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اين پژوهش، شناسايي رابطه از اجرای هدف چکیده: 
دانشجويان با تفکر انتقادی  ایرسانهميزان سواد 

 از پژوهش، کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا است. اين
 - توصيفي ماهيت، نظر از و کاربردی هدف، نظر

 همه شامل اری پژوهش،آم جامعه است. همبستگي
 بوددانشجويان کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان 

 .بودندمشغول به تحصيل  98-97که در سال تحصيلي 
نفر از  500 تعداد رگان،کرجسي و مو جدول بر اساس

 ای نسبيگيری طبقهبا استفاده از روش نمونه آنها
و داستفاده از با  اطالعات شدند. انتخاب نمونه عنوانبه

ساخته سنجش سواد پرسشنامه )پرسشنامه محقق
 ،کتسو پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی ري ایرسانه
 شد. نيز تأييد آنها محتوای روايي گردآوری و( 2005
 خکرونبا آلفای ضريب محاسبه با نيزها پرسشنامه پايايي

با  هاداده وتحليلتجزيه دست آمد. به 85/0و  74/0
استفاده از همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون 

و تفکر  ایرسانهگام نشان داد که بين سواد بهگام
رت عبا انتقادی دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد. به

تفکر  افزايش پيدا کند ایرسانهميزان سواد بهتر هرچه 
رت انتقادی نيز افزايش پيدا خواهد کرد و اگر سطح مها

جويان تر باشد، تفکر انتقادی دانشپايين ایرسانهسواد 
 شدنيز در سطح پاييني خواهد بود. همچنين مشخص 

بيني ميزان توانايي پيش ایرسانههای سواد همه مؤلفه
 ويان را دارند.تفکر انتقادی دانشج

Abstract: The purpose of this study was to determine 
the relationship between literacy rate and Critical 
thinking of undergraduate students at Bu-Ali Sina 
University. This research is applied in terms of 
purpose and descriptive-correlation in terms of nature. 
The statistical population of the study were all students 
of Hamedan University of Bu Ali Sina who were 
studying in the academic year of 98-97. Based on the 
Karjesi and Morgan tables, 500 people were selected 
using a comparative stratified sampling method. Data 
collection was done by means of two questionnaires 
(Researcher-made Literacy Questionnaire and Rickets 
Critical Thinking Survey Questionnaire 2005). The 
content validity of the questionnaire was confirmed. 
The reliability of the questionnaires was also obtained 
by calculating the Cronbach's alpha coefficient as 0.74 
and 0.85. To analyze the data, descriptive and 
inferential statistics- such as mean, percent, 
Kolmogrov-Smirnov test, single-group T test, Pearson 
correlation test and stepwise regression test- were used 
in the spss software environment. Based on the 
findings of the present study, the rate of literacy and 
critical thinking of undergraduate students at Bu-Ali 
Sina University is higher than the average (3). Also, 
the results of Pearson correlation tests and stepwise 
regression show that there is a direct correlation 
between literacy and students' critical thinking; in 
other words, the higher the level of Media Literacy, the 
more cognitive thinking will increase and if the level 
of literacy skills is lower, the student's critical thinking 
will be at a low level too, and it is obvious that all 
components of the Media Literacy can predict the 
student's critical thinking. 
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 مسئلهمقدمه و بیان 
 به يستمب قرن پايان دراست.  اطالعات انفجار عصرکه امروز،  استروشن  همگان بر 

 بسيار هایدگرگوني دچار جهان ،فناوری -علمي عظيم بسيار تحوالت تغيير و علت
 اعياجتم اقتصادی، سياسي، مسائل همچون بشر زندگي یهازمينههمه  در که شد

 با گرفت و خود به جديدی شکل اين تحوالت تأثير تحت جهان. بود تأثيرگذار
 انقالب اين از بشر زندگي ابعاد همه و تأثيرپذيری ارتباطي نوين هایشبکه پيدايش
« عاتيجامعه اطال»را  آن پژوهشگران برخي کهگرفت  کلش جديدی جامعه ،فناورانه

 بسيار هپديد دو تالقي به توجه با و حاضر عصر در (.1391 شجاعي و اميرپور،) اندناميده
 نيز جهان هدربار ما يادگيری یهاروشجهاني،  فرهنگ عرصه در «فناوری و رسانه»مهم 

 ؛ستا ديگری پيداکرده وممفه و معنا آموزش، و شده کشيده به چالش فرهنگ اين در
 افيک تنداش سواد برای چاپي کلمات نوشتن و خواندن اييتوان فصر ديگر که معنا بدين

 را ایرسانهچند گفرهن دقدرتمن یهاپيام انتقادی لتحلي توانايي بايد افراد بلکه نيست؛
 عصر در. نندک بيان را خود عقايد مختلف ایرسانه هایشيوه و َاشکال اب و ندباش داشته

 ايجاب ،مخاطبان تسم به آنها هجوم و هاپيام و اهبرنامه انواع وفور ،اطالعات و ارتباطات
 تا باشند زمجه ایرسانه مناسب هایبرنامه و هاپيام انتخاب برای دانشي به آنها که کندمي
 عاتياطال اینيازه اساس رب و شوند خارج فصر کنندهمصرف و الانفع حالت از

. ددهن رارق پيامي هرگونه معرض در را خود اينکه هن بزنند، انتخاب به تدس خودشان
 و وينتک قطري از رفراگي و پيچيده يندافر اين با رويارويي و گزينش افزايش توانايي

 حاضر، قرن هب ورود با زمانهم. شودمي تلقي حصول لقاب ایرسانهسواد  لتکام
 يگرايجانبهههم و پيچيدگي دچار ایفزاينده طوربه ارتباطاتي و اطالعاتي هایدستگاه

 جمعي، یهاهرسان در دهتوليدش یهاپيام تا اندشده موجب هاپيچيدگي اين .اندشده
 هاپيام بانتخا در ترديد و سردرگمي نوعي دچار جهان کنار و گوشه در را خود مخاطبان

 تفکر مثابهبه مذکور زهحو در هارسانه از منتقدانه داشتن تفکر ضرورت بنابراين ؛کنند
 عبدلي) دارد ضرورت بسيار جمعي یهارسانه توليدات درک برای انتقادی
 (.1396 ، عليزاده و حداد،یاحمدسلطان

را  يجغرافياي یمرزها ،بر اطالعات يدر عصر حاضر که ارتباطات مبتنبنابراين 
در مقام رسانه  ،رقم زده است يشگرف را در عرصه جهان يدرنورديده و تحوالت

کمك کند تا با استفاده از آخرين  21به انسان قرن  تواندمي سودمند یابزار
ابزار مزبور  و چنانچه و پربار دست يابد يآرمان ،به زندگي دلخواه يعلم یدستاوردها
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کننده و ويران يچون نيروي تواندمينيت به کار گرفته شود يا با سوء اشتباهبه

 یهارسانهبتوان در برابر  اينکه ی. برا(2015 ،1النصاايبك و ) کندبار عمل مصيبت
 یهاپيامآگاهانه و فعاالنه از  مندیبهرهداشت که بتواند در کنار  يمتکثر موجود مخاطب

بايد  ؛کندمخرب آن محافظت  یو پيامدها هاچالشخود را در برابر  يزندگ ،ایرسانه
 ایرسانهسواد . شودميياد  2اینهرساسواد نوين آموخته شود که از آن با نام  يمهارت

 ،که همان مهارت خواندن و نوشتن است يملحوظ در سواد سنت يعالوه بر تواناي
ود در پيام به ديگران را پيام و قدرت انتقال اطالعات موج يتحليل و ارزشياب يتواناي

آورد. همچنين با يگوناگون در انسان پديد م یمختلف و با ابزارها یهادر قالب
ماهيت پيام و  يرسانه يعن یسازنيکردن فرد جهت درک شيوه کار و نحوه مع وانمندت

اين  یگوناگون که برا يهايرسانه بر مخاطب و تکنيك تأثيرتوليد آن و نيز  هایهدف
 يصرف خارج کرده و از سبك زندگ يزدگاو را از مصرف ،شودميامر به کار گرفته 

