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در دانشگاه  یاسواد رسانه یبرنامه درس یالگو یها ها و شاخص مؤلفه
 یانفرهنگ

 3فائزه تقی پور، 2جهانبخش رحمانی، 1افسانه نبی پور

 چکیده
دانشگاه در  یاسواد رسانه یبرنامه درس یالگو یها ها و شاخص مؤلفه پژوهش، این هدف
خود  بنیاد کیفی از نوع داده بخش دو در اکتشافی نوع از ترکیبی روش با پژوهش. است فرهنگیان

در بخش . است شده انجام با استفاده از ابزار پرسشنامه مقطعی پیمایشی نوع روش  کمی از و ظهور
 از پژوهش پژوهش در بخش کیفی ی حوزه استفاده شد. از روش گراندد وتحلیل تجزیهکیفی جهت 

 اشباع استفاده تا ای ای به روش مصاحبه رسانه سواد و درسی برنامه متخصصان از نفر 15 نظرات
 کارشناسان و استادان از نفر 102در بخش کمی شامل  موردمطالعهجامعه  است و افتهی ادامه نظری
اصفهان بود.  استان فرهنگیان دانشگاه آموزشی تکنولوژی و ارتباطات درسی، ریزی برنامه تربیتی، علوم

 از که ساخته محقق شنامهو در بخش کمی از پرس ساختاریافتهنیمه  های مصاحبهاز کیفی  در بخش
 7 دارای «هدف»عنصر نتایج نشان داد شد.  استفاده بود متخصصان با مصاحبه های مؤلفه و ها شاخص

 در تکثر شناخت، ارتقاء و آگاهی اقتصادی، ارتقاء های توانایی ارتباطی، ارتقاء های توانایی مؤلفه ارتقاء
 «محتوا»عنصر . باشد می ای رسانه دسترسی زدایی و ارتقاء اخالقی، ساختار های مهارت جامعه، ارتقاء

ای فرهنگی، برنامه بصیرت محور و محتوای آموزشی، محتوای سازمانی، محتومؤلفه  5دارای 
یادگیری اکتشافی، یادگیری عمیق، روش  4شامل  «روش»عنصر  .باشد می ادگیرنده محوری برنامه

مؤلفه  4دارای عد آخرین ب عنوان به «ارزشیابی»بعد . باشد می یادگیری فعال و یادگیری مشارکتی
 بود. محور مشاهده ارزشیابی و محور نگرش ارزشیابی محور، مهارت ، ارزشیابیمحور دانش ارزشیابی

 

 .فرهنگیان دانشگاه، ای د رسانهسوا درسی، ی برنامه: کلیدی واژگان

                                                 
 ایران اصفهان، ،(خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه درسی، ریزی برنامه گروه دکتری دانشجوی 1
 ایران اصفهان، ،(خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه درسی، ریزی برنامه گروه استادیار 2
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 مقدمه
معلمان و نهادی نفیس و فاخر  سازی ترین ارکان نظام آموزشی در امر اماده یکی از مهم معلم تربیت

باشد. امروزه، در  می وپرورش آموزشرکن تحول و تعالی در عالی کشور و  آموزشدر مجموعه 
سازی تکوین و تعالی پیوسته  با فرآیند تعاملی زمینه معلم تربیتجهانی،  وپرورش آموزشهای  نظام

گرش و تربیتی معلمان را آماده ای، دانش تخصصی، دانش و ن ای، اخالق و تعهد حرفه حرفه هویت
(. با توجه به نقش معلمی که نقش 1394)موسی پور و احمدی،  نماید می ورود به این عرصه مهم

ای امین، راهنمایی بصیر و عالمی توانا است که وظیفه  تربیتی انبیاء و اولیای الهی است، نقش اسوه
برای به چالش  انیمرب، بازخورد و ترغیب ، پشتیبانی، مشورتآموزشریزی،  هدایت، روشنگری، برنامه

ها و  کسب شایستگی های وجود را برای کنونی جهت بسط و توسعه ظرافت های موفقیتکشاندن 
ان شایسته در معلم تربیتکشور با  معلم تربیتدستیابی به حیات طبیبه برعهده دارد. آموزشگران نظام 

ای خواهند بود که به پرورش و تربیت نسل آینده  تهساز پرورش و آماده سازی افراد فرهیخ واقع زمینه
(، نهاد تعلیم و تربیت وظیفه دارد با پاسخگویی به 1391) خواهند پرداخت. طبق برنامه ملی درسی

نیازهای جامعه و مطالبات اجتماعی، رسالت تربیتی خود را به درستی ایفا کند، در این برنامه به سواد 
ها و ارائه  قابلیتی است که به فرد امکان می دهد تا با رسانه ای رسانهد تاکید شده است. سوا ای رسانه

ها  دهندگان اطالعات به طور موثر تعامل داشته باشد و برای یادگیری مستمر و مادام العمر از ان رسانه
 کهعصر حاضر  در(. 2012، 1هاالکوکنند )ها را نقد  ها و کارکردهای ان بهره گیرد و در مواقع الزم پیام

را درنوردیده و تحـوالت شگرفی را درعرصه جهانی  تنی بر اطالعات مرزهای جغرافیاییارتباطات مب
 ویك کمك کند تا با استفاده از قـرن بیست انسان تواند به در مقام ابزاری مفید می رسانه زده است، رقم

 به آنکه اگر این ابزارزندگی دلخواه، آرمـانی و پرباردست یابد؛ ضمن  آخرین دستاوردهای علمی به
بـار عمـل  کننـده و مصـیبت همراه با سوءنیت به کارگرفته شود بـه ماننـد نیرویـی ویـران اشتباه و یا

های متکثر  برابر رسانه در وپرورش در دنیای امروز، ایـنرو، یکـی از وظـایف آموزش کنـد. از مـی
های  پیام از مندی آگاهانه و فعاالنه بهره ارآمـوزانی است که بتواند درکن موجـود، تربیـت دانـش

ها و پیامدهای مخرب آن محافظت نماید؛ تربیتی که  در برابر چالش را زنـدگی خـود ای، رسـانه
)اریستی و  ای آن را محقق کرد سواد رسانه آموزشهای مختلف  وان از طریـق تـدارك شیوهت می

 (.2017، 2اردم
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ها از  ی رسانه و فراگیری درباره آموزشفرایند تعلیم،  عنوان بهکه  1ای سواد رسانه آموزشاز سویی 
ها  شود؛ آموزشی که بر ارتقاء ظرفیت فرد، برای برقراری ارتباط و استفاده مناسب از رسانه آن یاد می
شناختی، سطوح  هـای شناختی، عاطفی، اخالقی و زیبایی ای با توجه به گونـه در سواد رسانه. تأکید دارد

