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Abstract: The purpose of this study was to explore the components of media 

literacy curriculum in the second grade of elementary school. The research 

method was qualitative-inductive content analysis. The qualitative phase of the 

study focused on non-Persian articles published between 2000 and 2019 and 

Persian articles published between 2011 and 2018. In order to collect the data, 

documentary research method (library method) was used. Sampling in this study 

was purposeful. Data analysis was performed following Attride-Stirling’s (2001) 

model of thematic analysis. The results showed that the basic components of the 

media literacy curriculum in the second grade of elementary school include: 

learning activities (student role and learning opportunities), time, learning space 

(dynamics, flexibility, and computer), grouping, and evaluation (diagnostic, 

formative, final, and peer evaluation), objectives (attitudinal, cognitive, and skill-

related), content (attitudinal, cognitive and skill-related), educational materials 

and resources (online resources, visual resources, and print resources) and 

teaching-learning strategies (educational approaches, learning methods, and 

teacher role).  
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 مقدمه

ی فراگیرشای  های اخیر، مردم دنیا باا دیدای در دهه     

های جیدای اربااا ی های جمعی و دیشرفت فناوریرسانه

ای که بوانسته است بخش انی. دیدی رو شی در جامعه روبه

عناوا   ها را دربر بگیرد و باهی آ زدادی از زنیگی روزمر 

 راماو ، باه هماهها باا جهاا  دیبردن را  ارباا ی آ مهم

شاا ، اعام از ددان، های خصوصی و عماومی زنیگیحوز 

هاا اخالق، سیاست، اجتماع و فرهنگ رخنه کنای. دووهش

درصای از  70 ور میانگین، نزددک به دهی که بهنشا  می

ها را شاام  ناوعی اساتداد  از رساانهزما  روزانه افراد، به 

ا این (. در میااا  انااواع مخاا1391شااود زدزددااا ، می

ها، کودکا  و نوجوانا  بیشاتر از هماه ب ات با  یر رسانه

ها قاارار دارناای. جهااا  واقعاای و روزماار  بااا جهااا  رسااانه

جهات باا ددگار ادن کنی و ازای برای آنا  فرقی نمیرسانه

انی؛ همچنین ناادی فراموش کرد ها متداوتمخا اا  رسانه

ارد نقاش بسازادی د کودکاا  دذدر کارد رسانه در جامعه

(. ناادای فراماوش کارد کاه کودکاا  و 1392زاد ، زعییی

هاادی هساتنی کاه هررقایر در نوجوانا  امروز ماننی نهال

بر باشایم، بر و جاییهاا دقیا نگهیاری و مواظاات از آ 

درختا  بنومنیبر و مدیایبری در آدنای  خاواهیم داشات. 

های از هجمااهکودکااا  باارای حدااو و واکسااینه کاارد  

زصاووابیا  بوا  از دو روش بهر  بردبی میفرهنگی و عقیی

روش اول، سانسور و دور کارد  هماه (1396و همکارا ، 

های ا العابی و ارباا ی از دسترس آنا  است. ادن فناوری

 های سارد  و حتای ریرقابا روش با بوجاه باه دیشارفت

های گذشته در مورد ادان بینی در ادن حوز  و بجربهدیش

زگربچن، ی و ناااممکن اسااتشاایو  برخااورد، ریرمن قاا

هااا و ای از مهارتروش دوم آمااوختن مجموعااه (.2015

 ور فعاال بارای قارار را باهکودکاا  هادی است که دانش

ددگر عااربیها آمااد  کنای داا باهگرفتن در معرض رساانه

افزود  نوعی درک متکی بر مهارت است که بر اسااس آ  

ی را بشناسانی و اها و بولیایات رساانهبتواننی انواع رساانه

کاه باه ادان مجموعاه ها را از دکایدگر بدکیاک کننای آ 

هیف  (2014زجنیدر، گودنیمی« ایرسانه سواد»اقیامات، 

های خود، بنظیم دک راب ه ای در نخستین گامسواد رسانه

ها است. باه ادان فادی  با رسانه -من قی و ماتنی بر هزدنه

را از دساات ها رااه ریزهااادی معنااا کااه در براباار رسااانه

آوردم؛ بناابرادن دهیم و ره ریزهادی را باه دسات مایمی

ای ادن است کاه اساتداد  دکی از اهیاف اصوی سواد رسانه

ماتنی بر آگاهی و بافادی  از سپهر ا العات را ب مین نمادی 

ای کاه (. کمیسیو  ارودا از سواد رساانه1393معتضیی، ز

اسات، باه ادان ای برخوردار در ادن ب قی  از اهمیت ودو 

ها، ای بوانادی دسترسی باه رساانهسواد رسانه»شرح است: 

