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چکیده
هدف این پژوهش ،مؤلفهها و شاخصهای الگوی برنامه درسی سواد رسانهای در دانشگاه
فرهنگیان است .پژوهش با روش ترکیبی از نوع اکتشافی در دو بخش کیفی از نوع داده بنیاد خود
ظهور و کمی از نوع روش پیمایشی مقطعی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجامشده است .در بخش
کیفی جهت تجزیهوتحلیل از روش گراندد استفاده شد .حوزهی پژوهش در بخش کیفی پژوهش از
نظرات  15نفر از متخصصان برنامه درسی و سواد رسانهای به روش مصاحبهای استفاده تا اشباع
نظری ادامه یافته است و جامعه موردمطالعه در بخش کمی شامل  102نفر از استادان و کارشناسان
علوم تربیتی ،برنامهریزی درسی ،ارتباطات و تکنولوژی آموزشی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان بود.
در بخش کیفی از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که از
شاخصها و مؤلفههای مصاحبه با متخصصان بود استفاده شد .نتایج نشان داد عنصر «هدف» دارای 7
مؤلفه ارتقاء تواناییهای ارتباطی ،ارتقاء تواناییهای اقتصادی ،ارتقاء آگاهی و شناخت ،ارتقاء تکثر در
جامعه ،ارتقاء مهارتهای اخالقی ،ساختار زدایی و ارتقاء دسترسی رسانهای میباشد .عنصر «محتوا»
دارای  5مؤلفه محتوای آموزشی ،محتوای سازمانی ،محتوای فرهنگی ،برنامه بصیرت محور و
برنامهیادگیرنده محور میباشد .عنصر «روش» شامل  4روش یادگیری اکتشافی ،یادگیری عمیق،
یادگیری مشارکتی و یادگیری فعال میباشد .بعد «ارزشیابی» بهعنوان آخرین بعد دارای  4مؤلفه
ارزشیابی دانشمحور ،ارزشیابی مهارت محور ،ارزشیابی نگرش محور و ارزشیابی مشاهده محور بود.
واژگان کلیدی :برنامهی درسی ،سواد رسانهای ،دانشگاه فرهنگیان.
 1دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 2استادیار گروه برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 3استادیار گروه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
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مقدمه
تربیتمعلم یکی از مهمترین ارکان نظام آموزشی در امر امادهسازی معلمان و نهادی نفیس و فاخر
در مجموعه آموزش عالی کشور و رکن تحول و تعالی در آموزشوپرورش میباشد .امروزه ،در
نظامهای آموزشوپرورش جهانی ،تربیتمعلم با فرآیند تعاملی زمینهسازی تکوین و تعالی پیوسته
هویت حرفهای ،اخالق و تعهد حرفهای ،دانش تخصصی ،دانش و نگرش و تربیتی معلمان را آماده
ورود به این عرصه مهم مینماید (موسی پور و احمدی .)1394 ،با توجه به نقش معلمی که نقش
تربیتی انبیاء و اولیای الهی است ،نقش اسوهای امین ،راهنمایی بصیر و عالمی توانا است که وظیفه
هدایت ،روشنگری ،برنامهریزی ،آموزش ،پشتیبانی ،مشورت ،بازخورد و ترغیب مربیان برای به چالش
کشاندن موفقیتهای کنونی جهت بسط و توسعه ظرافتهای وجود را برای کسب شایستگیها و
دستیابی به حیات طبیبه برعهده دارد .آموزشگران نظام تربیتمعلم کشور با تربیتمعلمان شایسته در
واقع زمینهساز پرورش و آماده سازی افراد فرهیختهای خواهند بود که به پرورش و تربیت نسل آینده
خواهند پرداخت .طبق برنامه ملی درسی ( ،)1391نهاد تعلیم و تربیت وظیفه دارد با پاسخگویی به
نیازهای جامعه و مطالبات اجتماعی ،رسالت تربیتی خود را به درستی ایفا کند ،در این برنامه به سواد
رسانهای تاکید شده است .سواد رسانهای قابلیتی است که به فرد امکان می دهد تا با رسانهها و ارائه
دهندگان اطالعات به طور موثر تعامل داشته باشد و برای یادگیری مستمر و مادام العمر از ان رسانهها
بهره گیرد و در مواقع الزم پیامها و کارکردهای انها را نقد کنند (هاالکو .)2012 ،1در عصر حاضر که
ارتباطات مبتنی بر اطالعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تحـوالت شگرفی را درعرصه جهانی
رقمزده است ،رسانه در مقام ابزاری مفید میتواند به انسان قـرن بیستویك کمك کند تا با استفاده از
آخرین دستاوردهای علمی به زندگی دلخواه ،آرمـانی و پرباردست یابد؛ ضمن آنکه اگر این ابزار به
اشتباه و یا همراه با سوءنیت به کارگرفته شود بـه ماننـد نیرویـی ویـرانکننـده و مصـیبتبـار عمـل
مـیکنـد .از ایـنرو ،یکـی از وظـایف آموزشوپرورش در دنیای امروز ،در برابر رسانه های متکثر
موجـود ،تربیـت دانـشآمـوزانی است که بتواند درکنار بهرهمندی آگاهانه و فعاالنهاز پیامهای
رسـانهای ،زنـدگی خـود را در برابر چالشها و پیامدهای مخرب آن محافظت نماید؛ تربیتی که
میتوان از طریـق تـدارك شیوههای مختلف آموزش سواد رسانهای آن را محقق کرد (اریستی و
اردم.)2017 ،2

