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اثربخشی به کارگیری زبان امکان معلمان بر پرورش سوادهای 

چندگانه دانش آموزان

مقدمه: یكی از وظایف مهم نظام آموزشی اتخاذ سیاست های مناسب برای 
پرورش سوادهای چندگانه در جهت ارتقا شاخص های رفاه اجتماعی دانش آموزان 
است. در شرایط فعلی نظام آموزشی كشور، شاهد آموزش به زبان و گفتار معمولی 
معلمان هستیم. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر زبان امكان معلمان بر پرورش 

سوادهای چندگانه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی انجام شده است.
روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با 
گروه كنترل نابرابر بوده است. از جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع 
ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان علی آباد كتول 40 نفر نمونه در قالب دو گروه 
آزمایش و كنترل به روش چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از 

پرسشنامه محقق ساخته استفاده  شده است.
یافته ها: میزان به كارگیری زبان امكان در گروه آزمایش باعث افزایش سوادهای 
چندگانه دانش آموزان در مقایسه با روش سنتی در گروه كنترل می شود. میزان 
سواد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانش آموزان آموزش دیده با زبان امكان به طور 
معنی داری باالتر از دانش آموزان با روش سنتی است ولی تفاوت بین میزان سواد 

اطالعاتی و رسانه ای دانش آموزان دو گروه معنی دار نبوده است.
بحث: با فراهم كردن فرصت پداگوژی انتقادی مبتنی بر زبان امكان رشته های 
مجزا فروریخته و با خلق دانش بین رشته ای اشكال جدید دانش ایجاد شد. معلمان با 
به كارگیری زبان امكان برنامه های درسی را به نحوی تدوین كردند كه منابع فرهنگی 
كه دانش آموزان خود به مدرسه آوردند را به حساب آورده، نظم و سازمان دادند؛ 

به طوری كه در قبال اقداماتشان فكورانه برخورد كردند.
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Short Abstract
One of the important tasks of the educational system is 
to adopt appropriate policies for the nurturing of mul-
tiple literacies in order to improve the students` social 
welfare indicators. In the current situation of the coun-
try’s educational system, we are witnessing teaching 
through ordinary language and speech of teachers. The 
purpose of the present study was to investigate the pos-
sible effect of teachers’ language of possibility on the 
nurturing of primary students (6th grade) multiple litera-
ciesThe research methodology was quasi-experimental 
with pre-test and post-test design with control group. 
Among sixth grade female students of Aliabad Katoul, 
who were the statistical population, 40 students were se-
lected using multi-stage random sampling. The findings 
of the study showed that there is a significant difference 
between the amount of multiple literacies of trained stu-
dents with the language of possibility and the students 
using the traditional method; however, there was no sig-
nificant difference between the level of information and 
media literacy of the two groups.By using the language 
of possibility, teachers could codify the curricula to an 
extent that the cultural resources that students brought 
to school be accounted and organized so that they acted 
wisely against their actions.
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Extended Abstract

Introduction: One of the important tasks of the educational system is to adopt ap-
propriate policies to promote multiple literacies in order to improve students’ so-
cial welfare. Achieving social welfare requires nurturing citizens who are literate. 
The development and prosperity of any society without the development of mul-
tiple literacies is not possible as a basis; therefore, the strategy of the country’s ed-
ucation system should be focused on promoting the multiple literacies among stu-
dents. Given that the educational environment is based on cultural, administrative, 
political, technological, and educational complexities, it is essential for the teacher 
to understand and direct them in a profound way in their practice and experience in 
order to be able to act on its assumptions as an active and responsible intervention-
ist in this regard. In the current condition of the country’s educational system, we 
are witnessing the usual language and speech training of teachers. What can have 
a profound effect on students is “language of possibility”. This concept has been 
introduced with features such as ‘uncertainty’, ‘possible states’,’ possible worlds’ 
and ‘probabilities’ in specialized sources. In the language of possibility words and 
combinations such as are likely, may, perhaps, etc. are used. Through language of 
possibility questions are raised that demonstrate the feasibility and can help spread 
the truth. The purpose of the present study was to investigate the effect of teachers’ 
language of possibility on the nurturing of primary students (6th grade) multiple 
literacies. In other words, the use of language of possibility as a central theme in 
the “education-centered approach”, which is the ultimate goal of the fundamen-
tal reform document of education, is that the setting for its use by teachers and 
students should be one of the goals of education throughout the curriculum, and 
attempts should be made to apply it in curricula.
Method: The research methodology was quasi-experimental with pre-test and 
post-test design with control group. All the sixth grade female students of Aliabad 
Katol (a city in Golestan province) who were enrolled in the academic year of 
2018-2019 constitute the statistical population of this study and there were 457 
students based on the statistics of Aliabad city education. A sample of 40 students 
was selected through multi-stage sampling from the all sixth grade female students 
in Aliabad. For this purpose, from all the primary schools (7 schools), 2 schools 
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(girls’ schools of Qods and Mehr) were randomly selected. In order to prevent the 
effect of educational interventions for the experimental group in the control group, 
in the next step it was decided to randomly assign one school to be the experimen-
tal group and the other one  to be the control group. Finally, from the experimental 
group, 20 sixth grade female students were selected randomly as the experimental 
group, and from the control group, 20 sixth grade female students were randomly 
selected as the control group. The mean age of the experimental group was 11 
years and 6 months, and the mean age of the control group was 11 years and 5 
months, with a standard deviation of 1 month. 
Findings: The use of language of possibility in the experimental group increases 
the students’ multiple literacy compared to the traditional method in the control 
group. The social, cultural, and political literacy of the language of possibility-
educated students was significantly higher than that of the traditional students, but 
the difference between the information literacy and media literacy of the students 
in the two groups was not significant. There was a significant difference between 
the rate of multiple literacy of students who were educated in social studies with 
the language of possibility of teachers and students who were trained in traditional 
speech, and those who were educated in the language of possibility were more 
likely to have multiple literacy. There is a significant difference between the level 
of cultural literacy of students who are trained in language of possibility and those 
who are trained in the usual way. The  language of possibility-educated students 
were found to be able to have a higher cultural literacy. There is also a significant 
difference between the level of cultural literacy of students who are trained in lan-
guage of possibility and those who are trained in the traditional way, and the lan-
guage of possibility-educated students were able to have a higher social literacy. 
There is a significant difference between the level of political literacy of students 
who are trained in language of possibility and those who are trained in the usual 
way, and the language of possibility-educated students were able to have a higher 
political literacy. There is not a significant difference between the level of informa-
tion literacy of students who are trained in language of possibility and those who 
are trained in the usual way. There is not a significant difference between the level 
of media literacy of students who are trained in language of possibility and those 
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who are trained in the usual way.
Discussion: The findings of this study showed that students who were trained in 
language of possibility were more successful in multiple literacies than the stu-
dents who were trained in the usual way. In other words, the language of possibility 
of teachers in teaching has fostered the multiple literacies of sixth grade students. 
By providing the opportunity for critical pedagogy of language of possibility, the 
possibility of separate disciplines collapsed and new forms of knowledge were 
created by the creation of interdisciplinary knowledge. By using language of pos-
sibility, teachers developed curriculum in a way that the cultural resources that 
their students brought to school was accounted so that they thoughtfully acted 
on their actions. Curriculum development stakeholders, Farhangian University 
campus centers, initial and in-service teaching for new teachers, and departments 
on the usefulness of language teaching and the use of language of possibility for 
academic faculty, teachers and lecturers are required tomake more efforts in this 
regard.
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مقدمه
از  یكی  به عنوان  و  دارد  گذشته  از  متفاوت  مفهومی  امروز،  دنیای  در  تربیت  و  تعلیم 
شاخص های اصلی رفاه اجتماعی در نظر گرفته می شود )مسعود اصل، 2009(. گفتمان مسلط 
رفاه اجتماعی تا دهه های اخیر مسائل مادی بوده است )حامد، 2012(. با تحول اساسی در 
این گفتمان، محورهای اصلی تغییر نمود و رفاه اجتماعی به مجموعه اقدامات و خدمات 
گوناگون آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جهت ارضا نیازهای افراد و گروه های 
جامعه اطالق می شود )هزارجریبی و صفری شالی، 2012(. دستیابی به رفاه اجتماعی مستلزم 
هر  در  رفاه  ایجاد  و  توسعه  باشند.  برخوردار  مفید  سواد  از  كه  است  شهروندانی  پرورش 
جامعه ای بدون توسعه سوادهای چندگانه، به عنوان زیربنا امكان پذیر نیست بر همین اساس؛ 
استراتژی نظام آموزشی كشور باید در راستای ارتقای سوادهای چندگانه دانش آموزان باشد. 
با توجه به اینكه محیط آموزشی بر بستری از پیچیدگیهای فرهنگی، اداری، سیاسی، فناوری 
آنها،  برای درک و هدایت  لزوما  و آموزشی قرارگرفته است )سواین1 و همكاران، 2018( 
معلم به ناچار باید با ژرف اندیشی در عمل و تجربیات خود ایفای نقش كند تا بتواند به مدد 

مفروضات آن به عنوان یك مداخله گر فعال و مسئول دراین باره عمل كند )ساكی، 2016(.
و  دوتا3  تری2، 2004؛  و  )كرک  است  اثربخش  مدارس  ایجاد  مؤلفه های  از  یكی  معلم 
همكاران، 2015؛ سایلینز4، 2004؛ هوئر5، 2005؛ لیت وود6 و همكارانش، 2006؛ سوسا و 
روچا7، 2019(. با عنایت به این امر مهم، معلم به عنوان یك منبع انسانی ارزشمند، از داراییهای 
سازمان و مهم ترین مزیت رقابتی و كمیاب ترین منبع، در اقتصاد دانش محور محسوب می شود 
)بل كورت8 و همكاران، 2008(. یكی از مفاهیم موردمطالعه در ارتباط با این منبع انسانی 

