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چکیده
آمـوزش سـواد رسـانه بـا تکیهبـر روشهـای نویـن آموزشـی یـک ضـرورت برای
دانشـجویان آمـوزش عالـی بهحسـاب میآیـد .هـدف از ایـن پژوهـش ،بررسـی
اثربخشـی روش یادگیـری شخصیسـازی شـده مبتنـی بـر سـبکهای شـناختی بر
سـواد رسـانهای دانشـجویان اسـت .ایـن پژوهش بـه روش آزمایشـی و بـا اسـتفاده از
طـرح پیشآزمـون  -پسآزمـون بـا گـروه کنتـرل و بـه روش نمونهگیـری ترکیبـی
انجام شـده اسـت .شـرکتکنندگان گروه آزمایش بـه روش یادگیری شخصیسـازی
شـده بـا محتواهـا و راهبردهـای آموزشـی متناسـب بـا سـبکهای شـناختی خود و
تکالیـف متنـوع منطبق بـا زندگـی روزمـره آمـوزش دیدهانـد .درحالیکه بـرای گروه
کنترل بـه روش متـداول ،یـک آمـوزش و تکلیف یکسـان بـرای همـه در نظـر گرفته
شـد .نتایـج حاصـل آزمـون  tمسـتقل نشـان داد کـه در یادگیـری مفاهیـم تحلیـل
پیامهـای رسـانهای و کاربـرد آنهـا در موقعیتهـای جدیـد بیـن دو گـروه آزمایـش و
کنترل بـا سـطح اطمینـان  99درصـد تفـاوت معنـاداری وجـود دارد و بـا بهرهگیری
از روشهـای نوین آموزشـی متناسـب با ویژگیهـا و نیازهـای شـخصی یادگیرندگان
و ارتبـاط آن بـا زندگـی واقعیشـان ،تسـلط بـر مهارتهـای سـواد رسـانهای و
شـکلگیری سـاختارهای دانـش مرتبـط تسـهیل میشـوند.
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مقدمه

