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 چکیده

 سـواد  کـه  ای  گونـه   بـه  اسـت  وابسـهه  هـا   آن به ما زندگی و اند  بشری جوامع اصلی اجزای از ها  رسانه
 ای  رسـانه  سـواد  بـا  تواننـد   می که مهغیر دو. است امروز جامعة در زندگی الزمة اطالعات و ای  رسانه
 مهغیرهـا  ایـ   روابـط  از تـری   درسـت  تصـویر  ترسـیم . انـد   علم به نگرش و نقادانه تفکر باشند مرتبط
 نقادانه تفکر نقش بررسی حاضر پژوهش از هدف منظور، بدی . است تجربی پژوهش انجام مسهلزم

 180. بود قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان در ای  رسانه سواد بینی  پیش در علم به نگرش و
 بـه  و شـدند  انهخـا   غیرتصـادفی  گیـری   نمونـه  روش بـا ( مـرد  درصد 2/22 و زن درصد 1/76) نفر

 ارتبـا   ةمـ نا  پرسـش  از فنـاوری  و علـم  بـه  نگـرش  مقیـا    خـرده  ریکـه،،  نقادانة تفکر نامة  پرسش
 و پیرسـون  بسـهگی   هـم  ضـری   بـا  هـا   داده. دادنـد  پاسـ   ای  رسانه سواد نامة  پرسش و علوم آموزش

 سـواد  بـا  علـم  بـه  مثبـت  نگـرش  و نقادانـه  تفکـر  داد نشـان  نهایج. شدند تحلیل گام  به  گام رگرسیون
 کننـد    بینـی   پـیش  معلـ  بـه  مثبـت  نگـرش  و نقادانه تفکر همچنی ،. داشهند مثبت بسهگی  هم ای  رسانه

 ای  رسـانه  سـواد  پیوسهگی پژوهش ای  نهایج پایة بر. بودند دانشجویان ای  رسانه سواد برای معناداری
 تفکـر  تقویـت  راهکارهـای  بررسـی . شد تأیید فناوری و علم به نگرش و نقادانه تفکر های  مهارت با

 .رسد  می ظرن  به ضروری دانشجویان در علم به مثبت نگرش ایجاد و نقادانه
 .ای  رسانه سواد علم، به نگرش علم، نقادانه، تفکر :ها کلیدواژه

                                                                                                                                        
الکهرونیکـی   واحـد  انسـانی،  علـوم  دانشکد  شناسی، روان گروه شخصیت، شناسی روان ارشد کارشناسی .1

 ایران. تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه
ــوم انســانی     .2 ــو و توســعة عل ــاری، پژوهشــکد  تحقی ــوم رفه ــهادیار گــروه عل ــران «ســمت»اس ــران، ای ، ته

(naseragha@gmail.com.)نویسند  مسئول( ) 

mailto:naseragha@gmail.com


 1، سال پنجم، شمارة 1400شناسی فرهنگی،  روان     242

 

  The predictive role of critical thinking and attitudes toward science in media 

literacy of university students 

 

Elham Esmaeili
1
 

Naser Aghababaei
2
* 

 

Abstract 

Mass media is one of the main components of human societies, and our lives depend 

on the media, so that media literacy and informational literacy are necessary in 

today's society. Two variables that could be related to media literacy are critical 

thinking and attitudes towards science and technology. To draw a better picture of 

these relationships conducting empirical studies is warranted. In doing so, the 

present study aimed to investigate the predictive role of critical thinking and 

attitudes toward science in media literacy of students of Islamic Azad University, 

Qom Branch. 180 participants (76.1% female) were selected by non-random 

sampling method and answered the Ricketts Critical Thinking Disposition 

Questionnaire, the Science and Technology Attitude subscale from the Science 

Education Communication Questionnaire, and the Media Literacy Questionnaire. 

Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The 

results showed that critical thinking and positive attitudes towards science were 

positively correlated with media literacy. Critical thinking and positive attitudes 

towards science were also significant predictors of students' media literacy. Based 

on the results of this study, the links of media literacy to critical thinking skills and 

attitudes towards science have been confirmed. It seems necessary to study 

strategies to strengthen critical thinking and create a positive attitude towards 

science in students. 

Keywords: Attitudes towards science, critical thinking, media literacy, 

science  
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 مقدمه
 یهـا   یکـه در آن شـاهد وهـور فنـاور     ی، عصـر نـد ا  جدید را عصر اطالعات نام نهاده  ارهز

 یصـنعه  ةگـذر جهـان از جامعـ    هسـهیم.  هـای فناورانـه    بر پیشـرفت   مبهنی یِو ارتباط یاطالعات
که شـکل و سـ س سـواد و اطالعـات تغییـر کنـد.       است سب  شده  یاطالعات ةجامع یسو  به

 د، اما امروزه مفهوم سـواد تغییـر کـرده   بوخواندن و نوشه   یتوانای یبه معنا سواد یروزگار
 بههـر نیسـت   یایجـاد زنـدگ   یبشـر بـرا   ینیازها یای  س س سواد جوابگو دارا بودنو  است

های تعاملی جایگاه   ویژه رسانه  ها و به  رسانه (.581، ص. 1395اسماعیل پونکی و همکاران، )
 زیـادی بی  نوجوانـان و جوانـان جـذابیت      ها در  ای  رسانه د.ان  خود اخهصاص داده  مهمی را به

هـای تعـاملی پیونـد      ویژه رسـانه   ها و به  به رسانه ها  آنای که زندگی بسیاری از   گونه  به ؛دارند
ر بسیات تحوال دلیـل   بـه  بیسـهم ن قرن پایان در جها. (1393)فلسفی و نیرومنـد،   خورده است

ن بشر همچو گیندز یمینههاز همةدر شد که  یربسیا های  تنوعر چاد علمی ـ فناورانه عظیم 
ــتسیا ــ د و قهصا، اسـ ــا د.بوار تأثیرگذ فرهنـ  یشکل جدید ،تی  تحوالاتأثیر   تحت دنیـ
ــتگرد خو  به ــانی  نوی  ییش شبکههاا. با پیدفـ ــة یتأثیرپذیرت و تباطاارو جهـ د بعاا همـ
 یشده است که بعض یجدید معةجان وارد جها، علمی و فناورانه  نقالای  از ابشر  گیندز

زندگی در جامعة اطالعاتی  (.1383پور،   اند )بهرام  نامیده« یاطالعات ةجامع»از محققان آن را 
 بـوده  مهـم  همـواره  اندیشـیدن  نقادانـه  توانایی ای است. اگرچه  مسهلزم ابزارهای فکری ویژه

 .است حیاتی یکم  و  بیست قرن شهروندان برای است،

 هـای   شـکل همـة  بـه   اسـت ای   یکی از اجزای اساسی در سواد رسـانه که  نهنقادافکر ت
گونـاگون   هـای   شـکل ارتباطات چاپی )مثـل کهـا (،    ةاولی های  شکل ارتباطاتی توجه دارد.