1- Hallaq
2- Eristi& Erdem
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از سویی آموزش سواد رسانهای 1که بهعنوان فرایند تعلیم ،آموزش و فراگیری دربارهی رسانهها از
آن یاد میشود؛ آموزشی که بر ارتقاء ظرفیت فرد ،برای برقراری ارتباط و استفاده مناسب از رسانهها
تأکید دارد .در سواد رسانهای با توجه به گونـههـای شناختی ،عاطفی ،اخالقی و زیباییشناختی ،سطوح
دانـش بـه تفکیـك تـأثیرات رسـانهای ،محتوای رسانهای ،جهان واقعی ،صنایع رسانهای و خویشتن،
با تکیه بر قابلیتها و مهارتها مورد توجه است (پوتر .)2013 ،2سواد رسانهای عالوه بر توانایی
ملحوظ در سواد سنتی ،که همان توان خواندن و نوشتن بود ،توانایی تحلیل و ارزشیابی پیامها و قدرت
تولید و انتقال اطالعات به دیگران در قالبهای مختلف و با ابزار گوناگون را در انسان پدید میآورد.
اینگونه از سواد؛ با توانمند کردن انسان بر درك نحوه کار رسانهها و نحوۀ معنیسازی آنها ،ماهیت و
اهداف تولید پیام رسانهها و تأثیرات و تکنیكهای رسانههای گوناگون ،او را از مصرفکنندگی خارج
کرده و در برابر اثرات رسانهها مقاوم میسازد (بهادری .)1392 ،سواد رسانهای در کنار آموختن خواندن
ظاهر پیامهای رسانهای از رسانههای مختلف ،میکوشد خواندن سطرهای نانوشتۀ رسانههای
نوشتاری ،تماشای پالنهای به نمایش درنیامده و یا شنیدن صداهای پخشنشده از رسانههای
الکترونیك را به مخاطبان بیاموزد .بهعنوان مثال؛ مخاطبی که دارای سواد رسانهای است ،از اهداف و
میثاقهای رسانهها خبر داشته و از آنها به طرزی آگاهانه استفاده میکند (ساندرز .)2014 ،3برنامه
درسی برای آموزش سواد رسانهای الزم است .برنامه درسی ،به محتوای رسمی و غیررسمی ،فرایند،
محتوا ،آموزش های آشکار و پنهانی اطالق میشود که از طریق آنها ،فراگیر تحت هدایت مدرسه،
دانش الزم را به دست میاورد ،مهارتها را کسب می کند و گرایش ها ،قدرشناسی ها و ارزشها را
در خود تغییر میدهد (نصری)1392 ،؛ در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان آموزش سواد رسانهای
یا به صورت کتاب های درسی اجباری یا اختیاری از سوی دولت یا مؤسسه های غیردولتی تدریس
می شود که این موضوع اهمیت و جایگاه برنامه درسی در ترویج و توسعه سواد رسانهای و همچنین
جایگاه سواد رسانهای بهعنوان موضوعی مهم که باید در برنامه درسی گنجانده شود را نشان میدهد.
بر این اساس برنامههای درسی بهعنوان نقشه فرآیند یاددهی  -یادگیری مطرح میباشد (مرزوقی،4
)2015؛ بنابراین میتوان عنوان کرد که در نظام آموزشی ،برنامه درسی از اهمیت واالیی برخوردار
است .از طرفی از مهمترین عناصر و عواملی که به ساخت و بهرهگیری از برنامه درسی مناسب به
منظور تربیت و پرورش افراد شایسته کمك میکنند ،می توان از معلمان نام برد (انصاری.)1399 ،
1- Media Literacy
2- Potter
3- Sanders
4- Marzooghi
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باقرینیا ( )1397در پژوهشی به ارزیابی سواد رسانهای و اطالعاتی کاربران مرکز اسناد و کتابخانه
ملی سیستان و بلوچستان پرداخت .یافته ها نشان داد میزان استفاده از رسانه ها و شیوه استفاده از
رسانه ها در نمونههای موردمطالعه پائین تر از حد متوسط بود .همچنین میزان ارزشیابی اطالعات،
میزان ترکیب اطالعات ،میزان تبادل اطالعات و میزان رعایت حق مؤلف در نمونههای مورد بررسی
باالتر از حد متوسط است .کرمی و داودی ( ،)1395به مطالعه میزان سواد رسانهای و نقش آن در
جامعه ایرانی پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که متغیرهای مدت ،میزان ،نوع استفاده از رسانه
ها ،واقعی تلقی کردن محتوای رسانه ،انگیزه و هدف مخاطبان ،پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و میزان
تحصیالت رابطه معنی داری با سواد رسانهای دارد .استاسوا )2017( 1در تحقیقی که در کشور