ای و خویشتن،  ای، جهان واقعی، صنایع رسانه ای، محتوای رسانه ـش بـه تفکیـك تـأثیرات رسـانهدان
 ییتوانا بر عالوه ای رسانه سواد (.2013، 2)پوتر توجه است ها مورد ها و مهارت بر قابلیته با تکی

 قدرت و ها پیام یارزشیاب و تحلیل ییتوانا بود، نوشتن و خواندن توان همان که سنتی، سواد در ملحوظ
. آورد می پدید انسان در را گوناگون ابزار با و مختلف های قالب در دیگران به اطالعات انتقال و تولید
 و ماهیت آنها، سازی معنی ۀنحو و ها رسانه کار نحوه درك بر انسان کردن توانمند با سواد؛ از گونه این

 خارج کنندگی مصرف از را او گوناگون، های رسانه های تکنیك و تأثیرات و ها رسانه پیام تولید اهداف
 خواندن آموختن کنار در ای رسانه سواد(. 1392، بهادری) دساز می مقاوم ها رسانه اثرات برابر در و کرده
 های رسانه ۀنانوشت سطرهای خواندن کوشد می مختلف، های رسانه از ای رسانه های پیام ظاهر

 های رسانه از نشده پخش صداهای شنیدن یا و درنیامده ایشنم به های پالن تماشای نوشتاری،
 و اهداف از است، ای رسانه سواد دارای که مخاطبی مثال؛ عنوان به. بیاموزد مخاطبان به را الکترونیك

برنامه  .(2014، 3)ساندرز کند می استفاده آگاهانه طرزی به آنها از و داشته خبر ها رسانه های میثاق

ای الزم است. برنامه درسی، به محتوای رسمی و غیررسمی، فرایند،  سواد رسانه آموزشدرسی برای 
ها، فراگیر تحت هدایت مدرسه،  شود که از طریق آن های آشکار و پنهانی اطالق می آموزش  محتوا،

ها را  ها را کسب می کند و گرایش ها، قدرشناسی ها و ارزش اورد، مهارت دانش الزم را به دست می
 ای رسانه سواد آموزش جهان نقاط از بسیاری در حاضر حال (؛ در1392، نصری) دهد خود تغییر می در
 تدریس غیردولتی های مؤسسه یا دولت سوی از اختیاری یا اجباری درسی های کتاب صورت به یا

 نینهمچ و ای رسانه سواد توسعه و ترویج در درسی برنامه جایگاه و اهمیت موضوع این که شود می
. دهد می نشان را شود گنجانده درسی برنامه در باید که مهم موضوعی عنوان به ای رسانه سواد جایگاه

 ،4مرزوقی) باشد می مطرح یادگیری - یاددهی فرآیند نقشه عنوان به درسی های برنامه اساس این بر
 برخوردار واالیی اهمیت از درسی مهبرنا آموزشی، نظام در که کرد عنوان توان می بنابراین؛ (2015
 به مناسب درسی برنامه از گیری بهره و ساخت به که عواملی و عناصر ترین مهم از طرفی از. است

 (.1399 ،انصاری) برد نام معلمان از توان می کنند، می کمك شایسته افراد پرورش و تربیت منظور
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 کتابخانه و اسناد مرکز کاربران یاطالعات و ای رسانه سواد یابیارز به یپژوهش در( 1397) این یباقر
 از استفاده وهیش و ها رسانه از استفاده زانیم داد نشان ها افتهی. پرداخت بلوچستان و ستانیس یمل

 اطالعات، یابیارزش زانیم نیهمچن. بود متوسط حد از تر نیپائ موردمطالعههای  نمونه در ها رسانه
 یبررس موردهای  نمونه در مؤلف حق تیرعا زانیم و اطالعات ادلتب زانیم اطالعات، بیترک زانیم

 در آن نقش و یا رسانه سواد زانیم مطالعه به ،(1395) یداود و یکرم. است متوسط حد از باالتر
 رسانه از استفاده نوع زان،یم مدت، یها ریمتغ که داد نشان پژوهش یها افتهی. پرداختند یرانیا جامعه

 زانیم و یاجتماع - یاقتصاد گاهیپا مخاطبان، هدف و زهیانگ رسانه، یمحتوا دنکر یتلق یواقع ها،
 کشور در که یقیتحق در( 2017) 1استاسوا .دارد یا رسانه سواد با یدار یمعن رابطه التیتحص

 17-2 فرزندان نیوالد نیب در ای، رسانه سواد معلمان نینخست: معاصر نیوالد عنوان با چك جمهوری
 یلیخ حد در نظارت و کنترل چك جمهوری های خانواده که افتی دست جهینت نیا به ادد انجام سال

 به شترییب شیگرا تر جوان و کرده لیتحص نیوالد در. دارند فرزندان ای رسانه مصرف بر ادییز
 رسانه اشباع طیشرا در لحاظ هر از که ییها خانواده. شود یم دهید ای رسانه مصرف در نظم و کنترل

 کنترل به کمتری لیتما هستند، ها رسانه معرض در کمتر که ییها خانواده نیهمچن و دارند ارقر ای
 سواد گاهیجا یبررس به خود پژوهش در( 2012) 2مالندر و ارساند .دارند ای رسانه مصرف بر نظارت و

 که یفرادا که کردند گزارش خود پژوهش جینتا در آنها. پرداختند کودکان روزمره یزندگ در یا رسانه
 آنان یبرا رسانه برابر در خود از محافظت امکان هستند برخوردار ینییپا نسبتا یا رسانه سواد سطح از

 نکهیا محض به هستند برخوردار ییباال یا رسانه سواد سطح از که یافراد متقابال و است مشکل
 رییتغ آنها احساسات و گرشهان رفتارها، کند، یم فیتعر آنان یبرا را یزندگ یمعن یجیتدر طور به رسانه

 جادیا اطراف یایدن از آنها یبرا رسانه که را یفیتعار جیتدر به بود خواهند قادر یافراد نیچن و کند ینم
 .کنند نیگزیجا خود دیعقا با را رسانه برنامه و ببرند نیب از را کرده
 مراکز در که یمعلم تربیت یدرس یها برنامه در و رانیا در که داشت توجه نکته نیا به دیبا

 صورت به یا رسانه سواد مفهوم رندهیدربرگ کسوی از که مدون و جامع ییالگو شود یم ارائه معلم تربیت
 با منطبق و بوده یبوم تشکیل دهنده الگوی های مؤلفهبیانگر ابعاد و  گرید طرف از و باشد کامل

