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آمدیزش سدیاد    الگدی   ارائده  هدد   مقاله حاضر باچکیده: 
ا  برا  معلمان انجام شد. ايد  پدهشهب بده تدیرت     رسانه
هدا  آشر  دادهرشش داده بنیاد اجرا شد. بدرا  جمد    کیفی با

ساختاريافته با متخصصدان للدیم ارتباتدات،    مصاحبه نیمه21
گیدر  بده   نمینده ا  انجدام شدد.   للیم تربیتی ش فعاالن رسانه

-تا رسیدن به اشباع نظر  ادامه يافت. داده تیرت هدفمند،

 بنیداد ها  حاتل از مصاحبه براساس کدگذار  نظريده داده 
بده دلیدل المامدات     تحلیل شد. نتايج بدست آمدده نادان داد  

شغلی، تحیالت اجتمالی ش مخاترات رسانه )لیامدل للدی    
ا  در ابعاد دانب، نگرش ش مهارت )پديدده  سیاد رسانهبايد 

ها  اشلیه ش ثانیيه )راهبردها  بده  تیرت آمیزشمحیر   به
ش تدامی   ، تددشي  برنامده   هدا معلمان ارائه شید. سیاستگذار 

مالی )بسترها  درکنار لیامل انگیمشی، شايسدتگی مدرسدان،   
گر  میفقیت برنامه را تحت مداخلهمحتیا ش تجهیمات )لیامل

دهد ش پیامدها  فرد ، شغلی ش اجتمالی ايجاد تاثیر قرار می
تیاند در قالب چدارچیبی  خیاهدکرد. الگی  تدشي  شده می

ا  معلمان را در رسانهسیاد ريم  برا  آمیزش للمی، برنامه
 پرشرش تسهیل نمايد.شداناگاه فرهنگیان ش آمیزش

 دبنیاا ، آمیزش، معلم، دادهسیاد رسانه ها:کلیدواژه

  

M. Motamedi                  A. R. Nasr (Ph.D) 

B. E. Zamani (Ph.D)          A. Asadi (Ph.D) 

Abstract: This study seeks to provide a model 
for teaching media literacy for teachers. This 
research was conducted qualitatively with the 
data method of the foundation. To collect the 
data, 28 semi-structured interviews were 
conducted with communication science 
specialists, educational sciences and media 
activists. To this aim, the purposeful sampling 
continued until theoretical saturation was 
achieved. The data obtained from interviews were 
analyzed based on data theory coding. The results 
showed that due to job requirements, social 
developments and media risks (causal factors), 
media literacy in the dimensions of knowledge, 
attitude and skills (pivotal phenomenon) should 
be provided to teachers in the form of primary 
and secondary education (strategies). 
Policymaking, program development, and 
funding (platforms) along with motivational 
factors, teacher competence, content, and 
equipment (intervening factors) affect program 
success and have individual, occupational, and 
social consequences. The developed model could 
facilitate planning for teacher literacy education 
in Farhangian University and education in the 
form of a scientific framework.  
Keywords: media literacy, education, teacher, 
data base 
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 مقدمه

ها  حد پیامها  لصر جهانی شدن، نفیذپذير  مرزها ش انتاار بیتري  چالبيکی از مهم

ها  جمعی، به شيهه شسايل ارتباط الکترشنیکی، به  . رسانه6: 1310، 1)مايرز ا  استرسانه

تري  تأثیر را بر رفتار انسان به   بیب2411، 2انگیم لصر اتاللات )کستلملنیان پديده شگفت

 دي ، از الم زندگی، لمیمی ش ها  خصیتیحیزه همه   ش به2440، 3گذارند )هیلجا  می

اثرات  خصیص  . در14: 1311اند)يمديان، کرده رخنه فرهنگ ش عاجتما سیاست، اخالق،

آسا   . هجیم سیل2413، 0ترديد  شجید ندارد )گیدنس مردم، بینب بر هارسانه لمیق

تري  تاثیرات نگر ، ابتذال ش شناخت نادرست از جهان شاقعیت از مهماتاللات، سطحی

  .710: 2414، 0هاست )پاترشيرانگر رسانه

ها، پیامدها  مخرب آن گیر  از رسانهنکه در جامعه اتاللاتی کنینی بتیان ضم  بهرهبرا  آ

ياد  7ا را به حداقل رساند؛ بايد سیاد  جديد ايجاد کرد. مفهیمی که از آن با نام سیاد رسانه

گردد که می باز 1170ا  به سال پیدايب مفهیم سیاد رسانه  .61: 1314)شکرخیاه،  شیدمی

برا  اشلی  بار در کتاب خید اي  شاژه را به کار برد )بصیريان ش بصیريان،  6ک لیهانمارشال م

ها، تیلید پیام ش ارتباط ا  به معنا  تیانايی دسترسی ش استفاده از رسانه . سیاد رسانه33: 1310

ت   ش بر مهار11: 2441، 1باشد )اشکسترندها میها، تحلیل ش ارزيابی انتقاد  رسانهبا رسانه

ا  به دنبال  . سیاد رسانه2411، 1دارد )میلر تأکیدها فهمیدن، ارزيابی ش به کاربردن رسانه