جمهوری چك با عنوان والدین معاصر :نخستین معلمان سواد رسانه ای ،در بین والدین فرزندان 17-2
سال انجام داد به این نتیجه دست یافت که خانواده های جمهوری چك کنترل و نظارت در حد خیلی
زیادی بر مصرف رسانه ای فرزندان دارند .در والدین تحصیل کرده و جوان تر گرایش بیشتری به
کنترل و نظم در مصرف رسانه ای دیده می شود .خانواده هایی که از هر لحاظ در شرایط اشباع رسانه
ای قرار دارند و همچنین خانواده هایی که کمتر در معرض رسانه ها هستند ،تمایل کمتری به کنترل
و نظارت بر مصرف رسانه ای دارند .ارساند و مالندر )2012( 2در پژوهش خود به بررسی جایگاه سواد
رسانهای در زندگی روزمره کودکان پرداختند .آنها در نتایج پژوهش خود گزارش کردند که افرادی که
از سطح سواد رسانهای نسبتا پایینی برخوردار هستند امکان محافظت از خود در برابر رسانه برای آنان
مشکل است و متقابال افرادی که از سطح سواد رسانهای باالیی برخوردار هستند به محض اینکه
رسانه بهطور تدریجی معنی زندگی را برای آنان تعریف میکند ،رفتارها ،نگرشها و احساسات آنها تغییر
نمیکند و چنین افرادی قادر خواهند بود بهتدریج تعاریفی را که رسانه برای آنها از دنیای اطراف ایجاد
کرده را از بین ببرند و برنامه رسانه را با عقاید خود جایگزین کنند.
باید به این نکته توجه داشت که در ایران و در برنامههای درسی تربیتمعلمی که در مراکز
تربیتمعلم ارائه میشود الگویی جامع و مدون که از یکسو دربرگیرنده مفهوم سواد رسانهای به صورت
کامل باشد و از طرف دیگر بیانگر ابعاد و مؤلفههای تشکیل دهنده الگوی بومی بوده و منطبق با
فرهنگ جامعه ایران طراحی شده باشد ،وجود ندارد و فقط به ارائه چند واحد درسی در زمینه سواد
رسانهای بسنده شده است؛ بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و جایگاه و اهمیتی که سواد رسانهای
در رشد و پیشرفت معلمان و در نهایت رشد و پیشرفت جامعه دارد ،این پژوهش به دنبال دستیابی و
شناسایی الگویی است که با بهرهگیری از آن عالوه بر شناسایی مؤلفهها ،شاخصها و ابعاد برنامه
1- Stasova
2- Aarsand & Melander
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درسی سواد رسانهای برای تربیتمعلم ،آن را از نظر خبرگان اعتباریابی نمائیم .در نتیجه پژوهش
حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مؤلفهها و شاخصهای الگوی برنامه درسی سواد
رسانهای در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟
روش
پژوهش با روش ترکیبی از نوع اکتشافی در دو بخش کیفی از نوع داده بنیاد خود ظهور و کمی از
نوع روش پیمایشی مقطعی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجامشده است .در بخش کیفی جهت
تجزیهوتحلیل از روش گراندد استفاده شد .حوزهی پژوهش در بخش کیفی پژوهش از نظرات  15نفر
از متخصصان برنامه درسی و سواد رسانهای به روش مصاحبهای استفاده تا اشباع نظری ادامه یافته
است و جامعه موردمطالعه در بخش کمی شامل  102نفر از استادان و کارشناسان علوم تربیتی،
برنامهریزی درسی ،ارتباطات و تکنولوژی آموزشی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان بود .در بخش
کیفی از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که از شاخصها و
مؤلفههای مصاحبه با متخصصان بود استفاده شد .به منظور اعتباریابی داده های پژوهش ،در بخش
کیفی؛ جهت اعتبار سنجی از روشهای پیشنهادی کرسول و کالرك ،از روش ممیز بیرونی استفاده
شده است؛ که پس از تأیید  15نفر از خبرگان علوم تربیتی و سواد رسانهای ،تعداد کد باز مورد تأیید
قرار گرفت و موفق به کسب  CVRباالی  0/49شد و فرمول ضریب هولستی ،درصد توافق خبرگان
بر کدهای باز این پژوهش  0/91بدست آمد که نشان دهنده آن است که نتایج به میزان زیادی
قابلاعتمادند .در بخش کمی نیز روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط چند نفر از پاسخگویان
مورد تایید قرار گرفت.