1. Swain  2. Krik and Terry  3. Duta
4. Silins  5. Hoerr   6. Leithwood
7. Sousa and Rocha 8. Belcourt
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ارزشمند كه می تواند تأثیرگذاری شگرفی روی دانش آموزان داشته باشد، »زبان امكان1« است. 
این مفهوم با ویژگیهایی همچون »عاری از قطعیت بودن2«، »حالت های ممكن3«، »جهان های 
ممكن4« و »احتماالت5« در منابع تخصصی معرفی شده است. در زبان امكان از كلماتی چون 
سؤاالتی  امكان  زبان  به واسطه  می شود.  استفاده  احتماال،  شاید،  است،  ممكن  دارد،  احتمال 
مطرح می شود كه امكان پذیر بودن را نشان می دهد و به كمك آن می توان حقیقت6 را گسترش 
داد )تیلور و فرانسیس7، 1996(. اسپیر و كوستا8 )2018( بیان می كنند: زبان امكان در كالس 
درس به ایجاد یك فرض جدید منتهی می شود. پنج سؤال مورداشاره در زبان امكان عبارتند 
از: چه می شود اگر؟ چگونه می تواند؟ چطور...؟ خوب نیست اگر؟ چه كسی دیگر؟ افعال 
بسیار دیگری وجود دارد كه احتماالً از طریق تخیل و اكتشاف امكان پذیر است و به آنچه در 
باال اشاره شد مربوط می شود )پنی9 و همكاران، 2006(. مثال: شما گفتید نمی توانید این كار 
را انجام دهید. آیا سعی كردید؟ بسیاری دیگر می توانند این كار را انجام دهند. شاید شما هم 

همین طور، می دانید فكر می كنم ممكن است؟ اگر ما بتوانیم این ... را بكنیم چه؟
كوشان10 )2013( در توضیح مفهوم زبان امكان مطرح می كند زبان امكان به گونه ای در 
یك متن شعری نشانه می شود كه می تواند با مخاطب خود فراتر از همه داده ها عمل كند. به 
واژه ها چنان شخصیت شیئی نشانه بودن می بخشد كه یك عنصر ساده و ملموس و عینی، 
آرام به سوی یك عنصر ذهنی كشیده می شود. یعنی مسائل عینی از طریق جایگاه زبان امكان، 

ذهنی می شوند.
و  زبان  از  استفاده  امكان، چگونگی  به عنوان  زبان  از  منظور  باور شكری11 )2016(،  به 
كنار هم قرار دادن نشانه هاست و نه فقط زبان به عنوان وسیله. وسیله ای است در خدمت 

1. language of possibility  2. uncertain  3. possible modes
4. possible worlds   5. probabilities  6. fact
7. Taylor and Francis  8. Spear and Costa  9. Penny
10. Koshan   11. Shokri

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16308915
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می شود.  معین  متن  اندیشه  و  مضمون  درهم آمیختگی  با  كه  درونی  هدف  یا  خود  امكان 
ژیرو1 )1999(، از منظری دیگر، مفهوم زبان امكان را، زبانی مطرح می كند كه به معلمان و 
دانش آموزان اجازه می دهد به چیزی فراتر از وضع فعلی و موجود فكر كنند. در مورد امور 
غیرقابل بیان، صحبت كنند )فریر2، 1993( و روابط اجتماعی خارج از شكل و تركیب قدرت 
را تصور كنند )فریر، 1989(. معلمان و دانش آموزان را قادر می سازد بین واقعیت به عنوان 
حقیقت3 و هستیها به عنوان امكان4 تمایز قائل شوند )فتحی واجارگاه، 1396( و به تغییر امید 
داشته باشند )لگو5، 2018(. معلمانی كه بتوان به آنها تفكر انتقادی را آموخت )فریر، 1993( 
تا بتوانند خود را در سرگذشت زندگی شان درک كنند )ژیرو، 2001( و مسئولیت اخالقی 
و اجتماعی را در نقش معلمی خود و در هنگام پرداختن به نقد و اندیشه های تحول یابنده 

برعهده بگیرند )ژیرو، 1997؛ اپل6، 1998(.
بنیادین آموزش وپرورش جهت  از اهداف سند تحول  امكان  به نظر نویسندگان، مقوله 
بودن  چندساحتی  است.  مانده  مغفول  اجرا  در  كه  است  موردنظر  شایستگیهای  به  رسیدن 
رویكرد تعلیم و تربیت، منطق فازی حاكم )از-تا(، رویكرد تعاملی )ارائه و دریافت(، درک 
تا  دادن  نشان  از  هدایت  معلمان،  و  دانش آموزان  مشاركت  علمی،  لذت  با  توأم  موقعیت 
رساندن، از نشانه های آن در سند است كه بر اساس آن مقوله هدف نویسی باید باز گذاشته 

شود.
دیگر  سوی  از  معلمان7«  معمولی  »گفتار  و  یكسو  از  معلمان«  امكان  »زبان  میان  تمیز   
ضرورتی انكارناپذیر است. هایدگر8 )1999( اشاره می كند، معلمان گفتار معمولی را برای 
گریز از مسائل مهم و جدی به كار می برند. از نظر اسمیت9 )1983( بسیاری از فعالیتهای 

1. Giroux    2. Freire  3. reability as a fact
4. existences as a possibility  5. Leggo  6. Apple
7. Ordinary Teachers’ Speech  8. Hidegger 9. Smith
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آموزشی از همین گونه زبان استفاده می كنند. به زعم شریل و پامال1 )1998( زبان امكان یك 
ظرفیت و قابلیت ارجمند به جای مطلق صحبت كردن است. فرضیه ها را به چالش كشیدن و 

دانش آموزان را از تفكر محدود خود بیرون آوردن است.
 باید از مطلق گویی پرهیز كرد )پنی و همكاران، 2006(. معلمان فرصتهای مطلق را رد 
كنند و بگویند چرا نه؟ و سپس اعتراض خود را مطرح كنند، در این صورت آنها فرصتی 
فراهم می كنند كه دانش آموزان آنچه اتفاق افتاده است را انكار كنند )لگو، 2018(. این تولید 
امكانها ابزاری خالق است كه موجب طوفان مغزی می شود )شریل و پامال، 1998؛ ایگان2، 
2006(. مطلق انگاری یك آفت در فضای ذهنی معلم و دانش آموز است )مگاردپین3، 2011(، 
همان گونه كه كانت4 می گوید: »ذهن ما اشیا را بر ادراک خود منطبق می سازد«. ما همواره 
كلی سازیهای غلط  علم،  آفات  از  یكی  اصوالً  و  كنیم  كلی سازی  امور،  از  دلمان می خواهد 
كلی  امور  به ساختن  روانی عالقه مند  ازنظر  معلمان  كه  است  این  استنتاج  این  دلیل  است. 
هستند. گرچه ممكن است به این ایده نقدهایی هم وارد باشد اما این یك واقعیت است كه 
كلی سازی از امور به راحتی قابل تحقق نیست )مگاردپین، 2011؛ شریل و پامال، 1998؛ پنی 

و همكاران، 2006؛ لگو، 2004(.
كلی5 )2016( و تیلور و فرانسیس )1996( بیان می كنند با احراز احتمال، شما از كودكان 
می خواهید در مورد چیزهایی كه سریعًا با مطلق گویی از ذهن اخراج شده اند یا شاید هرگز 
در مورد آن فكر نكرده اند، فكر كنند. این كار می تواند ابتدا با مقاومت اولیه روبه رو شود ولی 

كم كم راه روشنی برای اجرا در كالس درس باز می شود.
انجام  را  كار  این  باید  شما  همه  كه  است  این گونه  معلمان  معمولی  گفتار  درحالی كه 

دهید، آیا این نیست؟ باید این باشد )اسواربریك6، 2011(، منظور این است كه فقط یك چیز 

1. Cheryl and Pamela  2. Egan  3. Megardpin
4. Kant    5. Kelly  6. Warbrick
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می تواند درست باشد. درصورتی كه چیزهای دیگری هم می تواند درست باشد )لگو، 2015(. 
از  عبارتند  كه  داریم  حمل ونقل  برای  راه  سه  ما  می كند  بیان  معمولی  گفتار  با  معلم  مثال 
حمل ونقل هوایی، آبی و زمینی؛ یعنی دانش آموزان شما یاد بگیرید كه ما سه نوع راه داریم. 
ولی در گفتار به شیوه زبان امكان معلم می گوید: سه نوع از راههای حمل ونقل در جهان 
شناخته شده اند و ممكن است راههای دیگری هم وجود داشته باشد. در اینجا دانش آموز 
به تفكر واداشته می شود كه چه راههای دیگری ممكن است وجود داشته باشد. حال آنكه 
زبان امكان فاصله گرفتن از واقعیت برای نیل به مراتب برتر وجودی )مایر و لگو1، 2009؛ 
فرانسیس و تیلور، 1996( یا خلق واقعیتهای تازه در ساحت های گوناگون تربیتی است كه در 
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش به نام های ساحت اعتقادی، عبادی و اخالقی، زیستی و 
بدنی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفه ای، علمی و فناورانه و هنری و زیبایی شناختی 

معرفی شده اند )سند تحول بنیادین آموزش وپرورش،2011(.
نكته جالب دیگر اینكه به نظر می رسد بتوان گفت در دوران ابتدایی »زبان امكان« است 
كه می تواند به عنوان یك واقعیت موردتوجه و استفاده برنامه ریزان درسی و مربیان این دوره 
قرار گیرد. چراكه این سنین معرف ظرفیت فاصله گرفتن از واقعیت یا دیدن حقایق و معانی 
فراتر از واقعیتهای محسوس و ملموس با حالتهای ممكن بسیار است. دانش آموزان اگر با 
زبان امكان معلمان آموزش نبینند در مطلق گرایی خواهند ماند تا جایی كه همه چیز و همه كس 

و همه سخنان و همه یافته ها را با مطلقی كه در ذهن دارند می سنجند.
نظریه »ذهن پرورش یافته« )ایگان، 1997( را می توان به عنوان مبنای نظری مناسب برای 
ابتدایی  امكان در دوره  زبان  به واسطه  به ظرفیت تخیل )مهرمحمدی، 2010(  عطف توجه 

مورداستفاده قرارداد. وی در این نظریه، مراحل پرورش ذهن و توانمندیهای آن را به شكل 
متفاوتی تبیین كرده و در این تبیین برای تخیل در دوره كودكی و به تبع آن دورههای بعدی 

1. Meyer and Leggo



اثربخشیبهکارگیریزبانامکانمعلمانبرپرورشسوادهایچندگانهدانشآموزان
The Effect of Teachers` Language of Possibility on the Nurturing ....

