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 مقدمه

 ي جـزء جمعـ هـاي   کنـیم؛ عصـري کـه در آن رسـانه     ها زنيفي مي ما در عصر رسانه

بـه اشـکال مختلـف در نقـوه زنـيفي، انييشـه و       و  ناپـذير زنـيفي مـا هسـتني     جيايي

با حوجه بـه زنـيفي   . (9 :0913)صييق بناي،  اني کننيه حعیینن ما احساسات ما و فرزنيان

هـاي   ويـژه رسـانه   ، بـه هـا  رسـانه  آمـوزان از  ن دانشو استفاده روزافزو اي رسانهعصر  در

اي  سـواد رسـانه   سـط   هـاي اجتمـاعي، ارحيـاي    آسی  افزايش ديگر، سوي حعاملي و از

 هوشـمنيانه از  نيادانـه و  هاسـتفاد  هـا و  کاهش اين نوع آسـی   ثري درمؤحواني نيش  مي

 خطـرات و  ي کـاهش ثرحرين راه بـرا ؤداشته باشي. م هاي نوظهور ويژه رسانه ها، به رسانه

هـاي   کسـ  آمـوزش   عالوه بر حصوي  قـوانین، ، ها هاي اجتماعي ناشي از رسانه آسی 

اي اسـت   رسـانه  ارحياي سط  سواد و در مجموع، ها رسانهحخصصي و امنیتي استفاده از 

 (.031-031: 0930و همکاران،  نصیري)

فاوت بـا سـاختار   در کشور ما نیز که به لقاا اييئولوژي اسالمي داراي ساختاري مت

عنوان  آموزان به ويژه دانش و به ساير کشورهاي دنیاست، ضرورت باال بردن آفاهي مردم

کنترل بیشتر بر حأثیرات ناشـي   منرور ان بهاي آن و افزايش سواد رسانه حأثیرپذيرحرين قشر

رو،  ازايــن. شــود هــاي غــرر احســاس مــي خصــوص در مواجهــه بــا رســانه از آن، بــه

 آمـوزان  دانـش اي  حواني در امر آموزش و ارحياي سط  سـواد رسـانه   مي وپرورش آموزش

هـا و   ما بتوانیم کنترل بیشتري نسبت به رسانه هرفاه. فیردعهيه  راين رسالت خطیر را ب

حوانیم بـه حـأثیرات مثبـت ناشـي از آن قـوت ببخشـیم و از        ها داشته باشیم، مي حعابیر آن

نگـر بـه مقـیط پیچیـيه و      پاسخي ضروري و واقعاي  حأثیرات منفي بکاهیم. سواد رسانه

از  ياریاست که بس يراهکار يا رشي سواد رسانه»در حغییر و حقول اطراف ماست.  يمدا

« انـي  را در دسـتور کـار خـود قـرار داده    و آن انـي   از آن بهـره فرفتـه   شرفتهیپ يکشورها

 (.99: 0913، و همکاران بصیريان جهرمي )

و مشـارکت همـه    ييافزا هم ازمنيین ،در هر جامعه يگبزرگ فرهن يها طر  تیموفي

 يا مردم است که راهکـار رشـي سـواد رسـانه     يآن از سو رشيپذ ،خصوص نهادها و به
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 يا سواد رسانهآموزش اکنون  (.21: 0931، شکرخواهها باشي ) يژفيو نيواجي ا حواني يم

 يمـورد حوجـه کشـورها    ارحيا و حوسعه اين سواد، يابزارها نياز کارآميحر يکيعنوان  به

 (.073: 0931زاده،  )حيي قرار فرفته است شرفتهیپ

سـواد   آموزش درسي برنامه حيوين ضرورت ايران، آموزشي نرام اخیر، سال چني در

سـواد   و حفکّـر  درسـي  کتـار  0933 سـال  در کـه  چنان است کرده احساس را اي رسانه

 سـواد  آمـوزش  طريـق،  ايـن  از حـا  کـرد  حـيوين  دوم متوسـطه  دهم پايه در اي را رسانه

 اصـلي  فیـري  جهت. شود ايران آموزشي نرام وارد رسمي و اختصاصي طور به اي رسانه

 مـييريت  و پیـام  مؤثر حولیي هوشمنيانه، بررسي و نيي حوانايي از عبارت است کتار اين

 و آشـکار  هـاي  پیـام  حفسـیر  از: انـي  نیز عبارت آن عملکردي رسانه. اهياف از منيي بهره

 حولیـي  در اقناع هاي شیوه اي، رسانه حولیي در بازنمايي اي، حشخی  رسانه حولیيات پنهان

 حولیـي  در زنـيفي  سبک و ها ارزش و پیام کننيفان ارسال هاي و انگیزه اهياف اي، رسانه

 (. کتـار 0933 آموزشي، ريزي برنامه و پژوهش سازمان)اي  سواد رسانه و حفکر اي رسانه

 فکـر  بـر  رسـانه،  بـا  عرصه برخورد که در است آن در پي اي سواد رسانه و حفکر درسي

خـود و  ، نگـاهي مسـلط  بـا  بـاال و   بتوانني از زاويه کهشود حاکم  عيالنیتي آموزان دانش

 فکورانه، ،رسانه از ، در نقوه مواجهه و استفاده خودرا ببیننيرسانه  موضوعات مرحبط با

عین حال قادر باشـني کـه در امـر    و در  عمل کنني جانبه عاقالنه و همراه با مييريت همه

عمـل کننـي.    مييريت حقت حأثیر قرار فرفتن و مييريت مصرف، فعاالنه ،مييريت زمان

 قـرن کنـوني مـورد حوجـه     دررا انسـان   کوشي که جهت اصلي نیاز اين کتار درسي مي

فـراد  رسـانه و مجهـز بـودن ا  ه لئما مس نیازهاي مهم جامعه يکي از ،اين منرر قرارداد. از

چنین سوادي بـر   برخورداري ازاي و حأثیري است که  آموزان به سواد رسانه دانش ويژه به

 .زنيفي فردي، خانوادفي و اجتماعي آنان دارد

 يو راهبردهـا  نرـري مباحـث   ي،مبـان کـه  رسـي   به نرر مي موضوع تیبا وجود اهم

را بـه بـار    هـايي  يـان زحواني  مي اني و اين خود آن چنيان مورد حوجه قرار نگرفته يياجرا

 (.09: 0933، راد انیمقسنآورد )
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، پژوهش حاضـر هيف از اي،  با در نرر فرفتن اهمیت آموزش سواد رسانه ،رو اين از

 آمـوزان  اي دانـش  سـواد رسـانه  ارحيـاي  در  «اي حفکر و سواد رسـانه »کتار  نيش بررسي

اصـلي کـه در     بوده است. بر اين اساس، پرسـش  ميارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل

حفکـر و سـواد   »است کـه کتـار    مياله حاضر درصيد پاسخ به آن هستیم، عبارت از اين 

آمـوزان مـيارس    اي دانـش  چه نيشي در ارحياي ابعاد چهارفانـه سـواد رسـانه   « اي رسانه

شـناختي و بعـي    متوسطه دوره دوم شهر اردبیل )بعي شناختي، بعي احساسي، بعي زيبايي

 اخالقي( دارد؟.

