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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :این پژوهش در صدد فهم مؤلفه تفکر نقادانه وآموزش آن به کودکان ونوجوانان از طریق رسانههای
هوشمند است .تفکر نقادانه ،پیش نیاز مهارتهای زندگی از جمله ،حل مسئله و تصمیمگیری است.
روش پژوهش :در پژوهش حاضر بنابر ماهیت موضوع ،دادهها با استفاده ازروش کمی ،پرسشنامه محقق ساخته و روش کیفی
با رویکرد نظریه داده بنیاد و کدگذاری مصاحیهها جمعآوری شده است .جامعه پژوهش حاضر شامل کودکان و نوجوانان 90تا
 92سال و  92تا 94سال میباشد که محقق اقدام به مصاحبه و توزیع پرسشنامه کرده و رویکرد نقادانه آنان در بازی دیجیتالی
کلش آف کلنز تحلیل شده و همچنین در بخش بعدی این مقاله نتایج حاصل از مصاحبههای اساتید دانشگاه مورد عمق کاوی
قرار گرفته است.
یافتهها :در فرایند اجرای پایلوت کودکان و نوجوانان و پس از مشاهده انجام بازی هوشمند کلش آف کلنز توسط آنان ،درتوزیع
فروانی گرایش به بازی گروهی یافتهها حکایت از آن داردکه تمام آزمودنیها دوست دارند عضو گروه شوند و در بازی شرکت
کنند .و % 66آزمودنیها سعی میکنندکه راه مناسبی برای حل مسأله بیابند .در مصاحبه با اساتید دانشگاه نیز به مؤلفههای
یادگیری فلسفی ،یادگیری مشارکتی وتجربه محور و احترام بهتفاوتهای فردی تأکید شده است.
نتیجهگیری :به این ترتیب در مقاله حاضر به این نتیجه رسیدهایم که رسانههای هوشمند در آموزش تفکر نقادانه ،به دو شیوه
میتوانند طرح آموزشی داشته باشند -9 ،رسانه و آموزش برای کودک -2 ،برنامه کودک با خود کودک.
کلید واژهها :آموزش تفکر نقادانه؛ رسانه هوشمند؛ کودک و نوجوان؛ بازیهای هوشمند؛ یادگیری مشارکتی.

مهرنوش خرمینژاد و همکاران

در کشورمان از برنامه آموزش فلسفه برای کودکان با توجه به

مقدمه
امروزه ،رسانهها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین ابزار ،در

همسو بودن اهداف (پرورش قوهی تفکرنقادانه و استدالل

زندگی افراد به شمار میآیند .رسانهها به تدریج درحال افزایش

منطقی کودکان) و نیز مناسب و جذاب بودن ابزار برنامه مذکور

نفوذ خود بر سبك زندگی افراد ،آگاهی از واقعیات سیاسی و

به عنوان روشی موفق در دستیابی به اهداف فوق استفاده نمایند.

اجتماعی و شکل دادن به ارزشهای شخصی هستند.

متأسفانه ،امروزه ،بهرغم تحوالت فرهنگی و تغییر در شیوة

در این میان کودکان را میتوان از مهمترین گروههای تحت

زندگی ،بسیاری از نوجوانان در رویارویی با مسائل تواناییهای

تاثیر رسانهها قلمداد کرد .عمدهترین اثرات تخریبی رسانهها بر

الزم و اساسی را ندارند .نداشتن مهارتهای الزم برای حل

کودکان را میتوان :افزایش انزوای اجتماعی ،افزایش رفتارهای

مسئله آنان را در مواجهه با مشکالت روزمره و مقتضیات آن

خشونتآمیز ،قرار گرفتن در معرض آسیبهای روانی همچون

آسیبپذیرتر کرده است .مسائل نسل جوان بیشتر در زمینة

اضطراب ،افسردگی و اضطراب پس از سانحه ،کم رنگ شدن

آسیبهای ناشی از ضعف تفکر ،زودباوری ،پیروی از تبلیغات،

ارزشهای فرهنگ بومی دانست.

ضعف تحلیل و قضاوت نادرست دربارة نظرات و آرا دیگران

با افزایش میزان استفادهی کودکان از رسانهها نیاز به باال بردن
آگاهی آنان از تاثیرات منفی رسانهها بر نگرشها ،عقاید و
رفتارشان بیش از گذشته ضروری به نظر میرسد.

است.
مسئله و واقعیت اساسی در این زمینه توجه به این نکته مهم
است که به رغم اهمیت مضاعف توجه به آموزشهای مربوط

با توجه به نفوذ رسانهها در تمامی حوزههای خصوصی و

به سواد رسانهای در نظامهای آموزشی در دنیا و حمایتهای

عمومی زندگی کودکان تنها راه ایجاد آمادگی جهت رویارویی

مستقیم و غیرمستقیمی که دولتها برای برقراری دورههای

با چالشهای چنین نفوذی ،کمك به حفظ استقالل فکری،

آموزشی به شهروندان ارائه میدهند تا نحوه مواجهه با رسانهها

پرورش مهارتهای تفکر نقادانه و ارتقاء سطح هوشیاری و

را فراگیرند ،ولی متأسفانه بنابر بررسیهای صورت گرفته توسط

آگاهی کودکان نسبت به رسانهها است .آموزش و پرورش

پژوهشگر ،در کشور ما تاکنون توجه درخور و شایستهای نسبت

جدید در تالش است در قالب برنامههای درسی مختلف از

به چنین آموزشهایی نشده است و جای خالی موضوع

جمله برنامه درسی سواد رسانهای انتقادی آمادگیهای مورد نیاز

رسانههای هوشمند که مبتنی برآموزش تفکر نقادانه باشد بیشتر

در برخورد با رسانهها را در کودکان ایجاد نماید.

حس میشود .در نظام آموزشـی ما حفظ و انتقـال اطـالعات

در برنامه سواد رسانهای انتقادی مسئله تحلیل و ارزیابی

شکل غالب آموزش را تشکیل میدهد و بر همین اساس محتوا

رسانههای مختلف ،فهم انگیزههای تولید کنندهها و نیز بررسی

و شیوههای تدریس و ارزشیابی شکل میگیرد مشکالت اساسی

تأثیرات رسانهها بر مصرف کننده مطرح میباشد.

در زمینه آموزش و پرورش تفکر نقاد انه دیده میشود.