هـا م العـه     های جمعی چاپی )مثل روزنامه و مجلـه( و ارتباطـات تصـویری طـی سـال       رسانه
هـا و    بـه محهـوای پیـام آن     تری نسـبت   ت بههر و کاملشناخ ،تا از ای  رهگذر اند  بررسی شده

با توجه به رویارو شدن بشر عصر حاضـر  (. 1991، 1براون) چگونگی آفرینششان فراهم شود
های فراوان و نیـاز بـه رمزگشـایی      های نوی  و سردرگمی در رویارویی با پیام  با هجوم رسانه

چـه   هـر آشـنایی  یابـد.    ای تحلیلـی ضـرروت مـی   ای و نیز ابزاره  ها، داشه  سواد رسانه  از آن
هـا در خـدمت     شود رسانه در خدمت افراد باشد نه اینکـه آن   می سب ای   بیشهر با سواد رسانه

های ارتبـاطی و    با توجه به گسهرش فناوری رو،  ازای  .(1393)فلسفی و نیرومند،  رسانه باشند
 .مهم است ادانهنقای و   ای، تسلط بر سواد رسانه  فرهن  رسانه
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ای، کـاوش و اکهشـاف فـردی،      های آمـوزش سـواد رسـانه     های اصلی پروژه  ویژگی
هـا و مخاطبـان     رسـانه  ةای تحت پوشش همراه با مشارکت فعال و مسئوالنه  تنوع در موضوع

از مهـون   نقادانـه   هـای تولیـد و اسـهفاد     بیشـهر مهـارت   ،آموزشی هم  های دور  است. نگرش
هـای الکهرونیکـی را     تواند رسـانه   ای می  دهند. فرد دارای سواد رسانه  آموزش می ای را  رسانه

 ةتواند در زمینـ   ای می  رمزگشایی، تحلیل و ارزیابی کند. همچنی ، تحلیل اجزای مهون رسانه
ای یـک    س س سواد رسانه (.1393کیا،  و زاده  ها مفید باشد )تقی  های ایدئولوژیک رسانه  پیام

ها در حالت انهخا  یا انفعـال    با رسانه رویاروییتری  عاملی است که افراد را در   مهمجامعه 
بـا توانـایی درک    ،هـا   شـود مخاطبـان رسـانه     مـی  سـب  ای   دهد. درک سـواد رسـانه    قرار می

منفعـل بـه     کننـد   و از وضـعیت مصـرف   بپردازنـد هـا    ای به تعبیـر و تفسـیر آن    های رسانه  پیام
هوشمندانه با دنیـای   رویاروییها تبدیل شوند و ای  همان   رسانه نقادهوشیار و   کنند  مصرف

بلکـه   ،رسـانه نیسـت  ضدای نهضـهی    بایـد گفـت سـواد رسـانه     ،ای است. از همی  منظر  رسانه
از  گونـه آموزد چ  و با هوشیار کردن مخاط ، به او می دهد  میای افراد را تغییر   عادات رسانه

ای آشنا هسـهند از طریـو رسـانه میـزان       اده کند. افرادی که با مفهوم سواد رسانهها اسهف  رسانه
و  نقادانـه  ةآگاهی و توان دریافت اطالعات خود را تقویت و با همی  توان در راسهای روحی

هـا    یک سویه و انفعالی آن ةراب  ،کنند و به ای  ترتی   برخورد هوشمندانه بیشهر حرکت می
 (.1394شود )امینی،   ها تبدیل به یک جریان دوسویه و فعال می  سانهبا ر رویاروییدر 

سـوی    سـرعت بـه    هر نسل به تحصیالت بیشهری از نسل پیشی  نیاز دارد، زیرا جهان به
تواننـد انهظـار     رود. شاغالن تقریباً در هر شغلی مـی   فناوری و پیچیدگی هرچه بیشهر پیش می

های مشـابه دیگـر کـارا      در کارشان مواجه شوند. پاس داشهه باشند که با مشکالت جدیدی 
هـا مـرثر نخواهنـد بـود. انفجـار اطالعـات دلیـل          های جدید هم تا مدت  نیسهند و حهی پاس 

کننـده اسـت،     هـای در دسـهر  گـیج     دیگری بر نیاز ما بـه تفکـر نقادانـه اسـت. حجـم داده     
هایِ دائماً در حالِ گسـهرش کـه از     داده شود. از میان  ای که سب  ناکارایی تحلیل می  گونه  به

شوند، باید اطالعاتِ مـرتبط و معهبـرگ گـزینش، تفسـیر،       های مخهلف دریافت می  طریو رسانه
ای نخواهند داشت،   کار روند، در غیر ای  صورت فایده  جذ ، ارزیابی و آموخهه شوند و به

 ادانه اندیشـیدن و نوشـه  آمـاده نیسـهند    الهحصیالن دبیرسهان و دانشگاه برای نق  اما بیشهر فارغ
 (.1399، 1398)آقابابائی، 

 یهههادر داسـت.   یورفناو علم هـای مـرثر بـر زنـدگی بشـری        یکی دیگر از مرلفه
محسوسی ر طو  که به است دهبوده گسهرو سریع ن چنا یورفناو پیشرفت علم و توسعه ، خیرا
و  نظـران   صـاح  از  یربسیاد. کره شاهدــ مرا شر ــ ندگی بزک ــ سبه و ییر چهرـتغان تو  یـم
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یژگی را ونش و داند آورمین میا  سخ  به یورجدید فنا  نقالاز اجهماعی ان اندیشمندا
سـعة  توو نامند   می «دانشمع ا»جو رامع جدید اجوآن  پایةبر  نند ودامع جدید میاساسی جوا

و علم  یهاوردسهاد نکــهیا. با توجه به کننــد  میح مع م راجوســعة تو یلگور را امحو ناییدا
 همـة نیست که  شگفهی یجاان چند ،ستده اکرخ سورندگی ما ز یجنبهها همةدر  یورفنا
ر کا    بهآن پیشرفت  یابرد را خو یدماو سانی ــ نامنابع  تمـام ، خهلفــ مت اـجدرها به رشوـک

ــاندازمی ــانعین ــزانوز مرا ینیادر د ،یگرف دطراز  (.1389راد،  د )ق ــعه می یک یافهگی   توس
ــ  تعیی  میآن فنی و ورفیت علمی  ،هر چیزاز بیش ، را رکشو ــفیعی، کن ــ س  (.1384د )ش س

 ـ  دیقهصاا سـعة تو  شر  به پیش یورفناو علم از  ها  آنست درشناخت دم و نش مرمناس  دا
ــا  آن یورفناو علم مـــردم از ست. شناخت عمومی ه اجهماعی تبدیل شدا زد میسادر قارا  هـ

ــةعلمی جان بنیا ــ در نند نقش فعالی ابهوو بشناسند رن را دم مع  ،یفا کننداجهماعی ا یها  بح
 اســت.« ارتباطــات علــم»یــا « جامعــهو »علم ع موضو زمینــهه در ایــ  مسائل عمداز ما یکی ا
و به علم   مسائل مربودر فعاالنه  یگیراهمیـت دارد کـه مشـارکت و در    رور از آن ـ  امـای
ه ــ ک تـساهایی شچالو فرصتها  ها،  لهی  مقواز اس  تلقی مناو به شناخت   نوـم یورفنا
ی ــ ندگدر ز یورفناو م ــ عله گاــ جایاز مناس  ون درک . بداند  هدکرد یجاا یورفناو م ـعل