های مختوااو و م تااوای درک و ارزدااابی انتقااادی جناااه

 های گوناگو  استها، جهت خو  ارباا ات در زمینهرسانه

 (.2014زفونی، 

هاسات و ای ماربا  باا بماامی رسانهسواد رسانهاز سودی 

های ضاا  و صایا، رساانهشام  بوودزدو  و فیوم، راددو و 

هااای ارباااا ی رااادی، ادنترناات و بمااامی ددگاار فن اوری

(. در دنیاای 1390زدزدداا ، « شاودددجیتالی جیدای می

ای بارای امروز، اهمیت آماوزش و داادگیری ساواد رساانه

ساواد  ها در مقولاهکودکا ، کمتر از بوجه به دادگیری آ 

واد خوانای  به هما  انیاز  که س. خوانی  و نوشتن نیست

و نوشااتن از ضااروردات زناایگی اجتماااعی افااراد شاامرد  

ای نیز در عصر دربال م ا العاات کاه شود، سواد رسانهمی

های گوناگو  شنییاری، هر روز خود را در مواجهه با رسانه

رناایانی  دااابیم، از اهمیاات دودداایاری و نوشااتاری می

هار  گونه که برای داادگیریبرخوردار است؛ بنابرادن هما 

هاای ماورد نیااز آموزش آماوزا  در زمیناهبهتر دانشره 

هادی ردزیمااا  برنامااهمتناسااب بااا ساان و فرهنااگ بومی

هاا نیاز ای آ صورت گرفته است، برای اربقاء سواد رساانه

اسااالمی کشااورما ،  -بادای بااا بوجااه بااه فرهناگ ادراناای 

ادان ناوع از کودکاا  ها و الگوهادی بیودن شاود باا برنامه

و دورا  دبساتا   د را نیز بیاموزنی و در زنیگی روزمار سوا

از آ  بهار   که داده ب صیوی و شکوفادی آ  ها مای باشای

باوا  ای، نمیبگیرنی؛ ررا که بیو  دادگیری ساواد رساانه
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ای داشت و خود را های رسانههای ص ی ی از دیامگزدنش

 (.1391انزهادی، زموسوی ها بیمه کرددر برابر ادن دیام

ها کودکااا  و در میااا  انااواع مخااا این رسااانهاز  رفاای 

ها قرار نوجوانا  هستنی که بیشتر از همه ب ت با یر رسانه

ای ها جها  واقعی و روزمر  با جها  رساانهدارنی. برای آ 

ها کنی و از ادن جهت با ددگار مخا ااا  رساانهفرقی نمی

ها متداوت هستنی. همچنین ناادی فراموش کرد کاه رساانه

دااذدر کاارد  نوجوانااا  نقااش بساازادی دارناای در جامعه

(. بناابرادن، ادان 1391شاد و م ماودی کوکنای ، زدهقا 

دااذدری بیشااتری در براباار گاارو  با یردااذدری و بخردب

ای نسات باه ساادر مخاا این دارنای. اگار های رسانهدیام

نگر باشاایم و خااواهیم نسااات بااه جامعااه خااود آدناای می

ن کنیم بادی اماروز باه فکار آماوزش موفقیت آ  را بضمی

کودکااا  و نوجوانااا  جامعااه باشاایم زسااینا معتضاایی، 

لذا الزم است برای ادن گرو  به عنوا  مخاا این  (.1393

های ها بمهییابی به منظور جووگیری از آسیباصوی رسانه

دو ناوع راهکاار در ادان  متصور  از رسانه انیدشیی. معموالً

ار اول حذف، سانساور و دور خصوص ارائه شی  است. راهک

های ا العاابی و اربااا ی از دساترس کرد  همه فناوری

های ممکان آنا  است و به  ور کوی ادجاد انواع م یوددت

در دسترسی باه رساانه اسات. ادان راهکاار باا بوجاه باه 

بینای در ادان های سرد  و حتای ریرقابا  دایشدیشرفت

برخورد، ریر های گذشته در مورد ادن شیو  حوز  و بجربه

ای از من قی و ناممکن است. راهکار دوم آموختن مجموعه

هادی اسات کاه بماامی اقشاار، بااالخ  ها و دانشمهارت

کودکااا  و نوجوانااا  را بااه  ااور فعااال باارای مواجهااه بااا 

نماداای زشااکرخوا ، هااا و مخااا رات آ  آماااد  ماایرسااانه

1388 .) 

 رد خاار  و داخا  در هاا داووهش بررسای باا  همچنین

 در جام  دووهشی باکنو  که شی مشخ  موضوع راستای

 در ایرساانه سواد درسی برنامه در اساسی هایمولده مورد

 موضاوعابی صرفاً و است نگرفته صورت ابتیادی  دوم دور 

 :ادنکاه جمواه از شای  انجاام حاوز  ادن در نزددک نساتاً

آموزش »( دووهشی را با عنوا  1397نصیری و همکارا  ز

انای. انجاام داد « آموزا  داده ششمای به دانشرسانهسواد 

آماوزا  های ادن دووهش حاکی از آ  است کاه دانشدافته

آموزا  گرو  کنترل، با بوجاه گرو  آزمادش نسات به دانش

درصای  99هادی که به آنا  ارائه شی  اسات باا به آموزش

ها، بجزدااه و هااای اسااتداد  از رسااانها مینااا  در مهارت

ساواد  در س ح باالبری از مهارت ایهای رسانه  دیامب وی

( در دووهشی با 2019کین و بوودر ز ای قرار گرفتنی.رسانه

آدا آماوزش ساواد رساانه ای میتوانای منجار باه  "عنوا  

به ادن نتیجاه  "افزادش بعام  ددجیتال در سیاست شود؟ 

رساایینی کااه آمااوزش سااواد رسااانه منجاار بااه افاازادش 

نی و سیاسی افاراد در برزگساالی میشاود. مشارکتهای می

همچنااین نیاااز بااه  داارورش  یااو وساایعی از مهاربهااای  

فرصات  ادجااد همکاری و انتقاد دذدری و اظهار نظر  دارد.