261      

جایگاه ویژه ای قائل می شود؛ كه به زعم نویسندگان، زبان امكان در این مسیر بسیار كارساز 
است. او تصریح می كند كه گرچه در هر یك از مراحل پنج گانه تحول ابزارهای شناختی1 
انسان متفاوت است و همین تفاوت مبنای تمایز میان مراحل تحول است، لیكن در نیل به 
مراحل باالتر و توانمندیهای بعدی، ذهن از تمسك به ابزارهای شناختی مراحل ماقبل، مانند 
تخیل، بی نیاز نمی شود. وی چنین تصوری را به همان اندازه نابجا و نادرست می داند كه گفته 
شود یك جامعه بی سواد پس از آشنا شدن با خواندن و نوشتن، استفاده از وسایل برقراری 
ارتباط شفاهی كه متعلق به مرحله قبلی بوده است را كنار می گذارد. مراحل پنج گانه تحول 

قابلیتهای ذهن و ابزارهای شناختی در این نظریه با عبارات زیر معرفی شده اند:
فهم بدنی )تنی( یا ماقبل زبانی2 كه محصول كاربرد بدن و حواس بوده و متعلق به سنین 

صفرتا حدود دوسالگی است.
فهم اسطوره ای3 كه محصول كاربرد زبان شفاهی و اتكا به داستان، شعر )وزن و قافیه( 

بوده و متعلق به سنین دو تا حدود هشت سالگی است.
فهم عاشقانه4 كه محصول كاربرد زبان مكتوب بوده و متعلق به سنین حدود هشت  تا 

پانزده سالگی است.
حدود  سنین  به  متعلق  و  بوده  نظریه  و  انتزاعیات  به  اتكا  محصول  كه  فلسفی5  فهم 

پانزده سالگی به بعد است.
فهم منعطف و موقت6 كه محصول اتكا به انعطاف زبانی برای اهداف ارتباطی پیچیده 

است. حدود سنی خاصی برای نیل به این مرتبه مطرح نشده است.
ابزار  یا  ظرفیت  تصور،  و  تخیل  یادشده،  سطوح  از  یك  هر  از  ارائه شده  تعریف  طبق 
بعد  دوره های  در  و  است  عاشقانه«  »فهم  و  اسطوره ای«  »فهم  دوره های  در  غالب  شناختی 
1. cognitive tools   2. somatic understanding
3. mythic understanding  4. romantic understanding
5. philosophic understanding  6. ironic understanding
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همراه با ظرفیتها یا ابزارهایی مانند منطق و استدالل حضور خود را در ذهن تداوم می بخشد 
امكان در كالس درس دوره  به كارگیری زبان  این مهم محصول  )مهر محمدی، 2010(؛ و 

ابتدایی خواهد بود.
به اعتقاد دواین هیوبنر1، معلم نگهبان و خدمتگزار زبان است )هیوبنر، 1969(. به نظر وی 
هنگامی كه تدریس می كنیم در حقیقت اكثراً از طریق زبان، ما با دانش آموزان در كالس درس 
هستیم و زندگی می كنیم، بنابراین نقطه آغازین در آموزش مبتنی بر زبان امكان عبارت است 
از آموزش دانش آموزان برای اینكه آنها را قادر كند محتوای ملموسی را درک كنند و سپس 
آن را در قالب تصوری كه می تواند احساسات را منتقل كند شكل دهند )برودی2، 1988؛ 
فتحی واجارگاه، 2016(. برودی بر این باور است كه پرورش فكر و ذهن یا همان تولید، 
تجزیه وتحلیل یا تركیب مفاهیم مستلزم پرورش تخیل است. چنین تفسیری می تواند منشأ 

رفع محدودیتها و پیدایش تحوالت مهمی در تعلیم و تربیت دوره كودكی شود.
مقوله زبان امكان به عنوان یك ظرفیت باید موضوع پرورش و رشد قرار گیرد تا زمینه 
دستیابی به آموزش پویاتر، مولدتر، رضایت بخش تر وتوام با شادابی و موفقیت بیشتر برای 
دانش آموزان فراهم شود. به دیگر سخن استفاده از زبان امكان به عنوان یك موضوع اساسی 
در »رویكرد تربیت محور« كه هدف نهایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش هست، مطرح 
است كه زمینه سازی برای كاربرد آن توسط معلمان و دانش آموزان باید ازجمله اهداف تعلیم 
و تربیت در كلیه دوره های تحصیلی باشد و برنامه های درسی باید در به كارگیری آن اهتمام 
ورزند. اكنون دالیل توجیه كننده این مدعا یا حكمت این حكم تعلیم و تربیتی را به اختصار 

بررسی می كنیم.

نخست اینكه برنامه درسی آن چیزی است كه دانش آموز در حقیقت تجربه می كند )اپل3، 
1. Hubner
2. Broudy
3. Apple
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1992(. درک و فهم برنامه درسی در عرصه ها، متنها و گفتمانهای متفاوتی صورت می پذیرد 
)ویلیس1، 2001(. فهم برنامه درسی در یك بستر، متن، عرصه و گفتمان معین، هویت متفاوتی 

به برنامه درسی می بخشد )فتحی واجارگاه، 2016(.
متن در برداشت های جدید نه تنها یك نوشته بلكه تا حد بیشتری به واقعیتها و بسترهای 
برنامه درسی  در  متن  یا  بستر  از  هنگامی كه   .)1980 تنر2،  و  )تنر  می شود  اطالق  اجتماعی 
صحبت می كنیم همان گفتمان است. این بیان تا حد زیادی بیانگر نقش و اهمیت زبان در 
برداشت پساساختارگرایانه است و هم ازاین روست كه باور بر آن است كه باید برنامه درسی 
در بسترها و زمینه های مختلف با هویتهای متفاوت فهمیده شود )پاینار3 و همكاران، 1995(. 
شامل  و  بوده  متن  و  زمینه  به  وابسته  كه  است  رشته ای  برنامه درسی  روشن تر  عبارت  به 
مجموعه ای از مباحثات است كه در بسترهای مختلف باید مورد تفسیر و تعبیر قرار گیرد 

)مك الرن4، 2006،1996(.
مك الرن )2006( و اپل )1991( بیان می كنند، برنامه درسی امری سیاسی است، ازاین رو 
تالش دارند تا این حقیقت بنیادی را گوش زد كنند كه درک جامع و كامل برنامه درسی تنها 
)اپل، 1991(. جدا كردن  امكان پذیر است  به زمینه ها و بسترهای دربرگیرنده آن  با عنایت 
برنامه درسی از بسترهایش كه معموالً چندگانه و پیچیده هستند و تالش برای فهم آن بدون 

توجه به این زمینه ها تالشی بیهوده و عبث است )كورنبلت5، 1988(.
از  متن سیاسی  به عنوان یك  برنامه درسی  فهم  برای  پژوهشی  تالشهای  در سال 1985 
نظریه های بازتولید و مقاومت به سمت مسائل مرتبط با عمل سیاسی و پداگوژیكی تغییر 
مسیر داد. این تغییر از نظریه مقاومت به سؤاالت مرتبط با سواد، هنرها وپداگوژی تحول یابنده 

یا انتقادی در آثار ژیرو كاماًل آشكار بود )فتحی واجارگاه، 2016؛ مك الرن، 2005(.

1. Willis   2. Tanner and Tanner  3. Pinar
4. Mclaren  5. Cornbleth
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ژیرو )1989( اشاره می كند در زبان برنامه درسی زبان امكان ضروری است. شناسایی و 
تأكید بر این ساحت تربیتی جزء شاهكارهای صاحب نظران برنامه درسی و اصحاب تعلیم و 
تربیت است و مربیان باید بیشتر مبدل به روشنفكران در حال تغییر تبدیل شوند تا تكنسینهای 

ماهر )آرنوویتس1 و ژیرو، 1985(.
آرنوویتس و ژیرو )1991( و ژیرو )1981( در همین راستا برای زبان امكان كه هم راستا 
با پداگوژی انتقادی و تحول یابنده است در مطالعات سیاسی برنامه درسی جایگاه رفیعی قائل 
شده اند و پرورش آن در نظامهای آموزشی مورد تأكید قرارگرفته است. این ازآن روست كه 
این تغییر بر عاملیت معلمان و دانش آموزان تأكید می كند و موجی جدید در مطالعات سیاسی 
برنامه درسی ایجاد كرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه توجه به این ساحت تربیتی در نظام 
تعلیم و تربیت مبتنی بر پداگوژی انتقادی یك ره آورد ممتاز مطالعات سیاسی برنامه درسی 

است.
دومین موضوع حائز اهمیت در دفاع از به كارگیری زبان امكان در نظام تعلیم و تربیت، 
»رهایی از بانكداری آموزشی« است. فریر2 )1988( شرایطی را توصیف می كند كه تقریبًا در 
اكثر كالسهای درس وجود دارد، شرایطی كه او از آن تحت عنوان بانكداری آموزشی یاد 
می كند. در این معنا، معلم در هر جلسه، مطالبی را نزد دانش آموز به ذخیره می گذارد كه باید 
توسط دانش آموز دریافت، حفظ و بازگویی شود درست مانند بانكها كه افراد با افتتاح حساب 
بانكی، در هر بار مراجعه مقدار مشخصی پول در حساب شخصی خود پس انداز می كنند. 
وظیفه بانكدار، نگهداری و بازپس دهی پول سپرده شده در زمان مورد انتظار، وظیفه ای مقبول 
و انتظار است. در تشبیه چنین فرایندی است كه پائولو فریر می گوید: دانش آموز تنها وظیفه 