، کند  پیشرفت می یورفناو چگونه علم ، اند  چه کسانیان نشمنددا ینکهافهم ون بده و مرروز
در ها چه نقشی   مــتحکوآورد،   د مــیجوو  بــهن نسااندگی ز یابر یــیمیدهاو ا هــاه خ رـــچ

جامعه ه فاو رتباطی با توسعه ارچه  یورفناو علم و ند دار یورفناو علم ل کنهرد و پیشبر
نیز ان یرا معـة جادر  در ای  زمینه داشهه باشـند.  یمرثرل و کت فعارنند مشااتو  نمیدم مردارد 

ه شدداده توسعه در  هـا   نآقش نو  یورفناو به علم  یدیازهمیت اخیر ا هةدقل یک اطی حد
. بدی  نـد ا  هی  شدوقوله تدــ مدو   ــ یابه ف ع وـاستها مـسیاز  یرکه بسیایرطو  هـت بـسا

پیش گرفهه را در  یورفناو بر علم   مبهنی سـعة تور و محو  ناییدا سعةما مسیر تور کشو ،ترتی 
در نیز را  یورناــ فو علم از ت ــ سدرعمومی ر تصوو شناخت ، هــ توسعع ی  نودر ا بال بعو 
ــعةبا تون مازها همرکشواز  یرست که بسیاا یرکان ی  هماار داده و اقرر کار سهود علم  سـ
 (.1390 ،یمرشد و راد )قانعیند ا  م دادهنجاد اخو یورفناو 

هـا بـر مخاطبـان و نقـش       طبو آنچه بیان شد و با توجه به تأثیرگذاری قدرتمند رسانه
ر ایـ  تحقیـو نقـش تفکـر نقادانـه و نگـرش بـه علـم و فنـاوری در          هـا، د   ای آن  سواد رسـانه 

توجـه بـه    تیـ اهم بـا وجـود   ای دانشجویان بررسی خواهـد شـد.    بینی س س سواد رسانه  پیش
و یم مسـهق  یها  تیو حما ایدر دن یآموزش یها  در نظام یا  مربو  به سواد رسانه یها  آموزش

دهنـد تـا     مـی به شهروندان ارائـه   یآموزش یها  هدور یبرقرار یها برا  که دولت یمیرمسهقیغ
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  یبـه چنـ   یا  سـهه یکشور ما توجـه شا  های  دانشگاهدر  رندیرا فراگ ها  رسانهبا  رویارویی  نحو
 احسـا   عـالی آمـوزش   های  در در  یا  سواد رسانه یخال ینشده است و جا ییها  آموزش

 ایـ آ ؟مـرثر افهـد   جویاندانشـ ای   د رسـانه سـوا  یدر ارتقـا  توانـد   یم تفکر نقادانه ای. آشود  یم
بـا   جویاندانشـ  هروز که هررا  یادیاطالعات ز یلتحل ییتوانا تواند  یم تفکر نقادانه آموزش

هـا دربـار  وضـعیت تفکـر نقادانـه        نهـایج بیشـهر پـژوهش   ارتقـا بخشـد؟    شـوند   یآن مواجه م
معـه بـوده اسـت )آقابابـائی،     دهند  س س پایی  تفکر نقادانه در دانشـجویان و عمـوم جا    نشان

( 1388) همکـاران  و ، مثالً آنجفیستا مهوسط از پایی ترنیز ای سانهر اد(. میانگی  سو1399
 شیراز دانشگاه انسانی علوم و دسیــ مهن فنی ویانـدانشج نقادانة تفکر مقایسة با پژوهشی در

 مهـارت  سـ س  امـا  سـت، ا پـایی   گـروه  دو هر در نقادانه تفکر های  مهارت میانگی  دریافهند
 (2007) 1لوئیهز .است انسانی علوم دانشجویان باالتر دسیــ مهن فنی نقادانة دانشجویان تفکر

و  انیریصـ ب .انـد   نقادانه تفکر های  مهارت فاقد دانشجویان سوم  یک گرفت نهیجه پژوهشی در
گسـهرش تفکـر    قدرتمنـد در  یتوانـد ابـزار    مـی  یا  سواد رسانه( نشان دادند 1385) انیریبص

( به بررسی روند تحول تفکر نقادانة دانشجویان سـال  1389. جاویدی و عبدلی )باشد نقادانه
اول و چهارم دانشگاه فردوسی مشهد پرداخهند و دریافهند هرچند میانگی  کلـی نمـر  تفکـر    
نقادانة دانشـجویان ضـعیف اسـت میـانگی  نمـر  تفکـر نقادانـة دانشـجویان سـال چهـارم از           

اشـاره   خـود  یـو در تحق( 1390) انیـ زدیو  یدریـ ح  یحـاج یان سال اول باالتر است. دانشجو
حفاوت از شهروندان در برابـر اثـرات    یبرا یا  رسانه سواد یها  گسهرش مهارت کنند که  می

 ةدر عرصـ  گـذار   اسـت یس ینهادهـا  یابزارهـا   یتـر   مهـم از  یکـ ی ،یا  رسانه یها  امیمخر  پ
سواد  زانیم  یکه ب دیرس جهینه( به ای  1393سی دومشهری )عبا است. یآموزش هر کشور

 یابی، اسـهنبا  و ارزشـ  یـل از مهـارت تحل  ن اعـم معلمـا  نقادانـة تفکر  یها  و مهارت یاطالعات
ای و   ( نشان دادند میزان سواد رسـانه 1393ریزی و همکاران )  اشرفی وجود دارد. ة مثبتراب 

نسبهاً م لو  است. همچنی ، بی  دو جن، در سواد  اطالعاتی دانشجویان باالتر از مهوسط و
 ای و اطالعاتی تفاوتی وجود ندارد.  رسانه

شـامل  )نقادانـه  تفکر  یاه  مهارت  یب دادنشان ( 2007و همکارانش ) 2میری پژوهش
 3. وودمثبـت وجـود دارد   ةراب ـ  ینهرنهـ یو ا یو سـواد اطالعـات   (یابیاسهنبا  و ارزشـ  یل،تحل

 یهـا   نهیپردازش اطالعات در زم یچگونگ یا  رسانه آموزش مهارت سوادنشان داد ( 2009)

                                                                                                                                        
1. lewittes 

2. Miri 

3. Wood 
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 1پـژوهش مـدر   .آمـوزد   یآموزان مـ   را به دانش یو احساس یشناخه  ییبایز ،یاخالق ،یشناخه
 ایبر طالعاتیای و اانهـــسر ادسو یتهاـــقابلی توســعة یاـــهاز راه یـــیک( نشــان داد 2012)
 یعزتوو  تطالعاا تولید طریوو از  فعاالنه رطو  به که ستا ی ا هاهنشگادا ننشجویادا

 نمخز یک طریواز  یگرد ادفرو ا شوند گیردر علمی تتباطاار یندافردر  دخو تتحقیقا
 باشند.شهه دا سهرسید هاآن علمی اتتولید به لیجیهاد مانیزسا