امـروزه اهمیـت سـواد رسـانهای بهاینعلت اسـت که رسـانهها بهقـدری اطالعات
بـه مـا ارائـه میکننـد کـه بهطـور فیزیکـی قـادر نیسـتیم از آنهـا اجتناب کنیـم .در
نتیجـه ،بـه روش روانشـناختی و بـا بهکارگیـری پـردازش خـودکار اطالعـات ،از
خودمـان محافظـت میکنیـم .ازآنجاییکـه فراینـد خـودکار مانـع از تعامـل آگاهانـه
بـا بخـش عظیمـی از پیامهـای رسـانهای میشـود ،هزینه سـنگینی را نیز بـرای ما به
همـراه دارد .درواقـع مـا ایـن ریسـک را میکنیـم که کنترل زیـادی را بـه فرایندهای
خـودکار مغـزی بدهیـم که خـود بهطور قابـل مالحظهای از طریق رسـانهها ،شـرطی
شـده اسـت .رسـانهها انگیزههـای خیلـی متفاوتـی نسـبت بـه مـا از ارائـه پیامهـا
میدهنـد؛ بـه آنجایـی میرسـیم کـه بـه اهـداف رسـانهها بـا هزینـه خودمان پاسـخ
میدهیـم .همانطـور کـه بـرای مـا راحتتـر اسـت کـه فراینـد خـودکار را بـه خاطر
بهینـه بـودن آن بهکارگیریـم ،اجـازه نیز میدهیم کـه مهارتهای سـاخت معنا در ما
ضعیف شـوند .با مهارتهای ضعیف ،بیشـتر و بیشـتر به رسـانه وابسـته میشـویم تا
بـه مـا بگوینـد چه چیزی مهم اسـت و باید چـهکاری را انجـام دهیم(پاتـر.)۲۰۰۴ ،1
پاتـر( )2019مهارتهـا را ابزارهایـی کـه از اطالعـات بهعنـوان مـواد خام جهت
سـاختن سـاختارهای دانش فرد اسـتفاده میکنند ،میداند .سـه عامل برای توصیف
سـطح مهـارت یک فـرد وجـود دارد :توانایی ذاتی ،بلـوغ و خودسـازی .2دو عامل اول
بهصـورت طبیعـی رخ خواهنـد داد امـا خودسـازی نیازمنـد تلاش آگاهانه اسـت .ما
بـا اسـتعدادهای ذاتـی مشـخصی بـه دنیـا آمدهایم که میتواند رشـد سـبک دانشـی
مـا را شـکل دهـد .برخی از ایـن تواناییها شـناختی و برخی هیجانی هسـتند .زمانی
کـه بـا اطالعاتـی در طول زندگـی روبهرو میشـویم ،تواناییهـای ذاتی مـا کار با این
اطالعـات را تسـهیل میکننـد .تواناییهـای ذاتـی مـا طـی دوره رشـد در سـالهای
اول زندگـی بـه بلـوغ میرسـند .بـه ایـن معنـا کـه در درک مفاهیـم پیچیدهتـر و
کنتـرل هیجانـات خـود بهتـر عمـل خواهیم کـرد .بیشـتر ایـن فرایند بلوغ خـارج از
کنتـرل و آگاهـی مـا بـه وقـوع میپیونـدد .بااینوجـود ،همـه مـا توانایی بالقـوه این
را داریـم کـه مهارتهـای خـود را در هـر مرحلـهای از زندگـی بهطور مداوم توسـعه
دهیـم .صرفنظـر از تواناییهـای ذاتـی همچنـان میتوانیـم بهتـر شـویم .زمانـی که
بـه دانشـگاه میرویـم دیگـر نمیتوانیـم به فراینـد بلوغ تکیـه کنیم .ذهن مـا در این
زمـان بـه بلوغ رسـیده اسـت و دیگر رسـیدن به بلوغ فکـری یک محدودیت نیسـت.
بـا تکیـه بـه عامـل خودسـازی میتوانیـم مهارتهـای خـود را توسـعه دهیـم(پاتر،
2. self-improvement
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 .)۲۰۱۹بـا در نظـر گرفتـن مـدل شـناختی سـواد رسـانهای پاتـر ،بهعنـوان نظریـه
زیربنایـی در سـواد رسـانهای ،آمـوزش سـواد رسـانه میتوانـد درواقع ،بر عامل سـوم
یعنـی خودسـازی تأثیر گـذارد تا تالشـی آگاهانه جهـت یادگیری مهارتهای سـواد
رسـانهای صـورت گیرد.
بـا نگاهـی تاریخـی بـه آمـوزش سـواد رسـانهای سـه دیـدگاه در آن مشـاهده
میشـود :دیـدگاه اول ،سـعی در جهـت محافظت از مخاطبـان در مقابـل ابعاد منفی
رسانههاسـت ،دیـدگاه دوم ،بـر ایـن ادعاسـت که رسـانهها بهطـور ذاتـی ایدئولوژیک
هسـتند و نقـش آمـوزش سـواد رسـانهای مجهـز کـردن مخاطبـان بـه مهارتهایـی
اسـت کـه بتواننـد الیههـای زیریـن رسـانهها را بهتـر بفهمنـد و از پیامهـای
ایدئولوژیـک پنهـان در آن آگاه شـوند و دیـدگاه سـوم کـه از فلسـفه سـازندهگرایی
نشـئت میگیـرد ،ادعـا میکنـد کـه یادگیـری زمانـی بـه بهتریـن شـکل بـه وقـوع
میپیونـدد کـه یادگیرنـدگان در عملیـات تولیـد درگیـر شـوند .در اثر درگیر شـدن
در ایـن عملیـات ،یادگیرنـدگان از موضوعـات ارائـه شـده بیشـتر آگاه میشـوند و در
ضمـن مهارتهـای ارزشـمندی را کسـب میکنند .امروزه هر سـه دیـدگاه با درجات
مختلفـی در برنامههای آموزش سـواد رسـانه به چشـم میخورند(لنینـگ.)۲۰۱۷ ،1
فیدلـر 2و والیجتـگا3( )2011معتقدنـد در مراحـل اولیـه تغییـرات بنیـادی در
رسـانهها قـرار داریـم و تکـرار الگوهـای قدیمـی در رسـانههای جدیـد شـیوه غالـب
اسـت .در نتیجه ،تعجببرانگیز نخواهد بود که بسـیاری از متخصصان و پژوهشـگران
حـوزه تعلیـم و تربیـت نسـبت بـه دیدگاههـای قبلـی خود پیـش گرفتهانـد و تالش
بـرای طراحـی مجـدد ،ابزارسـازیها و پیادهسـازی فعالیتهـای یادگیـری را محدود
میکننـد .بیشـتر بـه الگوهـای سـنتی کنتـرل و مسـئولیتپذیری بـه بازتولیـد
میپردازنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه از چشـمانداز تعلیـم و تربیـت بهطورقطـع
نیازهایـی وجـود دارنـد کـه بایـد بـه آنها پاسـخ داده شـوند.
رگـو4( )2011در راسـتای پرداختـن بـه روشهـای آموزشـی در آمـوزش سـواد
رسـانهای اذعـان میکند که با وجـود دههها پژوهش بر روی چگونگی تدریس سـواد
رسـانهای و بـا وجود اینکـه نام انجمن ملی آموزش سـواد رسـانهای( 5ایاالتمتحده)
با اضافه کردن واژه «آموزش» به آن تغییر کرده اسـت ،همایشهای سـواد رسـانهای،
کمتـر در حـوزه تعلیـم و تربیتـی هسـتند و بهطورمعمـول ،شـرکتکنندگان بهجای
راهبردهـای اثربخـش تدریـس ،بیشـتر دربـاره تأثیـرات رسـانهها سـخن میگوینـد.
بحـث و گفتگوهـا در مـورد سـرفصلها ،برنامههـای درسـی و روشهـای آموزشـی
1. Leaning
3. Valjataga
2. Fiedler
4. Rogow
)5. National Association for Media Literacy Education (NAMLE
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کمتـر بیـان میشـوند .در برخـی مـوارد ،اهداف سیاسـی بیشـتر از اهـداف یادگیری
مورد موشـکافی قـرار میگیرند.
نظـام آموزشوپـرورش ایـران ،کتاب درسـی تفکر و سـواد رسـانهای در پایه دهم
متوسـطه دوم را تدویـن و از ایـن طریـق ،آموزش سـواد رسـانهای بهطـور اختصاصی
و رسـمی وارد نظـام آموزشـی ایران شـد (سـازمان پژوهـش و برنامهریزی آموزشـی،
 .)1395همچنیـن در آمـوزش عالـی کشـور نیـز درس تربیت رسـانه در رشـته علوم
تربیتـی از سـال  94در برنامـه درسـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری قـرار گرفته
اسـت (وزارت علـوم ،تحقیقات و فنـاوری.)1395 ،
پژوهشهایـی کـه در خصـوص سـطح سـواد رسـانهای دانشـجویان و تأثیـرات
سـواد رسـانهای بـر دیگـر ابعـاد زندگـی انجام شـده اسـت ،حاکـی از نیاز بـه تدوین
برنامههـای آمـوزش سـواد رسـانه بـا بهکارگیـری روشهای آموزشـی نویـن در کلیه
رشـتهها در آمـوزش عالـی اسـت .ویرچـو1 ( )2020در پژوهـش خود از دانشـجویان
خواسـت کـه بـه نقشـه سـواد وب موزیلا 2پاسـخ دهنـد و میزان سـواد وب خـود را
بهصـورت خوداظهـاری در آن بیـان کنند .نتایج نشـان داد که دانشـجویان بیشـتر به
«خوانـدن» مطالـب تمایل دارند تا «نوشـتن» و «مشـارکت کردن» .ویرچـو این ایده
کـه دانشـجویان امـروز بهطـور طبیعـی در تکنولـوژی حرفـهای و بهاصطلاح بومـی
دیجیتـال هسـتند را بـه چالـش کشـید و پیشـنهاد کـرد کـه در مـورد تواناییهـای
فناورانـه دانشـجویان در کالسهـای درس مجـدد فکـر و برنامهریـزی شـود.
شـریفی رهنمو و همکاران( )۱۳۹۷سـواد رسانهای  481دانشجوی کارشناسی را
مـورد بررسـی قـرار دادند و نتایج را با  30خبره دانشـگاهی در حوزه سـواد رسـانهای
بـه اشـتراک گذاشـتند و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه وضع موجـود دانشـجویان در
برخـی از ابعـاد سـواد رسـانهای مانند نقد رسـانه و تولیـد پیامهای رسـانهای مطلوب
نیسـت .در همیـن راسـتا ،پیشـنهاد دادنـد کـه ایـن مطالـب در برنامـه درسـی دوره
کارشناسـی گنجانده شوند.
اسـکندری و تقیزاده( )۱۳۹۵در پژوهش خود به این نتایج رسـیدند که سـطح
سـواد رسـانهای  99/4درصـد دانشـجویان در سـطح متوسـط رو بـه پایین قـرار دارد
و تنهـا  2نفـر یعنـی  6درصـد از سـطح سـواد رسـانهای باال برخـوردار بودنـد که آن
را حاکـی از مغفـول ماندن برنامه درسـی سـواد رسـانهای در آموزش عالی دانسـتند.
ایمـانزاده و همـکاران( )۱۳۹۸در پژوهـش خـود تدویـن دوره آموزشـی سـواد
رسـانهای و اثربخشـی آن را در کاهش اضطراب اطالعاتی دانشـجویان دانشـگاه تبریز
2. Mozilla’s web literacy map