شدن  درگیر  و  استفاده  هرگونه  و  دارد  برعهده  را  بازپس دهی  و  حفظ  نگهداری  دریافت، 

1. Arnowitz
2. Freire
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بادانش به امانت سپرده شده، ممنوع است. هرچقدر كه آنها بیشتر در مطالب داده شده درگیر 
شوند، مبالغ پول موردنظر كه به آنها برای نگه داری داده شده بیشتر باشد، آنها كمتر به درک 
و فهم، آگاهی، هشیاری و تفسیر اطالعات می پردازند و بیشتر مشغول نگهداری و حفظ و 
بازپس دهی خواهند بود. دیگر فرصتی برای مداخله، فهم و تغییر آنچه به آنها داده شده وجود 
ندارد )فریر، 1996(. این الگو از خالقیت جلوگیری كرده در مقابل گفتگو و مفاهیم مقاومت 

می كند و اساسًا رویكردی جزمی است.
فریر )1997( تأكید می كند، در گستره روش مبتنی بر زبان امكان، محتوای برنامه درسی 
در  پول  وجه  همانند  را  اطالعاتی  تكه های  كه  تحمیلی  امری  و  معلم  طرف  از  هدیه  یك 
بانك به دانش آموزان سپرده شود نیست، بلكه سازمان دهی، تلخیص و تدوین و بیان مجدد 
چیزهایی به افراد است كه آنها می خواهند بیشتر در موردشان بدانند. دیالوگ، فرایند دادوستد 
ایده ها با شریك شدن در عقاید است. شما نمی توانید گفتگو كنید و درعین حال برای تحمیل 
عقاید خود به دیگران تالش كنید. شما می توانید درباره عقاید خود و دیدگاه های دیگران 

بحث كنید )فتحی و اجارگاه، 2016(.
سومین مقوله قابل استناد در این زمینه به نسبت گسست ناپذیر و ارتباط تنگاتنگ زبان 
امكان با »خالقیت« بازمی گردد خالقیت بالتردید به عنوان یكی از مهم ترین اهداف تعلیم و 
تربیت در جهان امروز مطرح است )ایگان، 2006( و دارای نقش ویژه ای در ارتقاء كیفیت 
زیست بشر است )مهرمحمدی، 2010(. توجه به این هدف از دیگر دالیلی است كه بر پایه 
آن می توان به جایگاه حقیقی زبان امكان در پداگوژی انتقادی در نظام های تعلیم و تربیت پی 
برد. آنچه نقش واقعی مدارس امروز را تشكیل داده، نوعی فهم و درک عمیق انتقادی توأم 
با خالقیت نیست )ایگان، 2003(، بلكه تنها محلی برای نگهداری دانش آموزان است، محلی 
كه به والدین كمك می كند تا برای چندساعتی به فكر مراقبت فرزندانشان نباشند، مدارس 
امروزی بیشتر انبارها و پاركینگ های شبانه روزی اند تا مكان هایی برای یادگیری )اپل، 1998(.
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رگ و هوپ1 )2005( تأكید می كنند مدارس باید به دانش آموزان فرصت دهند تا ضمن 
ایده های  بروز  و  تجزیه وتحلیل  به  نسبت  مختلف،  عرصه های  در  تفاوت ها  به  ارج گذاری 
تا  كنند  باید تالش  امكان  زبان  از  بهره گیری  با  ازنظر ژیرو )1996( معلمان  كنند.  اقدام  نو 
دانش آموزان برای رهایی از چنین سلطه ای در كالس درس آماده شوند و این مستلزم آماده 
از  فرهنگی  بازتولید،  گفتمان  او  نظر  از  است.  منتقد  و  فعال  به عنوان شهروندان  آنان  شدن 
ارمغان آورده است،  از یأس را در كالس درس برای دانش آموزان، به  ناامیدی و گفتمانی 
در عوض باید به فلسفه امكان و پداگوژی انتقادی با هدف پرورش خالقیت دانش آموزان 
اندیشید )ژیرو، 1996(. توجه به صدای )نظر( دانش آموزان در تربیت انتقادی نقش مهمی را 
ایفا می كند ژیرو و مك الرن )1992، 1994( بر این باورند كه صدای دانش آموزان به واسطه 
فقدان زمینه بروز در نطفه خفه می شود و یا اینكه توصیف می كند كه چگونه افراد به واسطه 
ترس و یا فقدان آگاهی از امكاناتی كه در زبان ها و تجربیات مختلف برای ابراز نظر و تغییر 

وضع موجود وجود دارد سكوت پیشه می كنند و به تبع آن خالقیت زاییده نمی شود.
ژیرو )1993( مصرانه از معلمان می خواهد تا نقش هایی را كه موجب تغییر و دگرگونی 
باید  دانسته ها،  صرف  انتقال  به جای  آنها  گیرند.  عهده  بر  را  می شود  اجتماعی  و  سیاسی 

بازاندیشی و تفكر انتقادی جهت ایجاد خالقیت را در دانش آموزان پرورش دهند.
امكان  زبان  كارگیری  به  از ضرورت  دفاع  در جهت  كه  آخرین موضوعی  و  چهارمین 
دانش آموزان  چندگانه  سواد  پرورش  مقوله  با  امكان  زبان  نسبت  می گیرد  قرار  موردتوجه 
ژیرو  دارد.  فراوان  تأكید  چندگانه2  سوادهای  پرورش  اهمیت  بر  انتقادی  پداگوژی  است. 
)1996( و اپل )1998( معتقدند كاربرد زبان امكان در پداگوژی انتقادی، سواد اجتماعی را 
در بچه ها پرورش می دهد كه كاربرد فرهنگی و انتقادی نیز دارد. در این برداشت، ما نیاز 

1. Roge and Hope
2. multiple literacy
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به سوادهایی داریم كه هم اهمیت تفاوت های فرهنگی و هم اهمیت افراد را در ارتباط با 
مرزهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اطالعاتی و سیاسی موردتوجه و تأكید قرار دهد )فتحی 
واجارگاه، 2016(. مربیان و دانش آموزان نیاز به آن نوع سوادی دارند كه افراد را قادر كنند 
زندگی  كه  فیلم  و  تلویزیون  عمومی،  رسانه های  طریق  از  كه  را  الكترونیكی  فناوری های 
انجام چنین  انتقادی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند. برای  روزمره را شكل می دهند به طور 
اینجا  باید به طور كامل مدارس و برنامه های درسی مورد تجدیدنظر قرار گیرند. در  كاری 

مدارس در شكل گیری هویت دانش آموزان نیز نقش مهمی پیدا می كند )گرامت1، 1988(.
پس همان طور كه اشاره شد یكی از مفاهیم موردمطالعه در ارتباط با مقوله زبان امكان 
معلمان، پرورش سواد چندگانه در دانش آموزان است. در عصر كنونی معنی سنتی سواد كه 
عبارت بود از توانایی خواندن و نوشتن دچار تغییر شده و در جامعه مبتنی بر دانایی واژه 
)بنی هاشمی و همكاران،  قرار می گیرد  توانمندی مورداستفاده  توان و  به جای  اغلب  سواد 
2017(. امروزه  شاهد مفهوم چندسوادی هستیم. سواد در مفهوم جدید را می توان مجموعه 
مهارت های موردنیاز یك شخص برای زندگی روزمره جهت رسیدن به رفاه اجتماعی تعریف 
كرد )خلیلی و همكاران، 2017(. امروزه بیش از 34 نوع سواد مفید معرفی شده اند از میان 
سالمتی  اقتصادی،  رسانه ای،  اطالعاتی،  اجتماعی،  سیاسی،  فرهنگی،  سواد  به  می توان  آنها 
و... اشاره كرد )ببران و خدایوردی، 2011(. با توجه به اینكه نظام آموزشی باید نیروهایی 
را تربیت كند كه در دنیای پیچیده موجود توانمند باشد لذا محقق پنج مورد از سوادهای 

چندگانه را كه نزدیكی بیشتری با آموزش در مدرسه دارند را انتخاب كرده است.
سواد فرهنگی2: سواد فرهنگی شناخت یك فرد از پیشینه و تاریخ جامعه خود و جامعه 
سرمایه ها،  انواع  گفتمان ها،  انواع  جهانی شناخت  جغرافیای  و  خود  جغرافیای  جهانی، 

1. Grumet
2. cultural literacy
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واكنش  و  فرهنگی  نشانه های  شناخت  و  اجتماعی  مناسبات  موجود،  فرهنگی  ارزش های 
سواد  دارای  دانش آموز  برای   .)2012 همكاران،  و  )حمیدی  است  آن  به  شایسته  و  بایسته 
تصویر  یك  صرفا  پیرامون  محیط  در  زیست محیطی  هشدارهای  مانند  نشانه هایی  فرهنگی 
خاموش نیست بلكه هشداری برای تنظیم رفتارهای فرد با محیط است )جانسون1، 2014(. 
در جامعه مبتنی بر دانایی باید برای سواد فرهنگی دانش آموزان آن جامعه هزینه كرد. چراكه 
دانش آموزان به عنوان شهروندان دارای سواد فرهنگی، جنگلها را نگهداری می كنند، آبها را 
آلوده نمی كنند، خشونتهای فردی و اجتماعی را كاهش می دهند. راههای گفت وگو و ارتباط 

با همدیگر را بهتر پیدا می كنند )كندوگان2، 2011(.
سواد اجتماعی3: عبارت است از آگاهیهای افراد برای مشاركت و تصمیم گیری و عمل 
آگاهانه و شهروندی فعال، مسئولیت پذیر و آگاه نسبت به وضع اجتماعی خود شدن است 

)نیلی و همكاران، 2014(.
برای  موردنیاز  مهارتهای  كسب  برای  افراد  آگاهیهای  از  است  عبارت  سیاسی4:  سواد 
مشاركت فعاالنه در فرایند بازسازی، اصالح و بهبود جامعه خویش )گاتمن، 1989(. انتقال 

