـش
میدهد .هسـته مرکزی کلیه مسـائل و مشـکالت دنیوی ،ناتوانی انسـان در برقراری
ارتبـاط بـا دیگـران بـه شـیوه مطلـوب اسـت (لوتانـز ،ترجمـه طاهـری و شـعبانی،
 .)110: 1398تمامـی انسـانها ناگزیـر از برقـراری ارتبـاط هسـتند .انسـان از بـدو
خلقـت تـا لحظـه مـرگ در جریـان ارتباط قـرار دارد .افـراد معتقد به زندگـی پس از
مـرگ نیـز ،بـه دنبـال دسـتیابی بـه ارتبـاط باارزشتـری در دنیـای پـس از مرگاند
(قاسـمی و همـکاران.)55:1399 ،
در پژوهـش قاسـمی و راسـخ بـا عنـوان شناسـایی ابعـاد سـواد ارتباطـی (روش
ح شـده در جهان مشـخص
تحلیـل موضوعـی) بـا مـروری بـر انـواع سـوادهای مطـر 
شـد کـه محور کلیدی اغلـب آنها ،بهینهسـازی «درک و کاربرد ارتبـاط» در حوزهای
خـاص اسـت .بـرای نمونـه در سـواد پایـه ،فـرد بـا مهـارت خوانـدن و نوشـتن یـاد
میگیـرد چطـور از مفاهیـم برای برقـراری ارتباط بـا دیگران در نقشهای فرسـتنده
و گیرنـده اسـتفاده کنـد .در سـواد رسـانه نیـز میآموزد چطور با رسـانه یـا از طریق
رسـانه ،ارتبـاط مؤثـر و فعاالنـهای در راه بهبـود کیفیـت زندگـی خـود برقـرار کنـد.
در سـواد رایانـه فـرد ،راههـای ارتبـاط مؤثـر بـا رایانـه را بـرای اجـرای امـور زندگـی
روزمـره میآمـوزد .بـه همیـن نحـو با مرور هـر یـک از ابعاد سـواد ،میتـوان رویکرد
بهینهسـازی «درک و کاربـرد» ارتبـاط در حوزههـای مختلـف را شناسـایی کـرد .بـر
ایـن اسـاس ،بهتریـن تعریـف سـواد ارتباطـی بـر «توانایـی درک و کاربـرد مفاهیـم
ارتباطـی بـرای انجام فعالیتهـای روزمره در زندگی انسـان» تأکیـد دارد (.)6:2020
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بـر اسـاس پژوهـش قاسـمی و راسـخ ( )2020سـواد ارتباطـی دارای سـه مؤلفه
اصلـی «ارتبـاط مبتنـی بـر حـواس» «ارتبـاط تخصصـی» و سـطوح ارتبـاط اسـت.
شـکل 1الگـوی برآمـده از این پژوهـش و مفهوم سـواد ارتباطی بر اسـاس مؤلفههای
تشـکیلدهنده آن را نشـان میدهـد.
شکل .1ابعاد سواد ارتباطی (قاسمی و راسخ)2020،

)Figure 1. Dimensions of communication literacy (Ghasemi & Rasekh, 2020

ارتباط مبتنی بر حواس

ارتباط تخصصی

سواد ارتباطی

سطوح ارتباط

در ادامـه پژوهـش ،ابعـاد این مؤلفهها مشـخص شـدند .مؤلفه «ارتبـاط مبتنی بر
حـواس» شـامل پنـج بعـد مهارتهای «نـگاه کردن ،گـوش دادن ،بوییدن ،چشـیدن
و لمـس کـردن» بـود ،مؤلفـه «ارتبـاط تخصصی» شـامل مهارتهای«سـخن گفتن،
خوانـدن ،نوشـتن ،زبان بـدن ،فناوریهای ارتباطـی ،ارتباط بین فرهنگـی ،تبلیغاتی،
ارتباطـات سـازمانی ،روابـط عمومی ،روابـط بینالملل ،حقوق شـهروندی و هیجانی»
تشـخیص داده شـد و مؤلفـه «سـطوح ارتبـاط»  ،ابعـاد «درونفـردی ،بینفـردی،
گروهـی ،جمعـی و فرافـردی» را در برگرفت (قاسـمی و راسـخ.)2020 ،

عناصر مؤلفه ارتباط مبتنی بر سواد

بـا توجـه بـه اهمیـت تربیـت حـواس اصلـی پنجگانـه بهعنـوان اصلیتریـن
مدخلهـای ورودی پیـام بـه وجـود انسـانی ،در ادامـه ارتبـاط مبتنـی بر حـواس به
شـرح جـدول  1ارائـه شـده اسـت:

بـازنـمـایـی کـرونـا در
بستـر تلگـرام شبکههای
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جدول  .1انواع عناصر مؤلفه ارتباط مبتنی بر حواس در سواد ارتباطی

Table 1. Types of Sense-Based Communication Component Elements in
Communication Literacy
توضیح
انواع
ردیف
1

سواد بصری

توانایی درک و کاربرد مفاهیم و نشانههای دیداری در ارتباط

3

بوییدن

توانایی درک و کاربرد مفاهیم و نشانههای بویایی در ارتباط

2
4
5

گوش دادن
چشیدن

لمس کردن

توانایی درک و کاربرد مفاهیم و نشانههای صوتی در ارتباط

توانایی درک و کاربرد مفاهیم و نشانههای چشایی در ارتباط
توانایی درک و کاربرد مفاهیم و نشانههای لمسی در ارتباط

عناصر مؤلفه ارتباط تخصصی

ح شـده تخصصـی ،رویکردی
همانطـور کـه اشـاره شـد ،اغلـب سـوادهای مطـر 
ارتباطـی داشـتهاند .انـواع ایـن سـوادها و ارتباطهـا در جـدول  2ارائـه شـده اسـت:
جدول  .2انواع عناصر مؤلفه ارتباط تخصصی در سواد ارتباطی

Table 2. Types of specialized communication component elements in
communication literacy
توضیح
انواع
ردیف
1

سواد سخن گفتن

توانایی درک و کاربرد مفاهیم برای انتقال شفاهی پیام

3

سواد خواندن

توانایی درک و کاربرد مفاهیم برای دریافت پیام نوشتاری

2
4
5
6

سواد نوشتن

سواد زبان بدن

سواد فناوری ارتباطی

توانایی درک و کاربرد عالئم بدنی در انتقال و دریافت پیام

توانایی درک و کاربرد فناوریهای ارتباطی در برقراری ارتباط مؤثر

سواد ارتباط بین فرهنگی

توانایی درک و کاربرد تشابهها و تفاوتهای فرهنگی مؤثر در
ارتباط

سواد ارتباط سازمانی

توانایی درک و کاربرد راههای ارتباط درونسازمانی و استفاده
مؤثر از آنها

توانایی درک و کاربرد راههای برقراری ارتباط با افراد و
سازمانهای بینالمللی مرتبط

7

سواد تبلیغاتی

9

سواد روابط عمومی

10

سواد روابطبینالملل

11

سواد حقوق شهروندی

12

سواد هیجانی

8

توانایی درک و کاربرد مفاهیم برای انتقال نوشتاری پیام

توانایی درک و کاربرد محتوای تبلیغاتی در انتقال و دریافت پیام

توانایی درک و کاربرد راههای برقراری ارتباط با مخاطب
کلیدی برای خوشنامی فردی و سازمانی

توانایی درک و کاربرد حقوق حاکم بر انواع ارتباط در جامعه و
استفاده مؤثر از آنها

توانایی درک و کاربرد مدیریت هیجان خود و دیگران در روابط
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انسـان در فرایندهـای ارتباطـی در سـطوح مختلفی ماننـد« ،با خود ،بـا دیگری،
بـا گـروه ،بـا تـوده از طریق اطالعرسـانی جمعی ،انـواع امـور بهغیراز انسـان» ارتباط
برقـرار میکنـد .لـزوم توجه و تربیت مناسـب برای هـر یک از سـطوح ارتباطی باعث
شـده اسـت تا ذیل مؤلفه «ارتباط در سـطوح مختلف» به شـرح جدول  3ارائه شـود
(برکـو و همکاران ،ترجمه ایـزدی و اعرابی:)1392،
جدول  .3انواع عناصر مؤلفه ارتباط در سطوح مختلف در سواد ارتباطی

Table 3. Types of communication component elements at different levels
in communication literacy
توضیح
انواع
ردیف
1

سواد ارتباطی درونفردی

توانایی درک و کاربرد مفاهیم و ارتباط مطلوب با خود

3

سواد ارتباطی گروهی

توانایی درک و کاربرد مفاهیم و ارتباط مطلوب با گروه

2
4
5

سواد ارتباطی بینفردی
سواد ارتباطجمعی

سواد ارتباط فرا فردی

سواد سخن گفتن

توانایی درک و کاربرد مفاهیم و ارتباط مطلوب با فردی دیگر
توانایی درک و کاربرد مفاهیم ارتباط مطلوب با رسانههای
جمعی
الف .ارتباط متافیزیکی
ب :ارتباط با حیوان
ج :ارتباط با گیاه
د :ارتباط با وسایل