1. Virtue
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مـورد بررسـی قـرار دادنـد و پیشـنهاد کردنـد که آمـوزش سـواد رسـانه بیشازپیش
مـورد توجه مسـئوالن و سیاسـتگذاران آموزشـی قـرار گیرد.
امـروزه تعریف جدیدی از سـواد رسـانهای بهعنوان سـوادی چندگانـه که نیازمند
مهارتهـای متنوعـی در تفسـیر ،درک ،تفکـر انتقـادی ،کاربـرد و خالقیـت ارائـه
میشـود .ایـن واقعیـت چندگانـه ،چالشـی را برای آموزش رسـمی سـنتی و تدریس
بـه روش سـخنرانی بـه وجـود آورده اسـت و یـک برنامـه جدیـدی را برای سیسـتم
تعلیـم و تربیـت در ایـن دنیـای اشـباع شـده از رسـانه دیکتـه میکنـد و نیازمنـد
راهبردهـای خالقانه و برجسـته جهت انطبـاق با دنیای امروز اسـت(لمش.)۲۰۱۳ ،1
در پژوهـش حاضـر ،تلاش شـده اسـت تـا در پاسـخ بـه نیـاز آمـوزش ـ بیشـتر
ـ سـواد رسـانهای در آمـوزش عالـی ،روش یادگیـری شخصیسـازی شـده ،2جهـت
آمـوزش مهـارت تحلیـل پیامهای رسـانهای به دانشـجویان بهکار گرفته شـود .هدف،
ارائه روشـی نوین مبتنی بر نیازها ،عالیق و اسـتعدادهای یادگیرنده اسـت تا آموزش
مهارتهـای مـورد نیـاز در سـواد رسـانهای با توجـه به ویژگیهـای خـود یادگیرنده
ارائـه شـود .در نتیجـه ،بـا طراحـی محیـط یادگیری شخصیسـازی شـده بـه دنبال
پاسـخ به این پرسـش هسـتیم که آیـا تفاوتی در یادگیـری مفاهیم تحلیـل پیامهای
رسـانهای و کاربردهـای آنهـا در بیـن دانشـجویانی که به روش شخصیسـازی شـده
آمـوزشدیدهانـد بـا دانشـجویانی که بـه روش معمول آمـوزشدیدهاند وجـود دارد؟

چارچوب نظری پژوهش

بـا وجـود تأکیـد بـر اسـتفاده از پارادایـم یادگیرنـده محـور در تعلیـم و تربیـت
(رایگلـوث 3و همـکاران )۲۰۱۷ ،بـا مسـائلی ماننـد سـختی دنبـال کـردن وضعیـت
یادگیرنـدگان بهخصـوص زمانـی کـه تعـداد آنها زیاد باشـد ،حجـم زیـاد اطالعات و
منابـع موجود در شـبکه اینترنت و احتمال سـردرگم شـدن یادگیرنده ،رشـد نکردن
شـناختی یادگیرنـدگان تـازه وارد بـرای مدیریت یادگیـری خود ،روبهرو هسـتیم .در
ایـن میـان ،محیطهـای یادگیری شخصیسـازی شـده ،راهحلـی در عرصـه یادگیری
و بهخصـوص یادگیـری الکترونیکی هسـتند که توسـعه و پژوهـش در زمینه آموزش
عالـی را نویـد میدهند (دیشـون2017 ،4؛ اف 5و همـکاران2017 ،؛هادجیلونتیادو 6و
همـکاران ۲۰۱۵ ،و کیـم 7و همـکاران.)۲۰۱۳ ،
یادگیـری شخصیسـازی شـده اصطالحـی اسـت جامـع بـرای مجموعـه اعمالی
کـه بـرای تسـریع یادگیری طراحی میشـوند تا ضمن پاسـخگویی به الزامـات برنامه
7. Kim

4. Dishon
5. Ouf
6. Hadjileontiadou

1. Lemish
2. personalized learning
3. Reigeluth
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درسـی ،آمـوزش را متناسـب بـا نیازهـا و مهارتهـای فرد کننـد(کلیـک 1و زمودا،2
 .)۲۰۱۷در اصـل یادگیـری شخصیسـازی شـده یک تلاش نظامند برای دسـتیابی
بـه تعـادل بیـن ویژگیهـای یادگیرنـده و ویژگیهـای محیـط یادگیـری اسـت(اف
و همـکاران .)2017 ،دیشـون( )2017بـا وجـود تعاریـف متعـدد بـرای یادگیـری
شخصیسـازی شـده ،سـه بعـد اصلـی را بـرای این نـوع یادگیـری برمیشـمارد:
 .1یادگیرنـدگان بـر اسـاس اهـداف روشـنی کـه مبتنی بـر شایسـتگیها تعریف
شـده بهپیـش میرونـد و محـدود در قالبهـای زمانـی روش سـنتی نیسـتند.
 .2مسـیرهای یادگیری شخصیسـازی شـده که در آنها سـرعت و روش آموزشی
متناسـب با نیازهای افراد اسـت ،ایجاد میشـوند.
 .3بـا بسـترهای انطباقـی مبتنـی بـر فنـاوری بـه یادگیرنـدگان کنترل بـر روی
مسـیر یادگیـری داده میشـود.
یادگیری شخصیسـازی شـده بایـد عالوه بر ارتقـا خروجیهـای یادگیری دانش
و مهـارت مـورد نظـر ،موجـب رشـد خودتنظیمـی ،ارتقـا انگیـزه درونـی و درگیـری
یادگیرنـده در فراینـد یادگیـری شـود .روش یادگیـری شخصیسـازی شـده بر روی
فـرد یادگیرنـده متمرکـز اسـت و بـا دادن حق انتخـاب و تعیین هدف بـه نیازهای او
پاسـخ میدهـد و تنهـا یک سیسـتم کـه محتواهای موجـود را بر اسـاس ویژگیهای
یادگیرنـده بـه ایشـان ارائـه میدهد ،نیسـت .البتـه این بـه معنای کاهش اثربخشـی
و خروجیهـای مثبـت دادهکاوی و سیسـتمهای انطباقـی کـه میتواننـد فراینـد
شخصیسـازی را پشـتیبانی کنند ،نیسـت .بلکه ارزش روش یادگیری شخصیسـازی
شـده در اهمیـت دادن بـه تعامـل اجتماعـی در فراینـد یادگیـری کـه شـامل تعیین
اهـداف شخصیسـازی شـده ،محیـط تکالیـف ،سـنجش و تفکـر بـرای یادگیـری
خودتنظیمی اسـت ،برجسـته میشـود (واتسـون و واتسـون.)2017 ،3
در ایـن روش ،دادن حـق انتخـاب بـه یادگیرنـده در برگزیـدن تکالیف بر اسـاس
اهـداف یادگیـری ،یادگیرنـده ،عالیق و دانش پیشـین شخصیسـازی انجام میشـود
کـه ایـن شـامل تنظیـم پیچیدگـی تکالیف متناسـب با سـطح رشـد یادگیرنـده نیز
میشـود (رایگلـوث و همـکاران.)2017 ،
بهمنظـور ارائـه یـک محیـط یادگیـری شخصیسـازی شـده نیـاز اسـت تـا
ویژگیهـای مـورد نظـر بـرای یادگیرنـده مشـخص شـود تا بـر اسـاس آن ویژگیها،
یادگیرنـده در گـروه متناسـب قـرار گیـرد .ویژگیهـای یادگیرنـده میتوانـد فـردی،
تحصیلـی ،اجتماعی/عاطفـی و یا شـناختی باشـند و خصوصیتی پایـدار از یادگیرنده
3. Watson & Watson