 نیاز زندگیِ باکیفیـت و بقـا در    توان گفت تفکر نقادانه پیش  با توجه به آنچه آمد، می
ای مسـهلزم    مفهـومی دارد، زیـرا سـواد رسـانه     پیونـد  ای  عصر ارتباطات است و با سواد رسانه

بسهه باشد و آن   ای هم  هاست. از ای  رو، تفکر نقادانه باید با سواد رسانه  ارزیابی نقادانة رسانه
ملـی و  هـای ع   هـا در عصـر مـا آشـکارا زاد  پیشـرفت       بـرای ، رسـانه    بینی کند. افزون  را پیش
هـا بـا محصـوالت      تواند بر نحو  رویارویی آن  اند و نگرش افراد به علم و فناوری می  فناورانه

ها مرثر باشـد. گفهنـی اسـت کـه       ای آن  های فناورانه و نیز سواد رسانه  برآمده از ای  پیشرفت
شـوند.    اند و دلیـل رفهـار شـمرده مـی      ها مشهمل بر شناخت، هیجان و آمادگی رفهاری  نگرش

توانـد پیامـدهای مهمـی از زنـدگی همچـون رضـایت از         طور خـاص نگـرش بـه علـم مـی       به
؛ 2016و همکاران،  2بینی کند )آقابابائی  زندگی، شادکامی، حرمت خود و اض را  را پیش

(. با توجه به ماهیت نگرش و عاملیت آن در رفهار از یک سو و مـرتبط بـودن   2007، 3علوی
شـود نگـرش     بینی می  های علمی و فناورانه از سوی دیگر پیش  ا پیشرفتهای امروزی ب  رسانه

 بینی کند.  ای مرتبط باشد و آن را پیش  به علم با سواد رسانه
 

  روش
بسـهگی اسـت. جامعـة آمـاری       از نـوع هـم  تحلیلی پژوهش حاضـر یـک م العـة توصـیفی ـ      

واحــد قــم در ســال  مشــغول بــه تحصــیل دانشـگاه آزاد اســالمی  ننشجویاداپـژوهش شــامل  
بـی  )نگـرش بـه علـم و سـه        بود. با توجه به تعـداد مهغیرهـای پـیش    1399تا  1398تحصیلی 

های آمـاری کـه در ایـ  پـژوهش       مهغیر( و نوع آزمون 4مقیا  تفکر نقادانه؛ مجموعاً   خرده
ی های مخهلـف دانشـگاه    بسهگی و رگرسیون( از میان دانشجویان رشهه  شوند )هم  اسهفاده می

ــه ــر انهخــا  شــدند و از آن  200صــورت غیرتصــادفی و در دســهر     ب هــا خواســهه شــد    نف
هـای نـاق ،     نامـه   های مربو  به پژوهش حاضر را تکمیل کنند. بـا کسـر پرسـش     نامه  پرسش

                                                                                                                                        
1. Mader 

2. Aghababaei 

3. Alavi 
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 1/76نفـر دخهـر )   137کننده   شرکت 180نفر کاهش یافت. از مجموع  180نمونة آماری به 
ــد( و  ــر )  40درص ــر پس ــد.      2/22نف ــالم نکردن ــان را اع ــر جنسیهش ــه نف ــد. س ــد( بودن درص

 شود پاس  دادند.  هایی که آورده می  کنندگان به مقیا   شرکت
 

 ابزار
نامـة    برای ارزیابی تفکر نقادانـه از ایـ  پرسـش   نامة گرایش به تفکر نقادانه:   . پرسش1

قیـا  خالقیـت   م  اسـت، اسـهفاده شـد. خـرده     1سه عاملی که سـاخهة ریکـه،   ای و  گویه 33
 11هـای جدیـد( شـامل      های هوشمندانه و خالقانه برای کشف واقعیت  )تمایل به کنجکاوی

هـای مسـائل واقعـی و میـزان       شناخهی )میـزان وقـوف بـر پیچیـدگی      مقیا  بلوغ  گویه، خرده
)آمـادگی بـرای   2 مقیـا  اشـهغال نهنـی     گویـه و خـرده   9پذیرش دیـدگاه دیگـران( شـامل    

های نیازمند اسهدالل و اطمینان به توانایی خود در زمینة اسهدالل   بینی موقعیت  اسهدالل، پیش
همیشـه  »هاسـت:    نامـه شـامل ایـ      های پرسش  ای از گویه  گویه است. نمونه 13کردن( شامل 

زمانی که شخصی با م  مخالفت »و « معهقدم که چیزهای بیشهری برای یادگیری وجود دارد
ای لیکرت، از کامالً   درجه  ای  ابزار با یک مقیا  پنج«. گیرم  نادیده میکند معموالً او را   می

( 1392مهـر و همکـارانش )    شود. در پـژوهش پـاک    گذاری می  موافقم تا کامالً مخالفم نمره
دسـت    بـه  72/0و  76/0، 64/0برابر با ترتی    به های یادشده   مقیا  دهخر ایبرضرای  پایایی 

مقیا  در پژوهش حاضر با اسهفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیـا    آمد. پایایی درونی
، 63/0ترتیــ    درگیــری نهنــی بــهو  شــناخهی  بلــوغ ،خالقیــت یها مقیا  دهخر ایبرو  79/0
 دست آمد.  به 50/0و  56/0

بـرای سـنجش نگـرش بـه علـم و فنـاوری        ی:فنـاور  و علـم  بـه  نگـرش  نامة  . پرسش2
مقیـا  مشـهمل بـر      اسهفاده شد. ای  خرده 3معلو آموزش ارتبا امة ن  مقیاسی از پرسش  خرده

هـای    ای لیکرت است. مقیا  نگرش به علـم و فنـاوری جنبـه     درجه 5گویه و در مقیا   16
کنـد.    مخهلفی از نحو  درک افراد از نقش و کارکرد علم و فناوری در جامعه را بررسی مـی 

گـزارش شـد    77/0روش آلفـای کرونبـاخ برابـر بـا     پایایی درونی نسخة فارسی ای  ابزار بـا  
نامـه در پـژوهش حاضـر بـا روش آلفـای        (. پایایی ایـ  پرسـش  2016)آقابابائی و همکاران، 

 دست آمد.  به 83/0کرونباخ 

                                                                                                                                        
1. Ricketts 

2. engagement 

3. Relevance of Science Education (ROSE) questionnaire 
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نامــة ســاخهة   ای پرســش  بــرای ســنجش ســواد رســانه ی:ا  رســانهســواد  نامــة  پرســش. 3
ای و   هـای سـواد رسـانه     فت که بـر پایـة شـاخ    کار ر  ( به1393ریزی و همکارانش )  اشرفی

نامـه    اطالعاتی یونسکو و سایر مهون مرتبط و نیز نیاز پژوهشگران تهیه شده است. ای  پرسش
هـا،    هـا، شـیو  اسـهفاده از رسـانه      بعـد اسـت: اسـهفاد  هدفمنـد از رسـانه      6گویـه و   36شامل 
ل اطالعـات و رعایـت حـو مرلـف.     هـا، ترکیـ  اطالعـات، تبـاد      یابی اطالعات رسانه  ارزش