در کالس درس برقـرار نشـدن ارتبـاط کالمـی مؤثـر بیـن معلـم و دانشآمـوز یا
دانشـجو میتوانـد فاجعـه آخریـن باشـد؛ فاجعـهای کـه از دید مـا پنهـان میماند و
عامل برخی از مشـکالت تحصیلی میشـود .از سـوی دیگر ،کلمات برای افراد معانی
مختلـف دارنـد ( معانـی کلمـات در وجـود آنها نیسـت ،معانی در ما هسـتند) .سـن،
میـزان تحصیلات و زمین ه فرهنگـی ازجمله متغیرهای شناختهشـدهای هسـتند که
بـر زبانـی که شـخص صحبـت میکند و معنـی معینی که بـه کلمات خـود میدهد،
اثـر میگذارنـد .زبـان یک سیاسـتمدار با زبـان یک فرد عادی بسـیار متفاوت اسـت.
بعضـی از کلمـات و عبارتهـا ،کارکردهای متفاوتـی دارند که اسـتفاده از آنها نیاز به
توضیـح دارد .معلـم همـواره بایـد تالش کنـد تا از برقـراری ارتباط کالمـی مؤثر بین
خود و دانشـجویان مطمئن شـود (برکـو و همکاران ،ترجمه ایـزدی و اعرابی.)1392،
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هنگامیکـه فـردی بـه طـور شـفاهی بـا دیگـری ارتبـاط برقـرار میکنـد ،رابطـه بـا
سـخن گفتن میان آنها شـکل میگیرد .سـخن گفتن در انسـان وابسـته به دسـتگاه
صوتی اسـت .انسـان بهوسـیله دسـتگاه صوتـی صداهای قابلشـنیدن تولیـد میکند
(برکـو و همـکاران ،ترجمه ایـزدی و اعرابی.)1392،
سـخن گفتـن چیـزی فراتـر از تولیـد صـوت و مسـتلزم درگیـری فـرد از نظـر
جسـمی ،عاطفی و اجتماعی اسـت .این مهارت در محیط «خانواده،مدرسـه ،جامعه»
آموختـه گرفتـه میشـود .هـر فـرد سـخنگو ،یـک نقـش ارتباطگـر دارد و در فرایند
ارتباطـی در جایـگاه فرسـتنده پیام قـرار میگیرد .در ایـن نوع ارتباط از زبـان با رمز
کالمـی و بهطـور شـفاهی اسـتفاده میشـود .از مزایای این ارتباط «سـاده ،مسـتقیم
و کمهزینـه بـودن» آن اسـت .سـخن گفتن با توجه بـه مخاطب میتواند شـکلهای
گوناگونی داشـته باشـد(جدول ( )4قاسـمی و همکاران.)1399 ،
جدول  .4انواع سخن گفتن

Table 4. Types of speaking
توضیح

ردیف

مخاطب

1

خود فرد

3

با چند نفر محدود

سخن گفت برای جمع دوستان ،کالس یا همایش

با نادیدهها

مانند خدا ،روح یا موجودات متافیزیکی در شرایطی چون دعا و نماز

2
4
5
6

7

8

با فرد دیگر

با جمع نامحدود
با حیوانات

سخن گفتن فرد با خودش

به شکل مکالمه گفتوشنود یا سخنرانی یکطرفه با یک نفر دیگر

با گیاهان

با اشیا بیجان

سواد ارتباط بین فرهنگی

سخن گفتن از طریق رادیو و یا تلویزیون
جمالت دستوری یا عاطفی به حیوان
ناز کردن و درد دل کردن با گیاهان

سخن گفتن با خودرو یا وسایل مورد عالقه فرد

کسـانی کـه ارتبـاط مؤثرتـری بـا افـراد مختلـف از فرهنگهـای مختلـف دارند،
از هـوش فرهنگـی باالتـری برخوردارنـد ،ایـن ظرفیـت در گـرو یـک توانایـی قابـل
اکتسـاب ،بـا عنـوان «سـواد ارتبـاط بیـن فرهنگی» اسـت.
سـواد ارتبـاط بیـن فرهنگـی ،تالشـی آگاهانه بـرای برقـراری ارتباط بـا توجه به
شـناخت فرهنـگ خـود و طرف مقابـل ،با تأکید بر اسـتفاده از ظرفیتهای مشـترک
طرفیـن اسـت (آلفـرد جـی ،ترجمـه فیضـی و همـکاران .)1384 ،هنـگام ارتبـاط
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افـرادی از فرهنگهـای مختلـف بـا یکدیگر ،در اغلـب موارد فرض آنها مشـابهتهای
فکـری و رفتـاری دیگـران بـا خودشـان اسـت .این بـاور با فـرض غلط منجر بـه بروز
چالشهایـی بـرای برقـراری ارتبـاط مؤثر خواهد شـد .سـواد ارتباط بیـن فرهنگی بر
انـواع الگوهـای ارتباطـی تأثیرپذیر از فرهنگ اشـاره دارد (آلفرد جـی ،ترجمه فیضی
و همکاران.)1384 ،

اهمیت برقراری ارتباط (پیامهای غیرکالمی)

گاهـی اوقـات یـک ایمـا ،یک اشـاره ،یک لبخنـد ،یک اخـم و یا هر نـوع حرکت
دیگـری از اعضـای بـدن میتوانـد پیامدهنده باشـد .ایـن مطلب بیانگر این اسـت که
هیـچ نـوع بحـث ارتباطـی ،بدون ارتبـاط غیر گفتـاری کامـل نخواهد بـود .ارتباطات
غیـر گفتـاری شـامل حرکت اعضـای بدن ،تغییـر آهنگ صـدا ،تغییر قیافـه و فاصله
بیـن پیامدهنـده و پیام گیرنده اسـت (بیدارمغـز.)57: 1394 ،

اهمیت برقراری ارتباط( اعتماد کردن)

کـردار یـا عمـل فـرد میتوانـد موجـب اعتمـاد شـود .زبـان عمـل یـا کردار بسـی
گویاتـر از گفتـار اسـت .در صورتیکـه رفتـار معلـم در کالس بـا گفتـار او مغایـر
باشـد ،موجـب سـلب اعتمـاد دانشـجویان خواهد شـد .از طرفـی اگر معلـم میخواهد
دانشـجویان بـه او اعتمـاد کننـد ،باید او نیز به آنـان اعتماد کند و مدام درصدد کشـف
نقـاط ضعفشـان بـرای سـلب اعتمـاد از آنان نباشـد .هنـگام صحبت کـردن و دیگری
را مـورد خطـاب قـرار دادن ،بایـد متوجـه نـوع احساسـات طرف بـود .کاربـرد برخی از
واژگان ،عبارتهـا و اصطالحـات بهگونـهای اسـت کـه فـرد یـا برخـی از افـراد ،آن را
توهینآمیز میدانند و موجب سـلب اعتمادشـان میشـود (الل و نکودوسـت.)1391 ،

انواع ارتباطات مؤثر

ح شـده اسـت كـه در
در زمینـه انـواع ارتبـاط مؤثـر ديدگاههـاي زيـادي مطـر 
ادامـه يـك ديـدگاه كليتـر بهصـورت خالصـه بيـان ميشـود (مجيـدي قهـرودي و
جواديـه:)30:1390،
1
 ارتبـاط بينفـردی کـه بيـن دو نفـر و به شـکل معمـول چهرهبهچهـره برقرارمیشـود .در ايـن نـوع ارتبـاط انـواع پيامهـای کالمـی و غيرکالمـی منتقـل خواهـد
شد .
1. interpersonal communication
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 ارتبـاط گروهـی 1کـه در آنیـک نفـر بـا چنـد نفـر ارتبـاط برقـرار میکنند تاپیـام خـود را منتقـل کننـد .سـخنرانی برای يک گـروه از افراد نمونه شـناختهشـده
اين نـوع ارتباط اسـت.
 ارتباطجمعـی 2كـه در آن انتقـال پيـام به تعداد زيـادی از افـراد و در یکزمانصـورت میگيـرد و انتظـار مـیرود در گيرندگان پيام ،معناي مشـابه بـا معنای مورد
نظـر فرسـتنده پيـام ايجـاد شـود .نمونـه ارسـال اطالعـات ،ايدههـا و برداشـتها از
طريـق وسـايل ارتباطـی و دريافـت آن از جانب تعداد زيـادی از افـراد در یکزمان را
در راديـو ،تلويزيون ،روزنامه ،مجله و سـاير رسـانههای جمعی مکتـوب و غیرمکتوب،
میتـوان ديـد .در ارتباطجمعـی ،ويژگیهايـي وجـود دارد کـه آن را از انـواع ديگـر
ارتبـاط مجـزا میکنـد .اين ويژگیهـا عبارتانـد از (سـوپو:)21:2018 ،3
 گيرنـدگان پيـام در ارتباطجمعـی ،بـه نسـبت زيـاد ،نامتجانـس و ناشـناسهستند .
 انتشار پيام به سرعت اتفاق میافتد. اکثـر پيامهـا بـه نحـوی زمانبندی میشـوند کـه همزمـان به اکثـر مخاطبانبرسند.
 ارسال پيام در يک ارتباطجمعی ،نوعی تکثير پيام را موجب میشود. -هزينه دريافت پيام برای مخاطب چندان زياد نيست (سوپو.)2018 ،

نظریههای ارتباطی

نظریه تبادل اجتماعی SET
نظریـه تبـادل اجتماعـی دیـدگاه جامعهشـناختی توضیحدهنـده تغییـر و ثبـات
اجتماعـی بهعنـوان فراینـد تبـادالت مذاکـره شـده بیـن طرفیـن اسـت SET .بیـان
مـیدارد تمـام ،ارتباطـات انسـانی بـا اسـتفاده یـک تحلیـل ذهنـی و درونی سـود ـ
زیـان و مقایسـه گزینههـای مختلـف جایگزیـن شـکل میگیـرد .این نظریـه تلفیقی
از یافتههـای اقتصادی و روانشـناختی در چارچوب قدرتمند جامعهشـناختی اسـت.
 SETتجلـی بسـیاری از فرضیههـای سـاختارگرایی و نظریـه انتخـاب عقالنـی اسـت
(گاربـا 4و همـکاران .)76:2018 ،نظریـه تبـادل اجتماعی ریشـه در نظریـه اقتصادی
دارد کـه از سـوی تیلبـاوت 5و کلـی 6بـرای بررسـی روانشناسـی اجتماعـی گروههـا
دسـتکاری شـده اسـت .ایـن نظریـه بـر ادارکات مرتبـط با سـود و زیانهـای روابط
بـا افـراد و کارکردهـای آنها برای رضایـت از ارتباط متمرکز اسـت .مقایسـه مؤلفهای
5. Thibaut
6. Kelley