 پژوهش هينپيش

حقلیل مقتواي کتـار درسـي حفکـر و    »( در پژوهشي به 0937عبيالهي و همکاران )

 آنـان  نتايج مطالعهاني.  پرداخته« اي دهم بر اساس آموزش سواد رسانه هاي پاي سواد رسانه

اي  مورد مـرحبط بـا آمـوزش سـواد رسـانه      001مجموع در در اين کتار،  ؛دهينشان مي

هاي ناظر بر اهياف آموزش سـواد   متعلق به مؤلفه، مورد 49عياد وجود دارد که از اين ح

مؤلفـه   نیـز  ايهاي ناظر بر اهـياف آمـوزش سـواد رسـانه    در میان مؤلّفه است؛اي رسانه

بیشترين فراوانـي را بـه خـود     ،مورد 24اي با  هاي رسانه مهارت پرسشگري در بار پیام

ظر بـر مقتـواي آمـوزش سـواد     هـاي نـا   اختصاص داده است. همچنین در میـان مؤلفـه  

 04هـاي مختلـف رسـانه بـا      هاي اقناع مخاط  در فونـه  اي، مؤلفه آشنايي با شیوه رسانه

کتار درسـي حفکـر و   در ها، بازنگري فراواني را دارد. بر اساس اين يافته بیشترين مورد

ويژه بـا نرـر بـه حيويـت مهـارت اسـتيالل، مطالعـه و بررسـي بیشـتر           اي بهسواد رسانه

از  هاسـتفاد  و ايدرسي سـواد رسـانه   ههاي آموزشي موفق در اجراي برنامجربیات نرامح

 هحـيوين برنامـ   همچنـین  ،ايدرسي حفکر و سواد رسـانه  هبرنام بخشیين غنابا هيف آن 

 .است حر حقصیلي پیشنهاد شيهاي در مياطع پايیندرسي حفکر و سواد رسانه

 اي اي سواد رسـانه  ميايسه يبررس» ان( در پژوهشي با عنو2101جعفري و مقميي )

انـي کـه حفـاوت     نتیجـه فرفتـه  « لیآنها در شهر اردب نيدختر و والي آموزان دانش در بین
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هـاي اخالقـي، شـناختي و     بـا حوجـه بـه جنبـه     آنها نيو والي آموزان دانش داري بین معنا

سـواد  اي وجـود دارد و والـيين در شـرايط بهتـري از لقـاا       زيباشناختي سواد رسـانه 

اي قرار دارني. در اين پژوهش به مسئوالن حوصیه شيه است که امکانات آمـوزش   رسانه

هايي از سوي مربیان رسانه و واليين بـا   اي را در ميارس ارحيا دهني و حالش سواد رسانه

 آموزان از مقتواي رسانه صورت فیرد. هيف ارحياي آفاهي دانش

اي مخاطبـان اردبیلـي و    سـواد رسـانه  رابطـه  »( در پژوهشي با عنـوان  0931روحي )

اي مخاطبـان   دهي که بین سـواد رسـانه   نشان مي« پذيري آنها از شبکه جم حي وي آسی 

دار وجـود دارد و   پذيري آنان از شبکه جم حـي وي، رابطـه منفـي معنـا     اردبیلي با آسی 

اي، قالـ    اسـت؛ همچنـین بـین هويـت رسـانه      -73/1ضري  همبستگي بین دو متغیر 

پـذيري آنـان از    اي مخاطبان اردبیلي با آسـی   اي و هيف رسانه اي، مقتواي رسانه هرسان

 شود. دار دييه مي شبکه جم حي وي، رابطه منفي معنا

ــه مطالعــه حطبیيــي ســط  ســواد رســانه 0933عبــيي داشــلجه ) اي دانشــجويان  ( ب

نمره سواد  دهي که هاي پژوهش او نشان مي هاي شهر اردبیل پرداخته است. يافته دانشگاه

پزشکي و علمي ـ کـاربردي    اردبیلي، علوم نور، مقيق دانشگاه پیام 4اي دانشجويان  رسانه

اي دانشـجويان مـرد بیشـتر از     داري با يکـييگر دارنـي. میـزان سـواد رسـانه      حفاوت معنا

اي  بین طبيه اجتماعي دانشجويان مـورد مطالعـه و سـواد رسـانه     دانشجويان زن است و

اي دانشـجويان ميـاطع حقصـیلي     شود. بین نمره سواد رسانه يیم دييه ميآنان رابطه مست

 خورد. مختلف نیز حفاوت معناداري به چشم مي

آمـوزان در   ( در پژوهش خود نتیجـه فرفتـه اسـت کـه دانـش     0933)پور  عجمنجار 

 فیرنـي.  ها، اهياف متفاوحي دارني و با حوجه به نیاز خود از آنها بهره مـي  استفاده از رسانه

آمـوزان   هـا از سـوي دانـش    حرين هيف و علت استفاده از رسـانه  سرفرمي و حفري ، مهم

هاي جمعـي   است. از نتايج ديگر پژوهش اين است که میزان فرايش و استفاده از رسانه

آموزان بیشتر شـيه   هاي اجتماعي و ...( در میان دانش )حلويزيون، اينترنت، ماهواره، شبکه

اي مطلـور نیسـتني و وقـت زيـادي را بـه       ردار از سواد رسانهآموزان، برخو است. دانش
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هاي مختلفـي در اسـتفاده از    دهني و همچنین داراي سبک استفاده از رسانه اختصاص مي

عبـارت ديگـر، هرکــيام از    بـه  کننــي؛ هـا دارنـي و هرکــيام اهـيافي را دنبـال مـي      رسـانه 

 .کنني ها استفاده مي آموزان با قصي و نیتي از رسانه دانش

ــزاده عطــالو ) ــین ســواد رســانه 0934علی ــه بررســي رابطــه ب اي و  ( در پژوهشــي ب

فیري هويت فردي )مطالعـه مـوردي دانشـجويان ميطـع کارشناسـي ارشـي علـوم         شکل

هـاي صـورت    ارحباطات دانشگاه آزاد اسالمي واحي حهران مرکز( پرداخته است. بررسـي 

دهنـي   ها اهمیت مي ها به مقتواي پیام دهي که اکثر افراد در انتخار رسانه فرفته نشان مي

شوني، به میـزان زيـادي برايشـان قابـل درک      ها با آنها مواجه مي هايي که در رسانه و پیام

وحقلیـل   اي و حجزيـه  هاي رسـانه  است. بیشتر پاسخگويان، قيرت حشخی  مقتواي پیام

نسـورها و  هـا، سا  آن را دارني و در مواجهه بـا آنهـا بـه میـزان زيـادي متوجـه حقريـف       

طـور فزينشـي انتخـار     هاي مورد عالقه خود را بـه  شوني. افراد برنامه ها مي سازي کلیشه

نيي و حقلیل آن بپردازني. براي  حوانني به اي مي کنني و بعي از حماشاي يک برنامه رسانه مي