 491فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -سال دوازدهم ،شماره دوم ،زمستان 4999

یافتهها
جدول  1مؤلفه ها و شاخصهای بعد هدف الگوی برنامه درسی سوادرسانهای دانشگاه فرهنگیان
کد گزینشی
هدف

کد محوری
ارتقاء تواناییهای ارتباطی

ارتقاء تواناییهای اقتصادی

ارتقاء آگاهی و شناخت

کدهای باز
-1آشنایی با سایر زبان ها خصوصا انگلیسی
 -14توانایی شناسایی پیامها
 -15توانایی درك و ارائه انتقادهای رسانهای
 -74شناخت رسانههای مختلف و محتواهای تولید شده توسط
انان
 -42افزایش ضریب نفوذ
-133برقراری ارتباط موفق با مخاطبان با استفاده از پیامهای
اخالقی
 -99همکاری با سایر نهادها به منظور توسعه سواد رسانهای
 -151ایجاد "همگرایی و همبستگی عمومی "
-51بهبود سیستم ارتباطی با تمامیاقشار
 -41تکمیل و گسترش شبکه تعاملی
 -111تنظیم یك رابطه منطقی و مبتنی بر هزینه -فایده با
رسانه ها
 -59برآورد هزینه – منفعت
 -22فعالیت و تاثیرگذاری در فضای رسانهای
 -12شناخت جایگاه و اهمیت سواد رسانهای
 -27شناسایی راهبردها و سیاستهای سواد رسانهای
 -49ارتقاء جایگاه دانشگاه فرهنگیان
 -31شناخت انواع تولیدات رسانهای
 -54استفاده آگاهانه از رسانه
 -7شناخت ویژگیهای مختلف رسانه
 -139انتخاب رسانهها ی مناسب
 -40آشنایی با نرم افزارهای چندرسانهای
 -3آشنایی و شناخت فضای رسانه ها
 -29آگاهی ،دانش و مهارت در حوزه رسانه
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عنصر هدف در الگوی برنامه درسی سواد رسانهای دانشگاه فرهنگیان دارای  7مؤلفه بوده است که
هر مؤلفه شاخصهای خاص خود را در بر دارد .اولین مؤلفه شناسایی شده در عنصر هدف ،مؤلفه ارتقاء
تواناییهای ارتباطی است که شامل  10شاخص آشنایی با سایر زبانها خصوصا انگلیسی ،توانایی
شناسایی پیامها ،توانایی درك و ارائه انتقادهای رسانهای ،شناخت رسانههای مختلف و محتواهای
تولید شده توسط انان ،افزایش ضریب نفوذ ،برقراری ارتباط موفق با مخاطبان با استفاده از پیامهای
اخالقی ،همکاری با سایر نهادها به منظور توسعه سواد رسانهای ،ایجاد "همگرایی و همبستگی
عمومی " ،بهبود سیستم ارتباطی با تمامیاقشار و تکمیل و گسترش شبکه تعاملی بود .مؤلفه ارتقاء
تواناییهای اقتصادی شامل  3شاخص تنظیم یك رابطه منطقی و مبتنی بر هزینه -فایده با رسانه ها،
برآورد هزینه – منفعت و فعالیت و تاثیرگذاری در فضای رسانهای بود .مؤلفه ارتقاء آگاهی و شناخت
شامل  30مؤلفه شناخت جایگاه و اهمیت سواد رسانهای ،شناسایی راهبردها و سیاستهای سواد
رسانهای ،ارتقاء جایگاه دانشگاه فرهنگیان ،شناخت انواع تولیدات رسانهای ،استفاده آگاهانه از رسانه،
شناخت ویژگیهای مختلف رسانه ،انتخاب رسانهها ی مناسب ،آشنایی با نرم افزارهای چندرسانهای،
آشنایی و شناخت فضای رسانه ها ،آگاهی ،دانش و مهارت در حوزه رسانه ،شناخت "استعمار فرانو "
مانند تهاجم از طریق رسانه ،آشنایی فعال و پویا با پیامها و تولیدات رسانهای ،شناخت پیش شرطهای
ضروری توسعه سواد رسانهای ،شناخت عوامل تسریع و یا توقف سواد رسانهای ،توسعه آگاهی و درك
عمومیاز ذات و محتوای رسانهها ،وارد کردن بحث سواد رسانهای به نظام آموزش عمومی ،آشناسازی
مخاطبان با انواع محتواهای چندرسانهای ،شناخت ویژگی های عصر جدید با نگاهی به اینده ،شناخت
جایگاه ایران در جهان ،شناخت توطئه و توهم توطئه در عصر حاضر ،شناخت محدودیتهای موجود،
خودآگاهی نسبت به ماهیت خود ،آگاهی از شناخت ماهیت اخالقی خود ،توانمند کردن مخاطبان،
شناخت و تبیین مفاهیم اخالقی ،شناسایی مسئله تهاجم فرهنگی توسط مخاطبان ،درك متکی بر
مهارت ،درك اهمیت نقش تسکین دهنده سواد رسانهای ،توسعه سواد رسانه های الکترونیکی و
شناخت فضای حاکم بر تولیدات رسانهای بدست آمد .مؤلفه ارتقاء تکثر در جامعه با دو شاخص افزایش
تنوع در جامعه و توسعه تولیدات و فعالیت های رسانه ها بدست آمد .مؤلفه ارتقاء مهارتهای اخالقی
با  3شاخص صیانت از اخالقیات و ارزشهای پذیرفته شده در بین جامعه ،توسعه تولیدات اخالقی
رسانهای و ارتقاء نقش هدایت گری در تمام ابعاد زندگی بدست آمد .مؤلفه ساختار زدایی با  9شاخص
حضور موثر ،کارآمد و رقابتی در محیط رسانهای در راستای اهداف ملی و فراملی سازمان ،سواد
رسانهای به منزله واکسن نامالیمات محیطی ،حمایت از دیگر رسانهها ،درك بهتر برنامههای سایر
رسانه ها ،حمایت از سیستمهای کنترل کننده ،فعال کردن مخاطبان در برابر رسانه ها ،توانایی ساخت
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برنامههایی برای مخاطبان فعال ،بر طرف نمودن محدودیتهای اخالقی موجود در جامعه و الویت
بندی اهداف اخالقی بدست آمد و آخرین مؤلفه عنصر هدف در الگوی برنامهریزی درسی سواد
رسانهای دانشگاه فرهنگیان مؤلفه ارتقاء دسترسی رسانهای با  1شاخص توانایی دسترسی به رسانهها
برای دریافت و تولید اطالعات ،توسعه رسانه های مجازی ،بهره مندی از نرم افزارهای رسانهای،
آگاهی از نحوه قانونمند کردن سیر دسترسی به پیامهای رسانهای ،تقویت رسانههای اینترنتی،
انتخاب برنامه ها ،توسعه استفاده از تکنولوژیها و سیستمها و بهره مندی از نرم افزارهای رسانهای
بدست آمد .جدول  1مؤلفه ها و شاخصهای بعد هدف نشان داده شده است و شکل  1مؤلفههای بعد
هدف را نشان می دهد.

شکل  1مؤلفههای بعد هدف الگوی برنامه درسی سواد رسانهای دانشگاه فرهنگیان
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جدول  2مؤلفه ها و شاخصهای بعد محتوا در برنامه درسی سواد رسانهای دانشگاه فرهنگیان
کد گزینشی
محتوا

کد محوری
محتوای آموزشی

کدهای باز
 -119آموزش مبتنی بر آگاهی
 -29گنجاندن موضوعات مختلف سواد رسانهای
 -15ساخت پیام در جنبههای مختلف
 -140ایجاد محتوای رسانهای
 -5تولید محتواهای مرتبط
-71آموزش انتقادی رسانه جهت ارتقای سواد رسانهای
-71آموزش سواد رسانهای با نگاه رسانه شناسانه
 -75آموزش نحوه استفاده از رسانه ها
 -97تدوین متون رسانهای
 -121آموزش سواد رسانهای با برنامههای مستمر و بلند مدت
و با توجه به ویژگیهای سنین مختلف

محتوای سازمانی

 -13تمرکز بر الگوهای بومی سواد رسانهای
 -21آموزش سواد رسانهای با کمك متخصصان و نهادهای
حرفه ای
 -32خط مشی گذاری رسانهای