3. Sopow
4. Garba

1. group communication
2. mass communication
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مهـم از تبادل اجتماعی اسـت و اسـتانداردهایی را برای نحوه قضـاوت در مورد روابط
فراهـم میآورد .اسـتانداردهای مقایسـهای کام ً
ال فـردی و ذهنی هسـتند و بین افراد
و گروههـا یـا حتـی در ذهـن یـک فـرد بـرای افـراد مختلـف ،متفاوتانـد (پرادلی 1و
همـکاران.)255:2018 ،

ارتباطات اجتماعی در بستر نظریه تبادل اجتماعی

 SETشـامل نکاتـی در مـورد ارتبـاط و نیـز نکاتـی در مـورد اجبـاری مشـترک
اسـت کـه هـر دو طرف رابطـه طبق آن مسـئولیتهایی را بـرای طرف مقابـل ادراک
میکننـد (الوه.)852:2017 ،2
در  SETارزشـیابی بر اسـاس دو نوع مقایسـه صورت میگیرد :سـطح مقایسـه و
سـطح مقایسـه برای گزینه جایگزین .سـطح مقایسـه ( )CL1بازنمایی استانداردی از
احسـاس افـراد نسـبت به آن چیزی اسـت کـه باید در مسـیر پـاداش و هزینه از یک
رابطـه خـاص دریافت کنند.
سـطح مقایسـه برای گزینه جایگزین ( )CLaltبه «پایینترین سـطح پاداشهای
عقالنـی اشـاره دارد کـه فرد مایل اسـت از روابـط جایگزین و یا تنها بودن ،به دسـت
آورد» (برگـر 3و همـکاران .)27 :2010 ،افـراد در مجموعـهای از توالیهای رفتاری یا
مجموعههایـی از کنشهـا درگیـر میشـوند کـه برای رسـیدن به اهدافشـان طراحی
شده است.
هنگامیکـه در چنیـن توالیهـای رفتـاری درگیـر میشـوند ،تـا حـدی بهطـرف
مقابـل ارتباطـی خـود وابسـتهاند .کنتـرل سرنوشـت توانایـی تحـت تأثیر قـرار دادن
بروندادهـای شـریک رابطـه و کنتـرل رفتـار ،قـدرت تغییـر رفتـار دیگـری از طریـق
تغییـر دادن رفتـار خویـش اسـت (جانـگ 4و اوه.)120 :2017 ،5

نظریه ارتباطجمعی

سـواد و فرهنـگ رسـانه در قالبهـای چاپـی یـا کتابهـای الکترونیکـی و
همچنیـن در پلتفرمهـای ارزیابـی و انتصاب آنالین برای مدرسـان و دانشـجویان در
دسـترس اسـت .ایـن ابزارهای آنالیـن ،که بهصورت جمعـی( 6ارتباطجمعـی) نامیده
میشـوند ،مدیریـت وظایـف را بـرای مدرسـان آسـانتر میکننـد و بـه یادگیـری و
مطالعـه بـه دانشـجویان انگیـزه و کارآیـی بیشـتری میبخشـند (دادگـران.)1386 ،
5. Oh
6. connect mass communication

3. Berger
4. Jeong

1. Palardy
2. Lavelle
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روششناسی پژوهش

ایـن پژوهـش از حیـث پارادایمهـای غالـب پژوهـش ،در گـروه تفسـیری
طبقهبنـدی میشـود؛ بـه همین دلیـل از حیث روششناسـی در دسـته پژوهشهای
کیفـی قـرار میگیـرد .در ایـن پژوهـش از روش کیفـی (نظریـه دادهبنیاد) اسـتفاده
شـده اسـت .منابـع دادههـا در ایـن راهبـرد نیـز ماننـد راهبردهـای دیگر عبـارت از
مصاحبـه ،مشـاهدات میدانی و اسـناد و مدارکـی مانند دفترهای یادداشـت ،خاطرات
و زندگینامههـا ،منابـع تاریخـی ،روزنامههـا و سـایر رسـانهها ازجملـه نوارهـای
ویدیویـی بودهانـد .همچنیـن پژوهشـگرانی کـه از راهبرد نظریـه دادهبنیاد اسـتفاده
میکننـد ،ماننـد سـایر پژوهشـگران کیفـی ،مسـئولیت و نقشـی را کـه در تفسـیر
دادههـا بـر عهدهدارنـد ،بهخوبـی میپذیرنـد و تنهـا بـه گـزارش و بیـان دیدگاههای
افـراد ،گروههـا و سـازمانهای تحـت مطالعه اکتفا نمیکنند ،بلکه مسـئولیت تفسـیر
دیدههـا ،شـنیدهها و خواندههـای خـود را نیـز بـر عهـده میگیرنـد .پژوهشهـای
کیفـی عمومـاً درصدد کشـف مفاهیـم و روابط آنهـا در عرصه طبیعی وقـوع پدیدهها
هسـتند .اهداف پژوهشهای کیفی بر اسـاس پارادایم و روش مطالعه متفاوت اسـت.
عمومـاً پژوهشـگران کیفـی اقـدام بـه توصیـف و تفسـیر یک پدیـده از دیـدگاه افراد
مشـارکتکننده در مطالعـه میکننـد .در این تحقیـق بهمنظور جمـعآوری اطالعات
مـورد نیـاز از روش میدانـی اسـتفاد ه شـده اسـت .روش پژوهـش میدانـی میتوانـد
روشـی بـرای جمـعآوری دادههـای کیفـی در نظـر گرفتـه شـود .درواقـع پژوهشـگر
بایـد خـودش وارد میدان شـود تا بهصـورت طبیعی با مسـئله روبهرو شـود .در روش
میدانـی ،پژوهشـگر بایـد از تمـام نکات مهم یادداشـت بـردارد تا بعد از اتمـام ،آنها را
جمـعآوری و تجزیهوتحلیـل کند .این روش اغلب از طریق مصاحبه و مشـاهده انجام
میپذیـرد .در نظریـه دادهبنیـاد ،الگوی جمـعآوری دادهها متفاوت اسـت .در مطالعه
نظریـه دادهبنیـاد فعالیتهـای جمـعآوری و تحلیـل دادههـا بهطور همزمـان صورت
میگیـرد .مصاحبـه روش مناسـبی بـرای جمـعآوری دادههـا در نظریـه دادهبنیـاد
اسـت چراکـه مصاحبههـا مبتنـی بـر تجـارب و گفتگوهـای روزانـه زنـده هسـتند و
افـراد مصاحبهکننـده فرصتـی بـرای مصاحبـه بـا افراد دیگـر در یـک موقعیت خاص
بهصـورت چهرهبهچهـره پیـدا میکننـد (دالور .)1396 ،در ایـن پژوهـش از مصاحبه
نیمهسـاختاریافته اسـتفاد ه شـده اسـت .مصاحبه نیمهسـاختاریافته مصاحبهای است
کـه در آن ،سـؤاالت مصاحبـه از قبـل مشـخص میشـود و از تمـام پاسـخدهندگان،
پرسـشهای مشـابه پرسـیده میشـود؛ امـا آنهـا آزادنـد کـه پاسـخ خـود را بـه هـر
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طریقـی که میخواهند پاسـخ دهنـد .البتـه در راهنمای مصاحبه جزئیـات مصاحبه،
شـیوه بیـان و ترتیـب آن ذکـر نمیشـود .این مـوارد در طـی فرایند مصاحبـه تعیین
میشـوند .در پژوهـش حاضـر بـرای نمونهگیـری ،از روش نمونهگیـری هدفمنـد
اسـتفادهشـده اسـت .نمونهگیـری هدفمنـد یعنـی پژوهشـگر افـراد و مـکان مطالعه
را ازایـنرو ،بـرای مطالعـه انتخـاب میکنـد کـه میتواننـد در فهم مسـئله پژوهش و
پدیـده محـوری مطالعـه مؤثـر باشـند .در ایـن پژوهش  30نفـر از اسـتادان و دبیران
آمـوزش متوسـطه کـه دارای دسـتکم  15سـال سـابقه تدریـس و مـدرک دکتـرا
درزمینـه علومتربیتـی ،برنامهریـزی درسـی و مدیریـت آموزشـی بودهانـد ،انتخـاب
شـدهاند.
تحلیـل دادههـا مطابـق بـا روش نظریهپـردازی دادهبنیـاد طـی سـه مرحلـه
کدگذاری انجامشـده اسـت .اولیـن گام ،یافتن مقوالت مفهومی در دادهها در سـطح
اولیـه از انتـزاع بـوده اسـت .دومین گام ،یافتـن ارتباطات بین این مقوالت و سـومین
مرحلـه ،مفهومسـازی و گـزارش ایـن ارتباطـات در سـطح باالتـری از انتزاع اسـت.
کدگـذاری بـاز :بخشـی از فراینـد تحلیل دادهها؛ شـامل خـرد کردن ،مقایسـه
کـردن ،مفهومپـردازی و مقولهبنـدی دادههاسـت .کدگذاری باز طـی دو مرحله انجام
میگیـرد :کدگـذاری سـطح اول کـه منجـر بـه تولیـد مفاهیـم میشـود و کدگذاری
سـطح دوم کـه حاصـل آن ایجاد مقولههاسـت.
کدگـذاری محـوری :فراینـد مرتبطسـازی مقـوالت را کدگـذاری محـوری
مینامنـد .چراکـه ایـن کدگـذاری بـر محور مقولـه ،مرتبطسـازی مقوالت در سـطح
ابعـاد و ویژگیهـای پارادایـم اتفـاق میافتد .در کدگذاری محوری الزم اسـت شـکل
محکمـی از روابـط حـول محـور مقوله شـکل گیـرد و مقوالت نیز شناسـایی شـوند:
شـرایط علـی :حـوادث ،وقایـع و اتفاقهایـی کـه بـه وقوع یـا گسـترش پدیده
میانجامنـد .پدیـده (مقولـه اصلـی) :ایده و فکرمحـوری ،حادثه ،اتفاق یـا واقعهای که
سلسـله کنـش /کنـش متقابل بهسـوی آنهـا رهنمون میشـوند تـا آنهـا را اداره ،یا با
آنهـا بـه صورتی برخـورد کنند ،یـا اینکه سلسـله رفتارها بـه آنها مرتبطانـد .درواقع،
همـان هسـته مـورد مطالعـه که در ایـن پژوهش (آموزش سـواد ارتباطی) اسـت.
زمینـه :سلسـله خصوصیـات ویـژهای کـه بـه پدیـده داللـت میکننـد .زمینـه
ندهنده یـک سلسـله شـرایط خاصی اسـت کـه در آن راهبردهـای کنش/کنش
نشـا 
متقابـل صـورت میگیـرد.
شـرایط میانجـی (مداخلهگر) :شـرایط سـاختاری که بـه پدیده تعلـق دارند
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و بـر راهبردهـای کنش/کنـش متقابل اثـر میگذارند .آنهـا راهبردهـا را درون زمینه
مقیـد میکنند.
خاصـی سـهولت میبخشـند و یـا آن را محـدود و ّ
راهبـرد :کنـش /کنـش متقابـل :راهبردهای ایجاد شـده بـرای کنتـرل ،اداره و
برخـورد بـا پدیده ،تحت شـرایط مشـاهدهشـده خـاص متقابل اثـر میگذارنـد .آنها
مقیـد میکنند.
راهبردهـا را درون زمینـه خاصـی سـهولت میبخشـند و یا محدود و ّ
پیامد :نتیجه و حاصل کنش /کنش متقابل.
کدگـذاری انتخابـی :در این مرحلـه باید مقـوالت را با یکدیگر مرتبط سـاخت
تـا نظریه شـکل بگیـرد .درواقع پس از مرتبطسـازی مقـوالت با یکدیگر در سـطحی
انتزاعیتـ ر و توضیـح مفصـل هرکدام از مقـوالت عمده و اصلی در قالب خط داسـتان
بـه ترسـیم دیاگرامـی کـه روابـط بیـن مفاهیم و مقـوالت تحقیـق را نشـان میدهد
پرداختـه میشـود .نکتـه اساسـی در ایـن مرحلـه که اسـاس نامگـذاری مـدل نهایی
نظریـه دادهبنیـاد محسـوب میشـود ،مقولـه هسـته اسـت .مقولـه هسـته ،مقولهای
اسـت کـه بـا مقـوالت عمده دیگر مرتبط اسـت و بـه فراوانـی در دادهها به آن اشـاره
شـده اسـت ،ایـن مقولـه همچنیـن بایـد بهانـدازه کافـی انتزاعی باشـد که بـه تولید
نظریـه بینجامد (اسـتراوس.)2008 ،