ها، به میـزان   مشي رسانه ها ساده است و آفاهي از خط آنها حشخی  اهياف پنهان رسانه

 شان حأثیرفذار است. ي بر استفاده هوشمنيانزياد

اي  بررسـي آمـوزش ســواد رسـانه  »با عنـوان را  پژوهشي (0930) نصیري و عيیلي

روش پژوهش، حطبیيي و جامعه آماري، شـامل   .اني انجام داده« وپرورش در نرام آموزش

بررسـي و   نرام آموزشي کشورهاي ژاپن، کانادا و ايران بوده است. در اين پـژوهش، بـه 

 ،هاي اين دو کشور اي، حشابهات و حفاوت شناسايي ساختار و برنامه آموزش سواد رسانه

هـا   هاي آموزشي، حجربه ها، شبکه سايت ،ها هاي آموزشي، انجمن همچنین شناسايي کتار

 .و فعالیت آنها در اين زمینه پرداخته شيه است

 اينترنت از استفاده ناييدر حوا شيه است که مشخ  (0917) فر در پژوهش سلطاني

 عبـارت ديگـر،   دارد بـه  وجود معناداري آنها حفاوت واليين و مربیان آموزان، دانش میان

 آنهاست. واليين و اينترنت، بیشتر از مربیان از آموزان دانش استفاده میزان
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اي و  سـواد رسـانه  »بـا عنـوان   را پژوهشـي   ،(2102) 2و جاکوبسون 0همچنین کالور

هـاي   يافتـه  که اني انجام داده« عنوان يک روش حشويق انتخار شهرونيي ن بهاستفاده از آ

اسـتفاده از   که ها هيف نهايي نیستني. با وجود اين، الزم است دهي فناوري نشان ميآنان 

اسـتفاده مـؤثر از ايـن     چراکـه  همه افراد جامعه آموزش داده شـود  ههاي جييي ب يفناور

 .اي است واد رسانهنیازمني برخورداري از س ها رسانه

فزارشي در رابطه بــا وضــعیت   »در پژوهشي با عنوان ( 2100و همکاران ) 9ينااپیس

ـ  هنشـان داد « اي در اجتماع ميرسه باسک سواد رسانه ي کـه نرـام آموزشـي، آمــوزش     ان

 .هاي آموزشي خود قرار نياده است اي را در اولويت برنامه سـواد رسانه

ــژوهش پريمــاک  ــايج پ ــان از ( 2113اران )و همکــ 4نت ــذيري نوجوان ــاره حأثیرپ درب

اي حـأثیر   هـاي ســواد رسـانه    اي ضي سیگار حاکي از اين است که برنامه آمـوزش رسانه

آموزان نوجوان در اين زمینه داشته است. همچنین در کنفـرانس   مثبتـي بـر آفاهي دانش

کــه   ه اسـت دفــزارش دا  (2101) 3هاي آموزشـي، در امريکــا فرانــک بیکــر     فناوري

هايشان هستني، به اين معنا که پیوسته اوقـات خـود را بـا     امـروزه جوانـان شـیفته رسانه

 .کنني آنها سپري مي

دهي که پژوهشگران متناس  بـا   مروري بر سوابق حجربي داخلي و خارجي نشان مي

هـاي نوظهـور    اي و رسـانه  هايي از نيش سواد رسـانه  موضوع مورد مطالعه خود به جنبه

اي جامعـه هـيف و    کيام، به نيش عوامل مؤثر در ارحياي سواد رسانه اني اما هی  پرداخته

اني، امري که اين پژوهش با مطالعـه مـوردي کتـار     سنجش اين عوامل مبادرت نورزييه

 اي درصيد دستیابي به آن بوده است. رسانه  حفکر و سواد

 چارچوب نظري پژوهش

حفکـر و سـواد   »ن و پاحر به بررسـي نيـش کتـار    در اين پژوهش با رجوع به آراي حام

                                                      

1. Culver        2. Jacobson        3. Piscina 

4. Primak        5. Frank Baker 



101  0931( / زمستان 011)پياپي  4ششم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

ايم  آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل پرداخته اي دانش در ارحياي سواد رسانه« اي رسانه

 و در پايان، الگوي مفهومي که از اين نرريات به دست آميه، ارائه شيه است.

 واژه يـک  اي نهرسـا  ، سواد0حامن الیزابت نرر اساس برتامن: اينظريهسوادرسانه

 سـواد  حوانمنيسـازي  بـه  منجـر  فیـرد و  در برمـي  را مرحله پیوستاري سه که است کلي

(.0911بیيخت،  نورايي حسن شود )حرجمهمي ايرسانه
 ها )رژيمرسانه از استفاده نقوه و میزان در شخصي ريزيبرنامه اول؛ اهمیت مرحله

 اسـتفاده از  انتخـار  بـه  بیشـتري  حوجه مخاط  معنا که اين اي( است. بهرسانه مصرف

 دارد. هابرنامه مختلف انواع

 بـا  يـادفیري  انتيـادي و  استفاده، نگـاه  ويژه هايمهارت يادفیري شامل دوم؛ مرحله

 چـه  شـيه و  سـاخته  چگونـه  قالـ   ايـن  کـه  اين سؤال اسـت  پرسیين و حقلیل هيف

 کـاوش  تـرين به هاي استفاده انتيـادي، مهارت باشني. شيه حذف است ممکن چیزهايي

 خصـوص  در ايرسـانه  سـواد  آمـوزش  در کالسـي  يا فروهي هايفعالیت براي علمي

 .هستني ايرسانه هايآفرينش پیام

 حوجـه  ايرسـانه  حـر نامقسـوس  هـاي جنبه به مخاط  مرحله، اين در سوم؛ مرحله

 سازد؟مي را ايرسانه هايپیام کسي چه مانني عمیيي هاي و موضوع هاپرسش به کني مي

 کسي چه برد،مي سود پیام ارسال از کسي شود؟ چهمي دنبال پیام فرستادن با هيفي چه

 و حيـايق  دارد، شـناخت  اهمیـت  اليـه  ايـن  در پـردازد. آنچـه   مـي  ... و کني؟مي ضرر

 در مخاط ، سوي از متن فهم ديگر، عبارت به اني؛ شيه حذف که است پیام از هايي جنبه

 دارد اهمیت اي انيازه به ايرسانه سواد از بعي اين است. یامپ جاافتاده ابعاد فرو شناسايي

 سـواد  از جنبـه  ايـن  نرر هـابز،  کني. ازمي ياد «باالحر سط  فهم» عنوان با آن از هابز که

فـراهم   مخاطبـان  انترارات و نیازها شناسايي براي زيادي کننيه بیني پیش حوان اي،رسانه

مـتن(   نيي حا ايرسانه ساده انتخار رسانه )از سواد از برخورداري با نتیجه، آورد. درمي

 مخاطـ   بـراي  امکـان  ايـن  متن( هايزمینه و حفسیر باالحر آن )فهم مرحله به رسیين و

                                                      