الزم به بیان است که با توجه به دالیلی از جمله )9 :جدید

با توجه به ضرورت انجام پژوهش در فرهنگ

بودن موضوع سواد رسانهای انتقادی در عرصههای بینالمللی،

بومی همانطور که در باال آمد و همچنین با توجه به

 )2بحث بومیسازی و ساخت ابزارهای مناسب جهت دستیابی

جستجوهای پژوهشی اگر چه پژوهشهایی که تاکنون انجام

به اهداف برنامه مذکور با توجه به بافت فرهنگی ،سیاسی و

شده است بعضی جنبههای تفکر نقادانه نوجوانان را بررسی

اجتماعی خاص هر کشور وجود پژوهشهای محدود و نیز

کردهاند اما تحقیقی که به شکل جدی و همه جانبه در حوزه

عدم وجود برنامه ،محتوا و ابزار برای آموزش مهارتهای برنامه

نقش رسانه هوشمند در آموزش تفکر نقاد انه به نوجوانان را

سواد رسانهای انتقادی در ایران ،پژوهشگران را بر آن داشت تا

بررسی کند ،انجام نگرفته است ،لذا انجام پژوهش حاضر دارای

در راستای بسترسازی مناسب برای برنامه سواد رسانهای انتقادی

اهمیتی قابل توجه است .بنابراین پاسخ به این سوال که الگوی
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نقش رسانه هوشمند کودک و نوجوان مبنی بر آموزش تفکر

و چگونگی این انتقال فراهم میآورد که میتواند برای خانوادهها

نقادانه کدام است؟ هدف این پژوهش میباشد .به منظور پاسخ

راهگشا و کمكکننده باشد .دوم آن که یافتههای به دست آمده

به سوال طرح شده باید به سواالت زیر پاسخ داد.

میتواند اساسی را برای مطالعات آینده در زمینه بررسی عوامل

 -9ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای رسانه هوشمند کودک
مبتنی بر آموزش تفکر نقادانه کدام است؟
 -2وضعیت موجود رسانه هوشمند با توجه به ابعاد ،مولفهها
و شاخصهای احصا شده ،کدام است؟
 -3عوامل موثر در ایجاد رسانه هوشمند مبنی بر آموزش
تفکر نقادانه کدام است؟
 -4نشانگرهای موثر مبنی بر آموزش تفکر نقادانه براساس
نقش رسانه هوشمند کدام است؟
در پژوهش حاضر الگوی پنج سطحی کلنر وشر)200۲( ،
مورد نظر میباشد .در مدل مذکور تفکر درباره پنج مولفه:

 )9آگاهی از مقاصد منفعت طلبانه پیامهای بازاریابان جهت
کسب سود و قدرت ،مخصوصاً آگاهی از خشونت رسانهای و
مصداقهای آن که تولیدکنندگان جهت جذابتر کردن هرچه
بیشتر محصوالت رسانهای مخصوص کودکان همچون گیمها
و انیمیشنها برای کسب سود بیشتر استفاده مینمایند.
 )2آگاهی از تجربه کاربران مختلف (دیدگاهها و پیش زمینه
آنها) در رابطه با یك رسانه،
 )3آگاهی درباره ارزشهای زیربنایی و کلیشههای جنسیتی،
اجتماعی و نژادی برندهای شرکتهای تجاری موجود در
رسانه،
 )4آگاهی از ترفندها و زبان خالق تولید کنندگان رسانه،
 )۲آگاهی از اهداف و دیدگاههای تولیدکنندگان محصوالت
رسانهای به کودکان آموزش داده میشود (کلنر و شر.)200۲ ،
نتایجی که از پژوهش حاضر حاصل میشود در کمك به
دست اندرکاران تربیت نوجوانان و خانوادهها در درک مرحله
نوجوانی دو نقش بنیادی خواهد داشت :اول اینکه مشاوران و
دست اندرکاران حیطه تربیت یك توصیف غنی و عمیق از
تجارب خانوادهها در گذر موفق از مرحله نوجوانی به دست
خواهند آورد؛ و همچنین اطالعاتی را برای خانوادههایی که
نوجوان دارند در مورد عوامل مؤثر در گذر از مرحله نوجوانی

مرتبط با تربیت نوجوانان در فرهنگ ایرانی فراهم آورد .با توجه
به اهمیت و نیاز به آموزش مهارتهاى زندگى به خصوص در
دوران نوجوانى و تأیید آن در بسیارى از مطالعات ،این مطالعه با
هدف تبیین رسانه هوشمند کودک ونوجوان مبنی بر آموزش
تفکر نقادانه انجام خواهد شد.
پیشینه آموزش تفکر نقادانه در رسانهها
بالندگی انسان زاییده آموزشهایی است که در دوران
زندگی کسب کرده است .سطوح یادگیری و شالوده شخصیت
و نظام رفتاری بزرگسالی در دوره کودکی شکل میگیرد و در
دوره نوجوانی به تبلور و پختگی نزدیك میشود .به عبارتی ،ما
دوران صفر تا شش سالگی را بیشتر به چشم دوران مراقبت
مینگریم تا تربیت .خانوادههای ایرانی چون تربیت را بلد نیستند،
بیشتر محبت میکنند و این محبت مسئله بسیار پیچیدهای است
و سبب مسمومیت هیجانی 9در کودکان و نوجوانان میشود ،از
نظر عصب شناسی ،انسانی که به دنیا میآید یك سیستم
هوشمند ارزیابی کننده و انتخابگر دارد (پینکلتون 2و همکاران،
 ،)2093در پژوهشها اثبات شده است که صدایی که توسط
گوشها وارد مغز میشود صداهای هارمونیك در زندگی انسان
بیشتر به نیم کره راست مغز منتقل میشود و صداهای ناهنجار
مانند بوق ماشین به نیم کره چپ منتقل میشود و از همان ابتدا
یك انتخاب پردازش اطالعات در مغز کودک اتفاق میافتد.

کودک باید یاد بگیرد که نقد کردن چیست و این ازهمان سنین
سه سالگی شروع میشود .رسانههای هوشمند یکی از منابع
اصلی آموزش و یادگیری شدهاند .هجمه اخبار و ایدههایی که
از این رسانههای ارتباطی و تعاملی به فرد میرسد ،دیدگاههای
فکری او را شکل میدهد .شاید بتوان گفت که سطوح تفکر
یك فرد که از کودکی شروع میشود ،زاده آموزشهای مستقیم
و غیر مستقیم همین رسانهها است (سپهوند و همکاران،3
.)2092
کودک یا بخش کودکان در رسانهها ،قابلیتها ،توانایی و
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کارکردهای زیادی دارند ،در تلویزیون ،اینترنت و ماهواره،