 ، ترجمه اسدی و همکاران ؛3پاتر) ندکينت ماو در برابر اثرات مخرب رسانه صيا
1391 ،45.) 
 ،حجم انبوهي از اطالعات متفاوت وجود داردکه در چنين عصری  اين اساس بر

پوشيده  کسهيچبا ديد انتقادی در افراد بر  ایرسانهسواد داشتن قابليت ضرورت 
ارتباط با  د پيام وتولي ،هارسانهاستفاده از  توانايي دسترسي و ایرسانهسواد  نيست.
 ایرسانهسواد  .تعريف شده است هارسانه ارزيابي انتقادی محتوای تحليل و، هارسانه

که  شودتلقي  تفکر انتقادیگسترش مهارت  ابزاری ارزشمند در جهت تواندمي
 در عصری که ويژهبه؛ کندميل يبدت گزينشگربه مخاطب فعال و  را اطب منفعلمخ

های مشترک به بيني مشترک و ارزشهای مشترک، جهانتقال نقشدر حال ان هارسانه
 شامل چهار مؤلفه دسترسي، ایرسانهسواد (. 0920 ،4اوکسترند) هستندمخاطبان 

يند اردسترسي بر يك ف: مؤلفه است ایهای رسانهفهم انتقادی و توليد پيام استفاده،
بايد  .شودميمربوط  هارسانه های استفاده ازبه فرصت و اجتماعي و پويا استوار است

و محتوايي آنها و نيز توانايي  هارسانههای فيزيکي به ای درست ميان دسترسيگونهبه
ای واسطه استفاده از رسانه، ؛ مؤلفهتمايز قائل شد هارسانهنظری و عملي استفاده از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aybek & Aslan 
2. Media Literacy 
3. Potter 
4. Oxstrand 



 نامة آموزش عالی 104
 

 ایرسانهاد سواين مؤلفه به بعد فني  ست،هارسانهبرای برقراری ارتباط بين افراد و 
 ؛کندميکيد أت هارسانهبه توانايي مخاطبان در استفاده از  ي است کهمهارت و اشاره دارد
به فهم و ارزيابي انتقادی از ، فهم انتقادی است که ایرسانهی هاصالحيتبعد ديگر 

بين افراد و محتواست و به  اين قابليت واسطه دارد. اشاره ایرسانهو محتوای  هارسانه
تحليل و  رمزگشايي، یهامهارتخردهو  توجه دارد ایرسانهسواد شناختي  بعد

صورت چاپي ای بهرسانهی هاپيامر توليد توانايي مخاطب د ؛گيردبرمي دررا  ارزيابي
 ،دهدمياجازه کاربر رسانه که به  است ایرسانهسواد جنبه ديگر يا الکترونيکي 

ی هارسانها را برای هند و آنو منتشر ک توليد ،با رمزگان مختلف خلق ييهاپيام
 (.1120 ،1تيلور) گيرد کار به گوناگون
يند قضاوت اتفکر انتقادی يك فراست و  ایرسانهسواد اساس  ،اين تفکربنابر

تفسير، تحليل، ارزشيابي و استنباط شکل  درنتيجهکه  استتنظيم و هدفمند خود
مفهومي، متدولوژيکي، معياری و گيرد. تفکر انتقادی توضيح مالحظات بديهي، مي

ای قضاوت است. توانايي تفکر و انديشه مستدل و منطقي پيرامون مسائل و زمينه
منظور دستيابي به زندگي موفق و سعادتمند يص و قضاوت صحيح درباره آنها بهتشخ
 را انتقادی تفکر( 1990) 2شناسي آمريکاانجمن روان (.1139 مرادی،قاضي) است

که به تفسير، تحليل، ارزيابي و استنباط  کندميتلقي  اخته و هدفمندیقضاوت خودس
و مالحظه ساختار  تکيه بر شواهد مستدل، مدارک عيني و دقيق عالوه، بهشودميمنجر 

را به ای گانهی پنجهامهارت( 2000) 3واتسون و گليزرهای آن است. و قوانين از پايه
به  شدتبه ایرسانهسواد اند که در تحليل هدکرارائه  تفکر انتقادیبرای شرح زير 

 :خوردچشم مي
. ستار آنهشامل توانايي پردازش اطالعات و تعيين اعتبا کهتحليل مهارتي  تحلیل:

عاني يان مب: اول، درک کردن و استتحليل در پرسشنامه تفکر انتقادی دارای دو معني 
، باورها و هاقضاوتدادها، ويها، اطالعات، رای از تجارب، موقعيتطيف گسترده با

 ربارهد، شامل رمزگشايي، پيدا کردن معاني، شناخت و فهم واقعي ؛ دوماستقواعد 
سي جارب، برر، مفاهيم، باورها، تهاپرسش، هاچيز، پيدا کردن ارتباط ميان جملهيك 

 (.1392 صفری مطلق،است )ها داليل، نقطه نظرات و کشف و تحليل موقعيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tylor 
2. American Psychological Association 
3. Watson & Glaser 
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ط عبارت است از تشخيص عناصر در يك موضوع و شناخت استنبا استنباط:
ل مالحظه اطالعات موثق . همچنين شامهافرضپيشها و ، حدسهااستنتاجداليل در 

ای ط نتيجه( معتقدند که استنبا2000) يزرگل. واتسون و استج منطقي و استخراج نتاي
وانايي تنين آورد. همچهای به وقوع پيوسته به دست مياست که فرد از پديده

 .استادرست از ميان اطالعات داده شده های درست و نتشخيص داده
ب، ارزشيابي عبارت است از شناسايي داليلي که برای بيان تجار ارزشیابی:

 رود. همچنين قدرتها، باورها يا نقطه نظرات شخصي به کار مياحساسات، قضاوت
روش  منطقي، به کار بردن ، نقدهاپرسشها، منطقي برای شناسايي ميان توصيف

 (.1392 صفری مطلق،) شودميمنطقي و قضاوت مبتني بر مالحظات متني را شامل 
در استدالل استقرايي از مطالعه حکم جزئي، حکم کلي،  استدالل استقرایی:

ها، گيری برای کل انسانمطالعه وضع افراد انسان و نتيجه مانند ؛شودمياستنباط 
 دهندهتشکيلام و ناقص است. در استقراء تام تمام افراد يا اشياء استقراء بر دو قسم ت

گيرد و سپس نتيجه يا حکم نهايي استخراج يك مجموعه مورد بررسي قرار مي
، حکم نهايي برای ها. ولي در استقراء ناقص فقط با مشاهده تعدادی از نمونهشودمي

از  خاصای ی مجموعهد. در استدالل استقرايي، دانشمندان روشوهمه صادر مي
آنها از مفاهيم  ،. به عبارت ديگررا تدوين کنندکنند تا اصول کلي حوادث کار مي

حوادث  عنوانبه اندشدهديده ن قبالًکنند تا حوادثي را که يکپارچه ساز استفاده مي
ای برای تفکر است که به مرتبط با حوادث ديگر در نظر بگيرند. استدالل استقرايي پايه

فهمد و در آن زندگي کند. باطراف خود را  تا دنيای پيچيده کندميان کمك انس
 .(2017 ،1تي و اردميشار) استبه کل  ءيك روند فکری جز ءاستقرا

خواهد از مطالعه حکم کلي، حکم در استدالل قياسي فرد مي استدالل قیاسی:
ول د که قبشويطق، قياس از قضايايي تشکيل مجزئي را استنباط کند. در اصطالح من
 اني و. استدالل قياسي به دو قسمت اقتراستآنها مستلزم پذيرفتن نتيجه معيني 

 (.1392 ،مطلق صفری) شودمياستثنايي تقسيم 
 است يندیا، فرشودميمحسوب  ایرسانهسواد های اصلي که از پايه انتقادی تفکر

 ارزيابي ،دآورمي راهمف را اطالعات آن که منابعي و اطالعات نظرات، آن موجببه که

 ديگر اطالعات و عقايد با بخشد،مي نظم را آنها منطقي و منسجم طوربهو  کندمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Erişti, & Erdem 
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 مورد را آنها ضمني مفاهيم و برای گيردمي نظر در را ديگر منابع سازد،مي مرتبط