1. Elizabeth Thoman 
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 خود هويت اي و الياي آنها،رسانه هايپیام آورسرسام هجوم برابر در که شود مي فراهم

 از متـأثر  حرجیقـي،  و يحفسـیر  نرـامي  اي،رسـانه  سـواد  اسـاس،  ايـن  کني. بر حفظ را

 در اي )چـه رسـانه  هـاي پیـام  بـا  را فـرد  مواجهـه  که است اخالقي ذهني و هاي داوري

هـا  پیام از استفاده در مخاطبان، شودموج  مي و دهيمي شکل جستجوفرانه( چه و دسترس

(.0911بیيخت،  نورايي حسن )حرجمه کنني احساس بیشتري مسئولیت و انتخار آنها
اي  از انييشمنياني است که در حوزه سـواد رسـانه   0پاحر:ايپاتررسانهسوادنظريه

اي الگــويي چنــيعاملي    از نرر او، سواد رسـانه  .هاي متعـيدي ارائـه کـرده است نرريه

 هـا  مهارت»و « وظايف پردازش اطالعات» ،«منبـع شخصي»، «سـاختار دانـش»اسـت و 

پـاحر، ارحباط ايــن   دييفاه ي هستني. بر اسـاسا ، عوامل مـيل سـواد رسانه«ها و حوانايي

)نـه سطقي( است؛ در هر برش عرضي، يکي از عوامل سواد  حلزونيعوامـل فضـايي، 

کنـي   رو، هر يـک از عوامـل، عامـل ديگـر را پشـتیباني مـي       اي قرار دارنـي و ازاين رسانه

 (.021 :0913)سپاسگر، 

 ت، رفتارفرايانـه اسـ  «رت بنـيورا آلبـ »رويکـرد نرريـه   : نظريهيادگيرياجتمـاعي 

دارد رکـز  مح نهـاي انسـا   هاي خـود بـر مشـاهيه رفتـار آزمـودني      و در پژوهشکه  چنان

ـ   او .(031: 0911 ثوقي،)و فراينـيهاي حفکـر ماننـي     بـر بیرونـي   تبه بررسي حـأثیر حيوي

ـ بـا   «بنيورا» .پردازد ها مي ا و آموزشها، انترارهاعتياد ديـيفاه جييـيي بـه نـام      يمعرف

 موجـود در رفتـارفرايي   ألاعي و با حأکیي بـر نيـش عوامـل شـناختي، خـ     مادفیري اجتي

هـاي   هـا يـا آدم   تربـا  ماننـي هـاي رفتـاري،    از نرر او پاسـخ  ت.سیک را پر کرده اسالک

هـا،   بـه مقـرک   شوني بلکـه واکـنش   نميآغاز هاي بیروني  مقرک باخود  خودبه ،ماشیني

نيهاي شناختي فـرد نیـز در پاسـخ بـه مقـرک      ، فرايتوه بر حيويال. عاستخودانگیخته 

فـرد هشـیارانه    بیـاورد، بیرونـي را بـه دنبـال     تيک رفتار، حيوي هرفاهاني. درواقع  سهیم

 «بنـيورا »را به دنبـال دارد.   تحيوي نامشیوه، ه نامبه ه نکني که رفتار کرد بیني مي پیش

حواننـي   ميها نآ. ا دارنيجانشیني ر تفیري و حيوي ها حوانايي سرمشق که انسان تمعتيي اس

                                                      

1. Pooter 
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را  آنم رفتارها، به مشاهيه رفتارهـاي سـاير مـردم بپردازنـي و نتـايج      ماحجربه مستيیم ح نبيو

جانشیني دريابني که کـيام رفتارهـا را انجـام دهنـي و از      تاز طريق حيوي همچنین يدرک کنن

ينيهاي شـناختي در  بنابراين، فرا(. 14: 0911حرجمه صبوري،  ،نشارو) کيام رفتارها بپرهیزني

، ميـيم ) دهني حغییر طرز حفکر افراد به رفتار شکل ميبا حأثیر زيادي دارني و  تهاي حيوي برنامه

فیري رفتـار حأکیـي کـرده     ها در شکل در مطالعات خود بر نيش سرمشق «بنيورا(. »31: 0911

 نهـاي او نشـا   فیري افراد مؤثرني. يافته که در سرمشق تهايي پرداخته اس و به بررسي ويژفي

فیرني که از نرـر سـن و جـنس شـبیه      افراد از کساني سرمشق مي ،احتمال زياد دهي که به مي

 نها نشـا  چنین يافتههم (.32: 0919کنني )حوسلي،  ميها را حل نها باشني يا مسائلي شبیه به آنآ

 و لـت هـايي قـرار فیرنـي کـه از نرـر منز      حـأثیر سرمشـق   تايل دارنـي حقـ  مافراد ح ؛دهي مي

 ل،ومـ معطـور   بـه حيلیـي حـأثیر دارد.    ن. نوع رفتـار نیـز بـر میـزا    دارنييي الميام بات، شخصی

سـاير رفتارهـا    ، بیشـتر از بیشتر از رفتارهاي پیچیيه و رفتارهاي پرخاشگرانه ،رفتارهاي ساده

 (.041: 0913حرجمه ثالثي، ريترز، ) شوني حيلیي مي

نخسـتین بـار در    ،منـيي  تايضـ و ر رويکرد استفاده:مندينظريهاستفادهورضايت

 تفويي: مخاط  به نیاز خودآفاه اسـ  نرريه مي . اينحوصیف شي «کاحزالیهو »اي از  مياله

رسانه با خود و  ترقاب»، «تمخاط  پوياس»ويژفي دارد:  3و بنابراين، فرايني انتيال پیام 

يعنـي بـراي    ،تجسـتجوفر اسـ  »، «تالزامي اسـ  انها براي حأمین نیاز مخاطب ديگر پيييه

بـراي  ن مخاطبـا »، «کنـي  هاي مختلفـي را حجربـه مـي    خود، روش تايضحأمین نیازها و ر

از نیـاز آفـاه   ) کننـي  حأمین نیازهاي معرفتي خودآفاهانه رسانه مورد نرر را انتخـار مـي  

براي حأمین نیازهاي اساسي منابع مختلف ارحباطي و غیر ارحباطي با يکـييگر  »و  («هستني

(.421: 0913حرجمه دهيان،  سورين و حانکارد،) «نيدر ارحباط هست
انـي حـا جـاي ممکـن      با حوجه به اين مهم که در جريان کار، پژوهشگران سعي داشته

هـاي اصـلي سـواد      موضوع را حقييي کني و در ميابل، با حوانمنيي بیشتر، يکي از جنبـه 

ر بـراي سـاخت   ميل مفهومي پژوهش حاضـ وحقلیل قرار دهي،  اي را مورد حجزيه رسانه

نرريـه يـادفیري اجتمـاعي    هـاي بنیـادي    برداري از مؤلفه بـا بهره ،اي آزمون سواد رسانه
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 ،اي پــاحر و حــامن، بـا لقـاا حغییراحـي      و ابعاد سواد رسانه بنيورا، استفاده و رضامنيي