-قدرتمند کردن شهرشندان ش تغییر دادن ارتباط غیرفعاالنه آنان با رسانه ش تبديل آنان به ارتباط

  . 62: 2441، 14ا  نایند )رشگیها  رسانهگران فعالی است که به راحتی تسلیم پیام
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ها  انسان ا  تا آنجاست که سازمان يینسکی به لنیان يکی از شاخصضرشرت سیاد رسانه

ها به ا  را دسترسی به رسانهدارد. يینسکی، هد  آمیزش سیاد رسانه تأکیدباسیاد به آن 

-ا ، تعامل در حیزهها، ايجاد متین رسانهتحلیل انتقاد  پیام لنیان ابمار  برا  ارتقا  مهارت

از  .11: 2411داند )يینسکی، ها میا  ش ارزيابی انتقاد  پیامتلف ارتباتات رسانهها  مخ

زمانی که يینسکی شرشع به پرداخت  به آمیزش رسانه در سطح بی  المللی کرد )بیانیه گرشنیالد 

 ، آمیزش رسانه برا  2446ش پاريس،  2442؛ سیيل، 1111، پس از آن در شي ، 1114سال  در

، بیانیه 2446سمینار  در سال  . يینسکی در 2412، 1یريت يافت )تیرنرش ش تايیفمعلمان نیم 

ا  به لنیان يکی از میضیلات اتلی، بايد آمیزش سیاد رسانه» باره ارائه کرد:ا  در اي شيهه

)يینسکی، « ها  لملی گنجانده شیدتربیت معلمان به تیرت دانب نظر  ش مهارتدر 

ا  برا  معلمان در دستیر کار بسیار  شيهه، آمیزش سیاد رسانه  . بر اساس اي  تیتیه2441

ها  يادگیر  آمیزان را از تمام فرتتتیانند دانباز کایرها قرار گرفت. چراکه معلمان می

را با فناشر  تلفیق کنند تا  برنامه درسیثر ؤا  مگینهمند سازند ش بهها  نیي  بهرهفناشر 

شکی، العمر در فراگیران پرشرش يابد )کینفس ش يادگیر  ماداممادبهخالقیت، تفکر انتقاد ، الت

آمیزان فراهم   ش با رشد سیاد انتقاد  اي  امکان برا  دانب1311، خسرش ، قادر  شتادقی

کنند با تجارب ش ها ش تجاربی که در مدرسه کسب میتر  بی  آمیزششید که پییند قی 

 . مسئیلیت معلمان 1311بانیان، قادر  ش للی لسگر ، باغ)کلیت جهان زندگی برقرار سازند 

ش  3)برشنینکی آمیزان استدانب خید ش 2ا در لصر اتاللات، پرشرش شايستگی رسانه

ضم   ا  است قادر استها  رسانه . معلمی که دارا  شايستگی2411، 0؛ ايلف2411، 0کیسینا

ها استفاده ی کند ش در فرآيند آمیزش از آنا  تراحرسانه ها، متینفهم، تحلیل ش ارزيابی رسانه

ها بخای جدايی ناپذير از تالحیت ارتباتی معلم است ش میجب میاجهه نمايد. اي  تالحیت
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؛ گالستی ، 2411، 2ش گربینیا ؛ شانگ2411، 1ا  خیاهد شد )گرمیگنیفعال ش  با مناب  رسانه

  .2411 3شيینیا ش کمارشا

نیازمند آمیزش است. متأسفانه در ايران هنیز آمیزش سیاد ا  ها  رسانهپرشرش شايستگی

 هددها ناان میها چندان راه نیافته است ش نتايج برخی پهشهبا  به مدارس ش داناگاهرسانه

ها  سه نهاد تداشسیما، آمیزش ش پرشرش ش آمیزش لالی در حیزه سیاد که حجم سیاست

 . هرچند در اسناد باالدستی همچین سند 1313ا  بسیار محدشد است )بایر ش چابکی، رسانه

برابر پیامدها   گیر  هیشمندانه از رسانه جهت مصین ماندن درتحیل بنیادي  به بهره

 کار دستیر در ا رسانه سیاد تیسعه اقدامات کافی برا  کنین تا اماه شده تأکیدنامطلیب 

 . تنها اقدام لملی در 1313 ،ی)هاشم است نگرفته قرار تربیت ش تعلیم رسمی نهادها  متیلیان

ها  اخیر به پايه دهم متیسطه در سال «تفکر ش سیاد رسانه»اي  خصیص اضافه شدن درس 

ها  آمیزشی آيد لک  اغلب نیآشر است. گرچه اي  امر نیلی نیآشر  آمیزشی به حساب می

راجی ش شیند )سرش میبا شجید دقت در تراحی، در مرحله اجرا با میان  متعدد  رشبه

تري  میان  اجرا، فقدان معلم متخصص ش آمیزش ديده برا   . يکی از مهم1310سلیمانی، 

 با تخصص نامرتبط ترفاً سیاد رسانه، لمیماً ش تدريس اي  درس است. معلمان درس تفکر

که از قبل، در پردازند. در حالیجهت پر شدن سالت میظف خیيب، به تدريس اي  درس می

تري  اند. بررسی برنامه درسی داناگاه فرهنگیان )به لنیان مهمی نديدهاي  خصیص آمیزش

دهد آمیزش مدشنی درباره رسانه برا  معلمان ساز  معلمان  نیم ناان میمرکم آمیزش ش آماده