1. Kallick
2. Zmuda
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را بـه نمایـش بگذارنـد کـه بهراحتـی تحـت تأثیـر قـرار نمیگیرنـد(درچسـلر 1و
کریشـنر .)۲۰۱۲ ،2ویژگیهـای متنوعـی از یادگیرنـدگان در ادبیـات پژوهشـی برای
شخصیسـازی کـردن مطـرح میشـوند که اسـتفاده از همه آنها در یک دوره درسـی
بسـیار دشـوار خواهد بود .انتخاب پارامتری مشـخص جهت شخصیسـازی بسـتگی
بـه نـوع دوره درسـی ،راهبردهـای شخصیسـازی معلـم ،پروفایل یادگیرنـدگان و در
دسـترس بـودن منابـع یادگیـری مـورد نیـاز دارد(اسـلمی 3و همـکاران .)۲۰۱۵ ،در
ایـن پژوهـش ،شخصیسـازی کـردن راهبردهـای آموزشـی محیط یادگیـری مبتنی
بـر سـبکهای شـناختی یادگیرنـدگان انجـام شـده کـه از ویژگیهـای پایـدار افراد
بهحسـاب میآینـد.
سـبکهای شـناختی ترجیحـات فـردی در ادراک و پردازش اطالعات هسـتند و
بهطـور گسـترده در مطالعـات حوزههایـی ماننـد علـوم تربیتـی و روانشناسـی مورد
مطالعـه قـرار میگیرنـد (کولـز 4و وندنبـورک .)2007 ،5سبکشـناختی بـه بعـدی
روانشناسـانه برمیگـردد کـه نشـاندهنده تـداوم نحـوه کارکردهـای شـناختی فرد
بهخصـوص در دریافـت و پـردازش اطالعات اسـت (آزبـرن و آزبـرن1978 ،6؛ به نقل
از مسـکوینا 7و کوژونیکـو .)2011 ،8مسـیک ( )1976سبکشـناختی را بهعنـوان
تفـاوت ثابـت بیـن افـراد در روشهـای ترجیحـی سـازماندهی و پـردازش اطالعـات
و تجربیـات تعریـف میکنـد (سـادلرـ اسـمیت .)2001 ،9سـبکهای شـناختی
نشـاندهنده الگوهـای تقریبـاً پایـدار در نحـوه پـردازش اطالعـات افـراد هسـتند که
میتواننـد بهصـورت نوعـی انطباقپذیـری معیـن بـا دنیای اطـراف تصور شـوند .این
الگوهـا بهآرامـی و از طریـق تجربـه بـه خاطـر تأثیـر بیـن ویژگیهای فـردی (هوش
عمومـی و شـخصیت) و نیازهـای بیرونی طوالنیمـدت (تعلیم و تربیـت ،آموزشهای
رسـمی و غیررسـمی ،نیازهـای حرفـهای و محیـط فرهنگـی و اجتماعی) رشـد پیدا
میکننـد .فاکتـور پایـدار بـودن ایـن ویژگـی در افـراد بـرای شخصیسـازی کـردن
محیـط از اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت(تسـیاناس 10و همـکاران.)۲۰۱۱ ،
در این پژوهش از مقیاس سبکشـناختی 11کولز و وندنبورک( )2007اسـتفاده
شـده اسـت که شـامل سـبکهای شـناختی دانسـتن ،12برنامهریزی کردن 13و خلق
کـردن 14اسـت .افـراد بـا سبکشـناختی دانسـتن (داننـده) بـه جسـتجوی حقایق و
دادههـا میرونـد .آنهـا میخواهنـد بهطـور دقیـق ،درک کننـد کـه مـوارد مختلـف
چـه هسـتند و تمایـل دارنـد حقایـق و جزییـات زیـادی را بـه خاطـر بسـپارند .آنها
)11.cognitive Style Indicator (CoSI
12. knowing
13. planning
14. creating