عنوان نرريه مرجع پژوهش برفزييه شـي. در کنـار حوجـه بـه ابعـاد چهارفانـه سـواد         به

اي حمرکـز دارد.   طور خاص، بر وجوه انتيادي بقـث سـواد رسـانه    اين ميل بهاي،  رسانه

حوان ميعي شي که آفـاهي نسـبت بـه     شود، مي فونه که در ميل نهايي مشاهيه مي همان

آمـوزان شـهر اردبیـل و     منزله حوانمنيي انتيـادي دانـش   به« اي حفکر و سواد رسانه»کتار 

 اي است. هاي رسانه ر هنگام مواجهه با پیاماي د ارحياي ابعاد چهارفانه سواد رسانه

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 


 

 

 






 پژوهش  فرضيه

شناسـي و   در ارحياي ابعاد شناختي، احساسي، زيبـايي « اي حفکر و سواد رسانه»کتار 

 آموزان ميارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل نيش دارد. اخالقي دانش

 شناسی پژوهش روش

هاي حقيیيـات کـاربردي و بـا حوجـه بـه       به هيف، از پژوهش اين پژوهش، با حوجه

 ای سواد رسانهارتقای 

 بعد احساسی

 بعد زیرایی شناختی

 
 

 کتاب تفک  و 

 ای رسانه سواد

 بعد اخاليی

 شناختی() بعد ادراکی

http://arshadha.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1/#_Toc392628321
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آموزان  جامعه آماري آن را نیز کلیه دانشها، از انواع پیمايشي است.شیوه فردآوري داده

دهني کـه در سـال حقصـیلي    سال دوم و سوم دوره متوسطه دوم شهر اردبیل حشکیل مي

آمـوزان   حعـياد کـل دانـش   انـي.   در ميارس اين شهر مشغول به حقصیل بـوده  37-0931

نفر در پايه دوازدهـم   9101نفر در پايه يازدهم و  4131نفر است که از اين حعياد  1311

نفـر و   4192آمـوزان دختـر    مشغول به حقصیل هستني. شايان ذکر است که حعياد دانـش 

در  «مورفـان »حجم نمونه مطابق با جيول نفر بوده است.  9174آموزان پسر  حعياد دانش

اي و بـه   اي چنيمرحلـه  فیري خوشه نمونهبه شیوه شيه است که نفر برآورد  993حيود 

نفـر از افـراد نمونـه را     090بـه ايـن حرحیـ      .انـي  شـيه  از جامعه آماري انتخار نسبت

آمـوزان پايـه    نفـر را دانـش   214نفر پسـر( و   33نفر دختر و  71آموزان دوازدهم ) دانش

بـراي فـردآوري اطالعـات از    انـي.  حشـکیل داده  نفر پسر( 37نفر دختر و  017) ازدهمي

سـؤال و هـر    3اي استفاده شيه است. اين پرسشنامه،  ساخته سواد رسانه پرسشنامه مقيق

اني.  فويه بوده 32سؤال، چني فويه داشته است. در مجموع نیز سؤاالت پرسشنامه داراي 

ايـن نقـو کـه     پرسشنامه از اعتبار صـوري اسـتفاده شـيه اسـت بـه      اعتباربراي سنجش 

پرسشنامه را استادان و متخصصان حوزه ارحباطـات بررسـي کـرده و مـورد حأيیـي قـرار       

اني و در ادامه نیز براي سنجش ضري  پايايي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شـيه   داده

به دست آمـيه کـه    71/1است. در پژوهش حاضر، مييار میانگین آلفاي کرونباخ معادل 

يايي قابل قبولي بوده است.دهنيه ضري  پا نشان

 . جدول آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای پژوهش1جدول 

 ضريب آلفا متغير
 83/1 شناختی() یادراکبعد 

 82/1 بعد احساسی

 61/1 شناختی بعد زیرایی

 81/1 بعد اخاليی

 



  110اي ...  در ارتقاي ابعاد سواد رسانه« اي سواد رسانهتفکر و »نقش کتاب درسي 

 

هاي آمار حوصیفي و استنباطي اسـتفاده شـي. بـه     ها، از روش وحقلیل داده براي حجزيه

هاي آمار مرکزي  ين صورت که در بخش آمار حوصیفي، جيول حوزيع فراواني، شاخ ا

و پراکنيفي مـورد اسـتفاده قـرار فرفـت و در بخـش آمـار اسـتنباطي، ابتـيا از آزمـون          

ها بهـره فرفتـه شـي. در     اسمیرنوف براي بررسي نرمال بودن حوزيع داده –کولموفروف 

ها، براي حقلیل فرضیات با استفاده از آزمون  ع دادهادامه نیز با حوجه به نرمال نبودن حوزي

هـا   وحقلیـل داده  ويتني و ويلکاکسون صورت فرفت. شايان ذکر است که براي حجزيه من

 بهره فرفته شي. 22نسخه  SPSS در هر دو بخش آماري از

 هاي پژوهش يافته

موزان، آ نفر بودني که با حوجه به جمعیت کل دانش 993افراد مورد مطالعه شامل 

نفـر   074درصي(،  0/03ساله ) 01نفر  14 حوان ففت از میان آنان بر اساس نتايج مي

درصي( 3/0ساله ) 03نفر  3درصي(،  2/27ساله ) 01نفر  30درصي(،  3/30ساله ) 07

نفـر   014آمـوزان، پسـر و    نفر از دانش 030 .اني درصي( بوده 9/1ساله ) 21نفر  0و 

درصي از کل افراد مورد مطالعه را به خود  3/34و  0/43اني که به حرحی   دختر بوده

آمـوزان، کتـار حفکـر و سـواد      نفـر از دانـش   219بر اساس نتايج  دهني. حشکیل مي

اني. اين حعياد که به حرحی   نفر ديگر، کتار را نگذرانيه 092 اي را فذرانيه و رسانه

و  0و در دو فروه  نيده درصي از کل افراد مورد مطالعه را حشکیل مي 4/93و  1/11

 اني. جاي فرفته 2

بررسينرمالبودنمتغيرهايموردبررسي
 نـي ا هنرمـال نبـود   مـورد بررسـي   که متغیرهـاي  شود مشاهيه مي 2 با حوجه به جيول

(P≤0.05) 
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 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن –. آزمون کولموگروف 2 جدول

 متغیرهای مورد بررسی 

 جمع شناختی زيبايی اخالقی احساسی شناختی –ادراکی  آزمون

 تعداد 
درجه آزادی()  

225 225 225 225 225 

2125/122 میانه  2115/41  3462/21  1113/22  3622/281  

انح اف 
 استاندارد

13633/22  25182/8  15368/16  62453/6  45645/54  

مطلق 
خالص()  

121/1  112/1  132/1  121/1  125/1  

121/1 مثرت  162/1  154/1  142/1  156/1  

-128/1 منفی  112/1-  132/1-  121/1-  125/1-  

121/1 آزمون آماری  112/1  132/1  121/1  125/1  

سطح 
 معناداری

111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  

در پــژوهش حاضــر بــراي  ؛بــودن متغیرهــاي مــورد بررســينبــا حوجــه بــه نرمــال 
ايـن   ستفاده شـيه اسـت.  ويلکاکسن ا ويتني، –من ها از آزمون وحقلیل آماري داده حجزيه