و باه  جاادددر ماورد اداناش اماوزا    یریادگد یبرا یها

 ندامنجر به اشاکال آنال تالیجدد یم توا یراشتراک گذا

( در 2019قیا  رویشاوا زب  . درشاود یم یاسیبعام  س

ای در آمااوزش سااواد رسااانه"م العااه ای بااه بررساای  

درداخات. دکای از  "ازبکستا ، قرقیزساتا  و برکمنساتا 

نتادج ادن برنامه درسی  منجر به جامعه داذدری فارد مای 

شود. دومین نتیجه ادن دووهش به موضوع بوجه کارد  و 

باشی.ساومین فعال کرد  عالدا  شاناختی مخا ااا  مای

دافته ادان م العاه ب کیای بار بوساعه مهاربهاای ب ویوای 

باشی. دکی ددگر از دافته هاای ادان داووهش مخا اا  می

منجر باه دارورش و رشای خالقیات، مهاربهاای ارزداابی و 

بجزده وب وی  ، بوسعه استقالل فارد، دارورش مهاربهاای 

 ریب  "( به بررسی 2018بدسیر متو  می شود. سکراسی ز

 ینگرشاها  دمیارس در بشو یاد رسانه اسو یبرنامه درس

و اشاکال در دختارا  و  یغاابیباو یدربار  م توا یانتقاد

درداخت. از جموه دسات آوردهاای ادان داووهش   "دسرا 

عاارت است از : آموزش سواد رساانه ای بساتری را بارای 

 کنی. درورش مهاربهای انتقادی و بدکر انتقادی فراهم می

 قی  می بادست بیاا  نماود در ب ث اهمیت و ضرورت ب

 ساواد آماوزش موضاوع اهمیات و ضارورت به بوجه که با

 موضاوع باا کاه هادیدووهش بیشتر در گدت بادی ایرسانه
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 ضرورت به صرفاً است شی  انجام کشور در ای،رسانه سواد