انـد و پایـایی آن بـا      رسانی تأییـد کـرده    داری و اطالع  نامه را مهخصصان کها   روایی پرسش
 یلفاآ هشوپژ ی در ادسـت آمـده اسـت.      بـه  75/0اسهفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 

 دست آمد.   به 85/0کل مقیا  برابر با  ایبر خنباوکر
 

 ها  افتهی
اسمیرنوف بررسی شـد کـه نهـایج آن در    ـ   ها با آزمون کولموگروف  نرمال بودن داده فرض

 05/0نشان داده شده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه سـ س معنـاداری هـر سـه مهغیـر از            1جدول 
 ها پذیرفهه شد.  تر است فرض نرمال بودن داده  بزرگ

 

 ها  داده نرمال توزیع بررسی برای اسمیرنوف ـ کلموگروف آزمون 1 جدول

 معناداری سطح اسمیرنوف ـ کلموگروف Z متغیرها
 07/0 21/0 ای  رسانه سواد

 08/0 24/0 نقادانه تفکر
 12/0 14/0 فناوری و علم به نگرش

 

ای از   برای سنجش راب ة تفکر نقادانـه و نگـرش بـه علـم و فنـاوری بـا سـواد رسـانه        
دهـد بـی      ( نشـان مـی  2حاصل )جدول بسهگی پیرسون اسهفاده شد. نهایج   آزمون ضری  هم

میان نمر  کل تفکر نقادانـه   .ای راب ة مثبت وجود دارد  گرایش به تفکر نقادانه و سواد رسانه
ها، ارزشیابی اطالعـات    ها، شیو  اسهفاده از رسانه  های اسهفاد  هدفمند از رسانه  مقیا   با خرده

مقیـا  خالقیـت بـا      دارد. میـان خـرده   بسـهگی مثبـت وجـود     ها و ترکی  اطالعات هم  رسانه
مقیـا     بسـهگی مثبـت وجـود دارد. میـان خـرده       ها هم  مقیا  ارزشیابی اطالعات رسانه  خرده
بسـهگی    ها و ترکی  اطالعات هـم   های ارزشیابی اطالعات رسانه  مقیا   شناخهی با خرده  بلوغ

هـای اسـهفاد      مقیـا    ا خـرده مقیا  درگیری نهنی بـ   مثبت وجود دارد. همچنی ، میان خرده
هــا، ترکیــ    هــا، ارزشــیابی اطالعــات رســانه  هــا، شــیو  اســهفاده از رســانه  هدفمنــد از رســانه
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 بسهگی مثبت وجود دارد.  ای نیز هم  اطالعات، تبادل اطالعات و نمر  کل سواد رسانه
الوه بـر  عـ ای نیز راب ة مثبت وجـود دارد.    بی  نگرش به علم و فناوری و سواد رسانه

هـا، شـیو  اسـهفاده از      های اسـهفاد  هدفمنـد از رسـانه     مقیا   ای ، میان نگرش به علم با خرده
هـا، ترکیـ  اطالعـات، تبـادل اطالعـات و رعایـت حـو          ها، ارزشیابی اطالعات رسانه  رسانه

 مقیا  تفکر نقادانه فقط درگیری نهنی بـا   میان خرده ازبسهگی مثبت وجود دارد.   مرلف هم
 نگرش مثبت به علم راب ة مثبت داشت.

 

 پژوهش مهغیرهای بسهگی  هم ماتری،   2 جدول
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

            نقادانه تفکر
           1 خالقیت. 1
          1 50/0** شناخهی  بلوغ. 2
         1 61/0** /42** نهنی درگیری. 3

        1 81/0** 85/0** 82/0** کل نمر . 4
            ای  رسانه سواد

 اســــــــــهفاد . 5
ــد  از هدفمنــــــــ

 ها  رسانه

09/0 08/0 **22/0 *17/0 1       

 اســهفاده شــیو . 6
 ها  رسانه از

13/0 09/0 **24/0 *22/0 **40/0 1      

ــیابی. 7  ارزشــــــ
 ها  رسانه اطالعات

*19/0 **23/0 **24/0 **28/0 **39/0 **46/0 1     

ــ . 8  ترکیـــــــ
 اطالعات

14/0 *16/0 *17/0 *19/0 **34/0 **40/0 **50/0 1    

   1 40/0** 32/0** 22/0** 22/0** 01/0 18/0** 08/0 -04/0 اطالعات تبادل. 9
 حـو  رعایت. 10

 مرلف
11/0 09/0 11/0 10/0 **26/0 **37/0 **44/0 **48/0 **51/0 1  

ــر . 11 ــل نمـ  کـ
 ای  رسانه سواد

12/0 14/0 **26/0 *21/0 **56/0 **66/0 **82/0 **72/0 **60/0 **73/0 1 

ــه نگـــرش. 12  بـ
 علم

05/0- 02/0 **22/0 02/0 **24/0 **26/0 **24/0 **23/0 **37/0 **26/0 **39/0 

 

01/0 >p
** 05/0 >p

*  
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منظور تعیی  سهم تفکر نقادانه و نگـرش بـه علـم      نهایج تحلیل رگرسیون چندگانه، به
در گام نخست نگرش بـه علـم   دهد   گام نشان می  به  ای، به روش گام  رسانه بینی سواد  در پیش
بینی کند. افزوده شدن تفکـر    ای را پیش  های سواد رسانه  درصد از واریان، نمره 23توانست 

 26ای افـزود )و بـه     نقادانه به معادلة رگرسیون در گام دوم اندکی به توان تبیی  سـواد رسـانه  
صـورت مثبـت، سـهم      بـه  (β= 19/0)و تفکر نقادانه  (β= 49/0)ش به علم درصد رسید(. نگر

بـه علـم    رسـد نگـرش    نظر مـی   ای دانشجویان داشهند و به  بینی سواد رسانه  داری در پیش  معنی
 (.4و  3به تفکر نقادانه روی سواد اطالعاتی دارد )جدول   سهم بیشهری نسبت

 

 بینـی   پـیش  در علم به نگرش و نقادانه تفکر نقش گام  به  گام وشر به چندمهغیره رگرسیون ضری    3جدول 
 ای  رسانه سواد               

 مجذور R مالک متغیر
R 

 R مجذور
 شده  تعدیل

 تغییر
 R مجذور

F 
 سطح

 معناداری
 دوربین آمارة

 واتسون ـ
/49 علم به نگرش

0 
24/0 23/0 24/0 33/32 01/0  

 + علـم  به نگرش
 نقادانه تفکر

52/
0 

28/0 26/0 03/0 40/19 01/0 02/2 

 
 

 

 بینی   پیش در علم به نگرش و نقادانه تفکر نقش نشد   اسهاندارد و شده  اسهاندارد رگرسیون ضرای    4 جدول
 ای  رسانه سواد               

 متغیرهای
 بین  پیش

 متغیر
 مالک

B بتا T 
 سطح

 معناداری
 خطی  هم های  شاخص

 چندگانه
 تورم ضاغما      

 واریان،
   01/0 56/4  59/56  ثابت

 سواد  علم به نگرش
 ای  رسانه

20/1 49/0 68/5 01/0 96/0 33/6 

   20/0 28/1  28/24  ثابت
 33/6 96/0 01/0 80/5 49/0 20/1   علم به نگرش
 80/5 96/0 02/0 26/2 19/0 31/0  نقادانه تفکر
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 گیری  نتیجه و بحث