 سواد نهیزم در یدرس واحد چند ارائه به فقط و ندارد وجود ،باشدطراحی شده  رانیا جامعه فرهنگ
 یا رسانه سواد که یتیاهم و گاهیجا و شده انیب مطالب به توجه با نیبنابرا؛ است شده بسنده یا رسانه

 و یابیدست دنبال به پژوهش نیا دارد، جامعه شرفتیپ و رشد تینها در و معلمان شرفتیپ و رشد در
 برنامه ابعاد و ها شاخص ها، مؤلفه ییشناسا بر عالوه آن از یریگ بهره با که است ییالگو ییشناسا

                                                 
1- Stasova 

2- Aarsand & Melander 
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 پژوهش جهینت در. مینمائ یابیاعتبار از نظر خبرگان را آن ،معلم تربیت یبرا یا رسانه سواد یدرس
 سواد درسی برنامه الگوی های شاخص و ها مؤلفه که است سؤال نیا به ییپاسخگو دنبال به حاضر
 است؟ دامک فرهنگیان دانشگاه در ای رسانه

 روش
کمی از  و خود ظهور بنیاد کیفی از نوع داده بخش دو در اکتشافی نوع از ترکیبی روش با پژوهش
در بخش کیفی جهت . است شده انجام با استفاده از ابزار پرسشنامه مقطعی پیمایشی نوع روش 

 نفر 15نظرات  از پژوهش پژوهش در بخش کیفی ی حوزه استفاده شد. از روش گراندد وتحلیل تجزیه
 یافته ادامه نظری اشباع استفاده تا ای ای به روش مصاحبه رسانه سواد و درسی برنامه متخصصان از

 تربیتی، علوم کارشناسان و استادان از نفر 102در بخش کمی شامل  موردمطالعهجامعه  است و
 فهان بود. در بخشاص استان فرهنگیان دانشگاه آموزشی تکنولوژی و ارتباطات درسی، ریزی برنامه
 و ها شاخص از که ساخته محقق شنامهو در بخش کمی از پرس ساختاریافتهنیمه  های مصاحبهاز کیفی 
در بخش  داده های پژوهش، اعتباریابی منظور شد. به استفاده بود متخصصان با مصاحبه های مؤلفه

ممیز بیرونی استفاده  های پیشنهادی کرسول و کالرك، از روش کیفی؛ جهت اعتبار سنجی از روش
مورد تأیید  ، تعداد کد بازای رسانهنفر از خبرگان علوم تربیتی و سواد  15 شده است؛ که پس از تأیید

شد و فرمول ضریب هولستی، درصد توافق خبرگان  49/0 یباال CVRقرار گرفت و موفق به کسب 
 زیادی میزان به نتایج بدست آمد که نشان دهنده آن است که 91/0 بر کدهای باز این پژوهش

توسط چند نفر از پاسخگویان   در بخش کمی نیز روایی محتوایی و صوری پرسشنامه .اعتمادند قابل
 مورد تایید قرار گرفت.
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 ها یافته

 
 دانشگاه فرهنگیان ای رسانهی بعد هدف الگوی برنامه درسی سوادها شاخصمؤلفه ها و  1 جدول

 کدهای باز کد محوری کد گزینشی

 آشنایی با سایر زبان ها خصوصا انگلیسی-1 ارتباطی های تواناییارتقاء  فهد

 ها توانایی شناسایی پیام -14

 ای و ارائه انتقادهای رسانهتوانایی درك  -15

های مختلف و محتواهای تولید شده توسط  شناخت رسانه -74
 انان

 افزایش ضریب نفوذ -42

 یامهایبا مخاطبان با استفاده از پارتباط موفق  یبرقرار-133
 یاخالق

 ای همکاری با سایر نهادها به منظور توسعه سواد رسانه -99

 " عمومی یو همبستگ ییهمگرا" جادیا -151 

 اقشار یبا تمام یارتباط ستمیبهبود س-51

 تکمیل و گسترش شبکه تعاملی -41

با  دهیفا -نهیبر هز یو مبتن یرابطه منطق كی میتنظ -111 اقتصادی های تواناییارتقاء 
 رسانه ها

 منفعت – نهیبرآورد هز -59

 ای فعالیت و تاثیرگذاری در فضای رسانه -22

 ای شناخت جایگاه و اهمیت سواد رسانه -12 ارتقاء آگاهی و شناخت

 ای های سواد رسانه شناسایی راهبردها و سیاست -27

 شگاه فرهنگیانارتقاء جایگاه دان -49

 ای شناخت انواع تولیدات رسانه -31

  استفاده آگاهانه از رسانه -54

 های مختلف رسانه شناخت ویژگی -7

 مناسب یها  رسانه انتخاب -139

 ای آشنایی با نرم افزارهای چندرسانه -40

 آشنایی و شناخت فضای رسانه ها -3

 حوزه رسانهآگاهی، دانش و مهارت در  -29

 



 199یاندر دانشگاه فرهنگ یاسواد رسانه یبرنامه درس یالگو یها ها و شاخص مؤلفه

 

 

مؤلفه بوده است که  7 دانشگاه فرهنگیان دارای ای رسانهعنصر هدف در الگوی برنامه درسی سواد 
ارتقاء های خاص خود را در بر دارد. اولین مؤلفه شناسایی شده در عنصر هدف، مؤلفه  هر مؤلفه شاخص

 ییتوانای، سیوصا انگلها خص زبان ریبا سا ییآشناشاخص  10ی است که شامل ارتباط یها ییتوانا
 یمختلف و محتواها یها شناخت رسانهی، ا رسانه یدرك و ارائه انتقادها ییتوانا، ها امیپ ییشناسا

 یها امیارتباط موفق با مخاطبان با استفاده از پ یبرقرار، نفوذ بیضر شیافزا، شده توسط انان دیتول
 یو همبستگ ییهمگرا" جادیای، ا انهنهادها به منظور توسعه سواد رس ریبا سا یهمکاری، اخالق

 ارتقاءی بود. مؤلفه و گسترش شبکه تعامل لیتکم و اقشار یبا تمام یارتباط ستمیهبود س، ب" عمومی
، با رسانه ها دهیفا -نهیبر هز یو مبتن یرابطه منطق كی میتنظشاخص  3ی شامل اقتصاد های توانایی

 و شناخت یآگاه ارتقاء ی بود. مؤلفها رسانه یدر فضا یرگذاریو تاث تیفعالو  منفعت – نهیبرآورد هز
سواد  یها استیراهبردها و س ییشناسای، ا سواد رسانه تیو اهم گاهیشناخت جامؤلفه  30شامل 
،  استفاده آگاهانه از رسانهی، ا رسانه داتیشناخت انواع تول، انیدانشگاه فرهنگ گاهیارتقاء جای، ا رسانه