عنصر محتوا در الگوی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان دارای  5مؤلفه میباشد .اولین مؤلفه الگوی
محتوا محتوای آموزشی میباشد که دارای  10شاخص به شرح زیر میباشد .آموزش مبتنی بر آگاهی،
گنجاندن موضوعات مختلف سواد رسانهای ،ساخت پیام در جنبههای مختلف ،ایجاد محتوای رسانهای،
تولید محتواهای مرتبط ،آموزش انتقادی رسانه جهت ارتقای سواد رسانهای ،آموزش سواد رسانهای با
نگاه رسانه شناسانه ،آموزش نحوه استفاده از رسانه ها ،تدوین متون رسانهای و آموزش سواد رسانهای
با برنامههای مستمر و بلند مدت و با توجه به ویژگیهای سنین مختلف از شاخصهای مؤلفه محتوای
آموزشی بعد محتوا در برنامه درسی سواد رسانهای دانشگاه فرهنگیان است .دومین مؤلفه از بعد محتوا،
مؤلفه محتوای سازمانی است که دارای  5شاخص تمرکز بر الگوهای بومی سواد رسانهای ،آموزش
سواد رسانهای با کمك متخصصان و نهادهای حرفه ای ،خط مشی گذاری رسانهای ،محتوای ارزشی
ارائه شده توسط تولیدات رسانهای و سیاستگذاری با رویکرد عمومی در جامعه بوده است .مؤلفه سوم
محتوای فرهنگی با شاخصهای تولید محتوا مبتنی بر حساسیتهای اخالقی جامعه ،تولید محتوا با
مضامین اخالقی و ارزشی ،آشنایی با میزان اخالقیات در مورد محتواها ،تولید پیامهای اخالقی
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رسانهای ،تولید محتوای آموزشی سواد اخالقی برای معلمان ،محتوای فکری و فرهنگی پیامهای ارائه
شده در رسانه ،آموزش مبحث اخالقیات در رسانه جهت ارتقای سواد اخالقی و توانایی ساخت و تولید
برنامههای جدید در جهت مقابله با استعمار فرانو بود و مؤلفه چهارم برنامه بصیرت محور است که
دارای  5شاخص تولید محتوا در راستای مقابله با تاثیرپذیری از موج مخرب تهاجم فکری ،توجه به
حفظ فرهنگ خودی در برابر تهاجم فرهنگی ،مخاطبان توانمند برایایجاد تمایز بین ارزشهای
فرهنگی جامعه ،صیانت از سبك زندگیایرانی -اسالمی و تولید برنامههای ویژه به منظور شفافسازی
میباشد و آخرین مؤلفه از بعد محتوا در برنامه درسی سوادرسانهای در دانشگاه فرهنگیان مؤلفه
برنامهیادگیرنده محور میباشد که دارای  10شاخص منابع رسانهای مورد عالقه افراد ،توجه بیشتر به
نیازهای مخاطبان ،تقویت تواناییهای مستقل افراد ،آموزش سواد رسانهای متناسب با مقتضیات
مکانی – زمانی ،محتوای آموزشی متناسب با شرایط خاص مردم ،تولید محتوای هویتایرانی و
یکپارچه کردن قومیتهای مختلف ،محتوای بومیآموزش سواد رسانهای با توجه به اقتضائات
بومیکشور ،درك صحیح از نیاز اخالقی مخاطبان ،تولید محتوا بر مبنای شناخت مخاطبین و درك نیاز
اخالقی جامعه میباشد که جدول  2مؤلفه ها و شاخصهای بعد محتوا نشان داده شده است و شکل
مؤلفههای بعد محتوا را نشان می دهد.

شکل  2مؤلفههای بعد محتوای برنامه درسی سواد رسانهای در دانشگاه فرهنگیان
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جدول  3مؤلفه ها و شاخصهای بعد روش در برنامه درسی سواد رسانهای دانشگاه فرهنگیان
کد گزینشی
روش

کد محوری
یادگیری اکتشافی

یادگیری عمیق
یادگیری مشارکتی

یادگیری فعال

کدهای باز
 -121توانایی تحلیل رسانه ها
 -13دریافت دیدگاه انتقادی منتقدان
 -109برطرف نمودن محدودیتها
 -104تبیین قابلیتهای شخصی مورد نیاز
 -11مطالعه الگوهای آموزشی سواد رسانهای
 -37اشتراك تجارب دیگر کشورها
 -112حفظ ارتباط مستمر با اساتید و پژوهشگران حوزه
ارتباطات
 -117تشکیل کالسهای آموزش سواد رسانهای ویژه
کارکنان
 -111ارتباط مستمر با اساتید و پژوهشگران رشتههای مرتبط
 -135همکاری با سایر نهادها به منظور توسعه سواد اخالقی
 -115استفاده از تجربیات دیگر کشورها در حوزه سواد
رسانهای
 -33استفاده از تکنیكهای خالقانه در جهت جذب مخاطب
-155مشارکت فعال در جامعه رسانهای
 -119شناخت ماهیت و تواناییهای خود
-4استفاده مناسب از ظرفیتها و قابلیتهای فضای رسانه
استفاده از قابلیتهای سرگرم آموزی
-42

سومین عنصر در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس عناصر چهارگانه برنامه درسی تایلر بعد
روش میباشد که شامل  4روش بوده است .اولین روش این برنامه درسی ،روش یادگیری اکتشافی
میباشد که دارای  3شاخص به شرح زیر میباشد .شاخصهای توانایی تحلیل رسانه ها ،دریافت
دیدگاه انتقادی منتقدان و برطرف نمودن محدودیتها .دومین مؤلفه یادگیری عمیق است که دارای 2
شاخص تبیین قابلیتهای شخصی مورد نیاز و مطالعه الگوهای آموزشی سواد رسانهای بوده است و
مؤلفه بعد یادگیری مشارکتی است که دارای  2شاخص اشتراك تجارب دیگر کشورها ،حفظ ارتباط
مستمر با اساتید و پژوهشگران حوزه ارتباطات ،تشکیل کالسهای آموزش سواد رسانهای ویژه
کارکنان ،ارتباط مستمر با اساتید و پژوهشگران رشتههای مرتبط ،همکاری با سایر نهادها به منظور
توسعه سواد اخالقی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها در حوزه سواد رسانهای میباشد .آخرین مؤلفه
از بعد روش ،روش یادگیری فعال است که دارای  5شاخص میباشد که این شاحصها عبارتند
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ازاستفاده از تکنیكهای خالقانه در جهت جذب مخاطب ،مشارکت فعال در جامعه رسانهای ،شناخت
ماهیت و تواناییهای خود ،استفاده مناسب از ظرفیتها و قابلیتهای فضای رسانه و استفاده از
قابلیتهای سرگرم آموزی .جدول  3مؤلفه ها و شاخصهای بعد روش را نشان داده است و شکل 3
مؤلفههای بعد روش را نشان می دهد.