 بار داا و شای  اشار  بوانمنیی ادن از منییبهر  اهمیت و

 در ایرساانه ساواد س ح شی ، بعردو هایشاخ  اساس

 و اسااس بارهمین. اسات شی  سنجیی  مختوو هایگرو 

 و دااووهش ای،رسااانه سااواد آمااوزش ضاارورت ررمعواای

 در ایرساانه ساواد آماوزش زمیناه در عمویاابی اقیامابی

 صاورت داده ب صیوی مقا   در و وعمومی گسترد  س ح

 خصاوص در الاذکرفوق م الاب به بوجه با. است نپذدرفته

 نوجاوا ، و کودکاا  باه ایرساانه ساواد آماوزش ضرورت

 حاوز  ادان در را دررنگی و کوییی نقش درورش و آموزش

 متاولی دارورش و آماوزش نظاام کشوری هر در زدرا. دارد

 ادان اسات نوجواناا  و کودکاا  بربیت و بعویم امر اصوی

 ایجامعاه اولاین و نیسات مستثنی نیز ما کشور در قاعی 

. اسات میرساه شونیمی وارد آ  به نوجوانا  و کودکا  که

 عوماای داارورش ضاامن باداای نهاااد اداان منظااور همینبااه

 سواد آموزش دقی  ردزیبرنامه با داده مقا   آموزا دانش

 بار. دهای قارار بوجاه ماورد را نوجوا  و کودکا  ایرسانه

 باه داووهش ادن در خیمت، ارائه منظور به و اساس همین

 در ایرساانه ساواد درسای برناماه الگاوی  راحی موضوع

 بوجاه باا. دردازدممی ادرا  درورش و آموزش ابتیادی دور 

 درسای برناماه الگاوی  راحای زمینه در باکنو  ادنکه به

 صاورت ماا کشور در دووهشی داده دور  در ایرسانه سواد

 بار آ  هایدافتاه و ب قیا  ادان انجاام لذا است نپذدرفته

 جیدای لابم ا و مااحث به دستیابی و نظری دانش دامنه

 کاار بارای را زمیناه و کنیمی شادانی کمک عرصه ادن در

 زمینااه در همچنااین. نماداایمی همااوار آباای دووهشااگرا 

 برای میتوا  دووهش ادن هایدافته از  عمویابی و کاربردی

 در ایرساانه ساواد آموزش درسی برنامه  راحی و بیودن

 ساادر در ردزیبرناماه جهات همچنین و درورش و آموزش

با  .نمود استداد  ایرسانه سواد درسی برنامه عناصر و عاداب

عنادت باه ماوارد بیاا  شای ، لازوم برناماه درسای ساواد 

ای در مق اا  ابتاایادی وجااود دارد از اداان جهاات رسااانه

دووهشگر به دناال آ  است که به ادن درسش داسا  دهای 

  دوم دور  در ایرساانه ساواد درسای برناماه هایمولدهکه 

 ؟کیامنی ابتیادی

 کار روش

 ساواد درسای برناماه هایجهت نقی و بررسای مولداه     

از روش دووهش مورد نظار  ابتیادی  دوم دور  در ایرسانه

های کاربردی است، دعنای از ل اظ هیف از جموه دووهش

ردزا  درسی قادر خواهنای باود از نتاادج مسئولین و برنامه

به ل ااظ روش  منی شونیها بهر گیریآ  در ابخاذ بصمیم

ب قی  کیدی است. لذا؛ در بخاش کیدای از روش ب قیا  

استقرادی از نوع  ب وی  مضمو  استداد  می شود.  –کیدی

 هایمولداه بررسای هایف حاضار م العه در که از آنجادی

. اسات ابتایادی  دوم دور  در ایرساانه سواد درسی برنامه

 باه ای رساانه ساواد حاوز  در ا العاات به دستیابی برای

 در را مقااالت اساس ادن بر عومی مقاالت و  اسناد بررسی

 راب اه در کاه ریرفارسی مقاالت و فارسی مقاالت گرو  دو

 نمونه.  گرفت قرار بررسی مورد شی ، منتشر موضوع ادن با

 در .شای انجاام هیفمنای صاورت به دووهش ادن در گیری

 2019 باا 2000 ساالهای در را ریرفارسای مقااالت گرو 

 ساواد آماوزش زمیناه در کاه را مقااالبی و گرددی عهم ال

 دووهشاگر ساوی از شای  منتشر درسی برنامه و ای رسانه

 مقااالت بررسی، مورد مقاالت گرو  دومین. گرددی انتخاب

 باا 1390 ساالهای باین مقااالت ادن که باشی می فارسی

 منظاور به حاضر ب قی  .گرفتنی قرار بررسی مورد 1397

 و اسااناد بررساای روش از هاااداد  ریگااردآو و آوریجماا 

 بررسای واق  در. نمود استداد (  ایکتابخانه روشز میارک

 ای،رساانه ساواد به مربوط که میارکی و اسناد ایکتابخانه

 شااام  اساات، دنیااا در آ  آمااوزش الگوهااای و راهکارهااا

 هایسااازما  هایبوصاایه مقاااالت، هااا،کتاب ها،نامااهدادا 

 .شودمی استداد ... و معتار ا العابی هایدادگا  المووی،بین

 -ابرادای میل مضمو  با استداد  از ب وی  ها داد   ب وی 

 .استرلینگ انجام شی

 آگاهانه، رضادت اخذ شام  اخالقی موازدن دووهش ادن در

 همچناین. شای رعادات رازداری و خصوصی حردم بضمین

 بماامی بکمیا  به ب کیی ضمن ها درسشنامه بکمی  زما 
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 در داووهش از خارو  مورد در کننیگا  شرکت ها، سؤال

 آنهاا باه و بودنای مختاار فاردی ا العاات ارائه و زما  هر

 امار ادان و میمانی م رمانه ا العات که شی داد  ا مینا 

 اخااالق کاای بااا حاضاار دااووهش. شاای رعاداات کااامالً نیااز

IR.IAU.TMU.REC.1400.101 شی  ات. 

 هایافته

 در رساانه ای سواد برنامه درسی یمؤلده ها شناسادی     

ناماه  دادا  و مقاالت ب وی  از استداد  با ابتیادی دوم دور 

 مقااالت گارو  در مقاالت. شی انجام خارجی و داخوی های

 .شینی ب وی  ریرفارسی و همادش داخوی،

 . تحلیل یافته ها و کدگذاری مضامین1جدول 

Table 1. Analysis of findings and coding of themes 
 کدمضامین هایافته سال پژوهشگر

زاده و محب

 همکاران
1399 

گر این است که تولید و تشر پیاا،  یافته های پژوهش بیان

ارزشیابی  برخورد فعال   دسترسی و استفاده و تجزیاه و 

ها دارای اهمیت بیشاتری تحلیل محتوای پیا، های  رسانه

 باشد.می

مشارکت در ساخت   ید پیا،دسترسی به رسانه ها برای تول

م ااارت تولیااد محتااوا در  فرهناار رسااانه ای ج انی

ایجاد و فرصت برای بیان عقایاد فاردی و هویات  رسانه

 تحلیل انتقادی محتوای رسانه ها سازی

 1397 محمودی

 باه ای رساانه سواد آموزش اساسی در نقشی مدارس

 محتاوای بررسی و تحلیل.دارند ع ده به آموزان دانش

 اسااس بار آن کردن روزآمد و درسی مدارس هبرنام

و  هاا آسایب شناسایی و ای رسانه سواد آموزش اهداف

 حاوزه پژوهشگران وظایف م مترین از آن های چالش

باشد. یافته های این پاژوهش  می تربیت و تعلیم و رسانه

نشان میدهد که در اهداف به مؤلفه های دسترسی توجاه 

ه  ف م انتقاادی و تولیاد شده است. اما مولفه های استفاد

 پیا، مورد توجه قرار نگرفته اند.