ی، ا چندرسانه یبا نرم افزارها ییآشنا، مناسب یها  انتخاب رسانه، سانهمختلف ر یها یژگیشناخت و
 " فرانواستعمار " شناخت، دانش و مهارت در حوزه رسانه ،یآگاه، رسانه ها یو شناخت فضا ییآشنا

 یها شرط شیشناخت پی، ا رسانه داتیو تول ها امیبا پ ایفعال و پو ییآشنا، رسانه قیمانند تهاجم از طر
و درك  یتوسعه آگاه، ای رسانهتوقف سواد  ایو  عیشناخت عوامل تسری، ا توسعه سواد رسانه یضرور
 یآشناسازی، عموم آموزشبه نظام  یا وارد کردن بحث سواد رسانه، ها رسانه یذات و محتوا از یعموم

شناخت ، ندهیا  به یبا نگاه دیعصر جد یها یژگیشناخت وی، ا چندرسانه یمخاطبان با انواع محتواها
، موجود یها تیشناخت محدود، شناخت توطئه و توهم توطئه در عصر حاضر، در جهان رانیا  گاهیجا

، توانمند کردن مخاطبان، خود یاخالق تیاز شناخت ماه یآگاه، خود تینسبت به ماه یخودآگاه
 بر یدرك متک، توسط مخاطبان یمسئله تهاجم فرهنگ ییشناسای، اخالق میمفاه نییشناخت و تب

ی و کیالکترون یتوسعه سواد رسانه ها ،ای رسانهدهنده سواد  نینقش تسک تیدرك اهم، مهارت
 شیافزابا دو شاخص  تکثر در جامعه ارتقاءی بدست آمد. مؤلفه ا رسانه داتیحاکم بر تول یشناخت فضا

ی اخالق های مهارت ارتقاءبدست آمد. مؤلفه  رسانه ها یها تیو فعال داتیتوسعه تولو  تنوع در جامعه
 یاخالق داتیتوسعه تول، جامعه نیشده در ب رفتهیپذ یها و ارزش اتیاز اخالق انتیصشاخص  3با 

شاخص  9یی با زدا ساختاری بدست آمد. مؤلفه در تمام ابعاد زندگ یگر تیهدا ارتقاء نقشی و ا رسانه
سواد ، سازمان یفرامل و یاهداف مل یدر راستا یا رسانه طیدر مح یحضور موثر، کارآمد و رقابت

 ریسا یها درك بهتر برنامه، ها رسانه گریاز د تیحمای، طیمح ماتیبه منزله واکسن نامال یا رسانه
ساخت  ییتوانا، فعال کردن مخاطبان در برابر رسانه ها، کنترل کننده یها ستمیاز س تیحما، رسانه ها
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 تیالوو  موجود در جامعه یاخالق یها تیبر طرف نمودن محدود، مخاطبان فعال یبرا ییها برنامه
درسی سواد  ریزی هبرنامی بدست آمد و آخرین مؤلفه عنصر هدف در الگوی اهداف اخالق یبند

 ها به رسانه یدسترس ییتواناشاخص  1با  ای رسانه یدسترس ارتقاءدانشگاه فرهنگیان مؤلفه  ای رسانه
ی، ا رسانه یاز نرم افزارها یبهره مندی، زمجا یتوسعه رسانه ها، اطالعات دیو تول افتیدر یبرا

ی، نترنتیا  یها رسانه تیتقوی، ا رسانه یها امیبه پ یدسترس ریمند کردن س از نحوه قانون یآگاه
ی ا رسانه یاز نرم افزارها یهره مندو ب ها ستمیو س ها یاستفاده از تکنولوژ توسعه، انتخاب برنامه ها
بعد  های مؤلفه 1 شکلی بعد هدف نشان داده شده است و ها شاخصمؤلفه ها و  1 بدست آمد. جدول

 می دهد. هدف را نشان

 

 
 دانشگاه فرهنگیان ای رسانهبعد هدف الگوی برنامه درسی سواد  های مؤلفه 1 شکل

 
 
 
 
 
 
 
 



 201یاندر دانشگاه فرهنگ یاسواد رسانه یبرنامه درس یالگو یها ها و شاخص مؤلفه

 

 

 دانشگاه فرهنگیان ای رسانهی بعد محتوا در برنامه درسی سواد ها شاخصمؤلفه ها و  2 جدول
 کدهای باز کد محوری کد گزینشی

 یبر آگاه یمبتن آموزش -119 محتوای آموزشی محتوا

 ای رسانهگنجاندن موضوعات مختلف سواد  -29

 های مختلف در جنبه ساخت پیام -15

 یا رسانه یمحتوا جادیا -140

 تولید محتواهای مرتبط -5

 یا سواد رسانه یرسانه جهت ارتقا یانتقاد آموزش-71

 ای با نگاه رسانه شناسانه سواد رسانه آموزش-71

 نحوه استفاده از رسانه ها آموزش -75

 ای رسانهتدوین متون  -97

های مستمر و بلند مدت  ای با برنامه سواد رسانه آموزش -121
 های سنین مختلف و با توجه به ویژگی

 ای رسانهتمرکز بر الگوهای بومی سواد  -13 محتوای سازمانی

ای با کمك متخصصان و نهادهای  سواد رسانه آموزش -21
 حرفه ای

 ای رسانهخط مشی گذاری  -32

 

. اولین مؤلفه الگوی باشد میمؤلفه  5عنصر محتوا در الگوی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان دارای 
ی، بر آگاه یمبتن آموزش. باشد میشاخص به شرح زیر  10که دارای  باشد میی آموزش یمحتوامحتوا 

ی، ا رسانه یمحتوا جادیا، مختلف یها در جنبه امیساخت پ، ای رسانهگنجاندن موضوعات مختلف سواد 
با  یا سواد رسانه آموزشی، ا سواد رسانه یرسانه جهت ارتقا یانتقاد آموزش، مرتبط یمحتواها دیتول

 یا سواد رسانه آموزشو  ای رسانهمتون  نیتدو، نحوه استفاده از رسانه ها آموزش، نگاه رسانه شناسانه
ی مؤلفه محتوای ها شاخصاز  مختلف نیسن یها یژگیمستمر و بلند مدت و با توجه به و یها با برنامه

ین مؤلفه از بعد محتوا، مدانشگاه فرهنگیان است. دو ای رسانهآموزشی بعد محتوا در برنامه درسی سواد 
 آموزش، ای رسانهسواد  یبوم یتمرکز بر الگوهاشاخص  5ی است که دارای سازمان یمحتوامؤلفه 