ا ، بلکه تمامی معلمان در همه مقات  شجید ندارد. نه تنها معلمان درس تفکر ش سیاد رسانه

ها  ها ش تیانمند ارتقا  مهارتکه  ا  هستند. چراسیاد رسانه تحصیلی نیازمند آمیزش

معلمان میجب انجام دادن بهتر کارها ش شظايف تیسط اياان ش متعاقباً افمايب کارآيی ش 

ها  کالس درس فرتتکه   ش از آنجايی2411گردد )فارشق، محیط آمیزشی می اثربخای

آمیزان در میاجهه ا  ش رف  ماکالت دانبرسانهمتنیلی برا  آمیزش مستقیم يا تلفیقی سیاد 

                                                 
1. Gremigni 

2 . Wang & Gorbunova 
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ا  مطلیب برخیردار بیده کند الزم است همه معلمان از سطح سیاد رسانهها فراهم میبا رسانه

 الزم را دريافت کنند.   هاش آمیزش

ا  تعاريف متعدد  ارائه شده است که هر يک چنانچه اشاره شد برا  مفهیم سیاد رسانه

ا  در پهشهب حاضر مد نظر است مبنتی ن اشاره دارد. آنچه به لنیان سیاد رسانهبه ابعاد  از آ

ا  ارائه کرده است. تبق اي  بر تعريف جامعی است که کمیسیین اتحاديه ارشپا از سیاد رسانه

هايی که ا  يعنی تیانايی دسترسی، استفاده، تجميه ش تحلیل ش ارزيابی پیامسیاد رسانه»تعريف 

نسبت شیيم؛ همچنی  تیانايی تیلید ش ینی به تیرت رشزانه با آنها میاجه میدر جهان کن

 . اي  21: 2411)کمیسیین ارشپا، « ها دسترسی دارند.هايی که افراد به آنارتباط میثر با رسانه

ها  ها: که به فرتتدسترسی به رسانه -1تعريف بر پايه چهار لنصر اساسی بنا شده است 

استفاده: اي  میلفه به بعد  -2 . 2440، 1شید )لییينگستینها مربیط میز رسانهاستفاده فیميکی ا

ها استفاده از رسانه تیاند به تیر میثرا  اشاره دارد. با اي  مهارت، مخاتب میفنی سیاد رسانه

فهم انتقاد : اي  بعد شامل رممگاايی، تحلیل ش ارزيابی  -3 . 2441کند )کمیسیین ارشپا، 

، 2ا  را آشکار کند )کلیتآمیزد چگینه معانی پنهان متین رسانهي  مرحله فرد میاست. در ا

هايی با رممگان مختلف دهد پیاما : مهارتی که به فرد اجازه میتیلید پیام رسانه-0 . 2441

  .2442، 3تیلید، خلق ش منتار کند )تیلیر

سیار  در خصیص شناسايی ا ، مطالعات بات جهانی بر سیاد رسانهتأکیدشاسطه اگرچه به

ا  انجام شده اما همچنان جا  پهشهای که الگیيی بیمی ها  سیاد رسانهها ش میلفهمهارت

هايی که ا  به معلمان ارائه دهد خالی است. بخب زياد  از پهشهببرا  آمیزش سیاد رسانه

نقب آن در  ا  شرسانه ا  انجام شده به بررسی ضرشرت سیاددر کایر در حیزه سیاد رسانه

 ، 1313زاده )ها  تقیتیان به پهشهباست. از اي  جمله میابعاد مختلف زندگی پرداخته

  ش بصیريان 1311زاده ) ، تقی1314حیدر  ش يمديان ) ، حاجی1311میسی  انمهايی )

اند. به لنیان مثال ا  پرداخته  اشاره کرد. دسته ديگر به سنجب سطح سیاد رسانه1310)

ا  فرهنگیان استان چهارمحال ش بختیار  را بررسی کرده   سطح سیاد رسانه1311  )خدامراد

                                                 
1. Livingstone 

2. Celot 

3. Taylor 
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  نیم در پهشهای با سنجب سطح سیاد دبیران متیسطه شهر تهران، سیاد 1313سفلی )ش شیخ

 آنان را در حد متیسط ارزيابی کرده است.

در کایر ما است « ا رسانه آمیزش سیاد»ها هايی که میضیع اتلی آنتعداد پهشهب 

  1316) سراجی ش شريفی نمی ،رهنمیها  شريفیتیان به پهشهباندک است از اي  جمله می

ا  داناجیيان دشره کارشناسی ناان دادند شضعیت اشاره کرد که با نیازسنجی سیاد رسانه

 ا  مطلیب نیست.ها  رسانهپیام هايی همچین نقد رسانه ش تیلیدمیجید داناجیيان در میلفه

بر نقب  تأکید  در پهشهب خید الگیيی با 1317مچنی  تلیاتیان، حسینی ش معتضد  )ه

سیما  ش نهادها  آمیزش رسمی نظیر آمیزش ش پرشرش ش نهادها  غیررسمی مانند تدا

  نیم در يک پهشهای تطبیقی ساختار ش برنامه آمیزش سیاد 1311تدشي  کردند. نصیر  )