ارزشهای سیاسی از نسلی به نسل دیگر و شهروندی فعال و آگاه شدن )كاس5، 2015(.
سواد اطالعاتی6: عبارت است از توانایی تشخیص نیاز اطالعات، راهبردهایی برای تعیین 
جایگاه اطالعات، توانایی پیدا كردن و دسترسی به اطالعات، توانایی مقایسه ارزیابی اطالعات 
به دست آمده )سعادت طلب و بالش، 2017(، از منابع مختلف، سازماندهی، كاربرد و تبادل 
اطالعات برای دیگران در راههای مناسب و موقعیتهای متناسب و توانایی برای تركیب و 
ساختن اطالعات برای ایجاد دانش جدید )یادگارزاده و همكاران، 2007(. سواد اطالعاتی 

عنصر اصلی و مؤثر یادگیری مادام العمر است و شامل سواد كتابخانه ای، سواد پژوهشی و 

1. Johnson  2. Kandogan  3. social literacy
4. political literacy  5. Kus   6. information literacy
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مهارت های تفكر و انتقادی است )فیلیپس و همكاران1، 2018(. از طرفی تحقق یادگیرندگان 
عصر  دانش آموزان  ماست.  آموزش وپرورش  نظام  محوری  مأموریت  رسالت  مادام العمر، 
اطالعات باید بیاموزند كه به جای انباشت حقایق در ذهن، چگونه بیندیشند، تصمیم بگیرند و 
درباره امور قضاوت كنند. این امر تغییر بنیادین در نظام های آموزشی زمان حاضر را می طلبد 

)استنگر2، 2009(.
توانایی دسترسی،  به  كه  یادگیری است  قابل  مهارتهای  از  سواد رسانه ای3: مجموعه ای 
تجزیه وتحلیل و ایجاد انواع پیامهای رسانه ای اشاره دارد و یك مهارت ضروری در دنیای 
امروزی به شمار می رود )بنی هاشمی و همكاران، 2017(. برای حركت در محیط رسانه ای 
پیچیده امروز باید قادر به درک بهتر پیامهای رسانه ای باشیم افراد، با سواد رسانه ای قادر به 
رادیو،  اینستاگرام(،  )تلگرام،  موبایل  تلویزیون،  محتوای  در  موجود  پیچیده  پیام های  كشف 
روزنامه ها، مجالت، كتابها، بیلبوردهای تبلیغاتی، اینترنت و سایر رسانه های مستقل خواهند 
شد )مینگویا4 و همكاران، 2019( آنها هم چنین می توانند رسانه های خود را ایجاد كرده و 
در شكل گیری فرهنگ رسانه ای مشاركت فعاالنه داشته باشند، این امر سبب می شود افراد از 
حالت مصرفی خارج شده، از رسانه ها به صورت هوشمندانه ای بهره مند شوند. هدف سواد 
نظام  در  است.  دانش آموزان  به  رسانه  برنامه های  كنترل  قدرت  دادن  مدرسه،  در  رسانه ای 
آموزشی ما و با توجه به هوشمندسازی مدارس و با توجه به اینكه دنیای فناوری اطالعات 
مسائل آموزشی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. اهداف آموزشی سواد رسانه ای 
مثل آگاه سازی و كاهش تأثیر منفی رسانه ها بر عامه مخاطبان و به ویژه دانش آموزان ضرورت 

پیدا می كند )حسینی پاكدهی و شبیری، 2017(.

داد. الیلی5  پرورش  می توان  را  كه سوادهای چندگانه  داده اند  نشان  زیادی  پژوهشهای 

1. Phillips  2. Stanger  3. media literacy
4. Mingoia  5. Lily
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)2017(، ببران و خدایوردی زاده )2011(، واورا1 )2018(، منتظر )2007(، نیلی و همكاران 
 ،)2015( كاس   ،)2017( همكاران  و  بنی هاشمی   ،)2016( بالش  و  سعادت طلب   ،)2014(
فیلیپس و همكاران )2018( و بسیاری دیگر در پژوهشهای خود در یافته اند كه سوادهای 
چندگانه در تركیب عناصر اصلی خود یعنی سواد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اطالعاتی و 
برای  یافته است. تالش پژوهشگر  افزایش  رسانه ای تحت تأثیر آموزش و نحوه اجرای آن 
یافتن پژوهشی درباره تأثیر زبان امكان معلمان بر پرورش سوادهای چندگانه دانش آموزان، 
نتیجه ای در پی نداشت و می توان گفت اكثر قریب به اتفاق پژوهشهای انجام شده در این 
انواع سوادها  بر  آموزش  تأثیر  یا  و  دانش آموزان  میزان سوادهای چندگانه  خصوص، روی 
متمركز شده است. اجرای این پژوهش با بررسی تأثیر زبان امكان معلمان بر پرورش سواد 

چندگانه در میان دانش آموزان، یكی از جنبه های نوآورانه این تحقیق است.
چندگانه  سوادهای  پرورش  به  آموزشی  نظام  در  پژوهشها،  از  برخی  نتایج  اساس  بر 
فراگیران توجه چندانی نمی شود در صورتی كه باید از سالهای آغازین دوره ابتدایی شروع 
شود )مهرمحمدی، 1995(. چراكه دوره ابتدایی یكی از مهم ترین سال های پرورش سوادهای 
چندگانه در دانش آموزان است. ازاین رو این دوره و پایه ششم برای اجرای پژوهش انتخاب 
شده است. سرانجام هدف عمده آموزش مطالعات اجتماعی آگاه كردن دانش آموزان از نظم 
آگاهانه  و  كنند  فكر  منطقی  كه  مؤثر  فعال،  شهروند  ویژگی های  انتقادی،  تفكر  اجتماعی، 
تصمیم بگیرند. ازاین رو هم زبان امكان معلمان و هم درس مطالعات اجتماعی به باور برخی 
پژوهشگران به گونه ای هستند كه بیش از سایر دروس و عوامل دیگر با پرورش سوادهای 
چندگانه ارتباط دارند. بر این اساس و با توجه به مبانی نظری مطرح شده، پژوهش حاضر 
پرورش سوادهای چندگانه  بر  معلمان  امكان  زبان  آیا  این سؤال است كه  به  پاسخ  پی  در 

دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر علی آباد كتول تأثیر دارد؟

1. Wawra
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روش
روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه كنترل نابرابر 

است و مطالعه از نوع مداخله یك سر كور بوده است.
جامعه آماری: كلیه دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان 
این  آماری  جامعه  بودند،  تحصیل  به  شاغل   97-98 تحصیلی  سال  در  كه  كتول  علی آباد 
پژوهش را تشكیل می دهند كه بر اساس آمار آموزش وپرورش شهرستان علی آباد تعداد آنها 

457 نفر بود.
كلیه  بین  از  چندمرحله ای  از روش  استفاده  با  نفر   40 به حجم  نمونه ای  نمونه:  حجم 
دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان علی آباد انتخاب شد. 
مدرسه   2 مدرسه(،   7( ابتدایی  مقطع  دخترانه  مدارس  كلیه  بین  از  ابتدا  منظور  این  برای 
)مدارس دخترانه قدس و مهر( به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اینكه از تأثیر 
به  بعد  برای گروه آزمایش در گروه كنترل جلوگیری شود، در مرحله  مداخالت آموزشی 
صورت تصادفی ساده مشخص شد كه 1 مدرسه به گروه آزمایش و 1 مدرسه به گروه كنترل 
اختصاص یابد. در نهایت از مدرسه گروه آزمایش 20 دانش آموز دختر پایه ششم به صورت 
تصادفی ساده به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند و از مدرسه گروه كنترل 20 دانش آموز 
دختر پایه ششم به طور تصادفی ساده به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند. میانگین سنی گروه 
آزمایش 11 سال و 6 ماه و میانگین سنی گروه كنترل 11 سال و 5 ماه، با انحراف معیار 1 

ماه بود.
روش و ابزار پژوهش: در پژوهش حاضر از هر دو روش كتابخانه ای و میدانی جهت 
گردآوری داده ها استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته سنجش سواد چندگانه ازجمله 
ابزارهایی بوده است كه جهت گردآوری داده های میدانی مورداستفاده قرار گرفته است؛ كه 
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شامل 5 مؤلفه سواد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اطالعاتی و رسانه ای بود. ایـن پرسشنامه 5 
مؤلفه سواد چندگانه را با 25 گویه، سنجیده است. به منظور بررسی روایی این ابزار از روایی 
محتوایی استفاده شد. پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصان علوم تربیتی كه در این زمینه 
صاحب نظر بودند موردبررسی قرار گرفت و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامه تأیید 
شد. ضریب توافق كاپا برای روایی محتوایی 0/8 درصد به دست آمد كه شاخص باالتر از 
0/75 را كسب كرد. برای بررسی پایایی از آلفای كرونباخ استفاده شد. آلفای كرونباخ كل 
0/89 به دست آمد. برای بعد سواد فرهنگی 0/95، سواد اجتماعی 0/85، سواد سیاسی 0/91، 
ابزار  باالی  پایایی  از  سواد اطالعاتی 0/89 و سواد رسانه ای 0/85، به دست آمد كه نشان 
داشت. قبل از اجرای آزمایش ابتدا، بسته آموزشی زبان امكان طراحی و جهت رواسازی در 
اختیار ده تن از صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار گرفت. بسته آموزشی زبان امكان جهت 
دارد،  احتمال  كلمات  از  معلم  استفاده  اول:  گام  از:  عبارتند  كه  است  گام  پنج  دارای  اجرا 
ممكن است، شاید، احتماال در تدریس، گام دوم: از دانش آموزان خواسته شد پاسخ دهند اگر 
احتمال دارد؟ چگونه؟ اگر ممكن است چگونه؟ معلم در این گام به دانش آموزان اجازه داد 
به چیزی فراتر از وضع فعلی و موجود فكر كنند و در مورد امور غیرقابل بیان صحبت كنند. 
گام سوم: از شاگردان خواسته شد مرتبط با موضوع درس در مورد روابط اجتماعی خارج 
از شكل و تركیب قدرت، تصور كنند. گام چهارم: معلم دانش آموزان را ترغیب نمود بین 
واقعیت به عنوان حقیقت و هستی به عنوان امكان تمایز قائل شوند. گام پنجم: مرحله ایجاد 
بینش جدید و تفكر انتقادی در دانش آموزان است و از آنان خواسته شد به نقد موضوع درسی 

از منظرهای گوناگون بپردازند.
روش اجرای پژوهش: با هماهنگی مسئوالن ذی ربط، پیش آزمون به تعداد دانش آموزان 
نمونه آماری تكثیر و آزمون در شرایط یكسانی در دو گروه اجرا شد. سپس آموزش درس 
مطالعات اجتماعی با استفاده از زبان امكان در یك دوره 5 جلسه ای )60 دقیقه( هر هفته یك 
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جلسه، به معلم گروه آزمایش، آموزش داده شد. معلم گروه آزمایش با استفاده از زبان امكان 
و طرح درس تدوین شده برای درس مطالعات اجتماعی در طی 8 جلسه 50 دقیقه ای در هر 
هفته یك جلسه، اقدام به تدریس بخش های 1 تا 6 كتاب مطالعات اجتماعی با استفاده از 

زبان امكان كرد.