 یارزش یمحتوا، ای رسانه یگذار یخط مشی، حرفه ا یبا کمك متخصصان و نهادها یا سواد رسانه
بوده است. مؤلفه سوم  در جامعه یعموم کردیبا رو یاستگذاریسی و ا رسانه داتیارائه شده توسط تول

محتوا با  دیتول، جامعه یاخالق یها تیبر حساس یوا مبتنمحت دیتولی با شاخصهای فرهنگ یمحتوا
 یاخالق یامهایپ دیتول، در مورد محتواها اتیاخالق زانیبا م ییآشنای، و ارزش یاخالق نیمضام
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ارائه  یها امیپ یو فرهنگ یفکر یمحتوا، معلمان یبرا یسواد اخالق یآموزش یمحتوا دیتولی، ا رسانه
 دیساخت و تول ییتوانای و سواد اخالق یدر رسانه جهت ارتقا اتیخالقمبحث ا آموزش ،شده در رسانه

است که  محور رتیبص برنامهبود و مؤلفه چهارم  در جهت مقابله با استعمار فرانو دیجد یها برنامه
توجه به ی، از موج مخرب تهاجم فکر یریرپذیمقابله با تاث یمحتوا در راستا دیتولشاخص  5دارای 

 یها ارزش نیب زیتما جادیا یمخاطبان توانمند برای، در برابر تهاجم فرهنگ یحفظ فرهنگ خود
ی ساز به منظور شفاف ژهیو یها برنامه دیتولی و اسالم -یرانیا یاز سبك زندگ انتیص ،جامعه یفرهنگ

در دانشگاه فرهنگیان مؤلفه  ای رسانهو آخرین مؤلفه از بعد محتوا در برنامه درسی سواد باشد می
به  شتریتوجه ب، مورد عالقه افراد یا منابع رسانه شاخص 10که دارای  باشد می محور رندهیادگی برنامه

 اتیمتناسب با مقتض یا سواد رسانه آموزش، مستقل افراد یها ییتوانا تیتقو، مخاطبان یازهاین
 و یرانیا تیهو یمحتوا دیتول، خاص مردم طیمتناسب با شرا یآموزش یمحتوا زمانی، – یمکان

با توجه به اقتضائات  یا سواد رسانه آموزش یبوم یمحتوا، مختلف یها تیکردن قوم کپارچهی
 ازیرك نو د نیشناخت مخاطب یمحتوا بر مبنا دیتول، مخاطبان یاخالق ازیاز ن حیدرك صح، کشور یبوم

 لنشان داده شده است و شک محتوابعد  یها شاخصمؤلفه ها و  2 جدولکه  باشد می جامعه یاخالق
 دهد. یرا نشان م محتوابعد  یها مؤلفه

 
 

 در دانشگاه فرهنگیان ای رسانهبعد محتوای برنامه درسی سواد  های مؤلفه 2 شکل
 
 
 
 
 
 
 
 



 203یاندر دانشگاه فرهنگ یاسواد رسانه یبرنامه درس یالگو یها ها و شاخص مؤلفه

 

 

 دانشگاه فرهنگیان ای رسانهی بعد روش در برنامه درسی سواد ها شاخصمؤلفه ها و  3 جدول
 کدهای باز کد محوری کد گزینشی

 رسانه ها لیتحل ییتوانا -121 یادگیری اکتشافی روش

 دریافت دیدگاه انتقادی منتقدان -13

 ها برطرف نمودن محدودیت -109

 های شخصی مورد نیاز تبیین قابلیت -104 یادگیری عمیق

 ای مطالعه الگوهای آموزشی سواد رسانه -11

 اشتراك تجارب دیگر کشورها -37 یادگیری مشارکتی

و پژوهشگران حوزه  دیاساتحفظ ارتباط مستمر با  -112
 ارتباطات

 ژهیو یا سواد رسانه آموزش یها کالس لیتشک -117
 کارکنان

 مرتبط یها و پژوهشگران رشته دیارتباط مستمر با اسات -111

 ینهادها به منظور توسعه سواد اخالق ریبا سا یهمکار -135

اد کشورها در حوزه سو گرید اتیاستفاده از تجرب -115
 یا رسانه

 های خالقانه در جهت جذب مخاطب استفاده از تکنیك -33 یادگیری فعال

 یا مشارکت فعال در جامعه رسانه-155

 های خود شناخت ماهیت و توانایی -119

 رسانه یفضا یها تیو قابل ها تیاستفاده مناسب از ظرف-4

 های سرگرم آموزی استفاده از قابلیت -42

در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس عناصر چهارگانه برنامه درسی تایلر بعد سومین عنصر 
روش بوده است. اولین روش این برنامه درسی، روش یادگیری اکتشافی  4که شامل  باشد میروش 

 افتیدر، رسانه ها لیتحل ییتوانای ها شاخص. باشد میشاخص به شرح زیر  3باشد که دارای  می
 2. دومین مؤلفه یادگیری عمیق است که دارای ها تیبرطرف نمودن محدودو  منتقدان یانتقاد دگاهید

ی بوده است و ا سواد رسانه یآموزش یمطالعه الگوهاو  ازیمورد ن یشخص یها تیقابل نییتبشاخص 
حفظ ارتباط ، کشورها گریاشتراك تجارب دشاخص  2مؤلفه بعد یادگیری مشارکتی است که دارای 

 ژهیو یا سواد رسانه آموزش یها کالس لیتشک، و پژوهشگران حوزه ارتباطات دیر با اساتمستم
نهادها به منظور  ریبا سا یهمکار، مرتبط یها و پژوهشگران رشته دیارتباط مستمر با اسات، کارکنان

ن مؤلفه . آخریباشد میی ا کشورها در حوزه سواد رسانه گرید اتیاستفاده از تجربی و توسعه سواد اخالق
ها عبارتند  که این شاحص باشد میشاخص  5از بعد روش، روش یادگیری فعال است که دارای 
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شناخت ی، ا شارکت فعال در جامعه رسانه، مخالقانه در جهت جذب مخاطب یها كیاستفاده از تکناز
ده از استفاو  رسانه یفضا یها تیو قابل ها تیاستفاده مناسب از ظرف، خود یها ییو توانا تیماه
 3 نشان داده است و شکل روش رابعد  یها شاخصمؤلفه ها و  3 جدولی. سرگرم آموز یها تیقابل

 دهد. یرا نشان م روشبعد  های مؤلفه
 

 
 در دانشگاه فرهنگیان ای رسانهبعد روش برنامه درسی سواد  های مؤلفه 3 شکل

 