بـا دو نمونـه    tهاي غیرپارامتري و جانشیني براي آزمون  حرين آزمون آزمون يکي از قوي
بـرخالف آزمـون    شـود.  مستيل است و در حيیيت آزمون ناپارامتري آن مقسـور مـي  

کـه   در صـورحي  فرض حوزيع نرمال وجود نـيارد.  ،استیودنت، در اين آزمون t پارامتري
، از هاي پارامتري برقـرار نباشـي   لعه پیوسته باشي ولي ساير شرايط آزمونمتغیر مورد مطا

 شود. ويلکاکسن استفاده مي ويتني، –منآزمون 

 پژوهشهاي  بررسی فرضيه

آمـوزان   اي دانـش  در ارحياي سواد رسانه ،«يا سواد رسانهحفکر و »کتار :فرضيهاول

 .نيش دارد

 هـا داراي حوزيـع نرمـال نیسـتني     د کـه داده شـو  مشـاهيه مـي   2با حوجه بـه جـيول   



  119اي ...  در ارتقاي ابعاد سواد رسانه« اي سواد رسانهتفکر و »نقش کتاب درسي 

 

(P≤0.05)هـاي پـارامتري؛ يعنـي نرمـال بـودن       هاي آزمون حرين مفروضه يکي از مهم ؛

ها از آزمـون   وحقلیل آماري داده هاي مورد مطالعه، در اين فرضیه براي حجزيه حوزيع داده

 ويلکاکسن استفاده شيه است. ويتني، –من ناپارامتري

 شود. مشاهيه ميبراي هر فروه  ،ها به حفکیک وع رحبهیانگین و مجم، م9 در جيول

 ها برای بررسی فرضیه اول . رتبه3 جدول

ها گروه ها ميانگين رتبه فراوانی  ها مجموع رتبه   

گ وهووی کووه کتوواب تفکوو  و سووواد 
 (1گ وه بودند )ای را گذرانده  رسانه

212 12/218  51/42253  

گ وهووی کووه کتوواب تفکوو  و سووواد 
 (2گ وه بودند )رانده ای را نگذ رسانه

122 22/116  51/14121  

   225 جم  کل

را مشـاهيه   Z ميـيار  و ويلکاکسـن  ويتنـي،  –حوانیي مييار آماره من مي 4جيول در 
به دسـت آمـيه    111/1مساوي ( sig) داري آزمون اکنیي. در انتهاي جيول نیز مييار معن

. بـر  داري دارنـي  احفاوت معن فروهشود يعني دو  است که با اين مييار فرض صفر رد مي
اي را فذرانـيه   آموزاني که کتار حفکـر و سـواد رسـانه    اي دانش اين اساس، سواد رسانه

آموزاني بـود کـه ايـن کتـار را نگذرانـيه بودنـي.        داري بیشتر از دانش طور معنا بودني به
ي اي در ارحيـا  کتـار حفکـر و سـواد رسـانه     دهي که نشان مي 4نتايج جيول  طور کلي به

 آموزان نيش دارد. اي دانش سواد رسانه

. آزمون آماری برای بررسی معنادار بودن نقش کتاب تفکر و سواد 4 جدول

 آموزان ای دانش ای در ارتقای سواد رسانه رسانه

 مجموع آزمون

 511/5242 ویتنی –مقدار آماره من

 511/14121 ویلکاکسن

Z 416/3 مقدار- 

(2-tailed) 111/1 سطح معناداری 
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شـناختي(  ) بعـي ادراکـي   در ارحيـاي  ،«يا سـواد رسـانه  حفکـر و  »کتار :فرضيهدوم

 .آموزان نيش دارد دانش

 شود. مشاهيه ميبه حفکیک براي هر فروه  ،ها یانگین و مجموع رحبه، م3 در جيول

 ها برای بررسی فرضیه دوم رتبه .5 جدول

 ها مجموع رتبه ها ميانگين رتبه فراوانی ها گروه

هی کوه کتواب تفکو  و سوواد     گ و
 (1گ وه بودند )ای را گذرانده  رسانه

212 65/216  11/41351  

گ وهووی کووه کتوواب تفکوو  و سووواد  
 (2گ وه بودند )ای را نگذرانده  رسانه

122 56/118  11/14221  

   225 جم  کل

را مشـاهيه   Z ميـيار  و ويلکاکسـن  ويتني، –حوانیي مييار آماره من مي، 1 جيولدر 

به دسـت آمـيه    111/1مساوي ( sig) داري آزمون ار انتهاي جيول نیز مييار معنکنیي. د

بـه   داري دارني. احفاوت معن فروهشود يعني دو  فرض صفر رد مي ،است که با اين مييار

آموزاني که کتار حفکـر و سـواد    اي دانش شناختي( سواد رسانه) يادراکاين حرحی ، بعي 

آموزاني بود که ايـن کتـار را    داري بیشتر از دانش ور معناط اي را فذرانيه بودني به رسانه

سـواد  حفکـر و  »کتـار   دهـي کـه   نشان مـي  1نتايج جيول طور کلي،  نگذرانيه بودني. به

 .آموزان نيش دارد شناختي( دانش) بعي ادراکي در ارحياي ،«يا رسانه

 . آزمون آماری برای بررسی معنادار بودن نقش کتاب تفکر 6 جدول

 آموزان شناختی( دانش) ای در ارتقای بعد ادراکی رسانه و سواد

 مجموع آزمون

 111/5552 ویتنی –مقدار آماره من

 111/14221 ویلکاکسن

Z  153/3 مقدار- 

(2-tailed) 111/1 سطح معناداری 



  111اي ...  در ارتقاي ابعاد سواد رسانه« اي سواد رسانهتفکر و »نقش کتاب درسي 

 

آمـوزان   بعي احساسي دانـش  در ارحياي ،«يا سواد رسانهحفکر و »کتار :فرضيهسوم

 .نيش دارد

 شود. مشاهيه ميها به حفکیک براي هر فروه  یانگین و مجموع رحبه، م7 در جيول

 ها برای بررسی فرضیه سوم . رتبه7 جدول

 ها مجموع رتبه ها ميانگين رتبه فراوانی ها گروه

گ وهووی کووه کتوواب تفکوو  و سووواد 
 (1گ وه بودند )ای را گذرانده  رسانه

212 16/133 11/41421 

گ وهووی کووه کتوواب تفکوو  و سووواد 
 (2گ وه بودند )ای را نگذرانده  رسانه

122 18/121 11/15851 

   225 جم  کل

 . آزمون آماری برای بررسی معنادار بودن نقش کتاب تفکر 8 جدول

 آموزان ای در ارتقای بعد احساسی دانش و سواد رسانه

 مجموع آزمون

 111/2122 ویتنی –من مقدار آماره

 111/15851 ویلکاکسن

 Z  211/2 مقدار- 

(2-tailed)  111/1 سطح معناداری 

را مشـاهيه   Z ميـيار  و ويلکاکسـن  ويتنـي،  –حوانیي مييار آماره من مي 1جيول در 

به دسـت آمـيه    111/1مساوي ( sig) داري آزمون اکنیي. در انتهاي جيول نیز مييار معن