جدول )2( محتوای جلسات زبان امکان

شماره 
تکالیف داخل جلسه و خانگیشرح جلساتجلسات

اول
- معرفی دوستی
- آموزش آداب 

دوستی

- اجرای اگر احتمال دارد با آدمهای متفاوت ازجمله فضایی 
دوست شد چگونه؟

- تصوركردن امور غیرقابل بیان در مورد دوستی
-ترغیب به فكر كردن به چیزی فراتر از دوستی موجود و 

معمولی
-ترغیب به ایجاد تمایز بین واقعیت دوستی و دوست یابی و 

حقیقت دوستی و دوست یابی به عنوان امكان های متفاوت

دوم

- آموزش 
تصمیم گیری چیست؟

- آموزش چگونه 
تصمیم بگیریم؟

-آگاهی تصور كردن روابط اجتماعی خارج از شكل و 
تركیب قدرت برای تصمیم گیری

- آگاهی از حالت های ممكن تصمیم گیری
-آگاهی و تصور وضع فراتر از وضع فعلی و موجود برای 

تصمیم گیری

سوم

- كشاورزی در ایران
- عوامل مؤثر بر 

كشاورزی
- محصوالت 

كشاورزی

- این موارد تنها عوامل مؤثر بر كشاورزی نیستند چه عوامل 
دیگر ممكنی مؤثر بر

 كشاورزی می توانند باشند؟
- چه محصوالت كشاورزی دیگری خارج از وضع فعلی 

موجود می تواند به وجود آید؟
ترغیب دانش آموزان به عنوان اینكه عالم هستی یك امكان 

است برای به وجود آمدن
 حالت های ممكن محصوالت متفاوت كشاورزی
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شماره 
تکالیف داخل جلسه و خانگیشرح جلساتجلسات

چهارم

-ایران و منابع انرژی
- آموزش طالی سیاه

- آموزش چگونه 
انرژی را بهتر مصرف 

كنیم

- تصور كردن آگاهانه در مورد منابع انرژی و اینكه آن موارد 
تنها منابع انرژی نیستند

ممكن است منابع انرژی دیگر وجود داشته باشد یا وجود آید
- آگاهی از رویدادهای خارج از وضع موجود مصرف انرژی
- تصور تمایز بین واقعیت طالی سیاه و حقیقت آن به عنوان 

امكان
- ایجاد بینش جدید و نقد در مورد چه منابع انرژی دیگری 

ممكن است وجود داشته باشد و ما كشف نكردیم و 
می توانیم كشف كنیم.

ترغیب دانش آموزان به عنوان اینكه عالم هستی یك امكان 
است برای به وجود آمدن منابع انرژی دیگر

پنجم

- شكوفایی علوم و 
فنون پس از ظهور 

اسالم
- اسالم

- پیشرفت های علمی 
مسلمانان

-چه عواملی موجب 
گسترش علوم و فنون 
در دوره اسالمی شد؟

- تصور اینكه چه پیشرفت های ممكن دیگری می توانست به 
وجود آید؟

- ترغیب دانش آموزان به تصور عوامل ممكن مؤثر بر 
پیشرفت

-در فراتر از وضع فعلی و موجود چه پیشرفتهایی ممكن 
است؟

-ترغیب دانش آموزان به عنوان اینكه عالم هستی یك امكان 
است برای به وجود آمدن حالتهای ممكن پیشرفت

ششم

- سفری به اصفهان
- اصفهان نصف 

جهان
- چرا فرهنگ و هنر 
در دوره صفویه رشد 

كرد؟

- ممكن است چه فنون و هنرهای دیگر برای معماری وجود 
داشته باشد؟

-چه شهر دیگری ممكن است مثل اصفهان  به وجود آید؟
- آگاهی از امور غیرقابل بیانی كه دانش آموزان بیان كرده اند.
- ترغیب دانش آموزان به عنوان اینكه عالم هستی یك امكان 

است
 برای به وجود آمدن حالتهای ممكن شهری
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معلم گروه كنترل با گفتار معمول خود به تدریس مشغول بود. پس از سپری شدن دوره 
آموزش با استفاده از زبان امكان مجددا آزمون سنجش میزان سوادهای چندگانه در هر دو 
كالس به اجرا در آمد. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از آمار 
توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، نمودار و درصد بهره گیری شد. برای آزمون 

فرضیه های این پژوهش از تحلیل كوواریانس )ANCOVA( استفاده شد.

یافته ها
میانگین سوادهای چندگانه و مؤلفه های تشكیل دهنده آن در گروه های  در جدول )1( 
كنترل و آزمایش در پس آزمون نشان داده شده است. نتایج حاكی از آن است كه میانگین گروه 
آزمایش در پس آزمون سوادهای چندگانه و مؤلفه های آن شامل سواد فرهنگی، اجتماعی، 
اندازه  باالتر است. مقدار  كنترل  میانگین گروه  با  مقایسه  سیاسی، اطالعاتی و رسانه ای در 
اثر برای سوادهای چندگانه 1/50 است و نشان می دهد كه بیش از 91 درصد دانش آموزان 
گروه آزمایش كه به واسطه زبان امكان آموزش دیده اند دارای نمراتی باالتر از گروه كنترل در 
سوادهای چندگانه هستند. این مقدار برای مؤلفه های سواد فرهنگی، سواد اجتماعی، سواد 
سیاسی، سواد اطالعاتی، سواد رسانه ای به ترتیب برابر 0/97، 0/79، 0/79، 0/57، 0/57 است 
و نشان دهنده آن است كه به ترتیب 79، 77، 77، 72، 72 درصد دانش آموزان گروه آزمایش 
كه با زبان امكان آموزش دیده اند در مؤلفه های سوادهای چندگانه نمراتی باالتر در مقایسه با 

گروه كنترل كسب كرده اند.
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جدول )2( میانگین سواد چندگانه و مؤلفه های آن در پیش آزمون و پس آزمون

 تعدادگروهمتغیرها
آزمودنی

 میانگین
پیش آزمون

 میانگین
پس آزمون

SDES

سواد 
چندگانه

20161/93160/4933/74كنترل
1/50

20174/44211/7830/40آزمایش

سواد 
فرهنگی

2045/4342/9315/59كنترل
0/97

2038/5158/4412/38آزمایش

سواد 
اجتماعی

207983/0534/35كنترل
0/79

2080/93110/5321/01آزمایش

سواد 
سیاسی

207983/0534/35كنترل
0/79

2080/93110/5321/01آزمایش

سواد 
اطالعاتی

2020/8718/717/80كنترل
0/57

2024/6423/385/176آزمایش

سواد 
رسانه ای

2016/8415/766/07كنترل
0/57

2020/3219/34/9آزمایش
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فرضیه اول: بین میزان سوادهای چندگانه دانش آموزان آموزش دیده با زبان امكان و معمولی 
خطی  رابطه  مفروضه  وجود  مستلزم  كوواریانس  تحلیل  آزمون  اجرای  دارد.  وجود  تفاوت 
بین متغیرهاست. رابطه خطی بین متغیر وابسته در گروه های كنترل و آزمایش در پس آزمون 
سوادهای چندگانه نشان دهنده وجود رابطه هم خطی است. یكی دیگر از مفروضه های استفاده 
از تحلیل كوواریانس، همگنی رگرسیون متغیرهای كمكی و وابسته است. داده های جدول )2( 
حاكی از همگنی رگرسیون دو متغیر كمكی و وابسته است. بر اساس داده های سطر سوم جدول 
)2( چون مقدار )p=0/407و F=0/711( است؛ بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیون دو متغیر 
برقرار است و شرایط استفاده از تحلیل كوواریانس وجود دارد. اطالعات جدول )2( حاكی از 
آن است كه پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی داری عامل بین آزمودنی های گروه وجود 

.)0/378 =2partial ƞ 0/0005 .<p 18/32 =)37 1 و(F( دارد

بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت كه بین میزان سوادهای چندگانه دانش آموزانی 
كه در درس مطالعات اجتماعی با زبان امكان معلمان آموزش دیده اند با دانش آموزانی كه با 
با  گفتار سنتی آموزش دیده اند، تفاوت معنی داری وجود دارد و دانش آموزان آموزش دیده 

زبان امكان سوادهای چندگانه باالتری داشتند.
جدول )3( آزمون همگنی رگرسیون تأثیر متغیر کمکی در متغیر وابسته و عامل بین آزمودنی 