 



 205یاندر دانشگاه فرهنگ یاسواد رسانه یبرنامه درس یالگو یها ها و شاخص مؤلفه

 

 

دانشگاه فرهنگیان ای رسانهاد ی بعدارزشیابی در برنامه درسی سوها شاخصمؤلفه ها و  4 جدول  

 کدهای باز کد محوری کد گزینشی
 ارزیابی چارچوب ساخت پیام -55 محور دانشارزشیابی  ارزشیابی

 ای ارزیابی سطح سواد رسانه-12
 تسلط بر اصطالحات زبان خارجی در حوزه رسانه -35

 شده دیتول یبرنامه ها ارزیابی محتوای -117
 ارزیابی انتقادی محتوای رسانه ها -19 ت محورارزشیابی مهار

 ها ارزیابی مهارت شناسایی انواع رسانه -93
 ای ارزیابی مهارت شناسایی انواع تولیدات رسانه -94
 ارزیابی مهارت اجتماعی-17
ارزیابی تفکر انتقادی و استداللی جهت شناسایی  -11
 ای های رسانه پیام
 ها امیپ یانتقاد یابیارز -157
 ها ها در استفاده از رسانه ها و توانمندی ارزیابی مهارت-120
 قابلیت سنجش توانایی ارتباطی -92
 اینترنت از استفاده مهارت -72
 سرگرم آموزی های مهارتارزیابی  -47

 یاخالق های مهارت یارتقا یابیارز -122
 یا رسانه یها تیاز ظرف نهیاستفاده به یابیارز -154 ارزشیابی نگرش محور

 الویت بندی اهداف متصور از رسانه ها -1
 ها نقد مالیم رسانه -9

 ها برنامه محتوای اخالقی ارزیابی --179
 ها امیپ یاخالق یابیارز -132
 ارزیابی ماهیت اخالقی رسانه ها در جامعه -101
 یا رسانه سواد یتوقف اخالق ای عیعوامل ، تسر یابیارز -125
 ها ارزیابی میزان اخالقی بودن پیام -41
 سواد اخالقی سطح ارزیابی -17
 یمهم و ضرور یها و راه حل شنهادهایپ ارزیابی -20

 یدیتول یها برنامه یمحتوا ی کلیابیارز --110
 ای ارزیابی از محتوای رسانه -14 مشاهده محور ارزشیابی

 استفاده از رسانه ها میزان مشارکت و نحوه-34
به منظور گسترش و ها  رسانه از ارزیابی میزان استفاده -10

 اشاعه اخالقیات
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دانشگاه فرهنگیان  ای رسانهآخرین عنصر از عناصر برنامه درسی تایلر در الگوی برنامه درسی سواد 
 محور دانشی، ارزشیابی . اولین مؤلفه بعد ارزشیابباشد میمؤلفه  4بعد ارزشیابی بوده است که دارای 

تسلط بر ی، ا سطح سواد رسانه یابیارز، امیچارچوب ساخت پ یابیارزشاخص  4است که دارای 
است. دومین مؤلفه  شده دیتول یبرنامه ها یمحتوا یابیارزو  در حوزه رسانه یاصطالحات زبان خارج

 ییمهارت شناسا یابیرز، اهارسانه  یمحتوا یانتقاد یابیارزشاخص  11ارزشیابی مهارت محور است با 
تفکر  یابیارزی، مهارت اجتماع یابیارزی، ا رسانه داتیانواع تول ییمهارت شناسا یابیارز، ها انواع رسانه

ها و  مهارت یابیارز، ها امیپ یانتقاد یابیارزی، ا رسانه یها امیپ ییجهت شناسا یو استدالل یانتقاد
 یابیارز، نترنتیا مهارت استفاده ازی، ارتباط ییسنجش توانا تیبلقا، ها در استفاده از رسانه ها یتوانمند
ی و سومین مؤلفه بعد ارزشیابی، اخالق های مهارت یارتقا یابیارزی و سرگرم آموز های مهارت

 یبند تیالوی، ا رسانه یها تیاز ظرف نهیاستفاده به یابیارزشاخص  11ارزشیابی نگرش محور است با 
 یاخالق یابیارز، ها برنامه یمحتوا یاخالق یابیارز، ها رسانه مینقد مال، ااهداف متصور از رسانه ه

سواد  یتوقف اخالق ای عیعوامل ، تسر یابیارز ،رسانه ها در جامعه یاخالق تیماه یابیارز، ها امیپ
 و راه شنهادهایپ یابیارزی، سطح سواد اخالق یابیارز، ها امیبودن پ یاخالق زانیم یابیارزی، ا رسانه

ی و آخرین مؤلفه از بعد ارزیابی دیتول یها برنامه یمحتوا یکل یابیارزی و مهم و ضرور یها حل
 3که شامل  باشد میدانشگاه فرهنگیان، بعد ارزشیابی مشاهده محور  ای رسانهبرنامه درسی سواد 

 زانیم یابیارزو  مشارکت و نحوه استفاده از رسانه ها زانی، میا رسانه یاز محتوا یابیارزشاخص 
بعد  یها شاخصمؤلفه ها و  4 جدولاست.  اتیها به منظور گسترش و اشاعه اخالق استفاده از رسانه

 دهد. یرا نشان م ارزشیابیبعد  های مؤلفه 4 نشان داده است و شکل ارزشیابی را

 

 
 در دانشگاه فرهنگیان ای رسانهبعد ارزشیابی برنامه درسی سواد  های مؤلفه 4 شکل
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 تیجه گیریو ن بحث

ها در عنصر باشد که یافتهها شامل چهار عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی مینتایج یافته
مؤلفه  7 دارایای دانشگاه فرهنگیان نشان داد این عنصر هدف در الگوی برنامه درسی سواد رسانه

عنصر هدف،  های خاص خود را در بردارد. اولین مؤلفه شناسایی شده در است که هر مؤلفه شاخص
ی، سیها خصوصا انگلزبان ریبا سا ییآشناشاخص  10ی است که شامل ارتباط یهاییارتقاء توانامؤلفه 

مختلف و  یها شناخت رسانهی، ا رسانه یدرك و ارائه انتقادها ییتوانا، ها امیپ ییشناسا ییتوانا
فق با مخاطبان با استفاده از ارتباط مو یبرقرار، نفوذ بیضر شیافزا، نانآشده توسط  دیتول یمحتواها