 و مدارک از فرد که شودمي سبب یانتقاد . تفکر(2001 ،1آندولينا) دهدمي قرار ارزيابي
 و نظرات تواندمي کردن درک و فرد با باشد داشته را درک باالترين موجود اهدشو

 .(1320 ،2جانسون) کند آشکار دارد، وجود مهم چيز هر ورای در که را معاني
ی مجازی، هارسانهگير شدن امروزه با توجه به ضريب نفوذ اينترنت و همه

ی فضای هارسانهي خود را از های روزمره و آموزشدانشجويان بخش زيادی از فعاليت
جام های اجتماعي و ابزارهای دسترسي به اطالعات انها، شبکهگيممانند مجازی 

، گيرددهند. اين استفاده اگر با انديشه، مديريت و تدابير حساب شده صورت نمي
قي، ت اخالنامناسبي شامل اعتياد اينترنتي، انحرافا برای آنها پيامدهایممکن است 

 چندپارگي توجه و افت تحصيليجسماني، اتالف وقت، کاهش تمرکز،  هایآسيب
اره هموباشد  یو تفکر انتقاد ایرسانهسواد دارای  براين اساس فردی که. داشته باشد

 العمل خود راکوشد در جهت ايجاد تغييرات اجتماعي مطلوب گام بردارد و عکسمي
 ،گاهي دقيقنبلکه  ف رسانه نيست،او تنها بيننده صر اعالم کند. هارسانهدر برابر 

 هارسانهنهفته  هایدارد و از هدف هارسانهی موجود در هاپيامعميق و منتقدانه به 
کي يکه  استفراد در اين ا تفکر انتقادیدارا بودن مهارت  دهندهنشاناين  ؛گاه استآ

 بهشود يمتالش  پژوهش حاضردر بنابراين  .است ایرسانهسواد اساسي  هایؤلفهاز م
ناسي دانشجويان کارش ایرسانهسواد ميزان  پاسخ داده شود:های ذيل به پرسش

اه دانشگ تفکر انتقادی دانشجويان کارشناسي است؟ ميزان چقدردانشگاه بوعلي سينا 
 دانشجويان تفکر انتقادیو  ایرسانهسواد ای بين بوعلي سينا چقدر است؟ چه رابطه

 وجود دارد؟ کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا
 

 پیشینه پژوهش
انتقادی  وتحليلتجزيهدر را  ایرسانهسواد نقش ( در پژوهشي 1397) باباپيرعلي

که  يافتبه اين نتيجه دست  بررسي کرد و اقناعي تلويزيون یهاپياماز  جوانان
قرار دارند و اين شدت در مخاطبان با  ایرسانهی هاپيام تأثيرتحت  شدتبهمخاطبان 

کمك  باال تالتحصيبا به مخاطبان  ایرسانهسواد  زيرا ؛تحصيالت باال کمتر است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Andolina 
2. Johnson 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1427601/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86?q=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C&score=64.3504&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1427601/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86?q=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C&score=64.3504&rownumber=1
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افزايش داده و  هارسانهکرده است تا بتوانند ميزان تفکر انتقادی خود را در برابر 
، بنابراين رابطه مستقيمي بين داشته باشند هاپيامحالت منفعالنه در برابر کمتر  درنتيجه

رابطه  نيز در پژوهش خود( 1397) پناهيزدان و   فقيهي بوربور،  .شد ديدهدو متغير 
در جوانان را  تفکر انتقادیو ی اجتماعي هامهارتبا ميزان رشد  ایرسانهسواد ميزان 

ديجيتالي بر تمامي ابعاد  ایرسانهسواد افتند که اين نتيجه دست ي به بررسي کردند و
وظيفه، فعاليت گروهي )احترام به ديگران، رعايت مقررات، انجام ی اجتماعيهامهارت

 هداری داشتيمثبت و معن تأثير مطالعه جامعه مورد و تفکر انتقادی پذيری(و تحمل
 در تفکر انتقادی اب ایرسانهسواد  ( در پژوهشي رابطه1396) حسنانهمچنين  است.

در  تفکر انتقادیبا ميزان  ایرسانهسواد که بين  را مطالعه کرد و دريافتدانشجويان 
تفکر  ایرسانهسواد داری وجود دارد که با افزايش دانشجويان رابطه مثبت و معني

( در 1396)ی و همکاران احمدسلطان عبدلي .کندميانتقادی آنان نيز رشد پيدا 
 تفکر انتقادی یهامهارت بر ایرسانه سواد آموزش تأثير»وان پژوهشي با عن

مهارت  پنج هر بر ایرسانهسواد  به اين نتيجه دست يافتند که آموزش «آموزاندانش
 تأثير آموزاندانش بين در قياس( و استقرا ارزشيابي، استنباط، )تحليل، انتقادی تفکر
بررسي »عنوان  بادر پژوهشي  (1395) صنيع ثالث مالکي و .است داری داشتهمعني

در دانشگاه علوم  تفکر انتقادیارتباطات با  رابطه استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات  به اين نتيجه رسيدند که بين استفاده از فناوری اطالعات و ،پزشکي شهرکرد

دازه به عبارتي هر ان ؛داری وجود داردمبستگي مثبت و معنيرابطه ه تفکر انتقادیبا 
دانشجويان باالتر باشد ميزان تفکر انتقادی آنان نيز باالتر خواهد  ایرسانهسواد ميزان 

-سود مثابهبه ایرسانهسواد »عنوان  با پژوهشيدر نيز ( 1394) کالنتری و مؤمني .بود
 به جوانان ایرسانهسواد جي و آموزش نکه با نيازس رسيدندبه اين نتيجه  «دفع ضرر

های مضر آن را دفع خوب استفاده کرد و بخش ایرسانههای جهان صتاز فر توانمي
تری مطلوب تفکر انتقادیو  وتحليلتجزيهاز توانايي ؛ زيرا زماني که کاربر کرد

برداری از اين رسانه جهاني شده به نفع خويش بهره تواندمي راحتيبهبرخوردار باشد، 
 انتقادی: ایرسانهسواد »عنوان  با( 1390) حيدری و يزديانحاجي نتايج پژوهش .کند

که  نشان داد «صداوسيمادانشجويان دانشکده  ایرسانهسواد بررسي موردی سطح 
در اين  آنچهاما  ،به کار برده شده است یدر موارد ایرسانهسواد رويکرد انتقادی 

جويان شيکپارچه و منظم به دان انسجام در آموزش انتقادینبود پژوهش آشکار شد 
 یهاپيامتوانمندی انتقادی نامتوازن دانشجويان در هنگام مواجهه با  درنتيجهو  تاس

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/546674/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87_%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/546674/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87_%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/6036/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/6036/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/234239/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c_%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86_%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87
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و تفکر  ایرسانهسواد دار بين که اين نتيجه مبين رابطه معني است شدهايجاد  ایرسانه
  .استانتقادی دانشجويان 

 :ایرسانهسواد ی هامهارتارزيابي »عنوان  خود با در پژوهش (2018) 1پريرا و مورا
تمام جوانب زندگي جوانان  هارسانهيافتند که درروی جوانان پرتقالي  مطالعه موردی

استفاده  هارسانهچنين جواناني که از انواع هم .اندقرار داده تأثيرپرتقالي را تحت 
تفکر انتقادی در سطح پاييني قرار دارند و در اين  يا وتحليلتجزيهکنند از مهارت مي

 .سطح مقياس قرار دارد ترينپايينآنها در بيشتر موارد در  ایيهمهارت سطح دانش پا
در  های اجتماعيشبکهاين خود عاملي است که اين جوانان در هنگام استفاده از 

های اجتماعي، فردی و خانوادگي قرار بگيرند و برای آسيب ؛های اعم ازمعرض آسيب
اين به   «ایرسانهسواد مهارت »نام  هها بايد مهارتي بآسيبدر امان ماندن از اين  نوع 