ا ش ايران را میرد بررسی قرار داد. در خارج از کایر نیم کایرها  ژاپ  ش کاناد ا  دررسانه

انجام شده است. سیمینس، می ش « ا سیاد رسانهآمیزش »هايی در رابطه با پهشهب

ا  معلمان تراحی ش سیاد رسانها  برا  سنجب ابعاد مختلف   پرسانامه2416)1تساس

  نیم با 2410) 3گارسیا ش گمالیز   ش2411) 2التبارسنجی کردند. رامادهان، سیکما ش اندريانی

ها را ا  معلمان را ارزيابی ش میارد قیت ش ضعف آنها  رسانهابمار پرسانامه تالحیت

ا  برا  مقدماتی سیاد رسانه برنامه درسی  در پهشهب خید يک 2410) 0شناسايی کردند. هال

ا  انتقاد  ش تیلید ه، مهارتمعلمان انگلیسی تراحی کرد که محیر اتلی آن آمیزش مفاهیم

  نیم در پهشهای 2411) 0فرا  ش سیلی هفته آمیزشی بید. 1رسانه در قالب درشس مجما برا  

ها در ا  برا  معلمان ابتدايی نتیجه گرفتند که اي  دشرهبا اجرا  دشره آمیزش سیاد رسانه

ه است. کنندگان اثربخب بیدها  فرد  ش اجتمالی شرکترشد مهارت انتقاد ، تیانمند 

نیم با اجرا  فرآيند نیازسنجی   2446) 1  ش پانگ2441) 6 ، ششد2412) 7کالیر ش جاکیبسین

                                                 
1. Simons, Meeus & Tsas 

2. Ramadhan, Sukma & Indriyani 

3. Garcia & Gozalvez 

4 . Halle 

5. Fry & Seely 

6. Culver & Jacobson 

7. Wood 

8. Phang 
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ا  ش ها، تفکر انتقاد ، تیلید رسانهناان دادند که مخاتبان در زمینه شناخت اهدا  رسانه

 تحلیل پیام، به آمیزش نیاز دارند. 

ا  تیرت خصیص سیاد رسانه هايی دردهد گرچه پهشهببررسی مطالعات قبلی ناان می

ا  بر اساس شرايط گرفته اما جا  خالی پهشهای که الگی  جامعی برا  آمیزش سیاد رسانه

بیمی ارائه دهد خالی است. بنابراي  پهشهب حاضر درتدد پاسخگیيی به اي  سیال اتلی 

 ا  به معلمان چگینه است؟ است: الگی  آمیزش سیاد رسانه

 روش پژوهش

بنیاد، انجام شده است. داده دارا  رشيکرد کیفی است که با استفاده از رشش نظريهاي  پهشهب 

گینه استقرايی يک سلسله  بنیاد يک نیع رشش پهشهب کیفی است که بهداده نظريهرشش 

ا  درباره پديده میرد مطالعه ايجاد کند گیرد تا نظريهکار میها  سیستماتیک را بهرشيه

  .2441، 1)استراشس ش کیربی 

جامعه آمار  پهشهب شامل سه دسته الضا  هیئت للمی گرشه للیم ارتباتات ش رسانه، 

الضا  هیئت للمی گرشه للیم تربیتی ش افراد دارا  تجربه لملی در حیزه رسانه بید. برا  

گیر  هدفمند از نیع میارد مطلیب استفاده شد. هد  کنندگان، از نمینهانتخاب ماارکت

 خاب افراد  بید که دارا  تخصص للمی، تجربه پهشهای ش فعالیت لملی درپهشهاگر انت

خصیص میضیع پهشهب باشند ش پهشهاگر را در شکل دادن مدل نظر  خید يار  دهند. 

میرد نظر با تمام جمئیات با دقت  نظريهها به اشباع رسید ش اي  کار تا جايی ادامه يافت که داده

مصاحبه اشباع نظر  حاتل شد. مصاحبه شیندگان  21انجام  تاريح شد. به اي  ترتیب پس از

نفر از  1نفر از اساتید حیزه للیم تربیتی ش  1نفر از اساتید حیزه للیم ارتباتات،  12شامل 

سسات ؤا  در مافراد فعال در حیزه رسانه )دارا  تجربه لملی در تدريس سیاد رسانه

 ذکر شده است.  1مارهها در جدشل شها  آنآمیزشی  بیدند که شيهگی

                                                 
1. Strauss & Corbin 
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 شناسی نمینه پهشهبها  جمعیت. شيهگی1جدشل شماره

 مجمیع زن مرد رشته تحصیلی تحصیالت سمت

انه
رس
ش 
ت 
تال
تبا
 ار
یم
 لل
ان
ص
ص
تخ
م

 

لضی هیئت للمی داناگاه لالمه 

 تباتبائی
 دکتر 

 2 0 للیم ارتباتات اجتمالی

12 

 - 1 رشزنامه نگار 

 - 1 للیم خبر  ش ارتباتات

 دکتر  لضی هیئت للمی داناگاه تهران
 - 1 للیم ارتباتات اجتمالی

 - 1 جامعه شناسی

لضی هیئت للمی پهشهاگاه 

 للیم انسانی ش مطالعات فرهنگی
 - 2 للیم ارتباتات اجتمالی دکتر 

تی
ربی
م ت
لی
 ل
ان
ص
ص
تخ
م

 