6. Ausburn & Ausburn
7. Moskvina
8. Kozhevnikov
9. Sadler-Smith
10. Tsianos

1. Drachsler
2. Kirschner
3. Essalmi
4. Cools
5. Van den Broeck
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مسـائل پیچیـده را در صورتـی دوسـت دارنـد کـه بتواننـد راهحلی منطقـی و واقعی
بـرای آنهـا بیابنـد .افـراد بـا سبکشـناختی برنامهریـزی کـردن (برنامهریـز) نیـاز به
سـاختار دارنـد .برنامهریـزان تمایـل دارنـد تـا سـازماندهی و کنترل کننـد و محیط
سـاختارمند را بیشـتر ترجیـح میدهنـد .آنهـا بـه آمادگـی اهمیت میدهنـد و برای
رسـیدن بـه اهدافشـان برنامهریـزی میکننـد .افـراد بـا سبکشـناختی خلـق کردن
(خلاق) تمایـل بـه خالقیـت و آزمایش دارنـد .آنها به مسـائل ،به چشـم فرصتها و
چالشهـا نـگاه میکننـد و متغیـر بـودن و آزادی را دوسـت دارنـد.
در ادامـه نتایـج پژوهشهـای انجـام شـده در حـوزه ،اثربخشـی روش یادگیـری
شخصیسـازی شـده را در موضوعـات درسـی مختلـف و در گروههای سـنی متفاوت
بیشـتر نشـان میدهند.
اشـمید 1و پتکـو2( )2019بـا حجـم نمونـه  860دانشآمـوز پایـه هشـتم از 31
مدرسـه سـوئیس بـه بررسـی تأثیـر یادگیـری شخصیسـازی شـده بـر مهارتهـای
دیجیتالـی خودارزیابـی شـده دانشآمـوزان و بـاور ایشـان بـه فوایـد فناوریهـای
ارتباطـات و اطالعـات در یادگیـری پرداختنـد .نتایـج نشـان داد کـه اسـتفاده از
فناوریهـای دیجیتـال در محیـط یادگیـری کـه از روشهـای تدریـس بـاز کـه از
مهمتریـن ویژگیهـای محیـط یادگیـری شخصیسـازی شـده اسـت ،اسـتفاده
میشـود؛ تأثیـر مثبتـی هـم بر مهارتهـای دیجیتالـی و هم بر بـاور بـه فناوریهای
ارتباطـات و اطالعـات در یادگیـری دارد .چـوکاو 3و همـکاران( )2014بـه بررسـی
تأثیـر محیـط یادگیـری شخصیسـازی شـده الکترونیکی بـر یادگیری مفاهیـم پایه،
در برنامهنویسـی کامپیوتـر پرداختنـد .نتایـج حاکی از آن بود که دانشـجویانی که در
ایـن محیـط آمـوزش دیدهانـد درک بهتـری از مفاهیم پایـهای برنامهنویسـی دارند و
علاوه بـر آن نگـرش مثبتی نسـبت به ایـن محیط که متناسـب با شـرایط یادگیری
شخصیشـان بـوده ،داشـتهاند.
ری 4و اسـتیب5( )2013نیـز تأثیـر شخصیسـازی را بـر یادگیـری مبتنـی بـر
چندرسـانهایها مـورد بررسـی قـرار دادنـد و نتایـج تأثیـر شخصیسـازی را بـر روی
یـادآوری مطالـب آموختـه شـده و انتقـال عملکـرد به موقعیـت جدید تأییـد کردند.
بـا توجـه بـه نیـاز بـه ارائـه آمـوزش سـواد رسـانهای در آمـوزش عالـی در کلیـه
رشـتهها و نیـاز بـه ارائـه روشهـای آموزشـی نویـن کـه موجـب درگیـری هرچـه
بیشـتر یادگیرنـدگان در فراینـد یادگیـری میشـوند ،بهکارگیـری روش یادگیـری
ی شـده در آمـوزش سـواد رسـانهای میتوانـد پاسـخی بـه ایـن نیازهـا
شخصیسـاز 
5. Steib

3. Chookaew
4. Rey

1. Schmid
2. Petko
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باشـد .همانطـور کـه در مقدمـه ذکـر شـد ،با در نظـر گرفتن مدل شـناختی سـواد
رسـانهای پاتـر بهعنـوان نظریـه زیربنایی در سـواد رسـانه که سـه عامـل تواناییهای
ذاتـی ،بلـوغ و خودسـازی را بـرای توصیـف سـطوح مختلـف مهـارت در نظـر گرفته
اسـت ،آمـوزش سـواد رسـانه میتوانـد بـر عامـل سـوم یعنـی خودسـازی نیـز تأثیر
بگـذارد تـا تالشـی آگاهانـه جهـت یادگیـری مهارتهـای سـواد رسـانهای بـه وقوع
بپیونـدد .در روش یادگیـری شخصیسـازی شـده بـا ارائـه راهبردهـای آموزشـی
منطبـق بـا سـبکهای شـناختی ،ارائـه تکالیـف متنـوع و منطبق بـا زندگـی واقعی
و دادن حـق انتخـاب بـه یادگیرنـدگان ،انتظـار مـیرود کـه ایـن فرایند خودسـازی
مؤثرتـر واقع شـود.

روششناسی پژوهش

در ایـن پژوهـش از روش آزمایشـی بـا اسـتفاده از طرح پیشآزمـون -پسآزمون
بـا گـروه کنتـرل بهـره گرفته شـده اسـت .در آمـوزش عالـی درس تربیت رسـانه در
دوره کارشناسـی در رشـته علـوم تربیتـی برگـزار میشـود .ازایـنرو ،جهـت آموزش
مهـارت تحلیـل رسـانه بـه دانشـجویان بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری ترکیبی ،در
مرحلـه اول ،بهصـورت هدفمنـد  30نفـر از دانشـجویان علوم تربیتی دانشـگاه عالمه
طباطبائـی کـه در سـال تحصیلـی  98-99در درس تربیـت رسـانهای ثبتنـام کرده
انتخـاب و در مرحلـه دوم ،بهصـورت تصادفـی به دو گـروه  15نف ِر آزمایـش و کنترل
تقسـیمبندی شدند.
موضـوع آمـوزش ،مهـارت تحلیل در سـواد رسـانهای بود که کتـاب هفت مهارت
سـواد رسـانهای پاتـر ( )2019بهعنوان منبع انتخاب شـد .پاتر بـرای تحلیل پیامهای
رسـانهای مراحـل چهارگانـهای را در نظـر میگیرد کـه تولید محتوا برای سـبکهای
شـناختی مختلف دانشـجویان بر اسـاس سـرفصلهای جدول  1صورت پذیرفت.

اثربخشی روش یادگیری
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جدول  .1سرفصل تولید محتوا

Table 1. Content development subjects
هدف
Objective

شرح مختصر
Descriptions

محتوا
Content

موضوع
Topic

1

آشنایی با
درس

2

مقدمه
تحلیل
پیامهای
رسانهای

3

انتخاب پیام
رسانهای

4

تشریح رویکردها دانشجو با رویکردهای وسعت دید ،عمقی و ترکیبی
مشخص مختلف در تحلیل در تحلیل محتوای پیامهای رسانهای همراه با مثال
کردن هدف و ویژگیهای آشنا میشود .ویژگیهای هر رویکرد و موارد استفاده
هرکدام از آنها
از هرکدام با دلیل ارائه میشوند.