بـه   .ارنيداري د احفاوت معن فروهشود يعني دو  فرض صفر رد مي ،است که با اين مييار

آمـوزاني کـه کتـار حفکـر و سـواد       اي دانـش  اين صورت که بعي احساسي سواد رسـانه 

آموزاني بود که اين کتـار را   داري بیشتر از دانش طور معنا اي را فذرانيه بودني، به رسانه

سـواد  حفکـر و  »کتـار   دهـي کـه   نشان مـي  1 نتايج جيول طور کلي، نگذرانيه بودني. به

 .آموزان نيش دارد احساسي دانش بعي ايدر ارحي ،«يا رسانه
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آمـوزان   بعي اخالقي دانـش  در ارحياي ،«يا سواد رسانهحفکر و »کتار :فرضيهچهارم

 .نيش دارد

 شود. مشاهيه ميبه حفکیک براي هر فروه  ،ها یانگین و مجموع رحبه، م3 در جيول

 ها برای بررسی فرضیه چهارم . رتبه9 جدول

 ها مجموع رتبه ها رتبه ميانگين فراوانی ها گروه

گ وهووی کووه کتوواب تفکوو  و سووواد  
 (1گ وه بودند )ای را گذرانده  رسانه

212 42/134 11/23422 

گ وهووی کووه کتوواب تفکوو  و سووواد  
 (2گ وه بودند )ای را نگذرانده  رسانه

122 21/122 11/16812 

   225 جم  کل

 تفکر  آزمون آماری برای بررسی معنادار بودن نقش کتاب .11 جدول

 آموزان ای در ارتقای بعد اخالقی دانش و سواد رسانه

 مجموع آزمون

 111/8125 ویتنی –نممقدار آماره 

 111/16812 ویلکاکسن

Z  215/6 مقدار- 

 (2-tailed) 111/1 سطح معناداری 

را مشـاهيه   Z ميـيار  و ويلکاکسن ويتني، –حوانیي مييار آماره من مي 01ل جيودر 

به دسـت آمـيه    111/1مساوي ( sig) داري آزمون ااي جيول نیز مييار معنکنیي. در انته

. بـه  داري دارني احفاوت معن فروهشود يعني دو  فرض صفر رد مي ،است که با اين مييار

آمـوزاني کـه کتـار حفکـر و سـواد       اي دانـش  اين صورت که بعي اخالقي سـواد رسـانه  

آموزاني بود که اين کتـار را   بیشتر از دانش داري، طور معنا اي را فذرانيه بودني، به رسانه

سـواد  حفکـر و  »کتـار   دهـي کـه   نشان مـي  01نتايج جيول  طور کلي نگذرانيه بودني. به

 .آموزان نيش دارد اخالقي دانش بعي در ارحياي ،«يا رسانه



  111اي ...  در ارتقاي ابعاد سواد رسانه« اي سواد رسانهتفکر و »نقش کتاب درسي 

 

شـناختي   بعـي زيبـايي   در ارحيـاي  ،«يا سـواد رسـانه  حفکـر و  »کتـار  :فرضيهپـنجم

 .اردآموزان نيش د دانش

 شود. مشاهيه مي براي هر فروه ،ها به حفکیک یانگین و مجموع رحبهم 00 در جيول

 ها برای بررسی فرضیه پنجم رتبه .11 جدول

 ها مجموع رتبه ها ميانگين رتبه فراوانی ها گروه

گ وهووی کووه کتوواب تفکوو  و سووواد 
 (1گ وه بودند )ای را گذرانده  رسانه

212 12/138 11/41228 

توواب تفکوو  و سووواد گ وهووی کووه ک
 (2گ وه بودند )ای را نگذرانده  رسانه

122 61/121 11/16152 

   225 جم  کل

را مشـاهيه   Z ميـيار  و ويلکاکسن ويتني، –حوانیي مييار آماره من مي 02جيول در 

بـه دسـت آمـيه     111/1مساوي ( sig) داري آزمون اکنیي. در انتهاي جيول نیز مييار معن

. بـه  داري دارني احفاوت معن فروهشود يعني دو  فرض صفر رد مي ،است که با اين مييار

آموزاني که کتـار حفکـر و سـواد     اي دانش شناختي سواد رسانه اين حرحی  که بعي زيبايي

آموزاني بود که اين کتـار را   داري بیشتر از دانش طور معنا اي را فذرانيه بودني، به رسانه

سـواد  حفکـر و  »کتـار   دهـي کـه   نشان مي 02جيول نتايج  طور کلي، نگذرانيه بودني. به

 .آموزان نيش دارد شناختي دانش بعي زيبايي در ارحياي ،«يا رسانه

 آزمون آماری برای بررسی معنادار بودن نقش کتاب تفکر .12جدول 

 آموزان شناختی دانش ای در ارتقای بعد زيبايی و سواد رسانه 

 مجموع آزمون

 111/2224 ویتنی –مقدار آماره من

 111/16152 ویلکاکسن

Z  181/2 مقدار- 

(2-tailed)  111/1 سطح معناداری 
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 آموزاندختروپسرايبيندانشبررسيتفاوتسوادرسانه

هـاي آن در میـان    ميیـاس  و خـرده آموزان  اي دانش سواد رسانهمنرور ميايسه نمره کل  به

واريانس حک متغیره اسـتفاده شـي کـه    مستيل و حقلیل  tآموزان دختر و پسر، از آزمون  دانش

 ارائه شيه است. 09نتايج آن در جيول 

 . مقايسه دو گروه دختر و پسر بر اساس13 جدول

 آموزان ای دانش نمره کل سواد رسانه

 ميانگين حجم آماره
خطاي استاندارد 

 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادي
t 

 سطح

 داري معنا
 23/22 42/1 41/23 151 پس 

225 21/2 12/1 
 86/22 21/1 55/24 184 دخت 

( x=40/73پسـران ) اي در  حاکي از آن اسـت کـه میـزان سـواد رسـانه      09نتايج جيول 

و  >13/1p( اســت )x=33/74دختــران )اي در  داري بــاالحر از ســواد رســانه طــور معنــا بــه

993=df  21/2و=t.) 