گروه در پس آزمون

SSdfMSFpƞمنبع تغییرات

2132/3312132/332/120/1560/066پیش آزمون
18435/97118435/9718/3300/378گروه

721/341721/340/7110/407تعامل گروه و متغیر وابسته
30180/56371006/02خطا

116888640مجموع
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فرضیه دوم: بین میزان سواد فرهنگی دانش آموزان آموزش دیده با زبان امكان و معمولی تفاوت 
وجود دارد. انجام آزمون تحلیل كوواریانس مستلزم وجود رابطه خطی بین متغیرهاست. داده ها 
حاكی از وجود رابطه خطی بین متغیرها در گروه های كنترل و آزمایش در پس آزمون است. 
داده های جدول )3( حاكی از همگنی رگرسیون دو متغیر كمكی و وابسته است. بر اساس داده های 
سطر سوم این جدول چون مقدار )F= 0/ 06 ،p= 0/938( است. بنابراین، فرض همگنی شیب 
رگرسیون دو متغیر برقرار است و شرایط استفاده از تحلیل كوواریانس وجود دارد. اطالعات جدول 
)3( حاكی از آن است كه پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی داری عامل بین آزمودنی های 
گروه وجود دارد )p< 0/ 006 partial ƞ 2=0/227 , 8/832= )1 و F )37(. بنابراین با 95 درصد 
اطمینان می توان گفت بین میزان سواد فرهنگی دانش آموزانی كه در درس مطالعات اجتماعی با 
زبان امكان آموزش دیده اند با دانش آموزانی كه با روش معمول آموزش دیده اند، تفاوت معنی داری 

وجود دارد و دانش آموزان آموزش دیده با زبان امكان معلم سواد فرهنگی باالتری داشتند.
جدول )4( آزمون همگنی رگرسیون تأثیر متغیر کمکی در متغیر وابسته و عامل بین آزمودنی 

گروه در پس آزمون

SSdfMSFpƞمنبع تغییرات

9/08519/0850/0430/6360/001پیش آزمون

1851/9711851/978/820/0060/227گروه

تعامل گروه و 
متغیر وابسته

1/29411/2940/0060/938

6287/5937209/58خطا

9076840مجموع
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فرضیه سوم: بین میزان سواد اجتماعی دانش آموزان آموزش دیده با زبان امكان و سنتی تفاوت 
وجود دارد. انجام آزمون تحلیل كوواریانس مستلزم وجود رابطه خطی بین متغیرهاست. داده ها 
حاكی از وجود رابطه خطی بین متغیرها در گروه های كنترل و آزمایش در پس آزمون است. 
داده های جدول )4( حاكی از همگنی رگرسیون دو متغیر كمكی و وابسته است. بر اساس داده های 
سطر سوم این جدول چون مقدار )F= 0/ 162 ،p= 0/690( است. بنابراین، فرض همگنی شیب 
رگرسیون دو متغیر برقرار است. و شرایط استفاده از تحلیل كوواریانس وجود دارد. اطالعات 
جدول )5( حاكی از آن است كه پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی داری عامل بین 
آزمودنی های گروه وجود دارد )p< 0/031 partial ƞ 2=0/147 . 5/13= )1 و F )37(؛ بنابراین 
با 95 درصد اطمینان می توان گفت بین میزان سواد فرهنگی دانش آموزانی كه در درس مطالعات 
اجتماعی با زبان امكان آموزش دیده اند با دانش آموزانی كه با روش سنتی آموزش دیده اند، تفاوت 
معنی داری وجود دارد و دانش آموزان آموزش دیده با زبان امكان معلم از سواد اجتماعی بیشتری 

برخوردار هستند.
جدول )4( آزمون همگنی رگرسیون تأثیر متغیر کمکی در متغیر وابسته و عامل بین آزمودنی 

گروه در پس آزمون

SSdfMSFPƞمنبع تغییرات

5176/2315176/237/360/0110/197پیش آزمون

3605/8513605/855/130/0310/147گروه

117/251117/250/1620/6900/006تعامل گروه و متغیر وابسته

21084/4437702/815خطا

33369340مجموع
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فرضیه چهارم: بین میزان سواد سیاسی دانش آموزان آموزش دیده با زبان امكان و معمول 
تفاوت وجود دارد. اجرای آزمون تحلیل كوواریانس مستلزم وجود رابطه خطی بین متغیرهاست. 
رابطه خطی بین متغیر وابسته در گروه های كنترل و آزمایش در پس آزمون نشان دهنده وجود 
رابطه هم خطی است. برای اطمینان بیشتر شرط همگنی رگرسیون متغیرهای كمكی و وابسته نیز 
بررسی شد. داده های جدول )5( حاكی از همگنی رگرسیون دو متغیر كمكی و وابسته است. 
بر اساس داده های سطر سوم این جدول چون مقدار )F= 0/ 162 ،p= 0/690( است. بنابراین 
فرض همگنی شیب رگرسیون دو متغیر برقرار است و شرایط استفاده از تحلیل كوواریانس 
وجود دارد. سایر اطالعات نشان داد كه پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی داری عامل 
 .)F )37 5/13= )1 و. p< 0/031 2partial ƞ =0/147( بین آزمودنی های گروه وجود دارد
بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت گه بین میزان سواد سیاسی دانش آموزانی كه در 
درس مطالعات اجتماعی با زبان امكان آموزش  دیده اند با دانش آموزانی كه با روش معمول 
آموزش دیده اند تفاوت معنی داری وجود دارد و دانش آموزان آموزش دیده با زبان امكان از سواد 

سیاسی باالتری برخوردار هستند.
جدول )5( آزمون همگنی رگرسیون تأثیر متغیر کمکی در متغیر وابسته و عامل بین آزمودنی 

گروه در پس آزمون

SSdfMSFpƞمنبع تغییرات

5176/2315176/237/360/0110/197پیش آزمون
3605/8513605/855/130/0310/147گروه

تعامل گروه و متغیر 
117/251117/250/1620/6900/006وابسته

21084/4437702/815خطا
33369340مجموع
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فرضیه پنجم: بین میزان سواد اطالعاتی دانش آموزان آموزش دیده با زبان امكان و معمول 
تفاوت وجود دارد. انجام آزمون تحلیل كوواریانس مستلزم وجود رابطه خطی بین متغیرهاست. 
داده ها حاكی از وجود رابطه خطی بین متغیرها در گروه های كنترل و آزمایش در پس آزمون 
است. داده های جدول )6( حاكی از همگنی رگرسیون دو متغیر كمكی و وابسته است. بر اساس 
فرض  بنابراین،  است.   )F=  1/  32 ،p=  0/255( مقدار  این جدول چون  سوم  سطر  داده های 
همگنی شیب رگرسیون دو متغیر برقرار است و شرایط استفاده از تحلیل كوواریانس وجود دارد. 
اطالعات جدول 6 حاكی از آن است كه پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی داری عامل 
بین آزمودنی های گروه معنی دار نیست )p< 0/062 2partial ƞ =3/702 , 0/062= )1 و F )37(؛ 
بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت بین میزان سواد اطالعاتی دانش آموزانی كه در درس 
مطالعات اجتماعی با زبان امكان آموزش دیده اند با دانش آموزانی كه با روش معمول آموزش 

دیده اند، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
جدول )6( آزمون همگنی رگرسیون تأثیر متغیر کمکی در متغیر وابسته و عامل بین آزمودنی 

گروه در پس آزمون

SSdfMSFpƞمنبع تغییرات

2/05512/0550/0440/8360/001پیش آزمون

174/2021174/2023/7020/0620/109گروه

_62/11162/111/320/255تعامل گروه و متغیر وابسته

1411/1563747/039خطا

1593640مجموع
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فرضیه ششم: بین میزان سواد رسانه ای دانش آموزان آموزش دیده با زبان امكان و معمول 
تفاوت وجود دارد. اجرای آزمون تحلیل كوواریانس مستلزم وجود رابطه خطی بین متغیرهاست. 
رابطه خطی بین متغیر وابسته در گروه های كنترل و آزمایش در پس آزمون نشان دهنده وجود 
رابطه هم خطی است. برای اطمینان بیشتر شرط همگنی رگرسیون متغیرهای كمكی و وابسته نیز 
بررسی شد. داده های جدول )7( حاكی از همگنی رگرسیون دو متغیر كمكی و وابسته است. بر 
اساس داده های سطر سوم این جدول چون مقدار )F= 0/ 18 ،p= 0/891( است. بنابراین فرض 
همگنی شیب رگرسیون دو متغیر برقرار است و شرایط استفاده از تحلیل كوواریانس وجود دارد. 
بااین وجود سایر اطالعات نشان داد كه پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی داری عامل 
 .)F)37 3/18= )1 و. p< 0/08 2partial ƞ =0/095( بین آزمودنی ها در گروه معنی دار نیست
بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت كه بین میزان سواد رسانه ای دانش آموزانی كه در درس 
مطالعات اجتماعی با زبان امكان آموزش دیده اند با دانش آموزانی كه با روش معمول آموزش 

دیده اند تفاوت معنی داری وجود ندارد.
جدول )7( آزمون همگنی رگرسیون تأثیر متغیر کمکی در متغیر وابسته و عامل بین آزمودنی 