اهداف آموزشی تحلیل پیامهای رسانهای و انتظاراتی
آشنا کردن
که از دانشجو در پایان دوره دارد ،بیان میشود .نحوه
دانشجو با اهداف
کار با محیط و همچنین نحوه دسترسی به استاد و
آموزشی و نحوه
دستیار آموزشی در صورت نیاز در اختیار دانشجو
کار
قرار میگیرد.

دانشجو با مفهوم پیامرسانهای و انواع مثالهایی که
درک مفاهیم پیام
در دنیای اطرافشان وجود دارند آشنا میشود .تعریف
رسانهای و تحلیل
تحلیل پیامهای رسانهای و هدف از تحلیل در سواد
رسانه
رسانهای مورد بررسی قرار میگیرد.
تشریح عوامل
انتخاب پیام
رسانهای جهت
تحلیل

سه نیاز اساسی (کنجکاوی ،شرطی شدن و اجبار)
جهت انتخاب پیام رسانهای برای تحلیل با مثالهای
متنوع و پرسشهای تفکر برانگیز ارائه میشوند.

5

انتخاب
ابعاد تحلیل درک مفهوم بعد مفهوم بعد تحلیلی و مؤلفههای مختلفی که برای هر
بعد میتوان تعریف کرد با مثال ارائه میشوند.
تحلیلی
متناسب با
هدف

6

شناسایی
عناصر بعد
تحلیلی
انتخاب
شده

روشهای مختلف شناسایی عناصر موجود در پیا م
رسانهای با توجه به رویکرد وسعت دید ،عمقی و
ن توجه به بعد تحلیل و مؤلفههای
ترکیبی و همچنی 
آن با مثال مورد بررسی قرار میگیرند.

7

تکالیف

تشریح نحوه
شناسایی عناصر
متناسب با بعد
تحلیل در پیام
رسانهای
تسلط بر مهارت
تحلیل پیامهای
رسانهای

تکالیف با تأکید بر همخوانی با زندگی واقعی و نیاز
دانشجو طراحی شدهاند.

محیـط یادگیـری شخصیسـازی شـده بهصـورت الکترونیکـی بـا بهرهگیـری از
سیسـتم مدیریـت یادگیـری مـودل 1بـرای گـروه آزمایش و کنتـرل طراحی شـد .از
سیسـتم مدیریـت یادگیـری مـودل ،جهت ارائـه آموزشهـای الکترونیکـی و تلفیقی
1. Moodle
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در دانشـگاه عالمـه طباطبائـی اسـتفاده میشـود و دانشـجویان هـر دو گـروه از قبل
بـا نحـوه کار در ایـن سیسـتم آشـنا بودنـد .دانشـجویان دو هفتـه فرصـت داشـتند
کـه فعالیتهـای در نظـر گرفتـه شـده را بـدون نیـاز بـه حضـور در مـکان و زمـان
مشـخص و بهصـورت الکترونیکـی بـه انجـام دهند .در ایـن محیط دانشـجویان گروه
آزمایـش بـا راهبردهـای آموزشـی متفاوتی متناسـب با سبکشـناختی خـود روبهرو
میشـدند .محیـط بـرای دانشـجویانی کـه سبکشـناختی داننـده داشـتند بـه ایـن
صـورت طراحـی شـده بود کـه جزییات و چرایـی هر محتوای آموزشـی به آنهـا ارائه
میشـد .دانشـجویانی کـه سـبک برنامهریز داشـتند با محیطـی روبهرو میشـدند که
بـه آنهـا میگفت بـرای یادگیری مهـارت تحلیل چـه مراحلی را باید طـی کنند و در
هـر مرحلـه در کجـای مسـیر یادگیری خود هسـتند .دانشـجویانی که سـبک خالق
داشـتند بـا محیطـی روبهرو میشـدند کـه محتواهـای آموزشـی در آنها موجـود بود
و آزاد بودنـد خودشـان همـه محتواهـا را بـا توجـه به حـس کنجکاوی خود بررسـی
کننـد و یـاد بگیرند.
همچنیـن ،تـاالر گفتگویـی در سـامانه درس ایجـاد شـد کـه در آنجا اسـتاد یک
نمونـه تحلیـل پیـا م رسـانهای را با توجه بـه مراحل چهارگانـه پاتر برای دانشـجویان
بـا توضیحـات راهبـردی ارائه داد .دانشـجویان میتوانسـتند سـؤاالت خـود را در این
تـاالر گفتگـو مطـرح و از اسـتاد یـا دیگـر دانشـجویان پاسـخ دریافـت کننـد .جهت
شخصیسـازی کـردن تکالیـف ،بـه دانشـجویان ایـن اختیـار داده شـد کـه از میـان
تکالیـف متعـددی کـه بـرای مهـارت تحلیل پیامهـای رسـانهای طراحی شـده بود با
توجـه بـه عالقـه ،ارتباط آن بـا زندگی خود و دانش پیشـین ،دو تکلیـف را انتخاب و
انجـام دهنـد .پـس از ارسـال اولین تکلیف ،ایمیلی به اسـتاد درس بهصـورت خودکار
ارسـالشـد تـا اسـتاد بازخـورد فـوری خـود را بـه دانشـجو اعلام نمایـد .بازخـورد
شـخصی بهصـورت صـدای اسـتاد بـرای هـر فـردی کـه تکلیفـش را میفرسـتاد،
ارسـالشـد .سـپس دانشـجویان بـا توجـه بـه بازخـوردی کـه دریافـت میکردند به
تکلیـف دوم میپرداختنـد .در گـروه کنتـرل نیـز بهصـورت شـیوه رایـج آمـوزش از
طریـق سـامانه مدیریـت یادگیری ،محتواهـا بدون راهبردهای آموزشـی متناسـب با
سبکشـناختی یادگیرنـدگان در سـامانه ارائـه میشـد و همـه دانشـجویان موظـف
بودنـد ،تکالیـف یکسـان را بـدون توجـه به عالقه یـا نیاز خـود انجام و ارسـال کنند.
از ابـزار مقیـاس سـبکهای شـناختی کولـز و وندنبـورک ( )2007بـا آلفـای
کرونباخ  80درصد جهت شناسـایی سـبکهای شـناختی دانشـجویان اسـتفاده شد.
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جهـت بررسـی اثربخشـی روش یادگیری شخصیسـازی شـده آزمون محققسـاخته
بـرای پیشآزمـون و پسآزمـون در هـر دو گـروه آزمایـش و کنتـرل اسـتفاده شـد.
آزمـون بهصـورت چندگزینـهای با یک پاسـخ صحیح جهت سـنجش میزان رسـیدن
بـه اهـداف درس کـه شـامل درک مفاهیـم مطـرح در تحلیـل پیامهـای رسـانهای و
نحـوه کاربـرد آنهـا در مثالهـای جدیـد بود ،طراحی شـد کـه روایی آزمونهـا مورد
تأییـد  5نفـر از اسـاتید درس تربیـت رسـانه و متخصصان سـواد رسـانهای دانشـگاه
عالمـه طباطبائـی قـرار گرفـت .پایایـی آن بـه روش آزمـون ـ بازآزمـون 1بـا فاصلـه
برگـزاری  2هفتـهای ،ضریـب همبسـتگی پیرسـون  80درصـد بـا سـطح اطمینـان
 99درصـد ( ،n =30 ،=p 0/000 ،=r 0/808آزمـون دو دامنـه) ،نشـاندهنده پایایـی
مطلـوب بـرای آزمون اسـت.