ای، تفکـر نقادانـه و نگـرش بـه علـم و        یی  روابط میان سواد رسانهپژوهش حاضر با هدف تع
ای بر پایة تفکر نقادانه و نگرش به علم و فناوری انجـام شـد.     بینی سواد رسانه  فناوری و پیش

ای و تفکـر نقادانـه بـا یکـدیگر       هـای کـل سـواد رسـانه      رفـت نمـره    طور که انهظـار مـی    همان
 ( و1395پوربایرامیـان )  و های رضـایی   راسها با نهایج پژوهش  هم بسهگی داشهند. ای  یافهه  هم

دربـار  راب ـة تفکـر نقادانـه و سـواد اطالعـاتی اسـت.         (1396کوشالی و همکـاران )  یکهای
توانـد    بسهگی دو مهغیـر در پـژوهش حاضـر مثبـت، امـا ضـعیف تـا مهوسـط بـود کـه مـی             هم

ای،   های سـواد رسـانه    مقیا   شد. از میان خردهدهند  اسهقالل ای  دو سازه از یکدیگر با  نشان
پوشـانی    تواند گویـای هـم    بود که می« ارزشیابی اطالعات»بسهة تفکر نقادانه   نیرومندتری  هم

ای( با تفکر نقادانه باشـد.    مقیا  )در مقایسه با سایر ابعاد سواد رسانه  مفهومی بیشهر ای  خرده
ها بیش از پذیرفهنش زحمتِ شـناخهی دارد.    عا در رسانهدر ای  باره باید گفت که رد یک اد

فکـری    ها را در کمالِ بـی   ای  یکی از علل آن است که افراد بیشهر اطالعات برآمده از رسانه
ویـژه اگـر اطالعـات طبـو باورهـای        پذیرنـد، بـه    و بدون درست ارزیابی کردنِ اعهبارش مـی 

 تحلیـل  در مـان   توانـایی  انـد. اگـر    فی از واقعیـت شان باشند. باورهای مـا بازنمـای ضـعی     پیشی 
 هـای   تـالش  پذیرفه  از توانیم  می دهیم پرورش را مان  کردن اقناع برای دیگران های  کوشش

 بـه  میـل  اگـر  حهـی . یـابیم  رهـایی  نه یا است درست واقعاً شان  دلیل اینکه دانسه  بدون ها  آن
 نباشــد، دیگــران هــای  اســهدالل بــه توجــه یبــرا ای  بســنده دلیــلِ حقیقــتْ از برداشــه  پــرده

 اطالعـات بـرای   ارزیـابی  و تفسـیر  توانـاییِ  که دارند وجود زندگی در مهنوعی های  موقعیت
 .(2005، 1باول و کِمپ) است الزم مان  ماندن زنده برای حهی یا آسایش

بسهگی نگرش مثبت به علم و فناوری با همة مهغیرهای   یافهة دیگر پژوهش حاضر هم
 و ها در علم همواره در جهـت بهبـود درک و نظـم اسـت. علـم       ای بود. پیشرفت  سواد رسانه

 دارنـد  تعلـو  آن بـه  که دینی و نژاد از فارغ ها  انسان همة و است بشری دسهاورد یک فناوری
نقل   ، به1925) 2وایههد .شوند مند  بهره فناوری و علم غیرمادی و مادی امهیازهای از توانند  می
دان و فیلســوف انگلیســی، علــم را از   ( ریاضــی1389، ترجمــة خرمشــاهی، 1972بــاربور، از 
 نامیـده اسـت. پژوهشـی دربـار  برداشـت     « تری  نیروهایی کـه بـر انسـان نفـون دارنـد       کاری»

 بیشـهر  کـه  بـود  آن گویای( 1390 مرشدی، و راد  قانعی )فناوری  و علم از تهرانی شهروندان

                                                                                                                                        
1. Bowell & Kemp 

2. Whitehead 
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 عمـومی،  بهداشـت  و سالمت بر مثبهی تأثیر فناوری و علم» عهقد بودندها م  آن اتفاق به قری 
 در همی . دارد «زندگی از فردی لذت افزایش و تر  آسان کاری شرایط زندگی، بههر شرایط

 عملـیِ  اکهشـافات  و نو های  فناوری و اخهراعات به ایرانیان عالقة داده شد که نشان پژوهش،
علم به آفرینش  .است بیشهر اروپا اتحادیة ساکنان و جنوبی کره ژاپ ، مالزی، مردم از جدید

تواند   نهیجه، علم می  کند. در  های به هم پیوسهه کمک می  ای معنادار از فرضیه  نظم و مجموعه
واقـع، در چنـد پـژوهش راب ـة مثبـت نگـرش بـه علـم بـا            ده باشد. در  بخش و آرامش  راحهی

و راب ـة منفـی آن بـا     خـود  حرمـت  زنـدگی، و  امید، هـدف در  زندگی، از شادی، رضایت
؛ علـوی،  2013؛ فاریا  و همکاران، 2016 همکاران، و آقابابائی) اض را  تایید شده است

ای را مهغیـر میـانجی در راب ـة      تـوان سـواد رسـانه     با توجه به یافهة پژوهش حاضر می (.2007
ل رضــایت از زنــدگی و اش )از قبیــ  نگــرش بــه علــم و فنــاوری بــا پیامــدهای مثبــت روانــی 

 های مسهقل در ای  باره است.  شادکامی( پیشنهاد داد که مسهلزم پژوهش
یافهة دیگر پژوهش حاضر گویـای نقـش معنـادار تفکـر نقادانـه و نگـرش بـه علـم و         

ابزارهـا در    یرگـذارتر یثأاز ت یکـ یها   امروزه رسانهای بود.   بینی سواد رسانه  فناوری در پیش
ر د جیتـدر   ها به  رسانه. رسانه است دنیا در ها  جن  بی  قدرت تری  ابزار  مهم افرادند. یزندگ

 وی فرهنگـ  ،یاجهمـاع  تیـ از واقع یافـراد، آگـاه   ینفون خود بر سـبک زنـدگ   شیحال افزا
بـه   یا  هـا، سـواد رسـانه     ند. با توجه به تنوع رسانها  یشخص یها  ارزش شکل دادن به وی اسیس

از مخاطبـان   یرگهیو حمـا  یبخش  تیالبهه نه به لحاظ مصون ،دیآ  یا مه  کمک مخاطبان رسانه
و دسـت   یا  رسـانه  یهـا   امیـ بـا پ  رویاروییبلکه به لحاظ مجهز و توانمند کردن مخاطبان در 

 یهـا   هـارت م یسـالم و ارتقـا   یشـنهادها یها و پ  نهیو انهخا  گز ینشگریبه قدرت گز افه ی
 ،سـت ین یگرهیحما یا  هدف از سواد رسانه .یا  رسانه یها  امیپ لیو تحل ریمنظور تفس  به یفرد