است در این نوع مغالطه ما به جای نقد گفتهها و استداللهای

هنرمندان با فناوریهای پیشرفته و بهرهگیری از تمام تجارب

فرد ،خود شخص را نقد میکنیم و برای مخالفت با نظر وی به

جهانی و امکانات وسیع صوتی ،بصری و هنری ،کار آموزش و

یکی از خصوصیات فردی او حمله میکنیم .یا از منظر دیگر،

انتقال فرهنگ را انجام میدهند( .بورک )2092 ،4مقصود از تفکر

زمانی که گفتهها و استداللهای فرد را نقد میکنیم این رفتار

نقادانه تصمیمگیری عاقالنه مبنی بر این که چه کاری انجام دهیم

اجتماعی ،نوعی تخریب محسوب میشود (میری ،خرمینژاد،

یا چه باوری داشته باشیم .آموزش تفکر نقادانه به کودکان ،یعنی

 .)9392برای آموزش این شیوههای اندیشیدن باید به سطح

فاصله گرفتن از عقاید و باورهای خود است تا قادر باشند ،انواع

دانش ،توانمندیهای ذهنی و سطح کیفی اندیشه کودکان و

دیگر فکر کردن را یاد بگیرند ،تفکر نقادانه یعنی توانایی نقد تفکر

نوجوانان توجه داشت و الزمه آن نیز فراهم نمودن بستر مناسب

خودمان و این نوع تفکر به معنای خودتنظیمگری ۲و تفکر

برای ذهنهای فعال و پویای آنان است که با رویکردی منتقدانه

مراقبتی 6است و الزمه آن پرسشگری ،جسارت و پایداری

مسائل را مینگرند و با روز آمد کردن نگرشهای خودبه خلق

فکری میباشد (قاضی مرادی .)9393 ،تفکر خالق نیز که دائما

ایدههای نو میپردازند .آشنایی کودکان و نوجوانان با آثار نوابغ

با تغییرات سر و کار دارد با آموزش به کودکان و نوجوانان به

و فعالیتهای علمی ،اجتماعی و .....اندیشمندان و متفکران

وسیله شیوههای خاصی ،قدرت تجسم و واضح کردن مسائل

بزرگ که الگوهای مناسبی از رشد و تعالی روح و فکراند،

را به آنها میدهد (نیگرن و همکاران)2092 ،7

میتواند راهنمای موثری درجهت هدایت نیروهای جسمی و

در واقع یکی از مغالطات شایع مغالطه حمله به شخص

فکری و اصالح ضعفها و تقویت نقاط قوت اندیشه آنان شود.

جدول  -1پیشینه پژوهش
نام
عنوان

ردیف

پژوهشگر
و سال

هدف پژوهش

یافتهها

روش تحقیق

انتشار
تفکر انتقادی ،از نخستین
مراحل زندگی انسان در وی
9

تفکر انتقادی ،کودک و

میترا قیاسی

رسانه

()9390

تعیین تأثیر تفکر انتقادی
بر استفاده بهینه کودکان

شکل میگیرد و میتواند از
مرور متون

از رسانهها

مهمترین عوامل کمك کننده
به کودکان ،برای ایستادگی در
برابر سیل عظیم اطالعات
عرضه شده رسانهها باشد.

تبیین طرح عملیاتی
پرورش مهارت های

واکاوی پرورش

2

مهارتهای سواد

سمیه

رسانهای انتقادی کودکان

کیارسی و

و چگونگی سیر تحول

همکاران

تفکر انتقادی آنها از

()9394

طریق برنامه PC4

سواد رسانه ای انتقادی
کودکان با استفاده از
برنامه آموزش فلسفه
برای کودکان( )P4cو نیز
بررسی و ارائه مدلی
پیشنهادی از تحول تفکر
انتقادی دانش آموزان پسر

20

مشاهده ،مصاحبه و
تهیه چك لیست از

رشد تفکر انتقادی کودکان در

 42دانش آموز پسر

دو حوزه مورد نظر از سواد

مقطع پیش دبستانی و

رسانه ای از طریق

پایههای اول تا پنجم

فرآیندهایی چون محو،

مقطع ابتدایی

تخصیص و انتقال یا گذر در

دبستانهای دولتی

سنین مختلف میافتد.

شهر دزفول
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گروه سنی 6تا29ساله
رسانهها آثار قابل توجهی بر
مخاطبان خود دارند و
کودکان در معرض أثرات
منفی بیشتری هستند.
رسانههای دیداری و
محمد

3

شنیداری به مراتب بیشتر از

حسن

بررسی نقش رسانه در

کودک ،رسانه و ارتباط

عظیمی،

فرایند پرورش کودکان به

متقابل

یونس

عنوان مخاطبین بالقوه و

شکرخواه،

بالفعل رسانه

دیگر رسانه میتواند اثرگذار
مرور متون

باشد .اینترنت با ویژگیهای
خاص خود توانسته جمع
تمام ویژگیهای رسانههای
دیگر را در خود داشته باشد.

()9394

به همین دلیل میتواند
علیرغم فرصتهای بالقوهای
که دارد ،تهدید جدی عصر
حاضر برای کودکان و
نوجوانان باشد.
معلمان به طور کلی تفکر
انتقادی کودکان خردسال را

استراتژیهای موثر برای
آموزش تفکر انتقادی به
4

کودکان از طریق خواندن
کتابهای مصور :مطالعه

بررسی تفکر انتقادی

مصاحبه با  4معلم و

به عنوان قابلیتی برای

شاین لو،

کودکان خردسال و منطق

 22دانشآموز  ۲تا 6

استنباط ،توجیه نظرات ،درک

()2092

آنها و ارائه راهکارهایی

ساله به صورت

پیامهای اصلی در کتابهای

به منظور ارتقا

انفرادی و دوتایی

تصویری و برقراری ارتباط با

موردی در نیوزلند

دانش و تجربیات توصیف
میکنند.
گروه آزمایشی از نظر توانایی

کن چانگ

۲

توسعه مهارت تفکر

وون،

میدانی با استفاده از

انتقادی :تجزیه و تحلیل

آکاپونگ

توسعه و به کارگیری

پرسشنامه ،بر روی

مدل مدیریت یادگیری

سوکامارت،

مدل جدید مدیریت

 69نفر از

جدید برای دبیرستانهای

بونچان

یادگیری تفکر انتقادی

دانشآموزان در قالب

تایلند

سیسان،

 3۲گروه

()2092
اثر بخشی آموزش سواد
رسانه ای بصورت آنالین
6

و مبتنی بر خانواده برای
پیشگیری از سو مصرف
مواد در کودکان

تفکر انتقادی و پیشرفت
تحصیلی دارای امتیازات
باالتری بودند و اعضای آن از
سطح باالیی از عملکرد مدل،
به ویژه با استفاده مربی از
یادگیری توسعه یافته ،راضی
بودند
یك برنامه پیشگیری تحت

تریسی ام
اسکال،

بکارگیری رسانه به

جنیس بی

منظور ارتقای سواد

کوپر

رسانهای و تفکر انتقادی

اسمیت،

مبتنی بر برنامه MLE

میدانی با استفاده از
پرسشنامه ،بر روی
 23خانواده

تارا ان
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وب با استفاده از چارچوب
 MLEو طراحی شده برای
استفاده توسط خانوادهها
میتواند یك مداخله موثر
برای کاهش آزمایش مصرف
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ودرهولد

مواد در کودکان باشد .پس از

()2092

دریافت این برنامه ،والدین
آمادگی بیشتری را برای
تفسیر انتقادی پیامهای
رسانهای در مورد مواد با
فرزندان خود اعالم کردند.