یافتههای پژوهش

بـا طراحـی و پیادهسـازی محیـط یادگیـری شخصیسـازی شـده مبتنـی بـر
سـبکهای شـناختی دانشـجویان بـه دنبـال بررسـی ایـن فرضیـه هسـتیم کـه در
یادگیـری مفاهیـم تحلیل پیامهـای رسـانهای و کاربردهای آنها در بین دانشـجویانی
کـه بـه روش شخصیسـازی شـده آمـوزش دیدهانـد و دانشـجویانی کـه بـه روش
معمـول آمـوزش دیدهانـد تفـاوت وجـود دارد.
ویژگیهـای نمونـه مـورد نظـر ،پـس از جمـعآوری نمـرات پیشآزمـون و
پسآزمـون جهـت تعییـن نرمـال بـودن دادههـا در هر دو گـروه آزمایـش و کنترل و
همچنیـن همگـن بـودن دو گـروه با کمـک نرمافزار  SPSSنسـخه  25مورد بررسـی
قـرار گرفتند.
نتایـج جـدول  2نشـان میدهـد کـه سـطح معنـاداری آزمـون کولموگـروف-
اسـمیرنف در هـر دو مرحلـه پیشآزمـون و پسآزمـون و در هـر دو گـروه بیشـتر
از  )p<0/05( 0/05اسـت کـه ایـن امـر نشـاندهنده نرمـال بـودن دادههـای موجود
اسـت .همچنین نسـبت چولگی به خطای اسـتاندارد و نسـبت کشـیدگی به خطای
اسـتاندارد در همـه مـوارد بیـن مثبـت و منفی  1/96اسـت کـه این نیـز تأییدکننده
نرمـال بودن دادههاسـت.

1. test-retest
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جدول  .2بررسی نرمال بودن دادههای پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل

Table 2. The normality of pre and post test data in experimental and
control groups
گروه
Group

مراحل

آزمایش
پیشآزمون Experimental
Pre-test
کنترل
Control
آزمایش
پسآزمون Experimental
Post-test
کنترل
Control

سطح معناداری آزمون
کولموگروف -اسمیرنف
Sig. Kolmogorov-Smirnov

چولگی/خطای کشیدگی /خطای
استاندارد
استاندارد
Kurtosis/Std. Error Skewness /Std. Error

0/20

-0/04

-0/40

0/16

0/21

-0/09

0/06

0/07

-1/5

0/20

-1/06

-0/3

بـا اجـرای آزمـون  tمسـتقل بـر روی دادههـای جمـعآوری شـده از پیشآزمون
مشـاهده میشـود کـه سـطح معنـاداری بـاالی  )p<0/05( 0/05اسـت و تفـاوت
معنـاداری بیـن دو گروه آزمایش و کنترل از نظر تسـلط بر مفاهیـم و کاربردهای آنها
در مهـارت تحلیـل پیامهـای رسـانهای وجود نـدارد .تفـاوت نداشـتن در پیشآزمون
بیـن دو گـروه آزمایـش و کنتـرل ایـن اطمینـان را میدهـد که هـر دو گـروه از نظر
دانـش پیشـین در حـوزه تحلیـل پیامهای رسـانهای همگن هسـتند.
جدول  .3بررسی همگنی گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون

Table 3. The difference of experimental and control groups in pre-test

انحراف استاندارد آزمون  tسطح معناداری درجه آزادی
Df
Sig.
t-test
Std. Deviation

گروه
Group

میانگین
Mean

آزمایش
Experimental

4/33

1/45

کنترل
Control

4/60

1/40

0/51

0/61

28

بـا توجـه بـه نرمـال بـودن دادههـا ،آزمـون  tمسـتقل جهـت مقایسـه میـزان
یادگیـری مفاهیـم تحلیـل پیامهای رسـانهای و کاربردهای آنها در دو گـروه آزمایش
و کنتـرل اسـتفاده شـد .نتایـج آزمون  tمسـتقل بـر روی پسآزمون با کنتـرل اثرات
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پیشآزمـون ،سـطح معنـاداری  )p>0/01( 0/007را نشـان میدهـد (،p =0/007
 .)t)28(=2/998انـدازه اثـر آزمـون  tبـا اسـتفاده از آمـاره کوهن  d=1/06به دسـت
میآیـد کـه انـدازه اثـر بـزرگ و قابـلتوجهـی در نظـر گرفتـه میشـود .در نتیجـه
میتـوان گفـت بـا سـطح اطمینـان  99درصـد فرضیـه پژوهـش مـورد تأییـد قـرار
میگیـرد و تفـاوت معنـاداری در یادگیـری مفاهیـم تحلیـل پیامهـای رسـانهای و
کاربردهـای آنهـا در بیـن دانشـجویانی کـه بـه روش شخصیسـازی شـده آمـوزش
دیدهانـد بـا دانشـجویانی کـه بـه روش معمـول آمـوزش دیدهانـد وجـود دارد.
جدول  .4آزمون  tمستقل جهت مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش

Table 4. T-test to compare learning of experimental and control groups
گروه
Group
پسآزمون آزمایش
با کنترل
پیشآزمون کنترل

میانگین
Mean

انحراف
استاندارد
Std. Deviation

3/20

1/74

1/00

2/36

بحث و نتیجهگیری

فاصله اطمینان %99

سطح
تفاوت
درجه
معناداری
میانگین آزمون t
آزادی
t-test
Mean
(دو دامنه) پایینترین
Df
Difference
Sig.