نحوه ارزیابی و اعتباربخشی به مدل آموزش سواد ارتباطی

بـدون وجـود دقـت علمی ،پژوهـش (کمی یا کیفـی) بیارزش اسـت و مطلوبیت
خـود را از دسـت میدهـد .در پژوهشهـای ،مختلـف معیارهـای متفاوتـی بـرای
ارزیابـی پژوهشهـای کیفـی ازجملـه پژوهشهـای مبتنـی بـر روش نظریهپـردازی
زمینـه بنیـاد ارائـهشـده اسـت .در رویکـرد نظریهپـردازی زمینـه بنیـاد ،بهمنظـور
اعتباربخشـی بـه مـدل و نتایـج پژوهـش از «زاویهبنـدی (اجمـاع  /مثلثسـازی)
دادههـا» و کنتـرل اعضـا و ارزیابـی بـر اسـاس معیـار «مقبولیت» اسـتفاده میشـود
کـه شـرح مختصـری از آن در ادامـه ارائـه میشـود .همـواره دو معیار اصلـی روایی و
پایایـی بـرای ارزیابـی پژوهشهـای کمـی و کیفی مطـرح گردیده اسـت .باوجوداین،
اسـتراوس 1و کوربیـن )2008( 2با بهکارگیری این دو معیـار برای پژوهشهای کیفی
مخالفـت کردهانـد و معیـار مقبولیـت را پیشـنهاد دادهانـد .مقبولیـت بـه ایـن معنی
اسـت کـه یافتههـای پژوهـش تـا چـه حـد در انعـکاس تجـارب مشـارکتکنندگان،
محقـق و خواننـده درخصـوص پدیـده مـورد مطالعـه موثـق و قابلباورنـد؛ بهمنظـور
1. Strauss
2. Corbin
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ارزیابـی کیفیـت پژوهشهـای مبتنی بـر نظریهپـردازی دادهبنیـاد (و همچنین دیگر
پژوهشهـای کیفـی) ،اسـتراوس و کوربین  10شـاخص مقبولیت را معرفـی کردهاند
کـه بـر مبنـای آن پژوهـش حاضر ارزیابی شـده اسـت.
اجمـاع دادههـا یعنـی اسـتفاده از منابـع چندگانـه آنها ،ماننـد گـردآوری دادهها
از گروههـای مختلـف ،محیطهـای مختلـف ،یـا زمانهـای مختلـف .بهطورکلـی،
زمانـی کـه بـرای گـردآوری دادهها از بیـش از یک دیدگاه اسـتفاده میشـود ،تصویر
کاملتـری بـه دسـت میآید .کنترل اعضا یا اعتبار پاسـخگو فنی اسـت کـه از طریق
آن ،پژوهشـگر مفروضـات خـود را بـا یـک یـا چند نفـر از افـراد مطلع تحت بررسـی
کنتـرل میکنـد و بـرای تأیید تفاسـیر پژوهشـگر بـه کار مـیرود .در ایـن زمینه ،در
پژوهـش حاضـر پـس از تحلیـل دادههای حاصـل از مصاحبههـا بـه روش کدگذاری
سـهگانه ،بهمنظـور اعتباربخشـی بـه مـدل پژوهـش ،متغیرهـای استخراجشـده از
مصاحبههـا و نتایـج حاصـل ،بـه  8نفـر از صاحبنظـران ارائهشـده که بهطـور عمده،
برچسـبهای مفهومـی الصاقـی را بـرای محتـوای دادههـا مناسـب و معتبـر تلقـی
کردهانـد.

یافتههای پژوهش

در ایـن پژوهـش بهمنظـور مـدل یابی سـواد ارتباطـی ،از روش آمـاری مدلیابی
معـادالت سـاختاری و نرمافـزار  SmartPLSبهره گرفتهشـده اسـت.
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شکل  .2مدل تحليل مسير با ضرایب استاندارد سواد ارتباطی

ارﺗﺒﺎﻃﯽ Figure 2. Model of path
analysis
coefficients of
withاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻮاد
standardﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ
ﺷﮑﻞ  .2ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ
communication literacy
Figure 2. Model of path analysis with standard coefficients of communication literacy

همانطـور کـه شـکل  2نشـان میدهـد تمـام مسـیرها مسـتقیم و معنـادار
هسـتند .بـر طبق ایـن مدل ،عوامـل سـاختاری  ، 0/490عوامل مداخلهگـر،0/471 ،
پیامدهـا 0/342،عوامل راهبردی  0/563درصد سـواد ارتباطـی را در آموزشوپرورش
تبییـن میکننـد .در مرحلـه بعـد به بررسـی شـاخصهای برازندگي مدل سـاختاری
پرداختـه میشـود .نتایـج در جـدول  5گزارششـده اسـت.
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جدول  .5شاخصهای برازندگي مدل ساختاری

Table 5. Structural model suitability indicators
مقدار برازش شده
حد مطلوب
شاخص
کایاسکوئر تقسیمبر درجه آزادی

 >3خوب؛ > 5متوسط
</05

شاخص برازندگی تطبیقی

 <0/95عالی <0/9 ،خوب
<0/9

0.90

<0/9

0.92

<0/9

0.93

<0/9

0.91

 >0/05عالی 0/05 ،تا  0/1خوب

0.014

مقدار  pبرای مدل

شاخص تاکر لوییس
شاخص برازندگی

شاخص نرم شده برازندگی
شاخص برازندگی فزاینده

ریشه دوم برآورد واریانس خطا

1.542
0.000
0.94

همانگونـه کـه در جـدول  5مشـاهده میشـود ،مجـذور کای نسـبت بـه درجـه
آزادی آن (مجـذور کای نسـبی) سـنجیده شـده اسـت .ایـن شـاخص برابر بـا 1/542
محاسبهشـده کـه کمتـر از  3اسـت و در حـد خـوب قـرار دارد .عالوه بر این شـاخص
برازندگـی تطبیقـی ،شـاخص تاکـر لوییـس ،شـاخص برازندگـی ،شـاخص نرم شـده
برازندگـی و شـاخص برازندگـی فزاینـده هرچـه به یک نزدیکتر باشـد ،بـرازش مدل
بهتر اسـت .شـایان ذکر اسـت که این مقدار در این شـاخصها باید حداقل  0/9باشـد
تـا مـدل مورد نظر پذیرفته شـود؛ مقادیر این شـاخصها ،نشـان از برازندگی مناسـب
ل دارنـد .در جـدول  6پارامترهـای اندازهگیـری روابط مسـتقیم متغیرهـا در مدل
مـد 
پیشـنهادی آمـده اسـت .بـا توجـه بـه مـورد تأیید قـرار گرفتـن تمامی شـاخصهای
برازندگـی و میـزان بـار عاملیهـای بـاالی ( )0/3مـدل ارائهشـده مورد تأیید اسـت.
جدول  .6پارامترهای اندازهگیری روابط مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادی

Table 6. Parameters for measuring the direct relationships of variables in
the proposed model
 R2سطح معناداری
ضریب مسیر
متغیر
Sig.
Path Coefficient
Variabel
عوامل ساختاری ـ شکلگیری سواد ارتباطی
عوامل مداخلهگرـ شکلگیری سواد ارتباطی
عوامل راهبردی ـ شکلگیری سواد ارتباطی
عوامل علی ـ شکلگیری سواد ارتباطی
پیامدها ـ شکلگیری سواد ارتباطی

0.490

0.240

0.001

0.471

0.221

0.001

0.563

0.316

0.001

0.516

0.266

0.001

0.342

0.116

0.001
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همانگونـه کـه در جـدول  6مشـاهده میشـود ،عوامـل سـاختاری و مداخلهگـر،
راهبـردی علـی و پیامـدی ،اثـر مسـتقيم معنـادار بـر شـکلگیری سـواد ارتباطـی در
آموزشوپـرورش دارنـد .همچنیـن عوامـل سـاختاری 24 ،درصـد شـکلگیری سـواد
ارتباطـی در آموزشوپـرورش را پیشبینـی میکنند.عوامـل مداخلهگر نیز توانسـتهاند
 22/1درصـد شـکلگیری سـواد ارتباطـی در آموزشوپـرورش را پیشبینـی کننـد.
عوامـل راهبـردی نیـز توانسـته  31/6درصـد وعوامـل علـی  26/6درصـد شـکلگیری
سـواد ارتباطـی در آموزشوپـرورش را پیشبینـی کند .عوامل راهبردی نیز توانسـتهاند
 11/6درصـد شـکلگیری سـواد ارتباطـی در آموزشوپـرورش را پیشبینـی کننـد.

بررسی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

بـه منظـور بررسـی ضریـب پایایـی پرسشـنامه و اطمینـان از هماهنگـی درونی
ابـزار اندازهگیـری پژوهـش ،از آزمـون آلفایکرونبـاخ و پایایی ترکیبی اسـتفاده شـد
کـه نتایـج آن در جـدول 7ارائ ه شـده اسـت .حـد قابلقبول بـرای هر دو معیـار باالتر
از  0/7اسـت.
جدول  .7آلفایکرونباخ و پایایی ترکیبی

Table 7. Cronbach’s alpha and combined reliability
پایایی ترکیبی
آلفای کرونباخ
متغیر
Reliability
Cronbachs Alpha
Variabel
عوامل ساختاری ـ شکلگیری سواد ارتباطی

عوامل مداخلهگر ـ شکلگیری سواد ارتباطی
عوامل راهبردی ـ شکلگیری سواد ارتباطی
عوامل علی ـ شکلگیری سواد ارتباطی
پیامدها ـ شکلگیری سواد ارتباطی

0.800

0.859

0.847

0.881

0.758

0.845

0.711

0.874

0.912

0.926

همانگونـه کـه در جـدول  7مشـاهده میشـود تمامـی متغیرهـا از پایایـی
(آلفایکرونبـاخ و پایایـی ترکیبـی) الزم برخوردارنـد.

نتایج تحلیل دادهها :ارائه مدل آموزش سواد ارتباطی

بنابـر نظـر کرسـول ( )2005یـک نظریهپـرداز زمینه بنیـاد میتوانـد نظریه خود
را بـه سـه شـیوه ممکـن ارائـه دهـد :بهصـورت نمـودار ،به شـکل تشـریحی و روایت
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ق شـده
یـک داسـتان و یـا بهصـورت مجموعهای از گزارههـا .در این پژوهش مدل خل 
بـه دو شـکل ارائـه میشـود؛ برای ایـن منظور ،ابتـدا از طریـق نمودار ،مـدل آموزش
سـواد ارتباطی ارائهشـده و سـپس مدل یاد شـده ،روایت و تشـریح میشـود.
شکل .3مدل آموزش سواد ارتباطی

Figure 3. Communication literacy training model

مقوله اصلی :آموزش سواد ارتباطی

آمـوزش سـواد ارتباطـی ایـده و فکـر اصلی ایـن پژوهش بـوده اسـت .در انتخاب
سـرفصلهای مربـوط بـه آمـوزش سـواد ارتباطـی ،سـعی بـر ایـن بـوده اسـت تـا
سـرفصلهای مهـم در سـایر کشـورهایی کـه الگـوی سـواد ارتباطـی را بهعنـوان

بـازنـمـایـی کـرونـا در
بستـر تلگـرام شبکههای
فـارسیزبـان داخلـی و
مــــــاهـــوارهای...

160
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستونــــهـم،
ســال 
شمـاره ( 1پياپي ،)109
بهـــــــــــار1401

یـک نقشـه راه طراحـی و اجـرا کردهانـد ،بـا توجـه بـه شـرایط آموزشـی و محیـط
فرهنگـی کشـور و تجربیـات مصاحبهشـوندگان بومیسـازی شـود .مهمتریـن عامـل
در کارایـی آمـوزش سـواد ارتباطـی طراحـی آن اسـت کـه بایـد متناسـب بـا اهداف
اسـتفادهکنندگان مـورد توجـه قـرار گیـرد ،در پژوهـش حاضـر هـدف ،ارائـه الگـوی
آمـوزش بـرای دانشآمـوزان بـوده اسـت.
با توجه به موارد باال دو سرفصل کلی زیر استخراج شده است:

آموزش ،مشاهده

آمـوزش :آمـوزش ،عبـارت از فعالیتهایـی اسـت که بهمنظـور ایجـاد یادگیری
در یادگیرنـده ،از جانـب آمـوزگار یـا معلـم طرحریـزی میشـود و بیـن آمـوزگار و
یـک یـا چنـد یادگیرنـده ،کنـش متقابـل جریان مییابد :سـواد سـخن گفتن ،سـواد
خوانـدن ،سـواد نوشـتن ،زبـان بدن ،فنـاوری ارتباطـات ،ارتباط بین فرهنگـی ،روابط
بینالملـل ،روابـط عمومی.
عوامـل علـی :ازآنجاکـه شـرایط علّـی مقولههایـی هسـتند کـه مقولـه اصلـی
را بـه وجـود میآورنـد ،طبـق نظـر مصاحبهشـوندگان عوامـل زیـر ،شـرایط علّـی
شناساییشـد هاند:
شـرایط فرهنگـی خانـواده ،کتابخوانـی و قصهگویـی در خانواده ،شـعرخوانی در
جمـع خانـواده و همکالسـیها ،اجتنـاب از مواجهه بـا پیامدهای آمـوزش تکقطبی،
سـازماندهی اطالعـات ،مهارتهـای روانـی ،معناشناسـی ،هیجانهـا ،نگرشهـا،
انتظـارات نقـش ،پیامهـای غیرکالمـی ،پیامهـای کالمـی ،پیامهـای حضـوری،
پیامهـای غیرحضـوری و پیامهـای گفتـاری و نوشـتاری.
عوامل سـاختاری :بر اسـاس مصاحبههـای انجا م شـده ،راهبردهای دسـتیابی
بـه الگـوی آمـوزش سـواد ارتباطـی از زمینه و بسـترهای زیر تأثیـر میگیرد:
خردهفرهنـگ کشـور ،اسـتان ،شـهر ،نظـام آموزشـی کشـور ،فرهنگ خانـواده و
شـبکه ارتباطی.
عوامـل مداخلهگـر :بـا توجه بـه اینکـه شـرایط مداخلهگـر ،شـرایط زمینهای
عمومی اسـت کـه بر راهبردها تأثیـر میگذارند با تحلیل اظهارات مصاحبهشـوندگان
عوامـل زیـر ،از عوامل مداخلهگر شناسـاییشـدهاند:
پیچیدگـی مؤلفههـای ارتباطـی ،ویژگیهـای ارثـی از قبیـل هـوش و شـرایط
فرهنگـی خانـوار ،ویژگیهـای جسـمی و مهارتهـای روانـی.
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راهبردهـا :در ایـن بخـش راهبردهایـی ارائـه میشـوند که بـا توجه به شـرایط
علّـی یاد شـده ،از بسـتر شـرایط زمینـهای و شـرایط مداخلهگر اسـتخراجشـدهاند:
پیامهـای کالمـی ،پیامهـای غیرکالمـی ،وضـوح پیـام ،چـاپ کتـاب ،طراحـی
وبسـایت و برنامههـای رایانـهای ،سـبک ارتباطـی منفعالنـه ،سـبک ارتباطـی
پرخاشـگرانه ،سـبک ارتباطـی قاطعانـه ،پلهـای ارتباطـی ،آمـوزش آزاداندیشـی،
آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی (گـوش دادن ،صحبـت کـردن ،مطالعـه کـردن و
نوشـتن) ،آمـوزش سـواد هیجانـی و ارتبـاط مبتنـی بـر حـواس.
پیامدهـا :افزایـش سـواد ارتباطـی دانشآمـوز و خانـواده ،تقویت قـدرت درک،
مدیریـت اثربخـش کتـاب و کتابخوانـی ،افزایـش توانایی بیـان احساسـات ،کاهش
گسسـتهای ارتباطـی ناشـی از نبود درک مسـئله ،اجازه بیان عقایـد ،پذیرش وجود
تفاوتهـای فـردی ،تقویـت تفکـر خلاق و تفکـر انتقـادی ،خودآگاهی ،سـازماندهی
اطالعـات ،برقـراری ارتبـاط بینفرهنگـی ،برقـراری ارتبـاط تخصصـی ،ارسـال پیـام
مؤثـر ،کسـب آگاهـی ،بیـان افکار و پاسـخ بـه نیازهـای فردی.