فرمول محاسبه آلفای کرونباخ به شرح زیر است:

روش پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع آمیخته کمی–
کیفی است ،جامعه پژوهش حاضر شامل کودکان  90تا 92
سال و نوجوانان  92تا  94سال میباشد که در سال 9394
الی  9396را در شهر تهران سپری کردهاند .خانوادهها دارای
کودکانی میباشند که از رسانههای هوشمند به صورت
روزمره استفاده میکنند.

پایایی ،معموال به شکل یك ضریب همبستگی با ارزش

روش کمی
در روش کمی با توجه به رعایت تصادفی بودن گزینش

میان دو مجموعه داده بیان میشود .معموال ضرایب  0/7و

کودکان ،محقق از مناطق شمال ،جنوب ،شرق و غرب تهران

باالتر را به عنوان پایایی مناسب میپذیرند .پایایی پرسشنامه

اقدام به مصاحبه و توزیع پرسشنامهها کرده است ،مالکهای

مورد استفاده  0996محاسبه گردید که بسیبار باال محسوب

انتخاب نمونه در پژوهش حاضر عبارت بوده است از:

میشود.

 -9رده سنی مورد نظر پژوهش در دو رده کودکان 90
تا  92سال و نوجوانان  92تا  94سال باشد.

با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع آمیخته کیفی ـ
کمی است ،دادههای حاصل از پرسشنامه با نرمافزار SPSS

 -2بررسی شود که فرزند اول خانواده باشد.

تجزیه و تحلیل شد.

 -3فرد هدف چند زبانه نباشد.

روش کیفی

 -4نوجوانان اختالل روانی یا شخصیتی نداشته باشند.

در تحقیقات کیفی قبل از انجام تحقیق نسبت به تعیین

بدین منظور با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس

تعداد نمونه اقدامی صورت نمیگیرد ،بلکه تعداد نمونهها باید

تعداد  324نفر بر مبنای روش نمونهگیری تصادفی

در حدی باشد که به تبیین و شناخت مسئله مورد نظر کمك

غیراحتمالی انتخاب گردیدند ،که پس از دریافت پرسشنامهها

کند و منجر به اشباع یا اقناع اطالعاتی مورد نظر گردد و در

 372پرسشنامه تکمیل و قابل استفاده بود.

واقع با افزایش تعداد نمونهها دادههای جدیدی حاصل

روایی و پایایی بخش کمی -پرسشنامه:
روایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به تایید
خبرگان رسیده و به منظور تعیین پایایی نیز از ضریب آلفای
کرونباخ به عنوان معیار کالسیك برای سنجش پایایی استفاده
شد .در محاسبه آلفای کرونباخ هر سازه ،تمامیشاخصها با
اهمیت یکسان وارد محاسبات میشوند.

25

نگردد .نمونهگیری تا زمان اشباع دادهها تداوم مییابد.
در پژوهش حاضر نیز ،در بُعد کیفی از بین رویکردهای
متعدد پژوهش کیفی ،رویکرد نظریه داده بنیاد یا گراندد
تئوری 2استفاده شده است .بر خالف روش پژوهشی فرضیه
آزمایی ،رویکرد این نظریه روش پژوهشی مولد فرضیات
است .لذا براساس نظریه داده بنیاد و روش سوال و کاوش
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باز پاسخ 9و نیمه ساختاریافته ،ابتدا سواالت مصاحبه نیمه

به طبقات محوری خود ربط داده شدند تا تبیینهای دقیقتر و

ساختار یافته در مورد طراحی الگوی رسانه هوشمند کودک

کاملتری درباره پدیده ارایه شد .همچنین در کدگذاری

و نوجوان مبنی بر آموزش تفکر نقادانه با توجه به ادبیات

محوری دستههای اولیهای که در کدگذاری باز تشکیل شده

پژوهش تدوین شد .به نحوی که با سواالت تدوین شده

بودند با هم مقایسه و آنهایی که با هم شباهت داشتند حول

بتوان عوامل موثر بر موضوع را شناسایی نمود.

محور مشترکی قرار گرفتند .در نهایت در کدگذاری گزینشی

تحلیل محتوای مصاحبههای انجام شده طی فرایندی منظم

یکپارچه سازی و پاالیش مقولهها انجام شد؛ و یك مقوله به

و در عین حال مداوم از مقایسه دادهها بوده است و برای این

عنوان مقوله مرکزی انتخاب شد و بر محور مقوله مرکزی مدل

کار از فرایند سه مرحلهای کدگذاری باز ،90کدگذاری

مورد نظر طراحی شد.

محوری 99و کدگذاری گزینشی( 92مطابق با رویکرد استراوس

یافتههای پژوهش

و کوربین )93استفاده شد .فرایند کدگذاری دادهها در جریان

در فرایند اجرای پایلوت کودکان و نوجوانان و پس از

گردآوری دادهها بدین شکل به اجرا در آمد .در ابتد فایل

مشاهده انجام بازی هوشمند کلش آف کلنز توسط آنان،

صوتی مصاحبههای ضبط شده به صورت متن درآمد و برای

پرسشهایی با مضامین مهارتهای رویکرد نقادانه ازجمله

کدگذاری باز ،متن مصاحبهها چندین بار خوانده و مفاهیم

تمایل به بازی گروهی یا انفرادی ،برنامهریزی و اشتیاق در حل

اصلی استخراج و به صورت کد ثبت شد و سپس کدهای

مسائل دشوار در حین بازی ،مورد عمق کاوی قرار گرفت:

مشابه در دستههایی قرار گرفتند .در کدگذاری محوری طبقات
جدول  -2توزیع فراوانی تمایل به تنها بازی کردن
متغیر تمایل به تنها بازی کردن در بازی کلش آف کلنز

درصد

تقریبا همیشه

0

اکثر اوقات

0

گاهی اوقات

66/6

به ندرت

0

هیچ وقت

33/3

جمع

900

درمورد این سؤال که آیا بچهها دوست دارند در

یعنی گاهی اوقات را انتخاب کرده اند و  33درصد بیان

بازی کلش آف کلنز تنها بازی کنند 66 ،درصد گزینه سه

داشتهاند که هیچ وقت دوست ندارد به تنهایی بازی کنند.

جدول  -3توزیع فروانی گرایش به بازی گروهی
متغیر گرایش به بازی گروهی در کلش آف کلنز

درصد

تقریبا همیشه

900

اکثر اوقات

0

گاهی اوقات

0

به ندرت

0

هیچ وقت

0

جمع

900
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جدول فوق حکایت از آن دارد که تمام آزمودنیها

دوست دارند عضو گروه شوند و در بازی شرکت کنند.

جدول  -4توزیع فروانی اشتیاق به برنامهریزی در بازی
متغیر اشتیاق به برنامه ریزی در بازی

درصد

تقریبا همیشه

33/3

اکثر اوقات

0

گاهی اوقات

33/3

به ندرت

33/3

هیچ وقت

0

جمع

900

پاسخ بچهها به این سؤال که آیا برای بازی کلش آف

 33درصد گزینه گاهی اوقات را انتخاب کردهاند و

کلنز برنامهریزی میکنند 33 ،درصد به ندرت

 33درصد تقریبا همیشه برای بازی برنامهریزی میکنند.