پرورش  گزینش گری ب تر پرورش م ارت ای تفکر انتقادی

پرورش م ااارت تعاماال  خالقیاات در تولیااد محتااوا

آموزش  تحلیل انتقاادی محتاوای رساانه هاا اجتماعی

حفظ هویت  استفاده هوشمندانه ابزارهای رسانه ای جدید

آشنایی فراگیران با اهداف تولید  میاسال –فرهنر ایرانی 

اساتفاده از  دسترسی به رسانه کنندگان پیام ای رسانه ای

دسترسای باه  تولید پیا، هاای رسانه ف م انتقادی رسانه

 رسانه ها برای تولید پیا،

Sekarasih, 

Scharrer, 

Olson, Onut 

& 
Lanthorn 

2018 

پارورش م ارت اای تفکار  عامال   9در این پژوهش به 

پرورش م اارت  تشخیص پیا، های مبتنی بر متن انتقادی

  م ارت تولید محتوا در رسانه قضاوت مستقل درباره محتوا

کسب م ارت در پردازش  حلیل انتقادی محتوای رسانه هات

بحث  پرسیدن سوال باز پاسا  شناختی  محتوای رسانه ها

تأثیر گذار در فرایند آموزش ساواد  بارش مغزی  گروهی

 ی اشاره شده است.رسانه ا

تشخیص پیا، های مبتنی بر  پرورش م ارت ای تفکر انتقادی

م اارت  پرورش م ارت قضاوت مستقل درباره محتوا متن

حلیل انتقاادی محتاوای رساانه   تتولید محتوا در رسانه

کسب م ارت در پردازش شاناختی  محتاوای رساانه  ها

 بارش مغزی  بحث گروهی پرسیدن سوال باز پاس  ها

Kahne & 

Bowyer 2019 

گانه ذیال اشااره شاده  11در پژوهش حاضر به مضامین 

 است 

کااوش در  مشارکت در ساخت فرهنر رساانه ای ج انی

دسترسای باه  محیط زندگی   اجتماعی و گروه همساالن

تولید و عمل با اساتفاده از  ارزیابی تجزیه و تحلیل رسانه

د فاردی و ایجاد و فرصت برای بیان عقای انواع ارتباطات

پرورش  یادگیری خدمات واقدامات اجتماعی هویت سازی

 آموزش مف و، عدالت اجتماعی م ارت تعامل اجتماعی

کااوش در  مشارکت در ساخت فرهنر رساانه ای ج انی

دسترسای باه  محیط زندگی   اجتماعی و گروه همساالن

تولید و عمل با اساتفاده از  ارزیابی تجزیه و تحلیل رسانه

ایجاد و فرصت برای بیان عقاید فاردی و  اطاتانواع ارتب

پرورش  یادگیری خدمات واقدامات اجتماعی هویت سازی

 آموزش مف و، عدالت اجتماعی م ارت تعامل اجتماعی

Nowell 2019 

پرورش م ارت  مضمون اشاره دارد  9نتایج این بررسی به 

تحلیال   تشخیص پیا، های مبتنی بر متن  تعامل اجتماعی

پرورش م ارت قضاوت مساتقل   محتوای رسانه هاانتقادی 

آشنایی باا   پرورش م ارت ای تفکر انتقادی  درباره محتوا

ایجاد و فرصت بارای   فنون و یژگی های تبلیغات تجاری

پرورش خالقیت در تولید   بیان عقاید فردی و هویت سازی

 ارزیابی به روش همساالن  محتوا

پیا، های مبتنی بر تشخیص  پرورش م ارت تعامل اجتماعی

پرورش م اارت  تحلیل انتقادی محتوای رساانه هاا متن

پرورش م ارت اای تفکار  قضاوت مستقل دربااره محتاوا

آشاانایی بااا فنااون و یژگاای هااای تبلیغااات  انتقادی

ایجاد و فرصت برای بیان عقاید فاردی و هویات  تجاری

ارزیابی باه روش  پرورش خالقیت در تولید محتوا سازی

 همساالن
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-در فرادنی ب وی  با بوجه به اهیاف و سؤاالت ب قی  مای