و  گسترده روزروزبهدر قرن حاضر وسايل ارتباط جمعي  زيراآموزش داده شود  افراد
ضروری  ازپيشبيش تفکر انتقادیو  ایرسانهسواد داشتن مهارت  شوندميتر متنوع
اد سوها و آينده چالش وعده،»عنوان  بادر پژوهشي  (8201) 2بولگر و دويسون .است
در دنيای حاضر به يك مرکز  ایرسانهسواد به اين نتيجه دست يافتند که  «ایرسانه

 گوناگون و اخبارا مطرح شدن ب ی مختلفهارسانهبا وجود  .شده است جاذبه تبديل
ز جوانان ا .در کمين آن در امان نيست کسهيچکه  ایرسانهخبرهای بمباران 

برای مقابله با اين  قرار دارند و هارسانه گونهايندر مقابل  پذيرآسيبترين اقشار اصلي
سواد آموزش مهارت  انجام شود مثل مناسبي هایگذاریسياستها بايد آسيب
اين در  و هاو دانشگاه هاهزشي همانند مدرسدر مراکز آمو ويژهبه ایرسانه

ايج اين نت بر اساس .بايد معلمان و والدين نيز حضور داشته باشند هاگذاریسياست
در مقابل  ایرسانهسواد آموزش  گفت توانمي پيشين هایپژوهشپژوهش و با اتکا بر 

سواد چراکه رابطه  مثبت بوده است هارسانههای استفاده از انواع آسيبکاهش 
و  نگوچيدر پژوهش  .جوانان مثبت اعالم شده است تفکر انتقادیو  ایرسانه

به  «جوانان ایرسانهسواد برنامه آموزشي بر  أثيرتبررسي »عنوان با ( 2017) 3همکاران
 ،داری بين رفتار گروه آزمودني با گروهي که مورد آزمون قرار نگرفته بوديتفاوت معن

قرار  ایرسانهسواد نتيجه گرفت جواناني که مورد آموزش  توانميشد؛ بنابراين  ديده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pereira &  Moura  
2. Bulger & Davison 
3. Cheung at al 
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تفکر ، وتحليلتجزيه)قدرت  ایرسانههای ديگر از رفتار اند در نسبت با گروهگرفته
مشخص پژوهش . بنابراين در هستندتری برخوردار مطلوب (ایرسانهمحتوای  انتقادی

نتقادی کاربران رابطه مستقيم به جوانان با تفکر ا ایرسانهسواد آموزش درست  شد
سواد آموزش »عنوان با در پژوهشي نيز ( 5201) 1اشميت داری وجود دارد.معني
های هنگام استفاده از شبکه يافت که دانشجوياندر «سطح دانشگاه در ایرسانه

ی مختلف قرار دارند و هارسانهمحتوای  انواع در معرض هارسانهاجتماعي و 
 تفکر انتقادیو  وتحليلتجزيهآموختن شيوه  ایرسانهسواد ترين راه برای آموزش مهم

سواد  درستآموزش  باها زيرا تن ؛استبه دانشجويان  ایرسانهمحتوای  و توليد
دور  هارسانههای اجتماعي اين اين قشر را از معرض انواع آسيب توانمي ایرسانه

آنان از وضعيت  ایرسانهسواد سطح  شدنظر مشخص  های موردآموزش پس از .کرد
آيا امروز » عنوانبا ( 2014) 2و همکاران ليم نتايج پژوهش .مطلوبي برخوردار است

اند جوانان سنگاپوری توانسته نشان داد «دارند؟ ایرسانهسواد ر جوانان سنگاپو
تفکر انتقادی، ی اوليه، هامهارتآموزش ببينند و  ایرسانهسواد در زمينه  خوبيبه

 دست به هارسانه کنندگانمصرفعنوان بهرا در اين مهارت  نفساعتمادبهآگاهي و 
آموزش و امکانات  ایرسانهسواد »ن عنوا باپژوهشي در ( 2012) 3ويلسون اند.دهآور

يافت که اين دانشجويان از نظر برخورداری از در «که در بين دانشجويان تربيت معلم
 ،حد پايين قرار دارند در وتحليلتجزيهبعد توانايي تفکر انتقادی و  در ایرسانهسواد 
ين دانشگاه برای دانشجويان ا ایرسانهسواد ای را در جهت آموزش برنامه رواز اين

در پژوهشي که با روش پيمايشي انجام داد به اين نتيجه نيز ( 2007) 4پانگ ارائه کرد.
شرکت کرده بودند ميزان  ایرسانهسواد های آموزش افرادی که در دوره، دست يافت

های مزبور نسبت به افرادی که در دورهداشتند التری آگاهي بيشتر و تفکر انتقادی با
بسيار مهم  ایرسانهسواد در بحث  آنچه؛ بنابراين نتيجه گرفت ندشرکت نکرده بود

 5فيورشتاين .آن به جوانان است گامبهگاماست نيازسنجي صحيح و آموزش درست و 
يافت که در «یدر حمايت از تفکر انتقاد ایرسانهسواد »عنوان  با( در پژوهشي 2003)

 یهاافراد درباره برنامه یر انتقاداز تفک ایرسانهسواد سيستماتيك  یآموزش و يادگير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schmidt 
2. Lim et al 
3. Wilson 
4. Phang 
5. Feuerstein 
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بودن نوع نگاه آنان  گرايانهواقعو باعث  کندميحمايت  هارسانهو تبليغات  يتلويزيون
 بندی از مبانيجمعيك در براين اساس  .شودمي هارسانههای مختلف نسبت به برنامه
لف در حوزه مخت هایبا وجود پژوهشگفت،  توانميهای انجام گرفته نظری و پيشينه

نگراني و  درنتيجهو  گوناگونهای نظر از جنبه و ارزيابي موضوع مورد ایرسانهسواد 
 ،نظر های حوزه موردها در رابطه با آسيبن و خانوادها، متخصصمس والندغدغه 
 ایرسانهسواد چگونگي روابط  در خصوص هايينياز است به اجرای پژوهشهمچنان 

بنابراين با  .شوداين حوزه های باعث کاهش آسيب تواندمي آينده و تفکر انتقادی در
 ایرسانهسواد روابط ميزان  توانمي های پژوهشيمباني نظری و پيشينه مرورتوجه به 

مدل مفهومي  رو؛ از ايندانست و مستقيم و تفکر انتقادی در پژوهش حاضر را محتمل
 است. شدهارائه  (1)در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهومی پژوهشمدل  (1) شکل

 
 پژوهش هایپرسشو  هافهد

تفکر و  ایرسانهسواد ميزان  شناسايي رابطهاين پژوهش، از اجرای هدف کلي 
زير  قراربه پژوهش هایپرسش بود. بوعلي سينايان کارشناسي دانشگاه دانشجو انتقادی
 است:

 هادسترسي به رسانه

مهارت استفاده از 
 هارسانه

فهم انتقادی 
 هارسانه

 توليد پيام

 سواد 
 ایرسانه

تفکر 
 انتقادی

 خالقيت

 بلوغ شناختي

درگيری 

 ذهني
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 سينا بوعلي دانشگاه کارشناسي مقطع دانشجويان ایرسانهسواد  وضعيت -1
 است؟ چگونه

 چگونه سينا بوعلي دانشگاه کارشناسي مقطع دانشجويان تفکر انتقادی ميزان -2
 است؟
 کارشناسي در دانشجويان تفکر انتقادیو  هارسانهای بين دسترسي به چه رابطه -3

 ؟وجود دارد بوعلي سينادانشگاه 
در دانشجويان قادی و تفکر انت هارسانهی استفاده از هامهارت ای بينچه رابطه -4

 ؟وجود دارد بوعلي سينادانشگاه کارشناسي 
و تفکر انتقادی در  ایرسانهی هاپيامفهم انتقادی ی هامهارتای بين چه رابطه -5

 دانشگاه بوعلي سينا وجود دارد؟ کارشناسي دانشجويان
قادی در و تفکر انت ایرسانهی هاپيام ی توليدهامهارتای بين چه رابطه -6