برنامهریزی میکنند.
جدول  -5توزیع فراوانی یافتن راهحل مناسب برای حل مسأله دشوار در بازی
متغیریافتن راه حل مناسب برای حل مسأله دشوار در بازی

درصد

تقریبا همیشه

66/6

اکثر اوقات

0

گاهی اوقات

33/3

به ندرت

0

هیچ وقت

0

جمع

900

دادههای حاصل از استخراج جدول شماره  4اشاره

مناسبی برای حل مسأله بیابد ،پاسخ تقریبا همیشه را

به این نکته دارد که  66درصد به سؤال وقتی در بازی با

دادهاند و  33درصد گاهی اوقات تالش میکنند که راه

مسأله دشواری روبرو میشوند سعیمیکنند که راه

حل برای مسأله دشوار در بازی کلش آف کلنز بیابند.

جدول  -6توزیع فراوانی مواجهه با مسأله تازه در بازی وکسب اطالعات برای حل آن
متغیر مواجهه با مسأله تازه در بازی وکسب اطالعات برای حل
آن
تقریبا همیشه

33/3

اکثر اوقات

66/6

گاهی اوقات

0

به ندرت

0

هیچ وقت

0

جمع

900

جدول فوق نشان میدهد که  66درصد در مواجهه با مسأله
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درصد

تازه در بازی کلش آف کلنز اکثر اوقات سعی میکنند که
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اطالعات بیشتری کسب کنند تا بتوانند آن مسأله را حل کنند و

مادر در سیستم عصبی به صورت متفاوت پردازش میشود و

 33درصد تقریبا همیشه سعی میکنند باکسب اطالعات و

صدای مکانیکی به گونهای دیگر.

پردازش آن بتواند با مسأله تازهای که در بازی با آن مواجه شده
است آن را حل کنند.

بنابراین سیستم عصبی توانایی پردازش اطالعات را دارد و
تکامل این مهارت باید جدی گرفته شود .زمانی که کودک به سنین

در این پژوهش بنابر ماهیت موضوع مورد مطالعه عالوه بر

باالتری میرسد ،محرکها پیچیدهتر میشوند و سیستم عصبی به

روش کمی از روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده

بلوغ نورونی میرسند یعنی به راحتی میتواند اطالعات را تفکیك

شده است ،هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش رسانه

کند و سازمان بندی فردی کند ،البته به لحاظ جنسی و تفاوتهای

هوشمند در آموزش مهارت تفکر نقادانه به کودکان ونوجوانان

فردی این پردازش اطالعات متفاوت است.

است ،به این منظور پنج پرسش اصلی مورد بررسی قرار گرفت.

اساتید دانشگاه اعتقاد داشتند که از طریق رسانههای

پرسش اول :وضعیت رسانههای هوشمند موجود را در

هوشمند ،پیش آموزشی به کودکان و نوجوانان داده نشده است

آموزش کودک و نوجوان به منظور پردازش اطالعات و

که به لحاظ ذهنی پیامهای دریافتی را فیلتر کنند .در حقیقت به

داشتن رویکرد نقادانه در نسبت با پیامهای دریافت شده،

منظور آن که آنان بتوانند با رویکرد نقادانه با پیامهای دریافتی از

چگونه ارزیابی میکنید؟

این رسانهها مواجه شوند باید یك نگاه با فاصله داشته باشند،

تحلیل دادهها حاکی از آن است که اولین مفهومی که در
کدگذاری باز دادههای مصاحبهها در خصوص وضعیت رسانه

یعنی در صورت یا فرمی از نقد بتوانند فاصلهگذاری کنند ،این
شیوه و مؤلفه قابل آموزش است.

در آموزش تفکر نقادانه به کودکان ونوجوانان ایجاد شد ،آن است

با آموزش مهارت نقد کردن ،باید به کودکان آموزش دهیم

که هرزمان که از کودک صحبت میکنیم باید سیستم عصبی او

که اشتباه ،شك و مکث کنند ،زیرا شك ،سؤال و نقد کردن عامل

را در نظر بگیریم .سیستم عصبی ،یك سیستم هوشمند ،ارزیابی

پیشرفت علم است .پس از چنین فرایندی ،با پردازش اطالعات

کننده ،انتخابگر و عیبیاب است یعنی اطالعاتی که میگیرد

پرسشگری آغاز میشود و این پرسشگری مقدمهای بر ارزیابی

همه را یك جا بررسی نمیکند بلکه آنها را انتخاب میکند.

فعاالنه است .بنابراین رسانهها اگر بتوانند این آرایش اطالعات را

در واقع تصور بر این است که سیستم عصبی فقط گیرنده
میباشد در حالی که براساس تحقیقات دانشگاه هاروارد ،صدای

به شیوهای طراحی کنند که در آن پرسشگری به شیوه سقراطی
باشد این الگو مقدمه ای بر آموزش تفکر نقادانه خواهد بود.

سیستم عصبی
پیش آموزش

انتخابگر
رسانه و رویکرد نقادانه
شک کردن

آغاز پرسشگری

شکل  -1وضعیت رسانه نوین در رویکرد نقادانه و پردازش اطالعات

پرسش دوم :چه ارتباطی بین استفاده از رسانههای هوشمند

در مرحله کدگذاری باز به دست آمد ،گروهی بودند که به

و یادگیری فلسفی ،فکری و خالقانه کودکان ونوجوانان در

یادگیری فلسفی ،فکری و خالقانه اشاره میکردند .با تجمیع

شکلگیری ساختار شخصیتی آنان وجود دارد؟

مفاهیم مربوط به این نوع از یادگیری در یك مقوله سعی در

گروه دیگر از دادههای مرتبط به نقش رسانههای

استخراج ابعاد مختلف آن کردیم .در ابتدا مشاهده شد که

هوشمند در آموزش تفکر نقادانه به کودکان و نوجوانان که

استادان مورد مطالعه دغدغههایی در این زمینه داشتند که
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انباشت اطالعات ،دانش نیست بلکه «حق انتخاب» در این

تمایز قائل شوند و با رویکرد امر متعال بتوانند مسائل واقع را

پروسه بسیار مهم است و با استفاده هدفمند از اطالعات است

مورد نقد قرار دهند ،توجه به ( )p4cیا فبك (فلسفه برای

که اتم مولکولی تفکر نقادانه شکل میگیرد ،بنابراین اگر

کودکان) را ضروری دانستند .یعنی یك رسانه نوین به ویژه

گرانباری اطالعات را نقد نکنیم ،همان اطالعات آسیب

بازیهای دیجیتالی باید به گونهای طراحی شوند که تنها نقش

میرساند.