 گيري نتيجهبحث و 

 رسیين متن( و نيي حا ايرسانه ساده انتخار اي )از رسانه سواد از برخوردار شين با

متن( از طريق آموزش کتار حفکـر و سـواد    هايزمینه و حفسیر باالحر آن )فهم مرحله به

 اليـاي  آورسرسام هجوم برابر در که شود مي فراهم آموز دانش براي امکان اين اي، رسانه

 نرـامي  اي،رسـانه  سـواد  اسـاس،  ايـن  کني. بـر  حفظ را خود هويت اي،رسانه هايپیام

 بـا  را فـرد  مواجهـه  کـه  است اخالقي ذهني و هايداوري از متأثر حرجیقي، و حفسیري

 شودموج  مي و دهيمي شکل جستجوفرانه( چه و دسترس در اي )چهرسانه هايپیام

 کنني. احساس بیشتري آنها مسئولیت و انتخار هاپیام استفاده از در آموزان، دانش

اي که مورد سنجش قرار فرفت، بر دامنـه متفـاوحي    هرکيام از چهار بعي سواد رسانه
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از درک و فهم ما متمرکز است. بر اساس ميل مفهـومي پـژوهش و بـا رجـوع بـه آراي      

شـناختي سـواد    حوان مـيعي شـي کـه بعـي ادراکـي و زيبـايي       انييشمنيان اين حوزه مي

فیـري از کتـار حفکـر و     حوان با بهـره  آموزش است و مي ي کامالً حصولي و قابلا رسانه

طور قطع، در پرورش بعي احساسـي   اي در آن به مهارت رسیي؛ مهارحي که به سواد رسانه

آموزان مؤثر خواهي بود. از سوي ديگـر، نهادهـاي حأثیرفـذار در بقـث      و اخالقي دانش

حواننـي بـا    اي نيش بسزايي دارني و مي سواد رسانهشناختي  آموزش، در حرويج بعي زيبايي

اي  هاي حخصصي خود مروج و مبل  اين بعي از سواد رسانه فیري از دانش و مهارت بهره

هـاي آموزشـي و    هنـري و دوره  -هـاي فرهنگـي   باشني. به اين منرـور حشـکیل کـالس   

مـؤثري    فـام حوانـي   ميت در زمینه انواع مقصوالت فرهنگي و هنري، مي کارفاهي کوحاه

 اي باشي. شناختي سواد رسانه آموزان با بعي زيبايي در راه آشناسازي دانش

هـاي پـژوهش    حـوان بـا نتـايج يافتـه     نتیجه به دست آميه از فرضیات پژوهشي را مي

 ( همسو دانست.2102) کالور و جاکوبسون
در بر نيش فراينـيهاي شـناختي فـرد     «بنيورا» اجتماعينرريه يادفیري همچنین در 

حـوان   رو، بر اساس يافته حاصل از اين فرضیه مي شيه است؛ ازاين پاسخ به مقرک حأکیي
حفکر و سواد »کتار  از طريق آموزش (ي)شناخت ادراکيبعي  يارحياچنین بیان کرد که با 

آموزان براي برخـورد صـقی  بـا انـواع      فیري رفتار مناس  در دانش به شکل ،«يا رسانه
پريمـاک و همکـاران    پـژوهش  شـود.  اي کمک مـي  هاي رسانه ز پیامها و استفاده ا رسانه

اي حـاکي از ايـن اسـت کـه      درباره حأثیرپـذيري نوجوانـان از آمــوزش رسـانه    ( 2113)
آموزان نوجوان در ايـن زمینـه    اي حأثیر مثبتـي بـر آفاهي دانش سـواد رسانه هاي آموزش
بـه دسـت آمـيه از     نتـايج  یه را بـا رو، همسويي يافته حاصل از اين فرض اني؛ ازاين داشته

 حوان مالحره کرد. پژوهش مي
 انتخـار،  چگـونگي  در بـار  پـژوهش  خشـنودي،  و رويکرد استفاده اساسي هيف

 که است آن رويکرد اين کلیيي فرضیه و هاستمخاطبان رسانه شیوه واکنش و دريافت

انگیـزه   اسـاس  بـر  و آفاهانـه  انواع مختلـف مقتـوا،   و هارسانه میان از انتخار مخاط 
حوان چنـین اسـتنباط کـرد کـه جنبـه انگیزشـي        فیرد. مطابق اين رويکرد مي صورت مي



191  0931( / زمستان 011)پياپي  4ششم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

رو، کتار  اي باشي و ازاين انتخار مقتوا ممکن است حاکي از بعي احساسي سواد رسانه
آموزان، به انتخار، دريافت  حواني با ارحياي بعي احساسي دانش اي مي حفکر و سواد رسانه

 ها کمک کني. آنان در برخورد با مقتواهاي رسانه و شیوه واکنش

هاي داخلـي و خـارجي، نتیجـه بـه دسـت آمـيه از ايـن         با حوجه به پیشینه پژوهش
(، 2101هـاي جعفـري و مقمـيي )    حوان حا حيود زيادي با نتـايج يافتـه   ها را مي فرضیه

از  هـاي حاصـل   که همسـويي يافتـه   ( همسو دانست. همچنان2102) جاکوبسونکالور و 
 فـر  سـلطاني  هـاي  به دسـت آمـيه از پـژوهش    نتايج حوان با هاي اين مطالعه را مي فرضیه

 و نصـیري (، 0931) (، روحـي 0933) پـور  (، نجـارعجم 0934) (، علیزاده عطـالو 0917)
بــا حوجــه بــه نتــايج و ( مالحرــه کــرد. 2113پريمــاک و همکــاران )و  (0930) عيیلــي

 شود: پیشنهادهايي به شر  زير ارائه ميحجربیات حاصل از فرايني پژوهش حاضر، 
       نهادهاي سیاستگذار در عرصه آموزش کشور الزم اسـت بـا حوجـه بـه اهمیـت و

هـاي خـود در نرـر     فیـري  اي، اين موضوع مهم را نیـز در حصـمیم   ضرورت سواد رسانه
سـاله قبـل از    02اي در سـطو  پـايین حقصـیل و دوران     بگیرني. آموزش سـواد رسـانه  

واني در قال  واحيهاي درسـي مجـزا و در حـوزه ابعـاد چهارفانـه سـواد       ح دانشگاه مي
طـور مسـتيیم آمـوزش سـواد      هايي که بـه  اي صورت فیرد حا سپس با ايجاد رشته رسانه
 اني، نیروهاي کارآمي در سط  دانشگاه حربیت شوني. اي را هيف قرار داده رسانه
 اسـت،  کـيام  جامعـه  در ولحق اصلي نهاد با حوجه به اين نکته هرفاه پرسیيه شود 
 حقـول،  خواهي بود؛ همچنین با در نرـر فـرفتن اينکـه سـازمان     وپرورش آموزش پاسخ
حـوان ففـت کـه بررسـي سـط  سـواد        است؛ مـي  فکور معلم حقول، کارفزار و ميرسه
هـاي مـورد نیـاز آنـان      اي معلمان در سطو  مختلف حقصیل و نیازسنجي مهارت رسانه

 آحي است. هاي امري الزم براي پژوهش

 طور عملي در  اي به اي و ارحياي ابعاد سواد رسانه چالش ارزيابي سط  سواد رسانه

و وي، بـا   روي پژوهشگر قرار داشـت؛  هاي کاربردي در ايران پیش نتیجه فييان پژوهش

« اي حفکـر و سـواد رسـانه   »حقييي هرچه بیشتر موضوع سعي کرد با بررسي نيش کتار 

 ه دوم متوسطه را ارزيابي کني.آموزان دور حوانمنيي دانش
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