 یو همبستگ ییهمگرا جادیای، ا نهادها به منظور توسعه سواد رسانه ریبا سا یهمکاری، اخالق یامهایپ
ی بود. از طرفی مؤلفه و گسترش شبکه تعامل لیتکم و اقشار یبا تمام یارتباط ستمیهبود سی، بعموم
با  دهیفا ،نهیبر هز یو مبتن یرابطه منطق كی میتنظشاخص  3ی شامل اقتصاد یهاییتوانا ارتقاء
ی بود. عالوه بر این نتایج ا رسانه یدر فضا یرگذاریو تاث تیفعالو  منفعت ،نهیبرآورد هز، هارسانه

ی، ا سواد رسانه تیو اهم گاهیشناخت جامؤلفه  30شامل  و شناخت یآگاه ارتقاءنشان داد، مؤلفه 
شناخت انواع ، انیدانشگاه فرهنگ گاهیارتقاء جای، ا انهسواد رس یها استیراهبردها و س ییشناسا

 یها انتخاب رسانه، مختلف رسانه یها یژگیشناخت و،  استفاده آگاهانه از رسانهی، ا رسانه داتیتول
دانش و  ،یآگاه، هارسانه یو شناخت فضا ییآشنای، ا چندرسانه یبا نرم افزارها ییآشنا، مناسب

 ها امیبا پ ایفعال و پو ییآشنا، رسانه قیمانند تهاجم از طر شناخت استعمار فرانو، سانهمهارت در حوزه ر
و  عیشناخت عوامل تسری، ا توسعه سواد رسانه یضرور یها شرط شیشناخت پی، ا رسانه داتیو تول

وارد کردن بحث ، ها رسانه یذات و محتوا از ی و درك عموم یتوسعه آگاهی، اتوقف سواد رسانه ای
شناخت ی، ا چندرسانه یمخاطبان با انواع محتواها یآشناسازی، عموم آموزشبه نظام  یا سواد رسانه

شناخت توطئه و توهم ، در جهان رانیا  گاهیشناخت جا، ندهآی  به یبا نگاه دیعصر جد یهایژگیو
 از یآگاه، خود تینسبت به ماه یخودآگاه، موجود یها تیشناخت محدود، توطئه در عصر حاضر

 ییشناسای، اخالق میمفاه نییشناخت و تب، توانمند کردن مخاطبان، خود یاخالق تیشناخت ماه
دهنده  نینقش تسک تیدرك اهم، بر مهارت یدرك متک، توسط مخاطبان یمسئله تهاجم فرهنگ

ی بدست ا رسانه داتیحاکم بر تول یشناخت فضای و کیالکترون یهاتوسعه سواد رسانهی، اسواد رسانه
 یها تیو فعال داتیتوسعه تولو  تنوع در جامعه شیافزابا دو شاخص  تکثر در جامعه ارتقاءمؤلفه  آمد.

از  انتیصشاخص  3ی با اخالق های مهارت ارتقاءبدست آمد. همچنین نتایج نشان داد، مؤلفه  رسانه ها
ارتقاء نقش  ی وا رسانه یاخالق داتیتوسعه تول، جامعه نیشده در ب رفتهیپذ یها و ارزش اتیاخالق

حضور موثر، کارآمد و شاخص  9یی با زدا ساختاری بدست آمد. مؤلفه در تمام ابعاد زندگ یتگریهدا
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به منزله واکسن  یا سواد رسانه، سازمان یو فرامل یاهداف مل یدر راستا یا رسانه طیدر مح یرقابت
از  تیحما، هارسانه ریسا یها درك بهتر برنامه، ها رسانه گریاز د تیحمای، طیمح ماتینامال

 یبرا ییها ساخت برنامه ییتوانا، هافعال کردن مخاطبان در برابر رسانه، کنترل کننده یها ستمیس
ی اهداف اخالق یبند تیالوو  موجود در جامعه یاخالق یها تیبر طرف نمودن محدود، مخاطبان فعال

ای دانشگاه فرهنگیان واد رسانهدرسی س ریزی برنامهبدست آمد و آخرین مؤلفه عنصر هدف در الگوی 
 دیو تول افتیدر یها برا به رسانه یدسترس ییتواناشاخص  1ی با ارسانه یدسترس ارتقاءمؤلفه 

مند  از نحوه قانون یآگاهی، ا رسانه یاز نرم افزارها یبهره مندی، مجاز یتوسعه رسانه ها، اطالعات
 توسعه، انتخاب برنامه های، نترنتیا  یها هرسان تیتقوی، ا رسانه یها امیبه پ یدسترس ریکردن س

 ی بدست آمد.ا رسانه یاز نرم افزارها یهره مندو ب ها ستمیو س ها یاستفاده از تکنولوژ
(؛ 1391)عباسی قادی  (؛1391) های نصیری و همکارانها همسو با نتایج پژوهشاین یافته

هایشان بر اهمیت داشتن بعد پژوهش است که هر کدام در( 2015) لی و همکاران و (1319یزدیان )
سواد  آموزشی هدف عمدهتوان گفت در تبیین این یافته میاند. ی تاکید داشتهاسواد رسانههدف در 

ای این است که گیرندگان ارتباطات جمعی در فرآیند انتقال و کسب اطالعات به شرکت رسانه
هایی ستا، منفعل و تابع نسبت به تصاویر و ارزشکنندگان فعال و آزاد تبدیل شوند؛ نه این که حالتی ای

بنابراین مخاطب با  ؛ای انتقال پیدا می کنندداشته باشند که در یك جریان یك طرفه از منابع رسانه
تواند نوعی رژیم مصرف های مخرب را کسب کرده و میای توانایی شناسایی پیامآموختن سواد رسانه

کند که هوشمندانه . این مهارت هم چون یك رژیم غذایی عمل میای را برای خود تنظیم کندرسانه
مراقب است چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را 

تواند به ای مینه؛ و یا این که میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد. سواد رسانه
ی محض خارج شده و به صورتی فعاالنه به زد که از حالت یك مصرف کنندهها بیامومخاطبان رسانه

توان گفت ؛ از این رو میای در جریان انتقال اطالعات قرار گیرند که در نهایت به نفع آنان باشدگونه
جهت  آموزشتواند مقصد و چشم انداز را مشخص کرده و به مسیر ای میداشتن هدف در سواد رسانه

ها در مورد عنصر محتوا در الگوی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان نشان داد این یافته نتایج دهد.
شاخص،  10ی بود که دارای آموزش یمحتواباشد. اولین مؤلفه الگوی محتوا مؤلفه می 5عنصر دارای 

 یها در جنبه امیساخت پی، اگنجاندن موضوعات مختلف سواد رسانهی، بر آگاه یمبتن آموزش
سواد  یرسانه جهت ارتقا یانتقاد آموزش، مرتبط یمحتواها دیتولی، ا رسانه یمحتوا جادیا، مختلف