شکل  3مؤلفههای بعد روش برنامه درسی سواد رسانهای در دانشگاه فرهنگیان
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جدول  4مؤلفه ها و شاخصهای بعدارزشیابی در برنامه درسی سواد رسانهای دانشگاه فرهنگیان
کد گزینشی
ارزشیابی

کد محوری
ارزشیابی دانشمحور

ارزشیابی مهارت محور

ارزشیابی نگرش محور

ارزشیابی مشاهده محور

کدهای باز
 -55ارزیابی چارچوب ساخت پیام
-12ارزیابی سطح سواد رسانهای
 -35تسلط بر اصطالحات زبان خارجی در حوزه رسانه
 -117ارزیابی محتوای برنامه های تولید شده
 -19ارزیابی انتقادی محتوای رسانه ها
ارزیابی مهارت شناسایی انواع رسانهها
-93
ارزیابی مهارت شناسایی انواع تولیدات رسانهای
-94
-17ارزیابی مهارت اجتماعی
 -11ارزیابی تفکر انتقادی و استداللی جهت شناسایی
پیامهای رسانهای
 -157ارزیابی انتقادی پیامها
-120ارزیابی مهارتها و توانمندیها در استفاده از رسانهها
 -92قابلیت سنجش توانایی ارتباطی
 -72مهارت استفاده ازاینترنت
 -47ارزیابی مهارتهای سرگرم آموزی
 -122ارزیابی ارتقای مهارتهای اخالقی
 -154ارزیابی استفاده بهینه از ظرفیتهای رسانهای
 -1الویت بندی اهداف متصور از رسانه ها
 -9نقد مالیم رسانهها
 --179ارزیابی اخالقی محتوای برنامهها
 -132ارزیابی اخالقی پیامها
 -101ارزیابی ماهیت اخالقی رسانه ها در جامعه
 -125ارزیابی عوامل  ،تسریع یا توقف اخالقی سواد رسانهای
 -41ارزیابی میزان اخالقی بودن پیامها
 -17ارزیابی سطح سواد اخالقی
 -20ارزیابی پیشنهادها و راه حلهای مهم و ضروری
 --110ارزیابی کلی محتوای برنامههای تولیدی
 -14ارزیابی از محتوای رسانهای
-34میزان مشارکت و نحوه استفاده از رسانه ها
 -10ارزیابی میزان استفاده از رسانهها به منظور گسترش و
اشاعه اخالقیات
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آخرین عنصر از عناصر برنامه درسی تایلر در الگوی برنامه درسی سواد رسانهای دانشگاه فرهنگیان
بعد ارزشیابی بوده است که دارای  4مؤلفه میباشد .اولین مؤلفه بعد ارزشیابی ،ارزشیابی دانشمحور
است که دارای  4شاخص ارزیابی چارچوب ساخت پیام ،ارزیابی سطح سواد رسانهای ،تسلط بر
اصطالحات زبان خارجی در حوزه رسانه و ارزیابی محتوای برنامه های تولید شده است .دومین مؤلفه
ارزشیابی مهارت محور است با  11شاخص ارزیابی انتقادی محتوای رسانه ها ،ارزیابی مهارت شناسایی
انواع رسانهها ،ارزیابی مهارت شناسایی انواع تولیدات رسانهای ،ارزیابی مهارت اجتماعی ،ارزیابی تفکر
انتقادی و استداللی جهت شناسایی پیامهای رسانهای ،ارزیابی انتقادی پیامها ،ارزیابی مهارتها و
توانمندیها در استفاده از رسانهها ،قابلیت سنجش توانایی ارتباطی ،مهارت استفاده ازاینترنت ،ارزیابی
مهارتهای سرگرم آموزی و ارزیابی ارتقای مهارتهای اخالقی و سومین مؤلفه بعد ارزشیابی،
ارزشیابی نگرش محور است با  11شاخص ارزیابی استفاده بهینه از ظرفیتهای رسانهای ،الویت بندی
اهداف متصور از رسانه ها ،نقد مالیم رسانهها ،ارزیابی اخالقی محتوای برنامهها ،ارزیابی اخالقی
پیامها ،ارزیابی ماهیت اخالقی رسانه ها در جامعه ،ارزیابی عوامل  ،تسریع یا توقف اخالقی سواد
رسانهای ،ارزیابی میزان اخالقی بودن پیامها ،ارزیابی سطح سواد اخالقی ،ارزیابی پیشنهادها و راه
حلهای مهم و ضروری و ارزیابی کلی محتوای برنامههای تولیدی و آخرین مؤلفه از بعد ارزیابی
برنامه درسی سواد رسانهای دانشگاه فرهنگیان ،بعد ارزشیابی مشاهده محور میباشد که شامل 3
شاخص ارزیابی از محتوای رسانهای ،میزان مشارکت و نحوه استفاده از رسانه ها و ارزیابی میزان
استفاده از رسانهها به منظور گسترش و اشاعه اخالقیات است .جدول  4مؤلفه ها و شاخصهای بعد
ارزشیابی را نشان داده است و شکل  4مؤلفههای بعد ارزشیابی را نشان می دهد.