هدایتگر و تسهیلگر را داشته باشند تا دگراندیشی

اساتید دانشگاه با طرح این پرسش بنیادین که ،چه میزان

رادرکودکان و نوجوانان پرورش دهند .بنابراین برای ایجاد

فضا و پلتفرم جدیدی در رسانههای هوشمند ایجاد شده

اندیشه مفهومی در کودک و نوجوانان نیاز به یك خودآگاهی

است که برای انتقال مفاهیم استفاده شود؟ بر این اعتقاد بودند

است .اما نکته مهم آن است که هنوز ضرورت اندیشیدن

که برای آنکه کودک و نوجوان از طریق این رسانهها بتوانند

مفهومیدر حوزه تعلیم و تربیت مورد پرسش و واکاوی قرار

فلسفی و مفهومی بیاندیشند و بین مسائل واقع و امر متعال

نگرفته است.

خودآگاهی

حق انتخاب
رسانه و یادگیری فلسفی

دگر اندیشی

فلسفهبرای کودکان
شکل  -2رسانه و یادگیری فلسفی ،فکری و خالقانه

پرسش سوم :برای آموزش پرسشگری و جسارت به

آموزش جرأتورزی به کودکان ونوجوانان بود .پس از آن در

کودکان و نوجوانان از طریق رسانههای هوشمند چه

مرحله کدگذاری محوری دادهها در زیر مقوله آموزش

راهکارهایی را پیشنهاد میفرمایید؟

جرأتورزی نهایتا به چهار مقوله اصلی رسیدیم .این چهار

از دیگر مفاهیمیکه در ادامه تحلیل دادهای حاصل از

مقوله شامل رسانه و آموزش برای کودک ،برنامه کودک با خود

مصاحبه اساتید دانشگاه به دست آمد و در طی مرحله

کودک ،ترکیب محتوای بازیهای هوشمند با تجربههای

کدگذاری باز این مفاهیم نیز استخراج و مقولهبندی شد،

انسانی وآشنایی با زندگی بزرگان بود.
برنامه کودک با

رسانه و آموزش

خود کودک

برای کودک
رسانه و آموزش جرأت ورزی
ترکیب بازی هوشمند

آشنایی با زندگی

با تجربههای انسانی

بزرگان

شکل  -3رسانه و آموزش جرأت ورزی و پرسشگری

اساتید بر این باورند که آموزش پرسشگری و جسارت از

داده شود.

خانواده آغاز و در مهدکودکها ادامه مییابد .پرسش کودکان

در رسانهها به دو شیوه میتوان طرح آموزشی داشته باشیم،

بسیار مهم است و اگرچه از دید بزرگان غیرمنطقی به نظر

 -9رسانه و آموزش برای کودک -2 ،برنامه کودک با خود

میرسد اما باید به صورت مناسب به پرسش کودکان پاسخ

کودک ،در آموزش با خود کودک این اهمیت را دارد که با
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مشارکت خود کودک فرایند آموزشی شکل میگیرد و کیفیت

موقعیتهای بحرانی و مخاطره آمیز یك گام به جلو روند.همه

این آموزش بسیار باال خواهد بود .در رسانهها هدف بیشتر

انسانها ترس از آینده دارند ولی برخیها میتوانند بر این ترس

کمیگرایی و پیامدمداری است درحالی که هدف اصلی باید

فائق آیند ،با اینکه پاسخ خیلی از مسائل را انسانها نمیدانند

آموزش جرأتورزی ،پرسشگری و استدالل ورزی باشد تا

اما پرسش و جسارت است که آنان را به جواب میرساند این

کودک و نوجوان به بلوغ ذهنی برسند.

پروسه در داستانها و زندگی بسیاری از شخصیتها حکایت

در طراحی یك رسانه هوشمند به منظورآموزش تفکر

شده است.

نقادانه ضرورت دارد ،کودکان ونوجوانان با زندگی بزرگان آشنا

پرسش چهارم :یک محصول رسانهای یا یک بازی

شوند و این اصل را آنان باید بدانند که کسانی که نقد کردند،

هوشمند در اینکه به تفاوتهای فردی کودک ونوجوان

پیشرفت کردند.

احترام بگذارد واز سیاست یکسان سازی آنان تبعیت نکند،

مطالعه حاضرنشان داد که ،بازیهای هوشمند اهداف

چه مؤلفههایی باید رعایت شود؟

نیستند بلکه ابزارهستند ،اما اگر کودک و نوجوان خود آگاهی

از مفاهیمیکه در کدگذاری باز استخراج شده بود ،احترام

نداشته باشد این ابزار به اهداف تبدیل میشوند ،به عبارت

به تفاوتهای فردی کودکان و نوجوانان بود که در کدگذاری

دیگر همین بازیهای هوشمند میتواند یك شیوه زیست برای
کودکان و نوجوانان تحمیل کنند.
محتوای بازیها نباید از تجربههای انسانی به دور و فقط
مجازی باشند بلکه باید با واقعگرایی در آمیخته باشند .اگر در
بازیهای هوشمند داستان زندگی بزرگان تعریف شود،
کودکان ونوجوانان آموزش میبینند که در مواجهه با

محوری دادهها ،این مفهوم را به عنوان زیر مقوالت مقوله اصلی
نقش رسانه هوشمند در آموزش تفکر نقادانه به کودکان
ونوجوانان طبقهبندی کردیم تا به این طریق ابعاد مختلف این
مفهوم را تبیین نماییم .این مقولهها شامل ارسال پیام مناسب به
دخترها و پسرها ،یکسانسازی نکردن بود.

احترام به تفاوت فردی وکودکان
ارسال پیام مناسب

ونوجوانان

یکسان سازی
نکردن

به دخترها و پسرها

شکل  -4احترام به تفاوتهای فردی و تبعیت نکردن از سیاست یکسان سازی

اساتید دانشگاه بر این باورند که آرایش اطالعات در رسانهها

پرسش پنجم :به منظورمشارکت والدین و معلمان در

باید به گونهای باشد که برای کودکان ونوجوانان دختر و پسر

استفاده درست از رسانههای هوشمند و رمزگشایی و تفسیر

پیام مناسب به آنان داده شود ،یعنی به تفاوتها اهمیت داده شود.

پیامهای دریافتی آنها توسط کودکان و نوجوانان ،چه

برای رسیدن به این مرحله که بتوانیم به تفاوتهای فردی

اندیشهای باید کرد؟

کودکان و نوجوانان احترام بگذاریم باید خود ماهم به مرحله
شعوروآگاهی رسیده باشیم که بدانیم یکسان سازی امر
پسندیدهای نیست ،اگر مردم جامعه را یکسان سازی کنیم ،آن
جامعه ،جامعه وحشتناکی میشود مثل انسان امروز که سعی
میکند هر چه که متفاوت است از بین ببرد و تفاوت را به ابتذال
میکشد .متمایز بودن یعنی به گونهای دیگر جهان را دیدن و
تجربه کردن است.