 وجود دارد؟ بوعلي سينادانشگاه  کارشناسي اندانشجوي
 بيني تفکر انتقادی دانشجويانتوانايي پيش ایرسانهسواد های از مؤلفه يكکدام -7

 را دارند؟ کارشناسي
 

 روش پژوهش
پژوهش همبستگي  .تهمبستگي استفاده شده اس -توصيفيروش در اين پژوهش از 

از يك گروه مورد  بط متغيرهاروشي است که قصد آن کشف و روشن ساختن روا
جامعه آماری پژوهش دانشجويان  .استصورت ضريب همبستگي آزمودني به

ا استفاده بحجم نمونه  بود.نفر  7087تعداد  بهکارشناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان 
 تعيين نفر  500ای نسبي گيری طبقهنهروش نمو بهاز جدول کرجسي و مورگان و 

 ساختهنياز از يك پرسشنامه محقق های موردآوری دادهگردبرای در ادامه  .شد
 (2005 ،ريکتس تفکر انتقادی) استانداردو يك پرسشنامه  (ایرسانهسواد سنجش )

 و دشبهره گرفته روايي محتوايي برای تعيين روايي آنها از  .استفاده شده است
و  74/0ب خ به ترتينباوآلفای کر استفاده ازبا  های مذکورپرسشنامهپايايي  همچنين

های آمار آوری شده با استفاده از شاخصهای گرددادهسپس  شد.حاسبه م 85/0
 اسميرنوف،-آزمون کالموگرف ،فراواني، ميانگين، درصد ماننداستنباطي توصيفي و 

در محيط  گامبهگامرگرسيون آزمون و آزمون همبستگي پيرسون گروهي، تك T آزمون
 .شد تحليلوتجزيه spss افزارنرم
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 هایافته
آوری گردهای ی آمار توصيفي و آمار استنباطي مناسب، دادههاروشبا استفاده از 

 .شد وتحليلتجزيه ،شده
 جنسیت سن و برحسبتوزیع پاسخگویان 

 8/34)نفر  174 مطالعه يعني اکثر نمونه مورد ،آمده به دستهای بر اساس داده
 (صددر 8/21)نفر  108سال،  21 (درصد 4/25)نفر  127 .سال سن دارند 20 (درصد

ل سا 22از  بيشتر (درصد 8/4)نفر  24سال و  19 (درصد 8/7)نفر  39سال،  22
 .زن استدرصد  6/46و از پاسخگويان، مرد  درصد 4/53 جنسيتهمچنين  .هستند
 
 های آماری پارامتریکفرض استفاده از آزمونپیش
 

 هایرونوف برای نرمال بودن توزیع دادهاسم –نتیجه آزمون کالموگروف  (1)جدول 

 یداریسطح معن Zمقدار  تعداد نمونه متغیر

 246/0 023/1 500 تفکر انتقادی

 058/0 331/1 500 ایرسانهسواد 

 
که  گفت توانمي( 1جدول )سميرونوف در ا -ون کالموگروفبا توجه به نتايج آزم

 ؛ زيرا سطحهستندنرمال  ایرسانهسواد و  تفکر انتقادیمتغيرهای اصلي پژوهش يعني 
(. بنابراين <05/0p) است 05/0از  تربزرگدر هريك از متغيرها  Zداری مقادير معني

 پژوهش استفاده کرد. هایپرسشل برای تحلي كپارامتري هایاز آزمون توانمي
لی دانشگاه بوعمقطع کارشناسی دانشجویان  ایرسانهسواد وضعیت  -1 پرسش

 است؟سینا چگونه 
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 tاز آزمون  دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با استفاده ایرسانهبررسی وضعیت سواد  (2)جدول 
 گروهیتک

 شاخص

 متغیر

میانگین 
 شدهمشاهده

انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 1آماری

مقدار 
آماره 

t 

درجه 
 آزادی

سطح 
 دارییمعن

 **0001/0 499 57/8 3 61/0 23/3 ایرسانهسواد 

مؤل
فه

 ها

 **0001/0 499 20/5 3 77/0 18/3 هارسانهدسترسي به 

 **0001/0 499 32/11 3 77/0 39/3 هارسانهميزان استفاده از 

تفکر انتقادی در مورد 

 هارسانه
25/3 73/0 3 78/7 499 0001/0** 

 **0001/0 499 99/3 3 65/0 11/3 ایرسانهی هاپيامتوليد 

 دار است.یمعن 01/0** در سطح  دار است.یمعن 05/0* در سطح 

 
 ایرسانهسواد ميانگين ( 2جدول ) گروهي درتك tآزمون نتايج بر اساس 

به دست  61/0با انحراف معيار  23/3 دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا
 01/0در سطح  است و اين تفاوت تربزرگ( 3) یآمارآمده است که از ميانگين 

گفت که ميزان  توانمياطمينان  درصد 99بنابراين با ( >01/0p) ر است؛ زيرادامعني
ط متوسز حد باالتر ادانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا  ایرسانهسواد 

، 77/0عيار مبا انحراف  18/3 هارسانهمؤلفه دسترسي به  ميانگينهمچنين  ( است.3)
 25/3 هارسانهورد در م تفکر انتقادی، 77/0معيار  با انحراف 39/3 هارسانهاستفاده از 

 به دست 65/0عيار مبا انحراف  11/3 ایرسانهی هاپيامتوليد  و 73/0با انحراف معيار 
 05/0در سطح  هاو اين تفاوت هستند تربزرگ( 3) یآمارآمده است که از ميانگين 

گفت که ميزان  توانميان اطمين درصد 99بنابراين با ( >05/0p) دار است؛ زيرايمعن
، هاهرساناده از ، ميزان استفهارسانههای آن يعني دسترسي به و مؤلفه ایرسانهسواد 

ناسي دانشجويان مقطع کارش ایرسانهی هاپيامو توليد  هارسانهدر مورد  تفکر انتقادی
 ( است.3متوسط )باالتر از حد  بوعلي سينادانشگاه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 15÷5= 3زيرا  ؛است 3ای و تفکر انتقادی سواد رسانه یهاميانگين آماره هر گويه در مقياس پرسشنامه. 1

5+4+3+2+1 
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ی بوعلدانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه  دیتفکر انتقامیزان  -2 پرسش
 چگونه است؟ سینا

 
 t آزمون بررسی وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با استفاده از (3)جدول 

 گروهیتک

 شاخص

 متغیر

میانگین 

 شدهمشاهده

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 آماری

مقدار 

آماره 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 **0001/0 499 39/22 3 38/0 38/3 ر انتقادیتفک

فه
مؤل

 ها

 **0001/0 499 65/20 3 32/0 30/3 خالقيت

 **0001/0 499 34/13 3 61/0 36/3 بلوغ شناختي

 **0001/0 499 63/22 3 48/0 48/3 درگيری ذهني

 دار است.یمعن 01/0** در سطح    دار است.یمعن 05/0* در سطح 

 
 قادیتفکر انتميانگين  دهدمي( نشان 3جدول ) گروهي درتك tآزمون نتايج 

به دست  38/0با انحراف معيار  38/3دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا 
 01/0در سطح  است و اين تفاوت تربزرگ( 3) یآمارآمده است که از ميانگين 

گفت که ميزان  توانمياطمينان  درصد 99بنابراين با ( >01/0p) دار است؛ زيرامعني
وسط متد حتفکر انتقادی دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا باالتر از 

وغ شناختي ، بل32/0با انحراف معيار  30/3مؤلفه خالقيت همچنين ميانگين  ( است.3)
ه دست ب 48/0با انحراف معيار  48/3و درگيری ذهني  62/0با انحراف معيار  36/3

 01/0ها در سطح هستند و اين تفاوت تربزرگ( 3) یآمارميانگين  آمده است که از
گفت که ميزان  توانمياطمينان  درصد 99بنابراين با ( >01/0p) رايزدار است؛ معني

های آن يعني خالقيت، بلوغ شناختي و درگيری ذهني تقادی و مؤلفهتفکر ان
 ست.( ا3متوسط )حد  دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا باالتر از