های ب ویوی مناسب آ  استداد  کرد. شااکه بوا  از روش

مضامین نیز روش مناسای در ب ویا  مضامو  اسات کاه 

(، آ  را بوسااعه داد  اساات. 2001اسااتیرلینگ ز -آبراداای

ای شایه بارنما به کنی نقشهآنچه شاکه مضامین عرضه می

دهنای  و روش نماادش اسات. شااکه ساازما مثابه اص  

مضامین، بر اساس رونیی مشخ ، مضاامین دادهزکایها و 

دهنای  زمضاامین باه نکات کوییی متن(، مضامین سازما 

دست آمی  از برکیب و بوخیی  مضامین داده( و مضامین 

فراگیرزمضامین عالی دربرگیرنی  اصول حاکم بر ماتن باه 

ی؛ ساپ  ادان مضاامین باه کنامنی میمثابه ک ( را نظام

های شاکه بارنما، رسم و مضامین برجسته هر صورت نقشه

ها نشاا  داد  آ دک از ادن سه س ح همرا  با رواب  میا  

هاای مضاامین شود. برخالف روش قال مضامین، شاکهمی

شاونی باا به صورت گرافیکی و شایه بارنما نشا  داد  مای

یاا  آنهاا از باین بصور وجود هرگونه سوسوه مراباب در م

برود، باعث شناوری مضامین شود و بر وابساتگی و ارباااط 

متقاب  میا  شاکه ب کیی شاود. باا ادان حاال، الزم اسات 

ها صرفا ابزاری ب ویوی  هستنی و بوجه شود که ادن شاکه

بوا  از آ  نه خود ب وی . وقتی دک شاکه ساخته شی می

استداد  کارد باا به مثابه ابزاری بصودری برای بدسیر متن 

نتادج حاص  از متن و خود متن برای م ق  و خواننایگا  

-ب قیاااا ، روشاااان و فهمیااااینی شااااودز آبراداااای

( برای برسیم رواب  میا  مضامین مای 2001استیرلینگ،

ای نیز اساتداد  کارد. نکتاه مهام و بوا  از مضامین راب ه

جالااب در شاااکه مضااامین اداان اساات کااه بااا بوجااه بااه 

و هیف ب وی ، ممکن است از مجموعاه  هادیچییگی داد 

مضمو  فراگیر استخرا  شود؛ با ادن حال بعیا  منو ، رنی

دهنای ، مضامین فراگیر از بعیاد مضاامین داداه و ساازما 

کمتر خواهی بود. هر مضمو  فراگیر، هسته و کانو  شاکه 

دهای؛ بناابرادن ممکان اسات ای مضمونی را بشاکی  مای

ن منجار شاود کاه دا  از ب وی  به رنیدن شاکه مضامی

بررسی مناب  ذکر شی  مضامین ذد  استخرا  گرددای کاه 

 مشخ  می باشی. 2در جیول 

 . کدگذاری مضامین2جدول 

Table 2. Coding of themes 
مضامین 

 فراگیر
 مضامین پایه دهندهمضامین سازمان

ن
ی کالی

عناصر برنامه درس
 

 اهداف

 شناختی

آموزش هویت جنسی   تجزیه و تحلیل کشف ماهیت ساختار زندگی اجتماعی  تحلیل انتقادی محتوای رسانه ها

  آشنایی فراگیران با اهداف تولید کنندگان پیام ای رسانه ای  پرورش م ارت ای تفکر انتقادی  به کودکان است

آماوزش مف او، عادالت   آشنایی با فنون و یژگای هاای تبلیغاات تجااری  شناخت ویژگی های روزنامه

درک نحوه عملکرد رسانه ها و روابط   شناخت اصول و قواعد و زبان هر رسانه  تربیت ش روندان ملی اجتماعی

  تشخیص پیا، های مبتنی بر متن  آشنایی با سواد بصری و زیباشناختی در بررسی نمادها  مخاطبان بین رسانه و

ایجاد و فرصت بارای بیاان   یآموزش ارزش ای اخالق  آموزش استفاده هوشمندانه ابزارهای رسانه ای جدید

حفظ هویت   پرورش خالقیت در تولید محتوا  دسترسی به رسانه ها برای تولید پیا،  عقاید فردی و هویت سازی

 اسالمی -فرهنر ایرانی 

 نگرشی
ساازماندهی باه رواباط کودکاان و   مشارکت در ساخت فرهنر رسانه ای ج انی  توجه آگاهانه به رسانه ها

 همساالن

 م ارتی

کساب م اارت در   کسب م ارت در مدیریت استفاده از رسانه هاا  م ارت قضاوت مستقل درباره محتواکسب 

کسب   م ارت تولید محتوا در رسانهکسب   کسب م ارت ای عملی مقدماتی  پردازش شناختی  محتوای رسانه ها

   ارتقاء امنیتم ارت تعامل اجتماعی   کسبگزینش گری ب ترم ارت 

 شناختی حتوام

اساتفاده از داساتان  ب داشت  آشنایی با محتوای سالم و ناسالم رسانه ها  آموزش ارزش ها  نقش ای جنسیتی

  رواباط اجتمااعی  آشنایی با م ارت ای شا روندی  ادغا، محتوای رسانه با فعالیت ای روزمره  های اخالقی

آشنایی با فنون و  ارتباط آن با محتوا و مخاطبان بررسی مالکیت رسانه ها و  حقوق و مسئولیت ای مصرف کننده

 یژگی های تبلیغات تجاری



68                                                                                                                                              بادی و همکارانآعیدی نجف 
  

 1400ویژه نامه ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 نگرشی
  مفاهیم نگرشی  احساسات و عواطف  توجه به زمینه شناختی رسانه در انتخاب محتوا  توجه به فرهنر اجتماعی

 توجه به زبان در آموزش سواد رسانه ای  توجه به نقش رسانه ها در جریان فرهنر سازی

 م ارتی

   یزنادگ طیکاوش در مح ذهن  یگشودگ کودک  تیعامل تیتقو  بازخورد دادن  انتقادکردن    کردن  دیتول

 یو رسانه ها  نترنتیاز ا استفاده  یزبان یو هنر ها م ارت  ی توجه به خودکارآمد و گروه همساالن یاجتماع

 یریو تصو یصوت

معیار انتخاب 

 محتوا

ت در توجه به ساختار قدر  توجه به نیازها و عالیق دانش اموزان  استدالل گرایی  ب محتواتوجه به سن در انتخا

 جامعه برای انتخاب محتوای رسانه ای

راهبردهای 

-یاددهی

 یادگیری

 کننده فرایند یادگیریتس یل نقش معلم

های  روش

 یادگیری

اساتفاده از   فعال و جمعی  روش های تیمی  ایفای نقش  پژوهش های انفرادی   بارش مغزی  ترجمه و تولید