لضی هیئت للمی داناگاه لالمه 

 تباتبائی
 دکتر 

 - 2 تکنیلیز  آمیزشی

1 

 - 1 آمیزش ش پرشرش

درسی ش  ريم برنامه

 آمیزشی
2 - 

لضی هیئت للمی داناگاه 

 اتفهان
 2 1 تکنیلیژ  آمیزشی دکتر 

انه
رس
ن 
اال
فع

 
ا

 

در ا  سیاد رسانهمدرس 

 میسسات آمیزشی

 - 2 للیم ارتباتات دکتر 

1 

داناجی  

 دکتر 
 1 1 للیم ارتباتات

 - 2 انهمديريت رس دکتر 

داناجی  

 دکتر 
 - 2 مديريت رسانه

 21 0 23 مجمیع

 

ساختاريافته استفاده شد. اي  نیع مصاحبه به نیمه ها از مصاحبهجهت گردآشر  داده

شید ش هد  شینده انجام میکننده ش مصاحبهتیرت گفتگی  هدفمند ش دشسیيه بی  مصاحبه

بتیان از آن در تجميه ش تحلیل استفاده کرد )هیم ، آن استنباط جمئیات ش میاد مهمی است که 

زمان  سیاالت، مصاحبه، میضیع درباره کنندگانشرکت  . به اي  منظیر قبل از مصاحبه با1310

ها به تیرت حضیر  در جلساتی با بازه مصاحبه هماهنگی به لمل آمد. مصاحبه مکان ش
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کنندگان، ضبط ، با میافقت شرکتدقیقه انجام شد. تمام جلسات مصاحبه 64تا  04زمانی 

ا  به ضرشرت آمیزش سیاد رسانه میارد  مانند بید ش بازپاسخ نیع از مصاحبه شدند. سؤاالت

 آن ش پیامدها  آمیزش چگینگی فرايند ا ،آمیزش سیاد رسانه بر معلمان، لیامل تاثیرگذار

 گرفت.  کاشش قرار میرد

شيکرد سیستماتیک استراشس ش کیربی  انجام ها با رشش کدگذار  مبتنی بر رتحلیل داده

شد که شامل سه گام کدگذار  باز، کدگذار  محیر  ش کدگذار  انتخابی است. اشلی  گام در 

بند  پديده از تريق بررسی گذار  ش دستهرشش سیستماتیک، کدگذار  باز است که به نام

از چندي  بار مرشر مت    . در اي  مرحله پس2412، 1شید )کرسیلها مربیط میدقیق داده

ها مفاهیم اتلی آن استخراج ش ثبت شدند. سپس ضم  ادغام میارد ماابه ش حذ  مصاحبه

-میارد تکرار ، کدهايی که به يکديگر مربیط بیدند، حیل محیر ماترکی قرار گرفتند ش مقیله

 دست آمدند.ها به

شدند ش يکی از تبقات به ها بر اساس اشتراکات معنايی تبقه بند  در مرحله دشم مقیله

گر، مداخله ا ، لیاملمنمله تبقه محیر  گمينب شد ش ساير تبقات )لیامل للی، لیامل زمینه

راهبردها ش پیامدها  در ارتباط با آن ماخص شدند. در مرحله کدگذار  انتخابی نظريه پرداز  

مند به ديگر تبقات ربط ش ارائه مدل انجام پذيرفت. بر اي  اساس پديده محیر  به شکلی نظام

 داده شد ش رشابط در چارچیب يک مدل ش رشايت جام  ارائه شد.

از رشش بازبینی الضا استفاده شد  ها،جهت اتمینان از التبار پهشهب، پس از تحلیل داده

ش مت  مصاحبه ش گمارش کدگذار  در اختیار مصاحبه شیندگان قرار داده شد تا از منطقی 

ت برداشت پهشهاگر اتمینان حاتل شید. همچنی  الگی  نهايی از تريق ش تحها بیدن يافته

درباره ابعاد ايمیل در اختیار شب نفر از مصاحبه شیندگان قرار گرفت ش از پیانهادات آنان 

. از ترفی امکان حسابرسی در تدشي  الگی  نهايی استفاده شدها مدل ش چگینگی ارتباط مقیله

در پهشهب فراهم شد ش فرآيند اجرا  تصمیمات، فرآيند مصاحبه، از کلیه مراحل به کار رفته 

. همچنی  بر تیسط اساتید راهنما بررسی ش ارزيابی شد چگینگی کدگذار  ش نتايج هر قسمت

گر کیفی ش آشنا با میضیع پهشهب خیاسته شد به اساس راهبرد مرشر همتا از دش تحلیل

                                                 
1. Creswell 
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درتد  نتايج  60دند بپردازند که تیافق مصاحبه که به تیرت تصادفی گمينب ش 0کدگذار  