 ویانو تفکر انتقادی دانشج هارسانهای بین دسترسی به چه رابطه -3 پرسش
 وجود دارد؟
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از آزمون  استفادهو تفکر انتقادی دانشجویان با  هارسانهبررسی رابطه دسترسی به  (4)جدول 
 همبستگی پیرسون

 تعداد رابطه متغیرها
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 دارییمعن

 **0001/0 554/0 500 و تفکر انتقادی دانشجويان هارسانهرسي به رابطه دست

 دار است.معنی 01/0** در سطح              دار است. معنی 05/0* در سطح 

 
 نشان داد که بين دسترسي به (4جدول )يج آزمون همبستگي پيرسون در نتا
و  طه مثبتراب (r= 554/0و  p=0001/0) دانشجويان تفکر انتقادیو  هارسانه
گفت  توانميدرصد اطمينان  99وجود دارد؛ به عبارتي با  01/0داری در سطح معني

يابد ش مين افزايی آنا، ميزان تفکر انتقادهارسانهفزايش دسترسي دانشجويان به که با ا
 عکس.رو ب

و تفکر انتقادی  هارسانه ی استفاده ازهامهارتای بین چه رابطه -4 پرسش
 ود دارد؟دانشجویان وج

 

از  استفادهیان با و تفکر انتقادی دانشجو هارسانه ی استفاده ازهامهارترابطه  یبررس (5)جدول 

 آزمون همبستگی پیرسون

 تعداد رابطه متغیرها
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 داریمعنی

ادی و تفکر انتق هارسانهی استفاده از هامهارترابطه 

 دانشجويان
500 588/0 0001/0** 

 دار است.یمعن 01/0دار است.              ** در سطح یمعن 05/0طح * در س

 
ی استفاده هامهارت( نشان داد که بين 5نتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول )

ثبت و رابطه م (r= 588/0و  p=0001/0) دانشجويان تفکر انتقادیو  هارسانه از
گفت  توانميدرصد اطمينان  99وجود دارد؛ به عبارتي با  01/0داری در سطح يمعن

ان آن ر انتقادیتفک، ميزان هارسانهی استفاده دانشجويان از هامهارتکه با افزايش 
 عکس.يابد و برافزايش مي
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تفکر و  ایرسانهی هاپیامی فهم انتقادی هامهارتای بین چه رابطه -5 پرسش
 دانشجویان وجود دارد؟ انتقادی

 
 قادی دانشجویان باو تفکر انت ایرسانهی هاپیامی فهم انتقادی هاتمهاررابطه  یبررس (6)جدول 

 استفاده از آزمون همبستگی پیرسون

 تعداد رابطه متغیرها
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 دارییمعن

و تفکر  ایرسانهی هاپيامی فهم انتقادی هامهارترابطه 

 انتقادی دانشجويان
500 592/0 0001/0** 

 است.دار معنی 01/0ر است.              ** در سطح دامعنی 05/0* در سطح 

 
ی فهم هامهارتنشان داد که بين  (6نتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول )

رابطه  (r= 592/0و  p=0001/0) دانشجويان تفکر انتقادیو  ایرسانهی هاپيامانتقادی 
 توانميينان صد اطمدر 99وجود دارد؛ به عبارتي با  01/0ی در سطح دارمعنيمثبت و 

زان دانشجويان، ميتوسط  ایرسانهی هاپيامی فهم انتقادی هامهارتگفت که با افزايش 
 عکس.ريابد و بتفکر انتقادی آنان افزايش مي

 تفکر انتقادیو  ایرسانهی هاپیامی تولید هامهارتای بین چه رابطه -6 پرسش
 دانشجویان وجود دارد؟

 
انشجویان با دو تفکر انتقادی  ایرسانهی هاپیام تولیدی هامهارتبررسی رابطه  (7)جدول 

 استفاده از آزمون همبستگی پیرسون

 تعداد رابطه متغیرها
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 یدارمعنی

و تفکر انتقادی  ایرسانهی هاپيامتوليد ی هامهارترابطه 

 دانشجويان
500 487/0 0001/0** 

 است.دار معنی 01/0** در سطح             است.  دار معنی 05/0* در سطح 
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ی توليد هامهارت( نشان داد که بين 7جدول )يج آزمون همبستگي پيرسون در نتا
رابطه مثبت و  (r= 487/0و  p=0001/0) و تفکر انتقادی دانشجويان ایرسانهی هاپيام

گفت  توانميدرصد اطمينان  99وجود دارد؛ به عبارتي با  01/0در سطح  یدارمعني
زان تفکر ، ميدانشجويانتوسط  ایرسانهی هاپيامی توليد هامهارتکه با افزايش 

 عکس.ريابد و بانتقادی آنان افزايش مي
تفکر انتقادی بینی توانایی پیش ایرسانهسواد های مؤلفهاز  یککدام -7 پرسش
 ؟را دارند دانشجویان

آنان و  ایرسانهسواد س ميزان بر اسا تفکر انتقادی دانشجويانبيني برای پيش
از  ميزان تفکر انتقادی آنانبر  ایرسانهسواد های مؤلفه تأثيرمقايسه شدت همچنين 

از انجام رگرسيون الزم  پيش استفاده شده است. زمانهمتحليل رگرسيون چندمتغيره 
فرض رگرسيون، ترين پيشهای رگرسيون رعايت شود. اولين و مهمفرضاست پيش

ودن روابط متغيرهای مستقل و وابسته است. بر اساس آنچه در ضريب پيرسون خطي ب
های پرسشاست )ای مستقل و متغير وابسته خطي مطرح شده است، روابط متغيره

پژوهش(. همچنين توزيع متغير وابسته نيز نرمال است. عالوه بر اين، از آماره 
مانده استفاده شده است. برای سنجش مستقل بودن همبستگي باقي 1واتسون -دوربين

 باهمها باقيمانده دهدمياست که نشان  95/1واتسون برابر با  -مقدار آماره دوربين 
و مستقل از هم هستند. همچنين، واريانس خطاها با هم برابر و  2همبستگي ندارند

بين متغيرهای مستقل از آماره  3ثابت است. برای آگاهي از چگونگي روابط هم خطي
و تورم  4های هم خطي بودن )تولرنسبر اساس شاخص ستفاده شده است.تولرنس ا

خطي وجود نداشته و نتايج حاصل از بين هم((؛ بين متغيرهای پيشVIFواريانس )
 مدل رگرسيون قابل اتکا است. بنابراين شرايط استفاده از رگرسيون برقرار هست.

(؛ يعني >01/0pبوده ) ردامعني 01/0شده در رگرسيون در سطح  مشاهده Fمقدار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Durbin-Watson 

 2ها با يکديگر همبستگي نداشته باشند، اين آماره نزديك به اگر باقيمانده است. 4تا  0مقدار اين آماره بين  .2

 خواهد بود.

 يك از متغيرهای مستقل نبايد رابطه خطي با ساير متغيرهای مستقل داشته باشند.در رگرسيون چند متغيره هيچ. 3

باشد، ميزان هم  1يك به در نوسان است. بنابراين، هرچه ضريب تولرانس نزد 1و  0ضريب تولرانس بين  . 4

 خطي کمتر است.
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مدل مناسبي برای تبيين متغير وابسته است  پژوهش،گفت که مدل رگرسيوني  توانمي
تغييرات متغير وابسته را توضيح دهند. بنابراين  توانندمي پژوهشمتغيرهای  و

 مفروضات استفاده از رگرسيون برقرار است.
 