بحث و نتیجهگیری

انسـان هماننـد سـاير موجـودات زنـده ،سـاخت و فطـرت خـاص خـود را دارد،
سـاخت و فطـرت خاصـی کـه موجـب برتـري او از سـاير موجـودات زنـده ميگردد.
برتـري انسـان بـر حيوانـات دیگـر بـه چند امـر بسـتگي دارد كه ميتـوان آنهـا را از
راه مطالعـات مقايسـهاي ميـان انسـان و حيـوان دريافـت؛ اینگونـه مطالعات نشـان
ميدهنـد كـه دلیـل عمـده برتـري انسـان ،برخـورداری از نيـروي فكـري عالـي و
توانايـي بـهكار بـردن زبـان بـراي آسـان سـاختن سـازگاري بـا محيـط اسـت .یکـی
از مهمتریـن چالشهـای امـروزه «ارتبـاط» اسـت .در اغلـب جوامـع انسـانها بـرای
برقـراری ارتبـاط با خـود ،دیگران ،سـایر موجودات ،جانـدار یا غیرجاندار ،به سـوادی
بـه نـام سـواد ارتباطـی نیاز دارنـد .ارتباط چیـزی بیش از گفتوشـنود یـا مکاتبه در
جریـان زندگـی روزمره اسـت .آشـنایی با سـواد ارتباطـی ،با کیفیت زندگـی فردی و
اجتماعـی و افزایـش احتمـال توفیـق در کارهـا منجر خواهد شـد .دلیل ایـن امر آن
اسـت کـه مبنـای حرکت و اقدامات انسـان بـا خـود و پیرامونش اسـت .پژوهشهای
مختلـف از ضعف بسـیاری از انسـانها در توانایـی برقراری ارتباط به مفهوم گسـترده
آن حکایـت دارنـد .بسـیاری از جنگهـا ،اختالفات قومـی ،قبیلـهای ،مذهبی و حتی
تخریب محیطزیسـت ،ناشـی از فقدان سـواد ارتباطی الزم در سـطح گسترده جوامع
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انسـانی بـوده اسـت .آثـار ایـن تا حـدی در زندگی بشـر اهمیـت دارد که میتـوان از
آن بهعنـوان یکـی از بزرگتریـن چالشهـای زندگـی امـروز یـاد کرد.
ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـران و درک موقعیـت و دیـدگاه آنـان ،یکـی از مهارتهای
ارتباطـی مهـم در حـوز ه روابط بین فردی اسـت .گاهی برقراری ارتباط بسـیار سـاده
اسـت؛ همینکـه محترمانـه موافقـت یـا مخالفت خـود را بـا دیگران اعلام میکنیم،
درواقـع بـا آنها ارتبـاط برقرار کردهایـم .وقتی فرد باتجربـه و کارآزموده باشـد ،تقریباً
بـا هـر شـخصی میتواند ارتبـاط برقرار کند .انسـان برای پیشـبرد اهداف خـود و در
نهایـت موفقیـت علمـی و شـغلی و  ...به برقـراری ارتباط نیـاز دارد و اسـاس رابطهها
بـر پایـ ه پیـام شـکل میگیـرد .ارسـال پیـام یـک اصـل برقـراری ارتبـاط اسـت کـه
نمیتـوان آن را نادیـده گرفـت .زمانـی در برقـراری ارتبـاط موفـق خواهیـد بـود که
ارسـال و دریافـت پیـام بـدون نقـص صـورت پذیـرد .بـا ورود بـه قـرن بیسـتویک،
مصـادف بـا وقـوع انقالب ارتباطـی و اطالعاتی ،افـراد جامعه تحت تأثیـر بمبارانهای
رسـانهای قـرار دارنـد و رسـانههای عصـر حاضر نقشـی عمـده در شـکلگیری رفتار،
عقایـد ،عواطـف و بهخصـوص روابط فـردی و اجتماعی بـازی میکنند .اکنون سـواد
رسـانهای بهعنـوان یکـی از کارآمدتریـن ابزارهـای نظارتـی طـرف توجـه بسـیاری
از کشورهاسـت و افزایـش نظامهـای اطالعاتـی و ارتباطـی ،ضـرورت آمـوزش سـواد
رسـانهای در افـراد جامعـه را بیشازپیـش نمایانگـر میسـازد چراکـه پیامهـای
تولیدشـده از سـوی رسـانههای مختلف در سرتاسـر جهـان ،مخاطبـان را دچار نوعی
سـردرگمی و تردیـد در انتخـاب و گزینـش پیامهـای دریافتی میکند .اگـر تا قبل از
عصـر حاضـر ،سـواد محدود بـه توانایی خواندن و نوشـتن بـود ،امروز مفهومـی فراتر،
گسـتردهتر و پیچیدهتـر پیـدا کـرده اسـت .سـواد خوانـدن و نوشـتن در کنـار سـواد
ارتباطـی ،سـواد عاطفـی ،سـواد رایانهای ،سـواد مالی و البته سـواد رسـانهای ،شـش
معیـار امـروزی یونسـکو بـرای باسـواد تلقی شـدن در عصر حاضـر به شـمار میرود.
پژوهـش حاضـر الگوی شـکلگیری سـواد ارتباطی در ایـران را ارائه کرده اسـت.
سـواد ارتباطـی مقولـهای فراتـر از آموزشوپـرورش را شـامل میشـود .از بـدو تولـد
کـودک محرکهـای اطـراف وی و رفتـار والدیـن و خویشـاوندان ،پایههـای اولیـه
ارتبـاط را پیریـزی میکننـد و کـودک بـا نـگاه بـه اطرافیـان و الگـو گرفتـن از آنان
گامهـای اولیـه ارتبـاط را برمـیدارد .در ایـن میـان ،آموزشوپـرورش نیز بـا توجه به
اهمیـت برقـراری ارتبـاط بـا پـرورش معلمـان و مسـئوالن آگاه ،راههـای ارتباطی را
گسـترش میدهـد و زمینه ارتباط درسـت و سـالم را تدارک میبینـد .نقش برقراری
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ارتبـاط صحیـح در عصـر فنـاوری اطالعـات بـر هیچکس پوشـیده نیسـت .جهان در
حـال یکـی شـدن اسـت و سـیگنالهای ارتباطـی همهجـا را فراگرفتـه اسـت .نحوه
اسـتفاده صحیـح از ایـن سـیگنالها و بـهکار بـردن آنهـا در زندگی شـخصی یکی از
نیازهـای سـواد ارتباطی اسـت.
باوجـود گامهایـی کـه در آموزشوپـرورش در راه آمـوزش سـواد رسـانهای کـه
جزئـی از سـواد ارتباطـی اسـت برداشتهشـده ،کمبودهـا و کاسـتیهای فراوانـی در
امـر ایجـاد ایـن سـواد به چشـم میخـورد کـه پژوهشـگر را برآن داشـته اسـت تا به
بررسـی ایـن موضـوع ،یعنـی شـکلگیری سـواد ارتباطـی در آموزشوپـرورش ایران
بپردازد.
بر اسـاس الگوی ارائهشـده ،خبرگان معتقدند که متأثر شـدن از شرایط ساختاری
و مداخلهگـر از قبیـل ،خردهفرهنـگ کشـور ،اسـتان  ،شـهر ،نظـام آموزشـی کشـور،
فرهنـگ خانواده ،شـبکه ارتباطی و پیچیدگـی مؤلفههای ارتباطـی ،ویژگیهای ارثی
از قبیـل هوش و شـرایط فرهنگـی خانوار ،ویژگیهای جسـمی و مهارتهای روانی از
عوامـل مؤثر بر شـکلگیری سـواد ارتباطـی در آموزشوپرورش اسـت .از عوامل علی
شناساییشـده در ایـن پژوهـش میتـوان به شـرایط فرهنگـی خانـواده ،کتابخوانی
و قصهگویـی در خانـواده ،شـعرخوانی در جمـع خانـواده و همکالسـیها ،اجتنـاب
از مواجهـه بـا پیامدهـای آمـوزش تکقطبـی ،سـازماندهی اطالعـات ،مهارتهـای
روانـی ،معناشناسـی ،هیجانهـا ،نگرشهـا ،انتظـارات نقـش ،پیامهـای غیرکالمـی،
پیامهـای کالمـی ،پیامهـای حضـوری ،پیامهـای غیرحضـوری و پیامهـای گفتـاری
و نوشـتاری اشـاره کـرد .در کل شـکلگیری سـواد ارتباطـی نیازمنـد شـکلگیری
سـواد سـخن گفتـن ،سـواد خواندن ،سـواد نوشـتن ،زبـان بـدن ،فنـاوری ارتباطات،
ارتبـاط بیـن فرهنگـی ،روابـط بینالملـل و روابـط عمومی اسـت .همچنین بـا توجه
بـه دیدگاههـای خبـرگان در ایـن بخـش راهبردهایـی ،از قبیـل ،پیامهـای کالمـی،
پیامهـای غیرکالمـی ،وضـوح پیـام ،چـاپ کتـاب ،طراحـی وبسـایت و برنامههـای
رایانـهای ،سـبک ارتباطـی منفعالنـه ،سـبک ارتباطـی پرخاشـگرانه ،سـبک ارتباطی
قاطعانـه ،پلهـای ارتباطـی ،آمـوزش آزاداندیشـی ،آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی
(گـوش دادن ،صحبـت کـردن ،مطالعـه کـردن ،نوشـتن) ،آمـوزش سـواد هیجانـی و
ارتبـاط مبتنـی بـر حـواس ارائـه میشـوند کـه بـا توجـه بـه شـرایط علّی یاد شـده،
ج شـدهاند .پیامدهای استخراجشـده
از بسـتر شـرایط زمینـهای و مداخلهگر اسـتخرا 
سـواد ارتباطـی عبارتانـد از :افزایـش سـواد ارتباطـی دانشآمـوز و خانـواده ،تقویت
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قـدرت درک ،مدیریـت اثربخـش کتـاب و کتابخوانـی ،افزایـش توانایـی بیـان
احساسـات ،کاهـش گسسـتهای ارتباطی ناشـی از فقدان درک مسـئله ،اجـازه بیان
عقایـد ،پذیـرش وجـود تفاوتهـای فـردی ،تقویـت تفکـر خلاق و تفکـر انتقـادی،
خودآگاهـی ،سـازماندهی اطالعـات ،برقـراری ارتبـاط بینفرهنگـی ،برقـراری ارتباط
تخصصـی ،ارسـال پیـام مؤثر ،کسـب آگاهی ،بیـان افکار و پاسـخ به نیازهـای فردی.
سـواد در معانـی عـادی بـرای تقویـت افـراد و جامعـه مورد نیاز اسـت ،امـا برای
جهـان امـروز کافی نیسـت .بنابراین ،نظام آموزشـی کشـورها باید بـا نیازهای متنوع
سـواد و مهارتها سـازگار و متعادل باشـد .در بررسـی و مطالعه آزمونسـازی رابطه
بیـن کاربـرد ف ّنـاوری ارتباط مدرن و سـواد رسـانهای ،ارتبـاط معناداری بیـن کاربرد
ف ّنـاوری ارتبـاط مـدرن و سـواد رسـانهای وجود داشـت و شـدت این رابطـه  ،قوی و
مثبـت بـود .بهعبارتدیگر ،بـا افزایش کاربرد ف ّناوری ارتباط ،سـطح سـواد رسـانهای
افزایـش مییابد.
هـر کنـش و واکنش بشـری نمیتواند بـدون مفهوم برقراری ارتبـاط قابل حصول
باشـد .بـه نظـر میرسـد کـه انسـان در ارتبـاط ثابـت بـا تمـام جنبههـای حیاتـی
خـود ،دیگـران ،گروهها ،رسـانهها ،عوامـل متافیزیکـی ،جانوران ،گیاهـان ،و هر عامل
حیاتـی دیگـر باشـد .در بررسـی تأثیـر آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی گروهمـدار در
زمینـه خودتفضیلـی (خودافتراقـی و خودتشـخیصی) در بیـن نوجوانان دبیرسـتانی،
مشـخص شـد که تعلیـم مهارتهای ارتباطـی گروهمحـور ،عامل خودتفضیلـی را در
بیـن نوجوانـان افزایش داده اسـت.