 ها بید. به دست آمده حاکی از شجید هماهنگی بی  کدگذار 

 های پژوهشیافته

-در پهشهب حاضر برا  پاسخگیيی به اي  سؤال که الگی  مناسب برا  آمیزش سیاد رسانه

 مراحل زير انجام شد.ا  به معلمان چیست؟ 

 061ها سطر به سطر بررسی شد ش در مجمیع حبهدر اي  پهشهب مت  مصا کدگذاری باز:

کدمفهیمی  171ها استخراج شدند با حذ  میارد ماابه کدباز بدشن در نظر گرفت  همپیشانی

-ها ش لباراتی که ماارکتاستفاده لینی از شاژه :دست آمد انتخاب کدها نیم به دش تريق به

کنندگان تیرت م ش کلمات ماارکتکنندگان به کار برده بیدند ش استنباط محقق از مفاهی

ها ش گرفت. پس از آنکه کدها  اشلیه ماخص شدند، مقايسه کدها آغاز گرديد تا تفاشت

ها تعیی  شیند. در تی فرايند مقايسه کدها، ضم  ادغام آنها، کدها  ماابه تحت شباهت

ها د ش مقیلهگرفتن تر درآمدند ش حیل يک محیر ماترک قرارلنیان يک تبقه کلی ش انتمالی

ها  ماابه بر اساس اشتراکات مفهیمی در هم قرار دادن مقیله شکل گرفتند ش سپس با کنار

 آمده است. 2نتايج مرحله کدگذار  باز در جدشل شمارهدست آمد . مقیله اتلی به 16نهايت 

 دست آمده از کدگذار  باز: نتايج به2جدشل شماره 

 مفهیمی ها کد   فرلیهامقیله ها  اتلیمقیله

اسناد باال  تأکید

 دستی
 سند تحیل بنیادي 

گیر  از استفاده از رسانه به لنیان ابمار مکمل آمیزش، لمشم بهره

ها  رسانه، میاجهه هیشمندانه ش فعال، کاهب مخاترات فرتت

 رسانه

تحیالت 

 اجتمالی

 تیسعه فناشر 
ترسی به ها  اجتمالی، افمايب دسها  نیي ، ايجاد شبکهظهیر رسانه

 اينترنت

 انفجار اتاللات
ها  داده، تسهیل دسترسی گیر  جامعه اتاللاتی، تیسعه پايگاهشکل

 به اتاللات

 تحیل ارتباتی، کاهب مرزها  فیميکی، تسهیل ارتباتات جهانی شدن

 رشانی مخاترات رسانه
افسردگی، خاینت، انمشا، جامعه گريم ، التیاد اينترنتی، شابستگی به 

 بحران هیيت مجاز ، احساس بیگانگی با خید ش ديگران،فضا  
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 مفهیمی ها کد   فرلیهامقیله ها  اتلیمقیله

 اجتمالی
شايعه پراکنی ش تحريک افکار لمیمی، گسست نسلی،  ا ،جنگ رسانه

 کاهب رشابط اجتمالی، کاهب تعلق اجتمالی

 فرهنگی

زدگی، مدگرايی، هنجارشکنی، ناهنجار  اخالقی، دگرگینی مصر 

قی، ترشيج فرهنگ بیگانه، ساز  رفتارها  غیراخالها، لاد ارزش

 نگارانهترشيج محتیا  هرزه

المام شغلی 

 معلمان

نقب آمیزشی 

 معلم

-ا ، تیانايی انتقال مفاهیم رسانهتیانايی در تدريس درس سیاد رسانه

ها  ا  به فراگیر به تیرت غیرمستقیم، تیانايی به کارگیر  رسانه

تفاده از امکانات نیي  در تدريس، تیانايی در آمیزش از راه دشر، اس

 مدارس هیشمند

 نقب تربیتی معلم

آمیز به معلم به شاسطه به رشز بیدن معلم در احساس نمديکی دانب

ها  نیي ، ايجاد تمیمیت با فراگیر، رف  ماکالت استفاده از رسانه

ا  به فراگیران در رابطه با رسانه، ارائه الگی  مصر  تحیح رسانه

 فراگیران

 ا  دانب رسانه

 مفهیم رسانه، سیاد رسانه، ارتباط مفهیم پرداز 

 نیع شناسی

ها  ها  ديدار ، رسانهها  نیشتار ، رسانهآشنايی با رسانه

ها  ا ، شبکهها  رايانهها، اينترنت، باز ا شنیدار ، چندرسانه

 اجتمالی

 مبانی نظر 
چارچیب تیلید معنا، ها  ها  شناختی، مدلها  ارتباتی، نظريهنظريه

 هانظر  رسانه

 رسانهها  شيهگی
ها در ها، ضرشرت ش نقب رسانهها  رسانه، نحیه کارکرد رسانهقابلیت

 زندگی، اثرات مثبت ش مخرب رسانه

 رسانه ش آمیزش

ها  رسانه در جريان ها ش محدشديتنقب رسانه در آمیزش، فرتت

ترها  ان، شناخت بسآمیزدانبا  تدريس، شناخت لاليق رسانه

-ا  مناسب برا  آمیزش به فراگیران، شناخت ماکالت دانبرسانه

 آمیزان در میاجهه با رسانه

 مهارت فنی ا مهارت رسانه

افمارها مانند رايانه، تلف  همراه، اسکنر، پرينتر، مهارت کار با سخت

افمارها  لمیمی، کار با نرم افمارها  برد هیشمند، مهارت کار با نرم

، کار با ICDLها  اساسی کامپییتر تسلط بر مهارت تخصصی رشته

 اينترنت
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 مفهیمی ها کد   فرلیهامقیله ها  اتلیمقیله