شکل  4مؤلفههای بعد ارزشیابی برنامه درسی سواد رسانهای در دانشگاه فرهنگیان
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بحث و نتیجه گیری
نتایج یافتهها شامل چهار عنصر هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابی میباشد که یافتهها در عنصر
هدف در الگوی برنامه درسی سواد رسانهای دانشگاه فرهنگیان نشان داد این عنصر دارای  7مؤلفه
است که هر مؤلفه شاخصهای خاص خود را در بردارد .اولین مؤلفه شناسایی شده در عنصر هدف،
مؤلفه ارتقاء تواناییهای ارتباطی است که شامل  10شاخص آشنایی با سایر زبانها خصوصا انگلیسی،
توانایی شناسایی پیامها ،توانایی درك و ارائه انتقادهای رسانهای ،شناخت رسانههای مختلف و
محتواهای تولید شده توسط آنان ،افزایش ضریب نفوذ ،برقراری ارتباط موفق با مخاطبان با استفاده از
پیامهای اخالقی ،همکاری با سایر نهادها به منظور توسعه سواد رسانهای ،ایجاد همگرایی و همبستگی
عمومی ،بهبود سیستم ارتباطی با تمامیاقشار و تکمیل و گسترش شبکه تعاملی بود .از طرفی مؤلفه
ارتقاء تواناییهای اقتصادی شامل  3شاخص تنظیم یك رابطه منطقی و مبتنی بر هزینه ،فایده با
رسانهها ،برآورد هزینه ،منفعت و فعالیت و تاثیرگذاری در فضای رسانهای بود .عالوه بر این نتایج
نشان داد ،مؤلفه ارتقاء آگاهی و شناخت شامل  30مؤلفه شناخت جایگاه و اهمیت سواد رسانهای،
شناسایی راهبردها و سیاستهای سواد رسانهای ،ارتقاء جایگاه دانشگاه فرهنگیان ،شناخت انواع
تولیدات رسانهای ،استفاده آگاهانه از رسانه ،شناخت ویژگیهای مختلف رسانه ،انتخاب رسانههای
مناسب ،آشنایی با نرم افزارهای چندرسانهای ،آشنایی و شناخت فضای رسانهها ،آگاهی ،دانش و
مهارت در حوزه رسانه ،شناخت استعمار فرانو مانند تهاجم از طریق رسانه ،آشنایی فعال و پویا با پیامها
و تولیدات رسانهای ،شناخت پیش شرطهای ضروری توسعه سواد رسانهای ،شناخت عوامل تسریع و
یا توقف سواد رسانهای ،توسعه آگاهی و درك عمومی از ذات و محتوای رسانهها ،وارد کردن بحث
سواد رسانهای به نظام آموزش عمومی ،آشناسازی مخاطبان با انواع محتواهای چندرسانهای ،شناخت
ویژگیهای عصر جدید با نگاهی به آینده ،شناخت جایگاه ایران در جهان ،شناخت توطئه و توهم
توطئه در عصر حاضر ،شناخت محدودیتهای موجود ،خودآگاهی نسبت به ماهیت خود ،آگاهی از
شناخت ماهیت اخالقی خود ،توانمند کردن مخاطبان ،شناخت و تبیین مفاهیم اخالقی ،شناسایی
مسئله تهاجم فرهنگی توسط مخاطبان ،درك متکی بر مهارت ،درك اهمیت نقش تسکین دهنده
سواد رسانهای ،توسعه سواد رسانههای الکترونیکی و شناخت فضای حاکم بر تولیدات رسانهای بدست
آمد .مؤلفه ارتقاء تکثر در جامعه با دو شاخص افزایش تنوع در جامعه و توسعه تولیدات و فعالیت های
رسانه ها بدست آمد .همچنین نتایج نشان داد ،مؤلفه ارتقاء مهارتهای اخالقی با  3شاخص صیانت از
اخالقیات و ارزشهای پذیرفته شده در بین جامعه ،توسعه تولیدات اخالقی رسانهای و ارتقاء نقش
هدایتگری در تمام ابعاد زندگی بدست آمد .مؤلفه ساختار زدایی با  9شاخص حضور موثر ،کارآمد و
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رقابتی در محیط رسانهای در راستای اهداف ملی و فراملی سازمان ،سواد رسانهای به منزله واکسن
نامالیمات محیطی ،حمایت از دیگر رسانهها ،درك بهتر برنامههای سایر رسانهها ،حمایت از
سیستمهای کنترل کننده ،فعال کردن مخاطبان در برابر رسانهها ،توانایی ساخت برنامههایی برای
مخاطبان فعال ،بر طرف نمودن محدودیتهای اخالقی موجود در جامعه و الویت بندی اهداف اخالقی
بدست آمد و آخرین مؤلفه عنصر هدف در الگوی برنامهریزی درسی سواد رسانهای دانشگاه فرهنگیان
مؤلفه ارتقاء دسترسی رسانهای با  1شاخص توانایی دسترسی به رسانهها برای دریافت و تولید
اطالعات ،توسعه رسانه های مجازی ،بهره مندی از نرم افزارهای رسانهای ،آگاهی از نحوه قانونمند
کردن سیر دسترسی به پیامهای رسانهای ،تقویت رسانههای اینترنتی ،انتخاب برنامه ها ،توسعه
استفاده از تکنولوژیها و سیستمها و بهره مندی از نرم افزارهای رسانهای بدست آمد.
این یافتهها همسو با نتایج پژوهشهای نصیری و همکاران ()1391؛ عباسی قادی ()1391؛
یزدیان ( )1319و لی و همکاران ( )2015است که هر کدام در پژوهشهایشان بر اهمیت داشتن بعد
هدف در سواد رسانهای تاکید داشتهاند .در تبیین این یافته میتوان گفت هدف عمدهی آموزش سواد
رسانهای این است که گیرندگان ارتباطات جمعی در فرآیند انتقال و کسب اطالعات به شرکت
کنندگان فعال و آزاد تبدیل شوند؛ نه این که حالتی ایستا ،منفعل و تابع نسبت به تصاویر و ارزشهایی
داشته باشند که در یك جریان یك طرفه از منابع رسانهای انتقال پیدا می کنند؛ بنابراین مخاطب با
آموختن سواد رسانهای توانایی شناسایی پیامهای مخرب را کسب کرده و میتواند نوعی رژیم مصرف
رسانهای را برای خود تنظیم کند .این مهارت هم چون یك رژیم غذایی عمل میکند که هوشمندانه
مراقب است چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را
نه؛ و یا این که میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد .سواد رسانهای میتواند به
مخاطبان رسانهها بیاموزد که از حالت یك مصرف کنندهی محض خارج شده و به صورتی فعاالنه به
گونهای در جریان انتقال اطالعات قرار گیرند که در نهایت به نفع آنان باشد؛ از این رو میتوان گفت
داشتن هدف در سواد رسانهای میتواند مقصد و چشم انداز را مشخص کرده و به مسیر آموزش جهت