متون  نیتدو، هانحوه استفاده از رسانه آموزش، با نگاه رسانه شناسانه یا سواد رسانه آموزشی، ا رسانه
 نیسن یها یژگیمستمر و بلند مدت و با توجه به و یها با برنامه یا سواد رسانه آموزشی و ارسانه

ای دانشگاه رسانه های مؤلفه محتوای آموزشی بعد محتوا در برنامه درسی سواداز شاخص مختلف
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 5ی بدست آمد که دارای سازمان یمحتواطبق نتایج مؤلفه بعدی از بعد محتوا، مؤلفه  فرهنگیان بود.
با کمك متخصصان و  یا سواد رسانه آموزشی، اسواد رسانه یبوم یتمرکز بر الگوهاشاخص 

ی و ا رسانه داتیارائه شده توسط تول یارزش یمحتوا، ای رسانه یگذار یخط مشی، احرفه ینهادها
 بود. در جامعه یعموم کردیبا رو یاستگذاریس

 یها تیبر حساس یمحتوا مبتن دیتولهای ی با شاخصفرهنگ یمحتوامؤلفه دیگر عنصر محتوا، 
، در مورد محتواها اتیاخالق زانیبا م ییآشنای، و ارزش یاخالق نیمضاممحتوا با  دیتول، جامعه یاخالق

و  یفکر یمحتوا، معلمان یبرا یسواد اخالق یآموزش یمحتوا دیتولی، ا رسانه یاخالق یامهایپ دیتول
ی و سواد اخالق یدر رسانه جهت ارتقا اتیمبحث اخالق آموزش ،ارائه شده در رسانه یها امیپ یفرهنگ

بود، همچنین مؤلفه بعدی  در جهت مقابله با استعمار فرانو دیجد یها برنامه دیت و تولساخ ییتوانا
مقابله با  یمحتوا در راستا دیتولشاخص  5است که دارای  محور رتیبص برنامهعنصر محتوا، 

ی، در برابر تهاجم فرهنگ یتوجه به حفظ فرهنگ خودی، از موج مخرب تهاجم فکر یریرپذیتاث
 -یرانیا یاز سبك زندگ انتیص ،جامعه یفرهنگ یها ارزش نیب زیتما جادیا  یند برامخاطبان توانم

ی بود و در نهایت آخرین مؤلفه از بعد محتوا در ساز به منظور شفاف ژهیو یها برنامه دیتولی و اسالم
 10بود که دارای  محور رندهیادگی برنامهای در دانشگاه فرهنگیان مؤلفه برنامه درسی سوادرسانه

مستقل  یها ییتوانا تیتقو، مخاطبان یازهایبه ن شتریتوجه ب، مورد عالقه افراد یا منابع رسانه شاخص
 طیمتناسب با شرا یآموزش یمحتوازمانی، -یمکان اتیمتناسب با مقتض یا سواد رسانه آموزش، افراد

 آموزش یبوم یمحتوا، مختلف یها تیکردن قوم کپارچهیو  یرانیا تیهو یمحتوا دیتول، خاص مردم
محتوا بر  دیتول، مخاطبان یاخالق ازیاز ن حیدرك صح، کشور یبا توجه به اقتضائات بوم یا سواد رسانه

 بود. جامعه یاخالق ازیرك نو د نیشناخت مخاطب یمبنا
 (؛1392(؛ صلواتیان و همکاران )1392عبدلی و همکاران )های ها همسو با نتایج پژوهشاین یافته

دسته از باشد، از آنجایی که این ( می1391عباسی قادی ) ( و1393) یمعتضد(؛ 1395)و داودی  کرمی
اند. در تبیین این ای تاکید داشتهپژوهشگران در پژوهش خود به تاثیر و نقش بعد محتوا در سواد رسانه

-سانهها از مهارت سواد ربرای آن که شخص بتواند به هنگام برخورداری از رسانه توان گفتیافته می

های دریافتی از آن ها را منتقدانه تحلیل کند، نخست باید توجه داشته ای خویش بهره گیرد و پیام
دارند؛ لذا ممکن است با می ها صرفاً در چارچوب منافع اقتصادی و سیاسی خود گام برباشد که رسانه

بلکه در دگرگون ساختن و  ها را بیان کنند،توجه به این اهداف نه تنها بتوانند فقط بخشی از واقعیت
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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گونه که افراد مختلف نیز ممکن است از  های مختلفی ارائه کنند. همانتا یك پیام واحد را به صورت
 و همچنین پیام های یکسان با توجه به پیش زمینه های ذهنی خویش معانی متفاوتی را دریافت کنند

ها و برای های مختلف از رسانهای در مواجهه با پیامتوان گفت مخاطب با داشتن سواد رسانهمی
گری و پردازش گری را باید پشت سر بگذارد. بدین ی گزینش ها، دو مرحلهدریافت معنای حقیقی آن

های فیلتر سواد ای همانند فیلتری عمل خواهد کرد تا جهان متراکم از پیام، از الیهترتیب، سواد رسانه
 .عبور کرده و شکل مواجهه با پیام معنادار شود ای رسانه
تواند مبنای وهش میهای این پژیافته که داشت بیان بایست می پژوهش پیشنهادهای بحث در

این  باشد تا بتوان بر معلم تربیتای در مراکز  مناسبی برای ارزیابی و سنجش برنامه درسی سواد رسانه
با توجه به نتایج به همچنین  های موجود را ارتقاء، اصالح و بازنگری نمود.ها و برنامهاساس سیاست

الگوی به دست آمده چگونه است و با توجه به  ها در اینکه اولویت ابعاد و مؤلفه  دست آمده مبنی بر
اینکه باالترین سطح میانگین مربوط به  های توصیفی مبنی بر نتایج به دست آمده در جدول شاخص

باشد  ای می ای تخصصی و پائین ترین میانگین مربوط به بعد درك و فهم رسانه بعد سواد رسانه
تخصصی  درك و ای، فهم ری برنامه درسی سواد رسانهشود به منظور افزایش میزان اثرگذا پیشنهاد می

 در ویژه به آن کارکردهای همینطور و آن تحلیل و ای رسانه ارزیابی توانایی از اعم رسانه دنیای افراد از
این طریق بتوانیم به  شده افزایش پیدا کند تا از ساخته های برنامه تفسیر و تحلیل و سازی برنامه حوزه

ای در سطح عالی  چه بهتر و بیشتر توجه به مبحث برنامه درسی ئسواد رسانهتوسعه و گسترش هر
 کمك نمائیم.
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