مهارت تحلیل ش 

 نقد

ا ، تحلیل فنین اقنالی ها  پیام رسانههد  شناسی، تحلیل اليه

ناانه شناسی، شناخت  ،هاها، نقد کلیاه ش بازنمايی در رسانهرسانه

ها  گفتمان رسانه، زبان سمعی بصر ، زبان نیشتار ، زبان

 ا انهچندرس

 مهارت تیلید
تیلید محتیا  آمیزشی، باز ، فیلم، پیستر، کتاب الکترشنیک، به 

 ا اشترک گذاشت  تیلیدات رسانه

نگرش در 

 برخیرد با رسانه

ها  رسانه، ش محدشديتها حساسیت به آثار مخرب رسانه، نگرش متعادل نسبت به فرتت

ها، نگرش مثبت نسبت تی نسبت به رسانهنگر  افراپرهیم از رسانه هراسی، پرهیم از مثبت

به ماارکت، نگرش مثبت به آزاد  بیان، نگرش مثبت به دسترسی به اتاللات، احترام به 

 مدار متفاشت، اخالقها  ها ش نگرشديدگاه

 ساز فرهنگ

، تغییر نگرش معلمان سیاد رسانهريمان نسبت به اهمیت تدشي  برنامه تغییر نگرش برنامه

ا ، ترشيج ش تبلیغ فرهنگ تحیح استفاده از سیاد رسانهضرشرت يادگیر  نسبت به 

 ا ابمارها  رسانه

 گذار  سیاست

 

ها  مختلف برا  همه افراد جامعه، برا  افمايب دسترسی به رسانههايی تدشي  سیاست

ا  مانند مطبیلات، جلب ماارکت ساير نهادها برا  آمیزش سیاد رسانهها  تدشي  سیاست

ها  مختلف مانند هايی جهت ايجاد هماهنگی بی  ارگان، تدشي  سیاستغیره ا ش سیما شتد

ش تراحی کالن در خصیص آمیزش سیاد  ريم برنامهآمیزش لالی ش آمیزش ش پرشرش، 

تیلید محتیا  آمیزشی ش کمک آمیزشی برا  ها  ا  به معلمان، تدشي  سیاسترسانه

ا  برا  حمايتی برا  پهشهب در حیزه سیاد رسانه تایيقی شها  معلمان، تدشي  سیاست

 ها  تایيقی ش حمايتی برا  تهیه ش تیلید محتیا  آمیزشیمعلمان، تدشي  سیاست

تدشي  برنامه 

 آمیزشی

ا  در بی  معلمان، ا ، نیازسنجی رسانهتاکیل کارگرشه تخصصی تدشي  برنامه سیاد رسانه

تحلیل شضعیت ش امکانات برا  اجرا  برنامه سیاد  شناسايی نیازها  جامعه در حیزه رسانه،

ها  اجرايی، تصیيب قیانی  اجرايی برا  ا ، تصیيب قیانی  برا  هماهنگی بخبرسانه

  ا ها  مجر  برنامه، ارزشیابی از برنامه سیاد رسانهسازمان

 ا رسانه امه سیادتامی  التبار برا  اجرا  برن شتخصیص التبار برا  تدشي  برنامه  می  اقتصاد تأ

 لیامل انگیمشی

ا ، ارتقا  شغلی ها  آمیزشی سیاد رسانهتایيق مالی معلمان برا  شرکت در دشره

اند، ا  ديدهسیاد رسانهمعلمان، اختصاص امتیاز در ارزشیابی به معلمانی که آمیزش 

آمیزش ا  تخصیص امتیاز در انتخاب معلم نمینه برا  کسانی که در حیزه سیاد رسانه

 ا  برا  معلمانها  تیلید محتیا  رسانهاند، برگمار  جانیارهديده

داشت  تخصص در زمینه للیم ارتباتات ش رسانه، داشت  تخصص در  شايستگی للمیشايستگی 
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 مفهیمی ها کد   فرلیهامقیله ها  اتلیمقیله

داشت  سابقه پهشهای در حیزه  زمینه فناشر  اتاللات ش ارتباتات، مدرسان

 ا سیاد رسانه

 شايستگی تدريس

ا ، استفاده از ها تدريس مناسب آمیزش سیاد رسانهشتسلط بر رش

ها  يادگیر  ها  نیي  در حی  تدريس، استفاده از میقعیترسانه

ها  تدريس ماارکتی، شاقعی در کالس درس، استفاده از رشش

ها  تدريس گفتگیمحیر، برگمار  کالس درس به از رششاستفاده 

 ا ل در کالس سیاد رسانهايجاد میقعیت نقد ش تحلی شییه کارگاهی،

 محتیا  آمیزشی

ا ، ارتباط ش انعطا  محتیا  آمیزش مطابقت محتیا  برنامه با ساختار دانب سیاد رسانه

ا  با نیازها  معلمان، تیجه به نیازها  جامعه در انتخاب محتیا  آمیزش سیاد سیاد رسانه