از مفاهیمیکه درکدگذاری باز استخراج شده بود،
مشارکت والدین و معلمان در استفاده درست از رسانههای
نوین و رمزگشایی و تفسیر پیامهای دریافتی آنها توسط
کودکان و نوجوانان بود که در کدگذاری محوری دادهها ،این
مفهوم را به عنوان زیرمقوالت مقوله اصلی نقش رسانه نوین
درآموزش تفکر نقادانه به کودکان و نوجوانان طبقهبندی کردیم
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تا به این طریق ابعاد مختلف این مفهوم تبیین نماییم .این

والدین و فرزندان ،ارتقای سواد رسانهای والدین ،تعلیم و

مقولهها شامل ،تمرکز بر فرایندمداری آموزش ،رابطه افقی بین

تربیت بر عهده دولت ،بود.

تمرکز برفرایندمداری

رابطه افقی بین

آموزش

والدین و فرزندان
مشارکت والدین ومعلمان در رمز گشایی

ارتقای سواد

تعلیم وتربیت بر

رسانهای والدین

عهده دولت

شکل  -5مشارکت والدین ومعلمان در رمزگشایی و تفسیر پیامهای رسانهای

اساتید دانشگاه با تأکید بر این که والدین باید بدانند ،فرایند

همچنین برخی دیگر از اساتید بر این باورند که ،برای فراهم

یادگیری یك پروسه است ،معتقدند اگر این پروسه در پردازش

آوردن مشارکت همگانی ضرورت دارد که ،آموزش و

اطالعات بررسی شود و مدنظر قرار گیرد یادگیری به صورت

پرورش و آموزش عالی تحت نظر دولت باشد ،چون بخش

بهینه انجام خواهد گرفت .در حوزه آموزش باید تمرکز بر

خصوصی ممکن است آسیب شدیدی به جان و مال مردم

فرایندمداری باشد نه پیامدمداری یعنی در فرایند آموزشی به

بزند .بنابراین دولت به عنوان پاسبان عرصه عمومی الزم است،

راهحلهای متفاوت فکر شود .خانواده باید این را بداند که در

تعلیم و تربیت را به عهده بگیرد.

مراحل آموزشی گاهی کودکان هستند که آنان را تربیت میکنند
یعنی یك رابطه افقی بین والدین و فرزندان وجود دارد.

در مرحله کدگذاری محوری دادهها برای طبقهبندی
مفاهیم مرتبط به عنوان زیر مقوالت مقوله اصلی یعنی آموزش

برخی دیگر از اساتید در مورد مشارکت والدین و معلمان

تفکر نقادانه به کودکان و نوجوانان ،از پنج سؤال مذکوراستفاده

در رمزگشایی پیامهای رسانهای به آموزش و ارتقای سواد

شد و با جستجوی این سؤاالت در دادههای حاصل از

رسانهای ،اطالعاتی -ارتباطی والدین وکودکان ،نوجوانان و

مصاحبهها در مرحله کدگذاری محوری ،مقوالت بدین شیوه

همچنین مشارکت یادگیرندگان در تولید محتواتأکید دارند.

طبقهبندی شدند:

به چه؟

چگونه؟

سیستم عصبی انتخابگر

پردازش اطالعات

شک ومکث کردن کودکان

دگر اندیشی

یادگیری فلسفی

صبراجتماعی

رشد خالقیت

یادگیری مشارکتی

گفتگوی اخالقی و عقالنی

برنامه کودک با خود کودک

آموزش پرسشگری

مشارکت ذهنی

ارسال پیام مناسب به دخترها و پسرها

احترام به تفاوتهای فردی

پرسشگری و جسارت

چند مرحلهای بودن اطالعات

ایجاد موقعیت گیجکننده

رابطه افقی بین والدین و فرزندان

مشارکت معلمان و والدین

چرا؟

کنترل خشم

رسانه

تفکر واگرا

برای هوشمند
شکل  -9طبقهبندی زیرمقوالت آموزش تفکر نقادانه به کودکان ونوجوانان
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چون ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و .....تعمیم داد

نتیجهگیری
در این پژوهش برای اولین بار مؤلفههای آموزش جرأت

وموضوعی برای پژوهشهای آتی باشد .نقطه قوت

ورزی ،پرسشگری و استداللورزی ،مبنای طراحی الگوی

رسانههای هوشمند در بحث یادگیری مشارکتی ،و قدرت

رسانههای هوشمند در آموزش به کودکان و نوجوانان مبنی

تأثیرگذاری بیشتر آنها بر کودکان و نوجوانان است لذا به

بر تفکر نقادانه قرار داده شده است .آموزش به کودکان

این گونه رسانهها پیشنهاد میشودکه با ویژگی ارزیابی کردن

ونوجوانان با رویکرد نقادانه که ازروش کمی و اجرای

مفاهیم و شناخت پدیدهها ،روند حل مسائل را با ریشهیابی

پایلوت و روش کیفی و انجام مصاحبهها که ازطریق

عمیق و تجزیه و تحلیل کردن آنها برای کودکان ونوجوانان

کدگذاری احصا گردید ،شامل سیستم عصبی انتخابگر،

تشریح کند و توانایی ایجاد روحیه جستجوگری و انگیزه

یادگیری فلسفی ،یادگیری مشارکتی و تجربه محور ،احترام

مسألهیابی و حل آن را در یادگیرندگان به وجود آورد و

به تفاوتهای فردی و مشارکت والدین و معلمان بود.

مهمترین نتیجه آموزشی حاصل از تفکرنقادانه به ایجاد

یافتههای این پژوهش را میتوان به دیگر حوزههای آموزشی

قدرت بیان و فن نقادی کمك میکند و تحمل درک
دیدگاههای مخالف را در آنان به وجود میآورد.

شکل  -11مؤلفههای آموزش تفکر نقادانه

الگوی جامع رسانههای نوین کودک ونوجوان مبنی بر

و تجربه محور ،احترام به تفاوتهای فردی و مشارکت

آموزش تفکر نقادانه

والدین و معلمان به عنوان هسته اصلی و پایه الگو قرار گرفتند

هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه الگویی در

(هسته مرکزی در نگاره  )2در سیستم عصبی انتخابگر ،ماباید

خصوص رسانههای نوین کودک و نوجوان مبنی برآموزش

نگاهی مجدد به مغز انسان داشته باشیم ،رشد سامانه عصبی

تفکر نقادانه بود .الگویی که با به کارگیری آن رسانههای نوین

کودک در شرایط فیزیولوژیك نیاز به محرکهای حسی-

عملکرد بهتری در آموزش به مخاطبان کودک و نوجوان

حرکتی ،هیجانی -عاطفی دارد و توانایی پرازش اطالعات آن

داشته باشند.