  تحلیل متاون  محیط خانه   یادگیری از طریق همساالن  کارگاه آموزشی  مطالعه علمی  رویکردهای تلفیقی

پرسایدن    بازی  روش چند رسانه ای  سخنرانی   تجربه گرایی  پرس وجو علمی  بحث گروهی   خودآموزی

 سوال باز پاس 

رویکردهای 

 آموزش

 سوادرسانه ای

 اکتشافی  عملی  کودک محور و رسانه محور

 تکوینی  تشخیصی  پایانی و ارزیابی به روش همساالن روش ای ارزشیابی

  بندیگروه

 مواد و منابع آموزشی
تاکیدبرتوجه به محایط بیارون از کاالس  استفاده از وب سایت ای مختلف استفاده از کتاب داستان های انالین

 نمایش یا فیلم استفاده از تصاویر کتاب وان منبعی برای یادگیریدرس بعن

فعالیت ای 

 یادگیری

فرصت ای 

 یادگیری
 یادگیری خدمات اجتماعی

-نقش دانش

 آموزان
 مشارکت فعال دانش آموزان   دانش آموزان در فرایندآمزش بایدخود به بررسی از طریق پرسش و پاس 

 دقیقه با استفاده از کتاب ای داستان انالین 50تا  40د رسانه ای به مدت آموزش  مفاهیم سوا زمان آموزش

 فضای آموزش
درک عمیقای از عواقاب   تج یزات رایاناه ای  محیط فرصت الز، را برای تعامالت بین فرد و بقیه ج ان است

 انعطاف پذیری و پویایی  روانشناختی و اجتماعی

 مؤلفه های سواد رسانه ای

تجزیه و    توانایی بیان عقاید از طریق رسانه ها   توانایی برقراری تعامل و ارتباط  از طریق رسانه   یف م انتقاد

   ز رسانهاستفاده ا   دسترسی به رسانه  تولید و عمل با استفاده از انواع ارتباطات  ارزیابی   درک رسانه   تحلیل

 تولید پیا، های رسانه

 علمیرسانه های سواد   سواد رایانه ای فرهنگیسانه های ر سواد  انواع سواد رسانه ای

 

 مدو دور  در ایرسااانه سااواد درساای برنامااه هایمولدااه

 ابتیادی شام  فعالیت های دادگیری زنقش دانش آموزا  و

فرصت های داادگیری(، زماا ، فضاای آماوزش زدوداادی، 

انع ااو دااذدری و بجهیاازات رادانااه ای(، گاارو  بناایی، 

خیصااای، بکاااودنی، داداااانی و ارزشااایابی ارزشااایابی زبش

همساال (، اهیاف زنگرشای، شاناختی و مهااربی(، م تاوا 

ب  زنگرشی، شناختی و مهاربی(، مواد و مناب  آموزشی زمنا

 آنالدن، مناب  نمادشی و مناب  رادی( و راهاردهای 

 

 

دکردهااای آموزشاای، روش هااای دااادگیری زرو -داااددهی

    دادگیری و نقش معوم( بودنی.
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 . عناصر برنامه درسی سواد رسانه ای1شکل

Figure 1. Components of media literacy curriculum 

  بحث و نتیجه گیری

 درسای برناماه هایمولده دووهش ادن اجرای از هیف     

 داد نشاا  جدنتاا. بود ابتیادی  دوم دور  در ایرسانه سواد

  دوم دور  رد ایرساانه ساواد درسای برناماه هایمولده که

ابتیادی عااربنی از: فعالیات هاای داادگیری زنقاش داناش 

آموزا  و فرصت هاای داادگیری(، زماا ، فضاای آماوزش 

زدودادی، انع و دذدری و بجهیزات رادانه ای(، گرو  بنیی، 

ارزشااایابی زبشخیصااای، بکاااودنی، داداااانی و ارزشااایابی 

همساال (، اهیاف زنگرشای، شاناختی و مهااربی(، م تاوا 

شی، شناختی و مهاربی(، مواد و مناب  آموزشی زمناب  زنگر

آنالدن، مناب  نمادشی و مناب  رادی، شناختی و مهاربی( و 

دادگیری زرودکردهای آموزشی، روش  -راهاردهای داددهی

 های دادگیری و نقش معوم( می گردد.

های دووهش حاضر نه بنهاا در ب دیای و ادن بخش از دافته

صووابیا  و  ،(1397ی و همکارا  زنصیرهمسو با م العات 

، (1396حسینی داکایهی و شاایری ز ،(1396همکارا  ز

(، سکراسااای 2019(، رویشاااوا ز2019کاااین و باااوودر ز

ای از ( بوکااه بااا  یااو گسااترد 2018( و نااابوی ز2018ز

از آنجااادی کااه م العااات در داخاا  کشااور همسااو اساات. 