 و تفکر انتقادی دانشجویان ایرسانهسواد  هایبین مؤلفه زمانهمرگرسیون چندمتغیره  (8)جدول 
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 95/1 440/0 444/0 667/0 0001/0 95/98 198/8 4 791/32 رگرسيون

 083/0 495 009/41 باقيمانده
 

 
   

  499 801/73 کل 

 

، ایرسانهسواد  های، مؤلفه(8شده در جدول )تعديل 2Rبا توجه به مقدار 
کنند. يين ميرا تب تفکر انتقادی دانشجويان هایهدرصد از واريانس نمر 44مجموع در
، ناشي از يانادی دانشجوتفکر انتق زانيمدرصد از تغييرات  44 فقط ،ديگرعبارتبه

 است. آنان ایرسانههای سواد مؤلفه
 

ر بینی تفکر انتقادی دانشجویان ببرای پیش زمانهمنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره  (9) جدول
 ایرسانههای سواد اساس مؤلفه

 

ضرایب 
 غیراستاندارد

 بیضرا
 استاندارد

t 
سطح 

 یدارمعنی

 
 خطیهای هممفروضه

B 

 نیانگیم
 یخطا

 ندارداستا

Beta تولرنس 

Tolerance 

تورم 
 انسیوار

VIF 
   0001/0 348/28  072/0 029/2 مقدار ثابت

 236/2 447/0 002/0 123/3 156/0 025/0 077/0 هارسانهدسترسي به 
استفاده از  مهارت

 هارسانه
128/0 26/0 258/0 980/4 0001/0 419/0 384/2 

ی هاپيامانتقادی  فهم
 893/2 346/0 001/0 359/3 191/0 030/0 100/0 یارسانه

ی هاپيامتوليد مهارت 
 ایرسانه

112/0 024/0 190/0 711/4 0001/0 688/0 453/1 
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، ضرايب ایرسانهسواد های مؤلفه تأثيرجهت  منظور شناسايي و مقايسه شدت وبه
در  tقادير داری مو سطح معني Betaبا توجه به مقادير  است. بتا نيز محاسبه شده

 فهم، هارسانهاستفاده از  مهارت، هارسانههای دسترسي به (، همه مؤلفه9جدول )
 یتفکر انتقادبر ميزان  ایرسانهی هاپيامتوليد  مهارت و ایرسانه یهاپيامانتقادی 

د سواهای ، بنابراين همه مؤلفهداشته و وارد مدل رگرسيون شدند تأثيردانشجويان 
ؤلفه م تأثير. را دارند ندانشجويا تفکر انتقادیبيني ميزان يي پيش، تواناایرسانه

 هارسانهاده از استف مهارت مؤلفه تأثير، 156/0و به اندازه  مثبت هارسانهدسترسي به 
 191/0مثبت و به اندازه  ایرسانهی هاپيامانتقادی  فهم تأثير، 258/0مثبت و به اندازه 

وجه تاست. با  190/0 نيز مثبت و به اندازه ایرسانهی هاپيامتوليد ی هامهارت تأثير و
ها سهم ؤلفهاست، اين م 05/0به دست آمده کمتر از  tمقدار داری اينکه سطح معنيبه 

ربوط به م تأثير دارند و بيشترين تفکر انتقادی دانشجويانبيني ميزان ری در پيشدامعني
-هارسانهبه  مربوط به دسترسي تأثير ( و کمترين258/0) هارسانهاستفاده از  مهارت

 ي عبارتضرايب متغيرهای مؤثر در مدل، در زير آمده است. مدل نهاي ( است.156/0)
 است از:

 
 گیرینتیجهبحث و 

ی متنوع مخاطبان را در هاپيامدر اشکال مختلف و با  هارسانهدر  عصر حاضر، 
خواه در  هارسانهند. اين کني و هيجاني عميق درگير مييندهای شناختي، عاطفافر

قالب ارائه متن، صدا، تصوير، ويدئو يا ترکيبي از آنها و خواه با درگير کردن مخاطب 
های تفريحي، آموزشي، انگيزشي، ارزيابي، تجاری و های جدی، فرصتدر فعاليت

روزنامه،  تواندمي هارسانهند. دامنه اين آورفکری متنوعي را برای مخاطب فراهم مي
های خبری اينترنتي و  های اجتماعي، پايگاهم، راديو، تلويزيون، کتاب، شبکهلفي

 فناوریبنابراين، در روند پرشتاب جهان امروز،  .ای را دربرگيردهای رايانهبازی
و چهره جهان را تغيير داده است و  کردهارتباطي با سرعتي غيرقابل تصور پيشرفت 

زيرا ديگر  ؛گيری استای در حال شکلزهطوری است که جهان تااين گستردگي به
ره ن نيست و در زندگي روزماارتباطي فقط در دست متخصص فناوریبرخالف گذشته 
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در روند  ،بر اين اساس .يك نياز تبديل شده است ويژه جوانان بهافراد معمولي به
برای استفاده  هارسانهکاربران اين  ی نوين ارتباطي در جوانان،هارسانهگسترش 

های جديد بايد های آن به فرصتو تبديل تهديد ایرسانههای مناسب از فرصت
را بياموزند و با نقد آنها بر توان تفسير و  هارسانهدسترسي و استفاده از  چگونگي

برای  ایرسانهايجاد فهم شخصي خود بيفزايند و فهم خود را در قالب محتواهای 
با توسعه  ويژهبههايي . چنين فرصتکنندمصرف خود و ديگران توليد و ارائه 

سي به اينترنت و افزارهای منبع باز و تسهيل دسترابزارهای نسل دوم وب، نرم
ها که فرد برای دسترسي و سهيل شده است. مجموعه اين قابليتای تابزارهای رايانه

گيرد، يم کار بهو خالقانه  ارزيابانه صورتبه ایرسانهی هاپياماستفاده، نقد و توليد 
 . شودميناميده  ایرسانهسواد 

يك فرايند  ،فکر انتقادیت .است تفکر انتقادی ،ایرسانهسواد اصلي  پايه ،بنابراين
تفسير، تحليل، ارزشيابي و استنباط  درنتيجهکه  استتنظيم و هدفمند قضاوت خود

ياری گيرد. تفکر انتقادی توضيح مالحظات بديهي، مفهومي، متدولوژيکي، معشکل مي
ای قضاوت است. توانايي تفکر و انديشه مستدل و منطقي پيرامون مسائل و و زمينه

منظور دستيابي به زندگي موفق و سعادتمند يص و قضاوت صحيح درباره آنها بهتشخ
تحليل،  ؛ی پنجگانههامهارت( 2000) گليزرواتسون و  خصوص،. در همين است

ارائه  تفکر انتقادیا برای رو استدالل قياسي استنباط، ارزشيابي، استدالل استقرايي 
از  هدف ،رواز اين د.شواحساس مي شدتبه ایرسانهسواد اند که در تحليل هکرد

دانشجويان  تفکر انتقادی و ایرسانهسواد اين پژوهش، شناسايي رابطه ميزان  اجرای
سواد جود وضع مو رابطه، نخستبوده است. در اين  بوعلي سيناکارشناسي دانشگاه 

نفر از دانشجويان کارشناسي با استفاده از پرسشنامه  500 تفکر انتقادیو  ایرسانه
 (2005) ريتکسو پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی  ایرسانهسواد ساخته محقق

با ضريب  تفکر انتقادیو  ایرسانهسواد بين نشان داد های پژوهش يافته .ارزيابي شد
داری وجود دارد و چون يدرصد رابطه مثبت و معن 99طمينان با ا و 665/0همبستگي 

سواد . همچنين بين متغير استاست اين رابطه قوی  5/0ضريب همبستگي باالی 
 ،. به بيان ديگرديده شددار مستقيم ينيز رابطه معن تفکر انتقادیبا ابعاد متغير  ایرسانه

در  تفکر انتقادیو  ایرسانهسواد برای اينکه بگوييم دو متغير وجود دارد شواهد کافي 
 توانمي پسنيست.  يتصادف ،جامعه مورد بررسي باهم ارتباط دارند و اين ارتباط

از  مراتببهبيشتری برخوردار باشند،  ایرسانهسواد که اگر دانشجويان از  گرفت نتيجه
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يي که دارای هامند خواهند بود و مسلماً اين امر بر مؤلفهتری بهرهافزون تفکر انتقادی
 دهندهنشان زيرا نتايج خواهد بود؛ تأثيرگذارهستند  ایرسانهسواد شدت همبستگي با 

وضع مطلوب و در نقد  ،هارسانهکه دانشجويان در دسترسي و استفاده از  آن است
تفکر ميزان همچنين  .ی الزم نيستندهامهارت دارای ،ایرسانهی هاپيامو توليد  هارسانه