باید مورد عمقکاوی قرار گیرد ،در یادگیری فلسفی و در

برای دستیابی به این الگو در قدم اول ابعاد ،مؤلفهها و

طراحی محصول رسانهای الزم است تولید کننده کودک را

شاخصهای رسانه نوین کودک ونوجوان مبنی بر آموزش

در موقعیت جدید وگیج کننده قرار دهد که این به معنای

تفکر نقادانه (سوأل اول) احصا گردید .این مؤلفهها شامل

برهم خوردن تعادل کودک است و براساس مؤلفهیادگیری

سیستم عصبی انتخابگر ،یادگیری فلسفی ،یادگیری مشارکتی

مشارکتی ،فرایندهای یادگیری و یاددهی وقتی مؤثر هستند
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که به صورت مشارکتی و همآموزی صورت گیرد و در

شکلگیری انواع حافظه ،یادگیری و سازمانبندی رفتار فردی

شاخص احترام به تفاوتهای فردی ضروری است برای

و میان فردی با کیفیت انعطافپذیری سامانه عصبی همراه

کودکان و نوجوانان دختر و پسر پیام مناسب آنان از طریق

است و غیر از مکانیسمهای ژنتیکی ،تأثیر محیط عامل

رسانههای نوین ارسال شود و مشارکت والدین و معلمان در

مهمی میباشد .اگر مغز اجتماعی رشد کند ارتباطات فردی

رمزگشایی پیامهای رسانهای به عنوان مؤلفه آخر در فرایند

امکانپذیر میشود.

یادگیری مبنی بر این است که باید رابطه تعاملی بین والدین

در نهایت ادعای ما در تعیین نشانگرهای مؤثر مبنی بر

و معلمان با کودکان و نوجوانان برقرار باشد یعنی نقش

آموزش تفکر نقادانه براساس نقش رسانه نوین چنین است

آموزش دهنده و فراگیرنده در حال تغییر باشد.

(سوأل چهارم) :با توجه به این که رسانههای نوین یکی از

بعد دیگری که الگو ارائه شده بدان میپردازد ،وضعیت

منابع اصلی آموزش و یادگیری شدهاند .هجمه اخبار و

موجود رسانه نوین با توجه به ابعاد ،مولفهها و شاخصهای

ایدههایی که از این رسانههای ارتباطی و تعاملی به کودکان

احصا شده است (سوأل دوم) .با توجه به اینکه کودکان و

و نوجوانان میرسد ،دیدگاههای فکری او را شکل میدهد

نوجوانان عالقه بسیاری به بازیهای دیجیتالی دارند ،به این

لذا به منظور پروش مهارتهای تفکر نقادانه و ارتقاء سطح

نتیجه رسیدیم که الزم است پیش آموزشی به آنان داده شود

هوشیاری و آگاهیآنان نسبت به رسانهها ،ضروری است با

که به لحاظ ذهنی پیامهای دریافتی را فیلتر کنند .در حقیقت

استناد بر مؤلفههای سیستم عصبی انتخابگر ،یادگیری فلسفی،

به منظور آن که کودکان و نوجوان بتوانند با رویکرد نقادانه با

یادگیری مشارکتی و تجربه محور ،احترام به تفاوتهای

پیامهای دریافتی از رسانههای نوین مواجه شوند باید یك

فردی و مشارکت والدین و معلمان به نشانگرهای مؤثر مبنی

نگاه با فاصله داشته باشند ،یعنی در صورت یا فرمی از نقد

بر آموزش تفکر نقادانه از جمله ،مکث کردن و شك کردن،

بتوانند فاصلهگذاری کنند ،این شیوه و مؤلفه قابل آموزش

پرسشگری و جرأتورزی ،گفتگوی اخالقی و عقالنی،

است و دیگر آن که رسانهها اگر بتوانند این آرایش اطالعات

مشارکت ذهنی و همبستگی کودکان ،دگراندیشی (پرسش از

را به شیوهای طراحی کنند که در آن پرسشگری

باورها) ،تفکر واگرا ،کنترل خشم و افزایش صبر اجتماعی

واستداللورزی باشد ،این الگو مقدمهای بر آموزش تفکر

رسید .رسانههای نوین برای دستیابی به عملکر بهینه در

نقادانه خواهد بود.

آموزش تفکر نقادانه به کودکان و نوجوانان؛ باید تعاملی مؤثر

براساس یافتههای پژوهش ،عوامل موثردر ایجاد رسانه

با آنان داشته باشد ،به طریقی که رسانهها به دو شیوه میتوانند

نوین مبنی بر آموزش تفکر نقادانه (سوأل سوم) ،شامل انتقال

طرح آموزشی داشته باشند -9 ،رسانه و آموزش برای کودک،

محرکهای حس -حرکتی ،هیجانی -عاطفی به کودکان و

 -2برنامه کودک با خود کودک ،در آموزش با خود کودک

نوجوانان از طریق رسانههای نوین است .سامانه عصبی

این اهمیت را دارد که با مشارکت خود کودک فرایند آموزشی

کودک توانایی پردازش اطالعات در شبکههای عصبی مغز

شکل میگیرد و کیفیت این آموزش بسیار باال خواهد بود.

را دارد .تفکر نقادانه یا خود تنظیمگری ،برای تعادل،
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نقش رسانه هوشمندکودک و نوجوان درآموزش تفکر نقادانه

بازیهای هوشمند (پیش فکر)
محرک (حسی ،حرکتی ،هیجانی،
عاطفی)
سیستم عصبی
تکامل مهارت در پردازش اطالعات

آغاز پرسشگری
آموزش تفکر نقادانه

سیستم عصبی

یادگیری فلسفی

یادگیری مشارکتی و

احترام به تفاوتهای

مشارکت والدین و

تجربه محور

فردی

معلمان

شک و مکث

پرسشگری و

کردن

جسارت

صبر اجتماعی

تفکر واگرا

شیوه آموزش تفکر نقادانه

برنامه کودک با خود کودک

رسانه و آموزش برای کودک

شکل  -11الگوی جامع رسانه هوشمند کودک و نوجوان مبنی بر آموزش تفکر نقادانه

ی ( .)9394واکاوی پرورش مهارتهای سواد رسانهای

فهرست منابع
عظیمی ،م ،شکرخواه ،ی ( .)9394کودک ،رسانه و

انتقادی کودکان و چگونگی سیر تحول تفکر انتقادی آنها

ارتباط متقابل ،علوم و فنون مدیریت اطالعات زمستان

از طریق برنامه  ،P4Cکنفرانس ملی روانشناسی و علوم

 - 9394شماره .9

تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شادگان ،دوره 2

قاضی مرادی ،ح ( .)9393درآمدی بر تفکر انتقادی،
نشر اختران ،مرکز توسعه صنایع فرهنگی و خالق.
قیاسی ،م ( .)9390تفکر انتقادی ،کودک و رسانه،
فصلنامه کودک ،نوجوان و رسانه ،دوره جدید ،سال اول،
شماره 9و  ،2پاییز و زمستان .9390
کیارسی ،س ،قائدی ،ی ،ضرغامی ،س ،منصوریان،

میری ،ج ،خرمینژاد ،م ( .)9392بازخوانی انتقادی
سیاست گذاریهای آموزشی در ایران معاصر ،انتشارات
نقد فرهنگ.
نظری ،م ( .)9397مرگ مدرسه؟ گفتارهای انتقادی
در آموزش و پرورش ایران ،انتشارت مشق شب.
and
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