دشه گیری و بغییر نگرش، انیها نقش مهمی در شک رسانه

هااا و و رفتااار مخا اااا  دارناای آمااوزش و شااناخت روش

دابااای. باااا ظهاااور ها ضااارورت میعموکردهاااای رساااانه

های نودن، فرآدنی آماوزش از ان صاار میرساه و بکنولوژی
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ها خار  شی  و جها  دهناور باه عرصاه آماوزش آموزشگا 

ای در باید  گرددی  است. جای خالی موضوع سواد رساانه

شااود. در ورما  بیشااتر حاا  میای کشاادروس میرسااه

بسیاری از کشاورها از جمواه کشاور ماا، بوودزداو  ساهم 

ای را در درکرد  اوقات فرارات دارد و سااعات قابا  عمی 

دهی. کودکا  بوجهی از وقت افراد را به خود اختصاص می

دیش از رسیی  باه سان میرساه، سااعات زداادی مقابا  

کننای. بماشاا می های آ  رانشایننی و برناماهبوودزدو  می

بوانیم، رگاونگی ادراک کودکاا  از جهاا  بنابرادن ما نمی

های بوودزدااونی شااک  دیرامااو  را کااه از  رداا  برنامااه

کنی ای به ما کمک میگیرد، ناددی  بگیردم. سواد رسانهمی

ها را بار ذهنیات و ادراک افاراد با اشکال و م توای برنامه

دهایم. همچناین در مورد بررسی و بجزده و ب ویا  قارار 

ی مقابوه با مشکالت اجتماعی مختودی که نوجوانا   زمینه

رو هستنی نیز ضارورت آماوزش ساواد و جوانا  با آ  روبه

  کنی.ای را دو رنیا  میرسانه

هاا، دیامبااالی ارائه ن و  استداد  و انتخاب بهینه از حجم 

ا العااات و ماایدردت آنهااا، شااناخت بااا یرات ممکاان در 

ها و ارائه ابزارهادی کاه بواناادی بجزداه و از رسانه استداد 

ب وی  مخا ااا  را در مقابا  دردافات حجام عظیمای از 

بناابرادن همانگوناه  دابی.ا العات، بقودت کنی؛ ضرورت می

که آموزش خوانی  و نوشتن از ضروردات زنیگی اجتماعی 

ای نیز حاائز اهمیات اسات افراد است آموزش سواد رسانه

هااای متناای، بصاااودر، هااای مختوااو زمثاا  دیامزداارا دیام

ودیئوها، اخاار و ...(، انیدشه، فرهنگ، باورها و رفتاار آحااد 

دهی. در ادان میاا  کودکاا  و مردم را ب ت با یر قرار می

نوجوانا  به دلی  شراد  سنی که دارنی و به بواو  فکاری 

های انی و به دلی  شاناخت م ایود آنهاا از جنااهنرسیی 

کنناای و ادی و اجتماااعی کااه در آ  زناایگی میجهااا  ماا

 ور میزا  انیکی از بجربه و دانش را دارنای بیشاتر همین

ای قارار دارنای و عایم درمعرض بماارا  ا العابی و رسانه

آموزش ص یح آنهاا در ادان زمیناه معضاالت و صایمات 

فرهنگاای و اجتماااعی زصاایمابی مانناای بیاناای و باااری، 

گیری ، عایم بواناادی بصامیمبیهودتی و بیگانگی فرهنگای

آورد. بنابرادن درست و ...( ریر قاب  جارانی را به وجود می

نیاز بیشتر ادن گرو  باه آماوزش و داادگیری و همچناین 

هزدنه انیک آموزش بارای آنهاا از نظار  اول مایت بااز  

هااا بوجااه گذاری آموزشاای باایش از سااادر گرو ساارماده

ب کارد  اسات و ردزا  ادان حاوز  را باه خاود جوابرنامه

ای کودکا  و نوجوانا  مخا اا  اصوی آموزش سواد رسانه

 هستنی.

کاه  داشت بیا  بادست می دووهش دیشنهادهای ب ث در

 وداو  بسایار مهاارت و عموی بکنیک ای نوعی رسانه سواد

 در هاا آماوزش مهمتاردن از دکی حاضر عصر در که است

 را یبوانااد ادان داناش آماوزا  شود و باه می بوقی جها 

 اناواع در شی  منتشر م الب از مناسای ب وی  که دهیمی

باشنی بنابرادن بوجه به ادان  داشته را ای رسانه هایشاکه

 مساله در میارس بسیار ضارورت دارد. همچناین آماوزش

 فرادناایهای سااادر مانناای نیااز میرسااه در ایرسااانه سااواد

 کاه بود خواهی آمیزموفقیت صوربی در دادگیری -داددهی

شاود،  ارزشایابی و اجرا  راحی، مشخ  اصولی اساس بر

 جموااه از مااواردی ای،رسااانه سااواد آمااوزش در بنااابرادن

 و بایرد  هاایسااز و کار اجارا، هایروش م توا، اهیاف،

 ن اوی باه و باشانی خاصای زواداای متوجه بادی ارزشیابی

بارای داناش  را ماینظر دیامایهای که گردنی دهیسازما 

باشنی. از جموه نقاط قوت داووهش  اشتهد دناال آموزا  به

حاضر می بوا  به جام ، کاربردی و جاام  باود  موضاوع 

دووهش اشار  نمود. همچنین از جموه نقاط ضعو دووهش 

حاضر می بوا  به م یود بود  جامعاه آمااری باه داناش 

 آموزا  دور  دوم اشار  کرد. 
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