و  یابیـ خـود بـه معنا    یتشـخ   اسـت تـا مخاطبـان بـا قـو      یرگـ   و تدارک یساز  بلکه آماده
حفـ  اسـهقالل    نقادانـه، تفکـر   یا  نه. روح حاکم بر سواد رساابندیها دست   امیاز پ یمعناساز

 یا  که سـواد رسـانه   یشخص است. یا  رسانه یها  امیبا پ یانفعال رویاروییو اجهنا  از  یفکر
کننـدگان اطالعـات در جامعـه را درک       یمأها و ت  رسانه یلکردهامها و ع  نقش تیماه دارد

رسـانه و    نـد ینما یکننـد چـه کسـان    یتواننـد بررسـ    یمـ  یا  باسواد رسـانه  کند. شهروندانِ  یم
ه ئـ ارا  یـ و ا کننـد   می هرائو چگونه خود را ا سهندین یند و چه کسانا  کنندگان اطالعات   یمأت

 جیرا تـرو  یخاصـ  یهـا   دیدگاهاطالعات   کنند   یمأدارد و کدام رسانه و ت بر در ییچه معنا
مـا اثـر    یهـا   بـر انهخـا    ،یافهیـ اطالعـات در  تیـ فیک ،یا  رسـانه  یبا توجه به زندگ کنند.  یم
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نقادانه،   و اسهفاد ودب یا  رسانه یآموز  سواد یلم یدنبال راهبردها  هب دیبا ، یگذارد. بنابرا  یم
 ة. برنامـ دنمـو  جیو تـرو  ویشهروندان تشو انیرا در م یا  رسانهی ها  امیاز پ یالنه و اخالقئومس

 جـاد یمنظـور ا   بـه  ،یا  هو رسـان  یاطالعـات  یتعامل با بسـهرها  یالزم برا ییتوانا یا  سواد رسانه
را بـه   هـا   آنکنـد و    یشـهروندان را فـراهم مـ    یبـرا  یالعـات اط ازیبر ن یارتبا  هدفمند و مبهن

 .کند  می  یها ترغ  امیو انفعال در برابر پ میجو و عدم تسلو  جست ،ویتحق
 یهـا   نسـل  یبـرا  یاسـت و نقـش مهمـ    مزالشـهروندان   یتمـام  یبـرا  یا  سواد رسانه

در  ی. عامل اساسـ داردهماع کننده در اج  مشارکت منزلة  شهروند و هم به منزلة  ر، هم بهت  جوان
آن  یا  دارد توجـه بـه آمـوزش سـواد رسـانه      مناسـبی  یا  سواد رسـانه  یا  جامعه نکهیا دنیفهم

صـورت    بـه  یعمـوم  یساز  فرهن  ویآن است که از طر ازمندین یا  رسانه سواد جامعه است.
 هشد  عجی ادفرا فرهن  با نچنا سانهر(. 1397)نصـیری،   دنبـال شـود   یجنبش پرانـرژ  کی

 وزمرای اسانهر فرهن از  نیدانمیتو کنید شخامو هم را نتلویزیو مــــثالًشما  گرا حهی که
 سانههار یگرد نـد. ا  دهحاطه کررا ا ما میکنیم تنف، کهکسیژنی ا مانند هامپیا ایرز، کنید ارفر

ــأ ما فرهن  بر صرفاً ــذنمی ثیرتـ ــام،)هسهند  ما فرهن  دخو بلکه ،ندارگـ . (2003 باکینگهـ
 زمال ادسوو  نقادانه تفکر ،کافی نشدا که ستا انندوشهر به کمکای سانهر ادسو ،ی ارببنا

 ،نندامیخوو  میشنوند ،میبینندرا  نچهآ نندابهو تا دهکر کس ای سانهر های  شکل همةرا از 
 مــ فه ایبر .وندــ ش لکنهر انههاــ سر یسواز  نکـه از آ شــ پی نندـک لکنهرو  تحلیل شاندخو
 داــ ی تــ سا زمال بلکه ،نیست سانهر  ربادر رماآ اــ ی حقایو دنکر  ـحف به زیاـنی ایانهـسر

 هسنجیدو  ستدر هـایی   پرسـش  شنویم  میو  نیمامیخو ،میبینیم نچـه آ  ربادر رچ و بگیریم
  ربادر اندیشـــیدن ناییا»تو یا «نقادانـــه تفکردر  شکوفایید»خوای سانهر ادسو .یمزسا حم ر

منزلت  دبو هدانخو درقا شخ ای، ساسیا یـــنایاتو ی چن ونبد نامیـده شــده اسـت.   «دوــ خ
)نصــیری و همکـــاران،  ند ابد جهانی معـــةجا ندوشهررا  دخو یا باشد شههرا دا دخو انســانی 

1391.) 
شـود. ایـ      پژوهش حاضر محدود به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قـم مـی  

هه برای گـردآوری اطالعـات،   کاررف  صورت کمی انجام شده است و ابزارهای به  پژوهش به
بسـهگی اسـت کـه امکـان تبیـی         ای  پژوهش بـه روش هـم   .نامة گزارش شخصی بود  پرسش

و  مصاحبهاز  آینـده  یهشهاوپژدر  شـود   پیشـنهاد مـی   روابط علی بر پایة آن وجـود نـدارد.  
 ار مد س سدر  هشـی وپژ شـود چنـی     پیشنهاد مـی  شود. همچنی ، دهسهفاا های دیگر  روش

آموزان مشخ  شود. انجام   روابط مهغیرهای پژوهش حاضر در میان دانش تا شود منجاا هم
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 ار مد ورانمشامعلمـــان و  دکنـــ  می کمـــک ورشپرو  زشموآ س سدر ایـــ  پـــژوهش 
ای را شـناخهه و بـرای بهبـود و ارتقـای هرچـه بیشـهر آن         های مرثر بر س س سواد رسانه  عامل

ای در راب ـة نگـرش     زی کنند. بررسی نقش میانجی سواد رسانهری  آموزان برنامه  بی  دانش  در
 اجهماعی پیشنهاد دیگر پژوهش حاضر است. ـ به علم با پیامدهای مثبت روانی

ای دانشـجویان،    بسـهگی مثبـت نگـرش مثبـت بـه علـم بـا سـواد رسـانه           با توجه به هم
نگـرش مثبـت بـه علـم را در     ای باشـد کـه     گونـه   هـا بایـد بـه     های دانشـگاه   سازماندهی برنامه

با توجه به راب ة مثبـت  دانشجویان ایجاد کند و سب  تقویت ای  نوع نگرش شود. همچنی ، 
ای سـازماندهی    گونـه   ها باید بـه   های دانشگاه  ای دانشجویان، برنامه  تفکر نقادانه با سواد رسانه
بت به علم، دانشـجویان  سازی اطالعات و حقایو علمی و نگرش مث  شوند که عالوه بر نخیره

ریـزان نظـام     پایان، به مسئوالن و برنامه  ها سوق دهند. در  سوی تفکر نقادانه و نقد آموخهه  را به
هـای مـرثر     منزلة مرلفـه   شود تفکر نقادانه و نگرش مثبت به علم را به  آموزش عالی توصیه می
یابی به ای  مهم سـب  خواهـد شـد    ها بهبود بخشند، زیرا دسه  ای آن  بر گرایش به سواد رسانه

 تری داشهه باشند.  پذیری کم  ای، آسی   در برابر اطالعات رسانهافراد 

 
 قدردانی

ارشد نویسند  اول در واحـد الکهرونیکـی دانشـگاه      نامة کارشناسی   ای  مقاله برگرفهه از پایان
 .کنیممی اریگز  سپاس هشوپژ کنندگان در  شرکتاز آزاد اسالمی است. 