پیشنهادها

بسـته بهضـرورت آمـوزش سـواد ارتباطی و تأثیر آن بر نظام آموزشـی کشـور،
الزم اسـت برنامه درسـی بـرای مقاطع مختلف تحصیلی تدویـن و همچنین دورههای
آمـوزش سـواد ارتباطی برای اقشـار مختلف جامعه طراحی شـود.
برنامهریـزان درسـی کـه متولیـان اصلـی تدوین برنامههای درسـی هسـتند ،با
اسـتفاده از نتایـج ایـن پژوهش با مسـائل و رئوس کلی آموزش سـواد ارتباطی آشـنا
شـوند و در راه تعیین اهداف ،محتوا ،روش و ارزشـیابی مناسـب بکوشـند.
بـا اسـتفاده از نتایـج این پژوهـش ،دورههای آموزشـی ،برای باال بـردن آگاهی
و آشـنایی بیشـتر معلمـان با مقوله سـواد ارتباطی برگزار شـود ،تا این امـر در نهایت
بـه ارتباطات صحیح و درسـت بینجامد.
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در مرحلـه طراحـی برنامه آموزش سـواد ارتباطی برای تنظیـم محتوا ،از روش
سـازماندهی موضوعـات مجـزا کـه هدف آن اکتسـاب دانـش و ایده در موضـوع مورد
تدریـس و توسـعه و پـرورش انضبـاط ذهنـی از طریـق مطالعـه آن موضـوع اسـت،
اسـتفاده شود.

نوآوری در پژوهش

بـه نظـر میرسـد ،کـه بررسـی سـواد ارتباطـی و فراینـد شـکلگیری آن ،در
داخـل و خـارج از کشـور انجـام نپذیرفتـه اسـت .تنهـا یـک مقاله از سـوی قاسـمی
و راسـخ ( )2020بـه زبـان انگلیسـی نگاشـته شـده اسـت ،بـه ایـن ترتیـب پژوهش
حاضـر ،باتوجـه بـه نپرداختـن آموزشوپـرورش ،صداوسـیما و سـایر سـازمانها بـه
موضـوع ارتبـاط و نحوه برقراری ارتباط ،داشـتن ارتباط سـالم و  ...پژوهشـی نوآورانه
محسـوب میشـود.

محدودیتهای پژوهش

محدودیـت اصلـی ایـن پژوهـش ،نبـود پژوهشهـای مشـابه در سـطح داخلی و
خارجـی اسـت ،سـواد ارتباطـی بااینکه یکـی از ضروریات برقـراری ارتباط و داشـتن
روابـط پاینـده اسـت ،متأسـفانه از صحنـه پژوهـش و همچنیـن آمـوزش دور مانـده
اسـت .یکـی دیگـر از محدودیتهـای پژوهـش حاضـر مربـوط بـه رویکرد آن اسـت.
ازآنجاکـه در پژوهشهـای کیفـی ،پدیـده مـورد نظـر در بسـتری کـه رخ میدهـد
مـورد مطالعـه قـرار میگیرد ،امـکان تعمیمپذیـری نتایـج و یافتهها به دیگر شـرایط
و موقعیتهـا محـدود اسـت.
بنابرایـن بهراحتـی نمیتـوان نتایـج پژوهـش حاضـر را بـه دیگر حوزههـا تعمیم
داد .در پژوهشهـای کیفـی ،امـکان بـروز و دخالـت داده شـدن پیشفرضهـا و
تعصبـات پژوهشـگر ممکـن اسـت یافتههـا و نتایـج را خدشـهدار سـازد؛ بـا این حال
در پژوهـش حاضـر تالش شـده اسـت کـه تا حـد امکان بدون سـوگیری عمل شـود
نتایـج صرفـاً بر اسـاس تجـارب و دیدگاههای مصاحبهشـوندگانی که عمومـاً در حوزه
آمـوزش و برنامهریـزی درسـی بودهانـد ،بـه دسـت آیـد .از دیگـر محدودیتهـای
پژوهشهـای کیفـی ایـن اسـت کـه امکان تفاسـیر مختلـف از پدیـده مورد بررسـی
وجـود دارد ،بـه همین دلیل ،تفسـیر صورت گرفته از تبیین جایـگاه اقوام در پژوهش
حاضـر تنهـا یکـی از تفاسـیر ممکـن و پذیرفتنـی در مـورد آن اسـت و امـکان ارائـه
تفاسـیر دیگـر نیز وجـود دارد.

بـازنـمـایـی کـرونـا در
بستـر تلگـرام شبکههای
فـارسیزبـان داخلـی و
مــــــاهـــوارهای...

166
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستونــــهـم،
ســال 
شمـاره ( 1پياپي ،)109
بهـــــــــــار1401