گروه در پس آزمون

SSdfMSFpȠمنبع تغییرات

0/001>0/39810/3980/0140/907پیش آزمون

91/96191/963/180/080/095گروه

0/59110/5910/0180/891تعامل گروه و متغیر وابسته

864/313728/81خطا

1099140مجموع
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بحث
یافته های این پژوهش نشان داد دانش آموزانی كه با زبان امكان آموزش دیده اند در مقایسه 
با دانش آموزان آموزش دیده با روش معمول، در سواد چندگانه موفق تر بودند. به عبارت دیگر، 
زبان امكان معلمان در تدریس موجب پرورش سوادهای چندگانه دانش آموزان كالس ششم 
شده است. این یافته با نتایج پژوهشهای تیلور و فرانسیس )2006( همسویی دارد. در تبیین 
منبعی  به عنوان  باید  مدارس  كه  برداشت  این  در  ژیرو  با هنری  یافته می توان  این  احتمالی 
برای جامعه ای كه در آن قرار دارد نگریسته شود همراه شد و هم صدا با او غفلت نسبت به 
نقش معلمان و دانش آموزان در كاربرد زبان امكان را مورد نكوهش قرار داد. زبان امكان به 
معلمان و دانش آموزان اجازه می دهد به چیزی فراتر از وضع فعلی و موجود فكر كنند )ژیرو، 
1999(، در مورد امور غیرقابل بیان، صحبت كنند )فریر، 1993( و روابط اجتماعی خارج از 
شكل و تركیب قدرت را تصور كنند )فریر، 1989(. زبان امكان معلمان و دانش آموزان را 
قادر می سازد بین واقعیت به عنوان حقیقت و هستیها به عنوان امكان تمایز قائل شوند )فتحی 
ازآنچه  بینش جدید  دارای  و   )1987 )فریر،  باشند  داشته  امید  تغییر  به   ،)2017 واجارگاه، 
رهبری آموزشی را تشكیل می دهند، باشند. معلمان و دانش آموزانی كه بتوان به آنها تفكر 
كنند  زندگی شان درک  را در سرگذشت  بتوانند خود  تا  )فریر، 1993(  آموخت  را  انتقادی 
)ژیرو، 2001( و مسئولیت اخالقی و اجتماعی را در نقش معلمی و دانش آموزی خود و در 
هنگام پرداختن به نقد و اندیشه های تحول یابنده برعهده بگیرند )ژیرو، 1997؛ اپل، 1998(. 
در این حالت است كه پرورش سواد چندگانه دانش آموزان محقق می شود. پداگوژی انتقادی 
بر اهمیت پرورش سوادهای چندگانه تأكید فراوان دارد. زبان امكان در پداگوژی انتقادی، 
سوادهای مختلف را پرورش می دهد كه كاربرد فرهنگی، اجتماعی و انتقادی نیز دارد. در این 
برداشت، ما نیاز به سوادهایی داریم كه هم اهمیت تفاوتهای فرهنگی و هم اهمیت افراد را 
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در ارتباط با مرزهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، اطالعاتی و رسانه ای موردتوجه 
و تأكید قرار دهد )فتحی واجارگاه، 2016(.

سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سواد  میزان  بین  كه  داد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
دانش آموزانی كه با زبان امكان آموزش دیده اند در مقایسه با دانش آموزانی كه با روش معمول 
آموزش دیده اند، تفاوت معناداری وجود دارد و زبان امكان معلمان موجب پرورش سواد 
دانش آموزان  آزمایش شده است. درواقع،  دانش آموزان گروه  اجتماعی و سیاسی  فرهنگی، 
به عنوان شهروندان دارای سواد فرهنگی، جنگلها را نگهداری می نمایند، آبها را آلوده نمی كنند، 
خشونت های فردی و اجتماعی را كاهش می دهند. راه های گفت وگو و ارتباط با همدیگر را 
بهتر پیدا می كنند. نتایج این بخش از تحقیق با نتایج واورا )2018( و كاس )2015( همسو 
پرورش ظرفیتهای  و  به رشد  اجتماعی  است كه سواد  این  یافته  این  احتمالی  تبیین  است. 
دانش آموزان برای مشاركت، تصمیم گیری و عمل آگاهانه و مسئوالنه در زندگی اجتماعی 
كه شامل حقوق انسانی، رشد مستمر و همه جانبه اخالق و ارزشها، صلح و مسالمت جویی، 
است  توانسته  معلمان  امكان  زبان  دقیق تر  عبارت  به  دارد.  اشاره  است،  اجتماعی  برابری 
بستر الزم را برای پرورش سواد اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی فراهم كند. نتایج 
نیلی و همكاران )2014( هم خوانی  و  نتایج ژیرو )1999(  با  تقریبا  از تحقیق  این قسمت 
فعال،  شهروندانی  به عنوان  دانش آموزان  تربیت  پیشرفت گرا  آموزشی  نظامهای  هدف  دارد. 
مسئولیت پذیر و آگاه نسبت به وضع اجتماعی و سیاسی است. سواد سیاسی اشاره به این 
دارد كه دانش آموزان از حقوق خویش و دیگران، مسئولیت خود در قبال جامعه و بالعكس، 
دانشها و مهارتهای موردنیاز برای مشاركت سیاسی در آینده آگاه شوند. پرورش سواد سیاسی 
دانش آموزان با فرصت زبان امكان معلمان، آنان را برای مشاركت فعاالنه در فرایند بازسازی، 
 ،)2006( پامال  و  شریل  نتایج  با  یافته  این  می سازد.  آماده  خویش  جامعه  بهبود  و  اصالح 
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یافته های  دارد.  هم خوانی   )2018( لگو  و   )1989( گاتمن2   ،)2018( همكاران  و  تامپلین1 
این پژوهش هم چنین نشان داد كه با وجود تأثیر زبان امكان معلمان بر پرورش سوادهای 
تفاوت  سیاسی،  و  اجتماعی  فرهنگی،  سواد  عنصر  و سه  به طوركلی  دانش آموزان  چندگانه 
بین دانش آموزان دو گروه آزمایش و كنترل در دو عنصر سواد اطالعاتی و سواد رسانه ای 
معنی دار نیست و در این قسمت زبان امكان نتوانسته است سواد اطالعاتی و سواد رسانه ای 
را در دانش آموزان گروه آزمایش به طور معنی داری افزایش دهد. سواد اطالعاتی به این اشاره 
دارد كه تغییر شكل یادگیری با فناوری اطالعات و ارتباطات چیزی بیش از گذاشتن رایانه 
در كالس درس است. تغییر واقعی هنگامی اتفاق می افتد كه فناوری اطالعات و ارتباطات 
افق تفكر همه دانش آموزان را با فراهم آوردن مهارتهای جدید برای آنها و متصل كردن آنها 
با دنیای جدید، ایده ها و منابع یادگیری وسعت بخشد )الیلی، 2017(. سواد اطالعاتی رابطه 
مستقیمی با مهارتهای فناوری اطالعات دارد و مهم ترین عامل تأثیرگذار برای استفاده مؤثر 
از فضای دانشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در كالس درس است و دانش آموز را 
قادر می سازد از رایانه، نرم افزارهای كاربردی، پایگاه داده ها و فناوری های دیگر برای رسیدن 
به اهداف گوناگون آكادمیك استفاده كند. دانش آموزان با سواد اطالعاتی لزوما دارای برخی 
از مهارتهای فناورانه می شوند. نتایج این بخش از تحقیق با یافته های كریكر و استون بریكر3 
مهارتهای  از  مجموعه ای  به  رسانه ای  سواد  ندارد.  هم خوانی   )1999( مك الرن  و   )2019(
قابل یادگیری جهت توانایی دسترسی، تجزیه وتحلیل و ایجاد انواع پیامهای رسانه ای اشاره 
محیط  در  حركت  برای  می رود.  شمار  به  امروزی  دنیای  در  مهارت ضروری  یك  و  دارد 
آنها  باشند.  رسانه ای  پیامهای  بهتر  درک  به  قادر  باید  دانش آموزان  امروز  پیچیده  رسانه ای 

هم چنین می توانند رسانه های خود را ایجاد كرده و در شكل گیری فرهنگ رسانه ای مشاركت 
1. Tamplin
2. Gutmann
3. Kirker and Stonebraker
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فعاالنه داشته باشند، این امر سبب می شود دانش آموزان از حالت مصرفی خارج شده و از 
رسانه ها به صورت هوشمندانه ای در امر یادگیری بهره مند شوند. در زمان محدودی كه این 
پژوهش به اجرای تأثیر زبان امكان معلمان پرداخته، نتوانسته است سواد اطالعاتی و رسانه ای 
دانش آموزان را ارتقا ببخشد. بنابراین تفاوت دو گروه كنترل و آزمایش در مؤلفه های سواد 

اطالعاتی و سواد رسانه ای معنی دار نبوده است.

محدودیتها و پیشنهادها
برخی  شدند،  كنترل  تحصیلی  پایه  و  جنس  سن،  متغیرهای  آنكه  با  پژوهش  این  در 
متغیرهای مداخله گر مانند بهره هوشی، سطح سواد والدین، اعتمادبه نفس دانش آموزان كنترل 
نشدند. بااین وجود تأثیر زبان امكان معلمان بر پرورش سواد چندگانه دانش آموزان انكارناپذیر 
است. لذا پیشنهاد می شود، فعالیتهای مدرسه مبتنی بر یك فلسفه عمومی برخاسته از شرایط 
ایدئولوژیك باشد. شرایطی كه در آن تعیین تجربیات روزمره بر اساس توانایی های بخش 
كثیری از دانش آموزان، آینده نظام آموزشی مدرسه ای را تعریف كند. با فراهم كردن فرصت 
پداگوژی انتقادی مبتنی بر زبان امكان رشته های مجزا فروریخته و با خلق دانش بین رشته ای 
به  را  درسی  برنامه های  امكان  زبان  به كارگیری  با  معلمان  ایجاد شود.  دانش  اشكال جدید 
نحوی تدوین كنند كه منابع فرهنگی كه دانش آموزان خود به مدرسه می آورند را به حساب 
آورده، نظم و سازمان دهند. به طوری كه در قبال اقداماتشان فكورانه برخورد كنند و پاسخگوی 

آنها باشند.
دست اندركاران طراحی برنامه درسی، مراكز پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و آموزش های 
بدو و ضمن خدمت معلمان جدیداالستخدام ماده 28 و گروه های آموزشی نسبت به آموزش 
و كاربرد مفید زبان امكان برای معلمان و اعضا هیئت علمی و مدرسین دانشگاه فرهنگیان 
اهتمام بیشتری بورزند. مؤلفان كتب درسی نیز جهت ایجاد بستر مناسب برای استفاده از زبان 
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امكان به تدوین محتوا و موضوعاتی متناسب بپردازند و اینكه آموزش به شیوه زبان امكان در 
تمامی دروس قابل اجراست و می تواند گامی مؤثر در اعتالی سوادهای چندگانه دانش آموزان 

این مرزوبوم باشد.
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