های آن يعني خالقيت، بلوغ شناختي و درگيری ذهني دانشجويان ؤلفهو م انتقادی
بنابراين همه  ؛است متوسطباالتر از حد  بوعلي سينامقطع کارشناسي دانشگاه 

بر  .دانشجويان را دارند تفکر انتقادیبيني ميزان ، توانايي پيشایرسانهسواد های مؤلفه
مؤلفه  تأثير، 156/0و به اندازه  مثبت هارسانهدسترسي به مؤلفه  تأثير ،اين اساس

ی هاپيامفهم انتقادی  تأثير، 258/0مثبت و به اندازه  هارسانهمهارت استفاده از 
نيز  ایرسانهی هاپيامی توليد هامهارترابطه  و 191/0مثبت و به اندازه  ایرسانه

 ؛(1397) يرعليباباپ یهاپژوهش ها با نتايجيافتهاين  .است 190/0مثبت و به اندازه 
 ؛(1395) صنيع ثالث مالکي و ؛(1396) حسنان (؛1397) نو همکارا بوربور
 ؛(2018) ولگر و دويسون ؛(2018) پريرا و مورا ؛(1390) حيدری و يزديانحاجي
 . دارد ييهمسو (2015) اشميتو  (2017) و همکاران چينگ

 
 پیشنهادها

کيد متناسب با نيازهای دانشجويان با تأ ایرسانهسواد های آموزشي تأليف بسته-1
 دانشجويان. ایرسانهسواد در جهت ارتقای ميزان  تفکر انتقادیبر نقش 

که نقش  ایرسانهسواد های يکي از مؤلفه عنوانبه تفکر انتقادیتوجه به نقش  -2
ه رف اطالعات باز انتقال صو خودداری مهمي را در خالقيت دانشجويان دارد 

 .در دانشگاهدانشجويان 
نين دعوت از ی مختلف و همچهارسانهنقد و بررسي  هایهبرگزاری جلس -3

 هایفدر توسعه هد هارسانهعلوم ارتباطات برای ارائه سمينار در مورد نقش  استادان
 .ایرسانهی سواد هامهارتپژوهشي دانشجويان، در جهت تقويت  –آموزشي

يکي  عنوانبهارائه آن و  ایسانهر -های آموزشي سواد اطالعاتي دورهطراحي  -4
طع مختلف ای تحصيلي در مقاهرشته تماميساسي پژوهش در ا نيازهایپيشاز 

 .دانشگاهي

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/546674/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87_%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/546674/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87_%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b1
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ز ای جمعي بايد هارسانهناوری اطالعات و ارتباطات و فبا توجه به گسترش -5
 دیتفکر انتقاهای ويان در مؤلفهدانشج ایرسانهسواد برای ارتقای سطح  هارسانهاين 

 .شوداستفاده   ایرسانهی هاپيامو توليد 
جهت ارتقای در ها در دانشگاه ایرسانهسواد  يهای آموزشبرگزاری کارگاه-6

 .ایرسانه یهايامپ توليدی و دانتقا تفکر هایمؤلفهدانشجويان در  ایرسانهسواد سطح 
ر داندن جهت گنجدر  ایرسانهسواد وزش مآمهيا کردن بسترهای قانوني کالس -7
 ها.های درسي دانشگاهبرنامه
 و شناسايي تجربيات کشورهای پژوهشتشکيل کارگروهي برای مطالعه،  -8

ر پيشگام د مثل کانادا، ژاپن و ديگر کشورهای ایرسانهسواد پيشرو در امر آموزش 
 .ایسانهرسواد ی آموزش هادن تفکر انتقادی در برنامهبا هدف نهادينه کراين حوزه 

وضوعات های تخصصي مرتبط با مها و همايشبرگزاری مداوم و منظم نشست -9
اوری و های مرتبط همچون وزارت علوم تحقيقات و فناز سوی نهاد ایرسانه سواد

ماشای انتقادی تی مطالعه يا هامهارتساليانه و آموزش  صورتبه صداوسيماسازمان 
 .اين نهادهادانشجويان از طريق ی مختلف به هارسانه
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 منابع
 مخاطبان الگوپذيری و وتحليلتجزيه در ایرسانهسواد  نقش( 1397) يهسم باباپيرعلي،

 .110-91 ،43 ،رسانه مديريت ماهنامه .تلويزيون اقناعي تبليغات از
 سواد ياثربخش بررسي .(1397) احمدعلي ،پناهيزدان و مهدی فقيهي، سميه؛ وربور،ب

 موردی: مطالعهآموزان )دانش اجتماعي یهامهارت رشد بر ديجيتالي یهاهرسان
 در کاربردی مطالعات .کرج( اول دوره متوسطه فرزانگان تشکيالت آموزاندانش
 .183-156 ،(10) 3 توسعه، و مديريت علوم

جمه ناصر ؛ تررهيافتي شناختي ،اینظريه سواد رسانه .(1391) جيمز. پاتر، دبليو
 فر و شهناز هاشمي. تهران: انتشارات سيمای شرق.حمد سلطانياسدی، م

در  اینهرساسواد برنامه آموزش  يازسنجين .(1393اصغر )ليع کيا، و باسع زاده،تقي
 .101-80(، 26)15 فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، .مدارس

ي سنجش و کاربست الگوی پنج سطح(. 1390) يرام حيدری، حامد و يزديان،حاجي
 مهوریج يمایدانشجويان دانشکده صداوس ی: مطالعه موردیانتقاد ایرسانهسواد 

 .57 -30(، 2) 6فصلنامه جهاني رسانه، اسالمي ايران. 
 هایهارتمو  خالقيت با تفکر انتقادی و ایسواد رسانه رابطه( 1396اکرم )حسنان، 

 واحد مياسال آزاد نامه کارشناسي ارشد، دانشگاهپايان .دانشجويان در فراشناختي

 شرق. تهران
 ایرسانهسواد بررسي وضع موجود (. 1397) يدمجشريفي،  و سراجي، فرهاد

علي دانشجويان و شناسايي نيازهای آموزشي دانشجويان کارشناسي دانشگاه بو
 وعلي سينابنامه کارشناسي ارشد، دانشگاه . پايانایرسانهسواد سينا در زمينه 

 همدان.
بين  بررسي رابطه(. 1397)افشين  ،يافضلجواد و  ،منظور يتيهدا ؛سراجي، فرهاد

ويان انشجدهای شناختي و تفکر انتقادی ميزان استفاده از فضای مجازی با توانايي
نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه پايان .95-96دانشگاه بوعلي سينا در سال تحصيلي 

 همدان. يناس يبوعل
دانشجويان  ایرسانهي وضعيت سواد بررس .(1391)مهناز  يرپور،ام و مهناز شجاعي،

 3ي جوانان، شناختجامعهفصلنامه مطالعات  .خراسان شمالي در جامعه اطالعاتي
(7،) 43-56. 
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ی هامهارتهای شناختي و بررسي رابطه بين توانايي(. 1392) حميد، مطلق یصفر
رشد، کارشناسي ا هناميانپا. تفکر انتقادی دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان

 دانشگاه بوعلي سينا همدان.
سواد  زشآمو تأثير( 1396)زهرا  ،حداديزاده، رقيه و ل، جواد؛ عیاحمدسلطان عبدلي

 13، ایرسانه مطالعات فصلنامه .آموزاندانش تفکر انتقادی یهامهارت بر ایرسانه
(46 ،)119-134. 

 . تهران: نشر ذات.یدرآمدی بر تفکر انتقاد(. 1391حسن )مرادی، قاضي
 .ضرر-سود مثابهبه ایرسانه سواد (،1394حسن ) ،يمؤمن و ينعبدالحس کالنتری،

 .125-111(، 83) 9 فصلنامه مهندسي فرهنگي،
اوری بررسي رابطه بين استفاده از فن .(1395)زهره  ،ثالثمالکي، شهاب و صنيع

امه صلنف .شکي شهرکرداطالعات و ارتباطات با تفکر انتقادی در دانشگاه علوم پز
 .64-56(، 2) 3راهبردهای توسعه در آموزش عالي، 
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