دهد .نتایج یافته ها در مورد عنصر محتوا در الگوی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان نشان داد این
عنصر دارای  5مؤلفه میباشد .اولین مؤلفه الگوی محتوا محتوای آموزشی بود که دارای  10شاخص،
آموزش مبتنی بر آگاهی ،گنجاندن موضوعات مختلف سواد رسانهای ،ساخت پیام در جنبههای
مختلف ،ایجاد محتوای رسانهای ،تولید محتواهای مرتبط ،آموزش انتقادی رسانه جهت ارتقای سواد
رسانهای ،آموزش سواد رسانهای با نگاه رسانه شناسانه ،آموزش نحوه استفاده از رسانهها ،تدوین متون
رسانهای و آموزش سواد رسانهای با برنامههای مستمر و بلند مدت و با توجه به ویژگیهای سنین
مختلف از شاخصهای مؤلفه محتوای آموزشی بعد محتوا در برنامه درسی سواد رسانهای دانشگاه
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فرهنگیان بود .طبق نتایج مؤلفه بعدی از بعد محتوا ،مؤلفه محتوای سازمانی بدست آمد که دارای 5
شاخص تمرکز بر الگوهای بومی سواد رسانهای ،آموزش سواد رسانهای با کمك متخصصان و
نهادهای حرفهای ،خط مشی گذاری رسانهای ،محتوای ارزشی ارائه شده توسط تولیدات رسانهای و
سیاستگذاری با رویکرد عمومی در جامعه بود.
مؤلفه دیگر عنصر محتوا ،محتوای فرهنگی با شاخصهای تولید محتوا مبتنی بر حساسیتهای
اخالقی جامعه ،تولید محتوا با مضامین اخالقی و ارزشی ،آشنایی با میزان اخالقیات در مورد محتواها،
تولید پیامهای اخالقی رسانهای ،تولید محتوای آموزشی سواد اخالقی برای معلمان ،محتوای فکری و
فرهنگی پیامهای ارائه شده در رسانه ،آموزش مبحث اخالقیات در رسانه جهت ارتقای سواد اخالقی و
توانایی ساخت و تولید برنامههای جدید در جهت مقابله با استعمار فرانو بود ،همچنین مؤلفه بعدی
عنصر محتوا ،برنامه بصیرت محور است که دارای  5شاخص تولید محتوا در راستای مقابله با
تاثیرپذیری از موج مخرب تهاجم فکری ،توجه به حفظ فرهنگ خودی در برابر تهاجم فرهنگی،
مخاطبان توانمند برای ایجاد تمایز بین ارزشهای فرهنگی جامعه ،صیانت از سبك زندگیایرانی-
اسالمی و تولید برنامههای ویژه به منظور شفافسازی بود و در نهایت آخرین مؤلفه از بعد محتوا در
برنامه درسی سوادرسانهای در دانشگاه فرهنگیان مؤلفه برنامهیادگیرنده محور بود که دارای 10
شاخص منابع رسانهای مورد عالقه افراد ،توجه بیشتر به نیازهای مخاطبان ،تقویت تواناییهای مستقل
افراد ،آموزش سواد رسانهای متناسب با مقتضیات مکانی-زمانی ،محتوای آموزشی متناسب با شرایط
خاص مردم ،تولید محتوای هویتایرانی و یکپارچه کردن قومیتهای مختلف ،محتوای بومیآموزش
سواد رسانهای با توجه به اقتضائات بومیکشور ،درك صحیح از نیاز اخالقی مخاطبان ،تولید محتوا بر
مبنای شناخت مخاطبین و درك نیاز اخالقی جامعه بود.
این یافتهها همسو با نتایج پژوهشهای عبدلی و همکاران ()1392؛ صلواتیان و همکاران ()1392؛
کرمیو داودی ()1395؛ معتضدی ( )1393و عباسی قادی ( )1391میباشد ،از آنجایی که این دسته از
پژوهشگران در پژوهش خود به تاثیر و نقش بعد محتوا در سواد رسانهای تاکید داشتهاند .در تبیین این
یافته میتوان گفت برای آن که شخص بتواند به هنگام برخورداری از رسانهها از مهارت سواد رسانه-
ای خویش بهره گیرد و پیامهای دریافتی از آن ها را منتقدانه تحلیل کند ،نخست باید توجه داشته
باشد که رسانهها صرفاً در چارچوب منافع اقتصادی و سیاسی خود گام بر میدارند؛ لذا ممکن است با
توجه به این اهداف نه تنها بتوانند فقط بخشی از واقعیتها را بیان کنند ،بلکه در دگرگون ساختن و
وارونه نشان دادن واقعیات نیز مؤثر باشند .هم چنین هر یك از رسانه ها از قواعد مخصوص به خود
برای تولید پیام ها استفاده می کنند که ممکن است با یك دیگر متفاوت بوده و همین امر سبب شود
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تا یك پیام واحد را به صورتهای مختلفی ارائه کنند .همان گونه که افراد مختلف نیز ممکن است از
پیام های یکسان با توجه به پیش زمینه های ذهنی خویش معانی متفاوتی را دریافت کنند و همچنین
میتوان گفت مخاطب با داشتن سواد رسانهای در مواجهه با پیامهای مختلف از رسانهها و برای
دریافت معنای حقیقی آنها ،دو مرحلهی گزینش گری و پردازش گری را باید پشت سر بگذارد .بدین
ترتیب ،سواد رسانهای همانند فیلتری عمل خواهد کرد تا جهان متراکم از پیام ،از الیههای فیلتر سواد
رسانهای عبور کرده و شکل مواجهه با پیام معنادار شود.
در بحث پیشنهادهای پژوهش می بایست بیان داشت که یافتههای این پژوهش میتواند مبنای
مناسبی برای ارزیابی و سنجش برنامه درسی سواد رسانهای در مراکز تربیتمعلم باشد تا بتوان براین
اساس سیاستها و برنامههای موجود را ارتقاء ،اصالح و بازنگری نمود .همچنین با توجه به نتایج به
دست آمده مبنی بر اینکه اولویت ابعاد و مؤلفهها در الگوی به دست آمده چگونه است و با توجه به
نتایج به دست آمده در جدول شاخصهای توصیفی مبنی براینکه باالترین سطح میانگین مربوط به
بعد سواد رسانهای تخصصی و پائین ترین میانگین مربوط به بعد درك و فهم رسانهای میباشد
پیشنهاد میشود به منظور افزایش میزان اثرگذاری برنامه درسی سواد رسانهای ،فهم و درك تخصصی
افراد از دنیای رسانه اعم از توانایی ارزیابی رسانهای و تحلیل آن و همینطور کارکردهای آن به ویژه در
حوزه برنامه سازی و تحلیل و تفسیر برنامههای ساخته شده افزایش پیدا کند تا ازاین طریق بتوانیم به
توسعه و گسترش هرچه بهتر و بیشتر توجه به مبحث برنامه درسی ئسواد رسانهای در سطح عالی
کمك نمائیم.
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