 

 منابع
 یسـواد اطالعـات   و یا  رسـانه سـواد   راب ة یبررس(. 1395. )ف ا،ین  میفهم. ر.، و  ،یلیا.، اسمع ،یپونک لیاسمع

 اطالعـات،  تیریمـد  و پردازش نامة  پژوهش. یشناس  دانشعلوم ارتباطات و علم اطالعات و  انیدانشجو
 .604ـ581(، 2)32

 انیدانشجو  یب  در یاطالعات و یا  رسانهسواد  زانی(. م1393ز. ) ور،پ  کاومد.، و  زاده،  حس ح.،  ،یزیر  یاشرف
 تیریمـد . ونسـکو ی یاطالعـات  و یا  رسـانه  سـواد  یهـا   شـاخ   اسـا    براصفهان  یدانشگاه علوم پزشک

 .434ـ424(، 4)11 سالمت، اطالعات

در  داریـ پا ةتوسـع  یملـ  کنفـران،   ی. دومدر خانواده یا  با سواد رسانه ییضرورت آشنا(. 1394ف. ) ،ینیام
 یاسـالم  قـات یمرکـز م العـات و تحق   :تهران .یو فرهنگ یم العات اجهماع ی،شناس  و روان یهیعلوم ترب

 .داریپا توسعه به یابیدسه یمهر اروند، مرکز راهکارها یآموزش عال ةسسمر ،یسروش حکمت مرتضو
. نقادانـه  تفکـر  بـر  یدانشـگاه  یدرسـ  کهـا   در یمفهـوم  نقشة و اسهدالل میترس ریتأث(. 1398. )ن آقابابائی،

 .20ـ1 ،44 ،یدانشگاه که  نگارش و پژوهش
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 .سمت: تهران. آن آموزش و نقادانه تفکر بر یا  مقدمه(. 1399ن. ) ،یآقابابائ

 یانهقـاد  تفکـر  مهارت(. 1388. )ف که ، و.، ک پور،  یقابچز.،  ،یمحمد  سل انف.، زراعت، ز.،  ،یآنجف
 .22ـ  19(، 1)2 ،یآموزش یراهبردها. یو علوم انسان یهندسمی ـ فن انیدانشجو

 .دانشگاهی نشر: تهران(. 1389) خرمشاهی.   ةترجم. دی  و علم(. 1972. )ج. ا باربور،

 ،17 ،رسانه. یو تفکر انهقاد یا  به سواد رسانه ی(. درآمد1385ر. ) ،یجهرم انیریبص وح.،  ،یجهرم انیریبص
 .50ـ33

ــیم: طالعاتیا جامعة در جهماعیا منسجاا(. 1383. )ش پـــور،  امبهر  و انیرا رسمینا. انیرا ضعیتو به نگاهی  نـ
 .تهران ،طالعاتیا ةمعجا

 لیـ و تحل یابیـ اعهبار ،ی(. رواسـاز 1392م. ) ،یع.، و کرمـ  آبـاد،   چمـ   ییف.، غنا ،یردورقیح.، م مهر،  پاک
 .53ـ33 ،11 ،یهیترب یریگ  ندازهادر مق ع مهوس ه.  که،یر یبه تفکر انهقاد شیگرا ا یمق یعامل

ـ   م العـات فرهنـ   ای در مـدار .    آمـوزش سـواد رسـانه    ة(. نیازسنجی برنام1393کیا، ع. ) و ع،زاده،   تقی
 .103ـ79 ،26 ،ارتباطات

(. رونـد تحـول تفکـر انهقـادی در دانشـجویان دانشـگاه       1389 .، و عبدلی، ا. ) ،یکالته جعفرآباد جاویدی
 .120ـ103 ،11 مشهد، فردوسی دانشگاه شناسی  روانتربیهی و  لعاتم افردوسی مشهد. 

: یانهقـاد  یا  سـواد رسـانه   یپنج سـ ح  ی(. سنجش و کاربست الگو1390ا. ) ان،یزدیح.، و  ،یدریح یحاج
 .45ـ30، 18 رسانه، یجهان ةمجل. ا.اج. یمایصدا و س  دانشکد انیدانشجو یمورد ةم الع

 انیدانشـجو  در یاطالعـات  سـواد  و یانهقـاد  تفکـر   یبـ  ارتبا  یبررس(. 1395. )ق ان،یرامیپوربا و. ر ،ییرضا
 .376ـ  365 ،(3)7 بهداشت، و سالمت. لیاردب یپزشک علوم دانشگاه

. تهـران: راد  هنـد، آلمـان و ژاپـ      ،یچ یبا کشورها یقیت ب سةی: مقارانیپژوهش در ا(. 1384 . ) ،یعیشف
 .شینواند

در مـدار    یتفکـر انهقـاد   یها  با مهارت یسواد اطالعات زانیم ةراب  یبررس (.1393م. ) ،یدومشهر یعباس
 .ییارشد. دانشگاه عالمه طباطبا  ی کارشناس ةنام  انی. پانا یشهرسهان م ییابهدا  دور

   ةسـال  18تـا   15)مـورد م العـه(: نوجوانـان     یبا سبک زندگ یا  سواد رسانه ةراب  ی(. بررس1393. )غ ،یفلسف
 .شرق تهران واحدی، اسالم آزاد دانشگاه. ارشد  ی کارشناس نامة  انیپاشش تهران.  ةمن ق یهانرسیدب

 مرکـــز: انتهر. رکشو علمی منظا فرهنگیو  جهماعیا محیط پیمایش لمد حیاطر(. 1389. )ا. مراد، ی قـــانع
 (.ی)طرح پژوهش کشور یعلم سیاست تتحقیقا

مـوردی شـهروندان    ةیمایش فهم عمـومی از علـم و فنـاوری: م العـ    (. پ1390.، و مرشدی، ا. )اقانعی راد، م. 
 .110ـ93(، 3)3 ،سیاست علم و فناوریتهرانی. 

ــ ــ(. اهم1397)  . ،یرینص ــواد   تی ــرورت س ــانهو ض ــواد    در یا  رس ــ  س ــه. انجم ــانهجامع ــا یا  رس . رانی
<http://mliteracy.ir >. 

. میکــ  و  ای در قــرن بیســت  ش ســواد رســانه(. اهمیــت آمــوز1391م. ) ، ، و هاشــمی ، .، بخشــی ،نصــیری
 .158ـ 149 ،18 ،ای  م العات رسانه

 سـواد  راب ـة  یبررسـ (. 1396. )م ،یبندبن پور  لیاسماع و.،   ،یپورنجف ،.ا ،یرمضان.، ح. م ،یکوشال یکهای
 .8ـ1 ،(5)6 ،یپرسهار آموزش ةینشر. یمق ع م العة کی: انیدانشجو در یانهقاد تفکر و یاطالعات
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