2/200

2/998

28

0/007

0/108

باالترین

4/292

مهارتهـا بهعنـوان ابـزار نقـش مهمـی را در شـکلدهی سـاختار دانـش هر فرد
بـازی میکننـد .اگـر در آمـوزش سـواد رسـانهای فقـط بـه ارائـه اطالعاتـی در مورد
رسـانهها و تأثیـرات آنها بسـنده کنیم و تسـلط بـر مهارتهای الزم جهـت رویارویی
بـا اطالعـات در یادگیرنـدگان ایجـاد نشـود نتیجـه این خواهد شـد که بـا وجود طی
کردن دورههای آموزش سـواد رسـانه در مدرسـه و دانشـگاه ،فرد رفتارهای متناسـب
را در مواجهـه بـا رسـانههای نویـن از خود نشـان نخواهد داد.
زمانـی کـه از روش یادگیـری شخصیسـازی شـده جهـت آمـوزش مهارتهـای
سـواد رسـانهای اسـتفاده میکنیـم ،بیـن مضامین محتوای مـورد نظـر و ویژگیهای
یادگیرنـده ارتبـاط برقـرار میکنیـم .ارتباطی که بهطـور ناخودآگاه ،موجب میشـود
تـا یادگیـری اثربخشـی بـه وقـوع بپیونـدد .نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد کـه بـا
ایجـاد تناسـب بیـن راهبردهـای آموزشـی و سبکشـناختی یادگیرنـده (شـیوهای
کـه اطالعـات در مغـز فـرد پـردازش میشـود) ،شـکلگیری سـاختار دانـش مـورد
نظـر مؤثرتـر بـه وقـوع میپیونـدد و یادگیری تسـهیل میشـود .این نتایج همراسـتا
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بـا مباحـث و نتایـج مطـرح شـده در پژوهشهـای(کوژونیکـو و همـکاران۲۰۱۴ ،؛
سـیمته 1و همـکاران ۲۰۱۴ ،وبوکنوقـه 2،و همـکاران )۲۰۱۶ ،اسـت.
همچنیـن در ایـن پژوهـش بـا ارائـه تکالیـف متنـوع که بـا توجه زندگـی واقعی
دانشـجویان ایرانـی طراحـی شـده ،درک بهتـری از مسـئله مهارت تحلیـل و اهمیت
آن در زندگـی روزمـره بـرای ایشـان بـه دسـت آمـد کـه این امـر خود کمـک کرد تا
بـا برقـراری ارتبـاط بیـن مثالها ،تکالیف و مسـائل رسـانهای زندگی روزمـره ،فرایند
شخصیسـازی بهتـر صـورت گرفتـه و یادگیـری اثربخشـی رخ دهد .عالوه بـر آن ،با
دادن حـق انتخـاب بـه دانشـجویان جهـت انتخـاب تکالیـف با توجـه به عالقـه ،نیاز
و دانـش پیشـین ،کنتـرل بـر یادگیـری خـود پیـدا کردند .ایـن امر موجب احسـاس
حـس مسـئولیتپذیری و تمرکـز بیشـتر بـر روی انتخـاب تکلیفـی شـد کـه بهتـر
بتواننـد تسـلط خـود را بـر موضوع نشـان دهنـد .همین تمرکـز بر انتخـاب تکالیف و
حـس کنتـرل بر یادگیـری خود یکی دیگـر از عوامل یادگیری شخصیسـازی اسـت
کـه یادگیـری را تقویـت کـرد .یافتههای ایـن پژوهش مباحـث رایگلـوث و همکاران
( )2017و واتسـون و واتسـون ( )2017کـه مبتنـی بـر ارائـه تکالیف اصیـل و متنوع
و دادن حـق انتخـاب در گزینـش تکالیف در یادگیری شخصیسـازی شـده اسـت را
مـورد تأیید قـرار دادند.
بـا توجـه بـه تأکید پژوهشهای انجام شـده نسـبت به سـطح تقریباً پایین سـواد
رسـانهای دانشـجویان و نیاز به شـیوههای نوین آموزشـی ،بهکارگیری روش یادگیری
شخصیسـازی شـده متناسـب بـا ویژگیهـای فـردی یادگیرنـدگان ،جهـت آموزش
سـواد رسـانهای در کلیـه رشـتههای آمـوزش عالی توصیه میشـود .بااینوجـود ،باید
بـه ایـن نکته توجه داشـت کـه انتخـاب روش یادگیری شخصیسـازی شـده وظایف
مضاعفـی را بـرای اسـاتید جهـت طراحی محتواهـا و راهبردهای آموزشـی ،تکالیف و
سـنجشهای متنـوع و متناسـب با ویژگیهـای هر یادگیرنـده در پی خواهد داشـت
کـه ایـن موضـوع بهکارگیـری روش کارآمـد را در دانشـگاهها بهخصـوص زمانـی که
تعـداد دانشـجویان یـک کالس زیـاد باشـند بـا محدودیـت بیشـتری روبـهرو خواهد
کـرد .ازایـنرو پیشـنهاد میگـردد تـا در کنـار اسـاتید هـر درس ،از حضـور طراحان
و ف ّنـاوران آموزشـی جهـت طراحـی و پیادهسـازی محتواهـا ،تکالیـف ،فعالیتهـای
یادگیـری و سـنجشهای اصیـل و متنـوع متناسـب بـا ویژگیهـای یادگیرنـدگان
مبتنـی بـر فناوریهـای نویـن آموزشـی بهره گرفته شـود.
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Abstract:
Applying new educational approaches in media education is
essential in higher education. The aim of this study is to investigate
the effectiveness of personalized learning which is based on students’
cognitive styles on their media literacy. The experimental design by
considering pre-test, post-test with control group and mixed sampling
method was applied in this study. The experimental group was instructed
with personalized contents, strategies and various task fitted with their
cognitive styles and their real worlds, while the control group received
the common approach which was one education for all. The result of
independent t-test revealed that with %99 Confidence level, there was
a significant difference between two groups in learning of concepts
and their application in media messages analysis skill. By applying
new educational approaches which fit students’ needs, characteristics
and their real worlds experiences, mastering media literacy skills and
constructing related knowledge structures will be facilitated.
Keywords: Media Literacy Education, Personalized Learning,
Cognitive Styles, Media Massages Analyzing Skill, New Educational
Approaches
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