منابع

آلفـرد جـی ،اسـمیت .)1384( .ارتباطـات و فرهنـگ (( )3ترجمـه طاهـره
فیضـی ،اکـرم هـادیزاده مقـدم و مهـدی بابائـی اهـر) .تهـران :سـمت.
ابراهیـمزاده ،عیسـی .)1384( .آمـوزش بزرگسـاالن (رشـته علـوم تربیتـی).
تهـران :انتشـارات دانشـگاه پیامنـور.55-78 ،
احمـدی ،آذر و جـواد ،پورکریمـی .)1392( .سـواد فناوری اطالعـات و ارتباطات
( )ICTLدبیـران بـر اسـاس الگـوی( .)ISSTتحقیقـات کتابداری و اطالعرسـانی
دانشـگاهی.449 – 468 ،)4( 47 ،
اشـرفیریزی ،حسـن؛ امیر ،رمضانی؛ حامـد ،آقاجانی و زهرا ،کاظمپـور.)۱۳۹۲( .
بررسـی میـزان سـواد رسـانه ای و اطالعاتـی دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی
اصفهـان .نظامهـا و خدمـات اطالعاتـی.34-91 ،)6(2 ،
امینـی ،محمـد؛ فریبـرز ،صدیـق ارفعـی و ملـوک ،قدمـی .)1388( .بررسـی
اثربخشـی تربیت سیاسـی مقطع متوسـطه از دیـدگاه دبیران و دانشآمـوزان ،مطالعه
مـوردی دانـش آمـوزان شـهر کاشـان .دانشـور رفتـار.41-54 ،)36(16 ،
برکـو ،ری؛ دارلیـن ،ولوین و اندرو ،ولویـن .)1392( .مدیریت ارتباطات :فردی
و عمومـی (ترجمـه داود ایـزدی و سـیدمحمد اعرابـی) .تهـران :دفتـر پژوهشهای
فرهنگی.
بیدارمغـز ،علیمحمـد .)1394( .ارتباطـات غیرکالمی .تهران :کارگـزار روابط
عمومی.1-250 ،
تقیزاده ،عباس .)1396( .اثربخشـی آموزش سـواد رسـانهای بـر دانشآموزان در
شـهر کرمان .پژوهشهای ارتباطـی.153-174 ،)92(24 ،
خوشزبـان ،علـی؛ محمـد ،سـلطانیفر و علـی ،دالور .)1398( .نقـش مؤلفههای
احساسـی و اخالقی سـواد رسـانهای در توسـعه سـرمایه اجتماعی در بین شـهروندان
تهرانـی .مطالعات فرهنگ – ارتباطـات.)48( 20 ،
دادگران ،سیدمحمد .)1396( .مبانی ارتباطات جمعی .تهران :فیروزه.
دانـای طوسـی ،مريـم و علیرضا ،کيامنـش .)1388( .رويکردهـای نظری زيربناي
تعريـف سـواد :شـواهدی از برنامـه درسـی کشـورهای آمريـکا ،کانـادا ،انگلسـتان،
سـنگاپور ،سـنگال ،اندونـزی و ايـران .نوآوريهـای آموزشـی.75-100 ،)31(8 ،
دالور ،علـي .)1396( .روشهـای تحقيـق در روانشناسـي و علومتربيتي.
تهـران :انتشـارات دانشـگاه پيامنور.

167
رئیسـی ،مهنـوش؛ فیـروزه ،مصطفـوي و همـکاران .)1394( .سـواد سلامت
ارتباطـی و انتقـادي و خودمراقبتـی در بیمـاران دیابتـی نـوع دو .مجلـه دیابـت و
متابولیسـم ایـران.199-208 ،)3(14 ،
صلواتیـان ،سـیاوش؛ سیدبشـیر ،حسـینی و سـینا ،معتضـدی .)1395( .طراحی
الگـویِ آمـوزش سـواد رسـانهای بـه نوجوانـان .مطالعـات برنامهریزی آموزشـی.
.49-74 ،)10(5
فلسـفی ،سـیدغالمرضا و مریم ،سـلیمی .)1399( .سـواد خبری .قم :مدرسـه،
.1-124
قاسـمی ،حمیـد؛ نازنیـن ،راسـخ و لیلا ،ایزدپرسـت .)1399( .سـواد ارتباطی
تهران :اندیشـهآرا.1-328 ،
الل ،جیمـز و مجیـد ،نکودوسـت .)1391( .ارتباطـات ،فرهنـگ ،رهیافتـی
جهانـی .چـاپ دوم ،تهـران :مؤسسـه انتشـاراتی روزنامـه ایـران.
لوتانـز ،فـرد .)1398( .رفتـار سـازمانی (رویکـردی مبتنـی بـر شـواهد)
(ترجمـه عبدالمحمد طاهری و محمد شـعبانی) .چاپ سـوم ،تهـران :آواینور.1-472 ،
مجيـدي قهـرودي ،نسـيم و زهره ،جواديـه .)1390( .بررسـي نقش ارتباطات
سـازماني بـر شـكلگيري و جـذب سـرمايه اجتماعـي كاركنـان .پاياننامه
كارشناسـي ارشـد ،دانشـگاه آزاد اسلامي ،واحد تهـران مركز.
ملکـی ،صغـری و سـاره ،احمـدی .)1392( .بررسـي ميـزان سـواد خوانـدن
دانشآمـوزان پايـه چهـارم ابتدايـي شـهر شـهريار و مقايسـه آن با متوسـط عملکرد
دانشآمـوزان پايـه چهـارم کل کشـور .پژوهش در برنامهريزي درسـي (دانش و
پژوهـش در علـوم تربيتـي ـ برنامهريـزي درسـي).69-79 ،)39(10 ،
نیلـی احمدآبـادی ،محمدرضـا؛ سـتاره ،موسـوی و فاطمهسـادات ،موسـوی
ندوشـن .)1393( .بررسـی میـزان سـواد سیاسـی و اجتماعـی شـهروندان بزرگسـال
شـهر اصفهـان .جامعهشناسـی کاربـردی.49-60 ،)۵۴( 25 ،
یونسـکو .)1388( .بـه سـوی جامعـه داناییمحور (ترجمه حسـن قاسـمی و
سـیروس آزادی) .تهران :سـمت.
Bandura, A. (2016). Social Cognitive Theory of Mass Communication.
Media Effects: Routledgep, 110-40.
Benson Mkandwire, S. (2018). “Literacy Versus Language: Exploring
their Similarities and Differences”. Journal of Lexicography and
Terminology, 2 (1), 37–55 [38].

بـازنـمـایـی کـرونـا در
بستـر تلگـرام شبکههای
فـارسیزبـان داخلـی و
مــــــاهـــوارهای...

168
Berger, C. R.; Roloff, M. E. & Roskos-Ewoldsen, D. R. (2010). The
Handbook of Communication Science (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA, USA:
Sage Publications, Inc3 (3), 23-37.
Garba, O. A.; Babalola, M. T. & Guo, L. (2018). A Social Exchange
Perspective on Why and When Ethical Leadership Foster CustomerOriented Citizenship Behavior. International Journal of Hospitality
Management, 70-85, 1, doi:https://doi.org/10.1016/j.ijhm
Ghasemi, H. & Rasekh, N. (2020). Identifying Dimensions of
Communication Literacy: Thematic Analysis Approach. Journal of Health
Literacy, 4, Issue 4, 1-12.
Gill, D. & Adams, B. (2012). ABC of Communication Studies: Nelson
Thornes, 102-134.
Goody, J. (2006). The Logic of Writing and the Organization of Society.
Overview. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-33962-9.
Gordon, C .(2020). A Cluster Randomized Controlled Trial of the Some
Social Media Literacy Body Image and Wellbeing Program for Adolescent
Boys and Girls: Study Protocol. Body Image, 33, 27-37.
Guttmann, A. (2018). Democratic Education. Princeton University
Press. New Jersey, 67-89.
Hasanzadeh, M. (2015). Personality, Family Communication Patterns
and Assertive Behavior in Students. Educational Psychology, 11(37), 103127.
Huston, SJ. (2010). Measuring Financial Literacy. Journal of Consumer
Affairs, 44(2), 296-316, https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170
Jeong, M. & Oh, H. (2017). Business-to-business Social Exchange
Relationship Beyond Trust and Commitment. International Journal of
Hospitality Management, 65, 115-124, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.
2017.06.004
Lavelle, J. J. (2017). Taking a Multifoci Approach to the Study of Justice,
Social Exchange, and Citizenship Behavior: The Target Similarity Model†.
Journal of Management, 33(6), 841-866, Doi: 10.1177/0149206307307635
Martha, B.; Jenifer, V.; KingNimo, A .(2017). Literacy as Social
(media) Practice: Refugee Youth and Native Language Literacy at School.
International Journal of Intercultural Relations, 60, 183-197.
Mingoia, J.; Amanda, D.; Hutchinson, D.; Gleaves, H. & Carlene, W.
(2019). The Impact of a Social Media Literacy Intervention on Positive
Attitudes to Tanning: A Pilot Study. Computers in Human Behavior, 90,
188-195.
Moats, L. (2010). Speech to Print: Language Essentials For Teachers.

،پژوهشهای ارتباطی
،بیـستونــــهـم
 ســال
،)109  (پياپي1 شمـاره
1401بهـــــــــــار

169
بـازنـمـایـی کـرونـا در
بستـر تلگـرام شبکههای
فـارسیزبـان داخلـی و
...مــــــاهـــوارهای

Baltimore, MD: Paul H. Brookes Pub. ISBN 978-1-55766-387-0.
Murphy, F. (2010). Notions of Learning Society and Learning Partnership
Vehicles: The Islands Project- case study. Dublin Institute of Technology,
23-60.
Palardy, N. P.; Boley, B. B. & Johnson Gaither, C. (2018). Residents and
Urban Greenways: Modeling Support for the Atlanta BeltLine. Landscape
and Urban Planning, 169, 250-259.
Polizzi, G. (2020). Digital Literacy and The National Curriculum for
England: Learning From How The Experts Engage With and Evaluate Online
Content. Computers & Education, 152, 103859.
Sopow, E. (2018). The Communication Climate Change at RCMP,
Strategic Communication Management, 12, Issue, 1, 20-24.
Soule, S. R. (2017). The Crucible of democracy: Civic Eeducation in
Bosnia and Herzegovina (dissertation). University of California, Santa
Barbara, 54-70,. Available at: www.proquest.com
Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Principles and Methods of Qualitative
Research, Basic Theory and Practices, Translation by Biouk Mohammadi.
Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies.
UNESCO. (2020). United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, Place de Fontenot.
Vafaei Najar, A.; Tehrani, H.; Imamian, H.; Hakak, H. & VahedianShahroodi, M. (2017). Impact of Establishing a Communication Network
of Family Physicians on Level of Hba1c and FBS in Patients With Diabetes:
A Randomized Clinical Trial. Iran Red Crescent Med J, 19 (11), 123-150
e14869, https://doi. org/10.5812/ircmj.14869