ا ، بیمی بیدن س سیاد رسانها ، تیلید محتیا  الکترشنیکی به رشز ش مرتبط با دررسانه

 ها  متنیع يادگیر  در محتیاا ، ايجاد فرتتمحتیا  سیاد رسانه

 امکانات اجرايی
ا ، ا  به اينترنت، هیشمندساز  کالس درس سیاد رسانهتجهیم کالس درس سیاد رسانه

 ها  کالسدسترسی به کامپییتر، پرشژکتیر، برد هیشمند، شبکه ساز  سیستم

ها  رشش

 میزشآ

 آمیزش اشلیه

 ا  در داناگاه فرهنگیان،آمیزش از تريق تدشي  درس سیاد رسانه

ا  با درس للیم اجتمالی در داناگاه آمیزش تلفیقی سیاد رسانه

ا  با درس فناشر  اتاللات ش فرهنگیان، آمیزش تلفیقی سیاد رسانه

 ارتباتات در داناگاه فرهنگیان

 آمیزش ثانیيه

ها  مستمر ش حی  خدمت در معلمان با آمیزشارتقا  تیان للمی 

ای در حیزه ها  للمی ش پهشها ، ايجاد فرتتحیزه سیاد رسانه

 مرتبط با حیزه رسانه، ها کتاب ش هامقاله لیف، تأآنهارسانه برا  

ها ش کنفرانس برگمار  غیررسمی، رسمی ش گیناگین ها گرشه تاکیل

ها  ا ، تاکیل نهادها ش انجم ناحیه ش ملی المللی،ها  بی کارگاه

 ها  تدا ش سیما برا  آمیزشا ، استفاده از ظرفیت برنامهسیاد رسانه

 ا نهسیاد رسا

 پیامدها  آمیزش

 فعال، رشد مهارت انتقاد ، خیدمديريتی، خیدرهبر  شهرشند فرد 

 آمیز فکیراثربخای تدريس معلم، کاهب شکا  نسلی، تربیت دانب ا حرفه

 لیاجتما
ها  اجتمالی، حفظ هیيت فرهنگی، انسجام اجتمالی، کاهب آسیب

 گیر  جامعه دانايیامنیت اخالقی، امنیت اجتمالی، تیسعه سیاسی، شکل
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ها  تیلید شده در هد  از کدگذار  محیر  ايجاد رابطه بی  مقیله کدگذاری محوری:

شید ش فرآيند رادايم انجام میبر اساس الگی  پا مرحله کدگذار  باز است. اي  لمل معمیالً

کند. در اي  مرحله يکی از تبقاتی که از تريق کدگذار  باز ايجاد نظريه پرداز  را تسهیل می

گیرد ش سپس تبقات ديگر شده در مرکم فرآيند میرد بررسی )به لنیان پديده اتلی  قرار می

املی که بر پديده اتلی تأثیر ها  ديگر لبارتند از شرايط للی )لیشیند. تبقهبه آن مربیط می

ا  ش گذارند ، راهبردها )اقدامات انجام شده در پاسخ به پديده اتلی ، شرايط زمینهمی

تأثیر می گذارد  ش پیامدها )نتايج ها گر )لیامل خاص ش میقعیتی کلی که بر استراته مداخله

دست آمده در مرحله  . بر همی  اساس مضامی  به2412ها  )کرسیل، استفاده از استراته 

کدگذار  باز در قالب شب تبقه الگی  پارادايمی استراشس ش کیربی  دسته بند  شدند که در 

 شیند:ادامه به تفکیک بررسی می

  ش للت 1311دهند )بازرگان، لیاملی که مقیله اتلی را تحت تأثیر قرار می عوامل علی: -1

 . براساس نظرات 2441)استراشس ش کیربی ، اند شجید آشرنده پديده میرد مطالعهاتلی به

باالدستی، تحیالت اجتمالی، مخاترات رسانه ش  اسناد تأکیدشیندگان، چهار لامل مصاحبه

تري  اسناد باالدستی در کند. از مهما  را تبیی  میسیاد رسانهالمام شغلی ضرشرت آمیزش 

 دهد:درباره آن تیضیح می 6شینده شمارهحیزه آمیزش سند تحیل بنیادي  است که مصاحبه

 تأکیددر بندهايی از سند به استفاده درست از رسانه ش میاجهه هیشمندانه ش فعال با رسانه  
باشد بايد برا  حلب برنامه لملی تدشي   تأکیدا  در اسناد باالدستی میرد شده. شقتی مسئله

یم، معلمان در درجه اشل بايد را آمیزش بده ا کرد. اگر قرار باشد تبق اسناد ملی، سیاد رسانه
دهد مگر اينکه ابتدا معلمان متحیل شده آمیزش ببینند چین تحیلی در نظام آمیزشی رخ نمی

 باشند

تحیالت اجتمالی در سه بعد )تیسعه فناشر ، انفجار اتاللات ش جهانی شدن  آمیزش 

 شهرشند فکیر شبخاد چراکه با شجید چنی  تحیالتی نیاز به ا  را ضرشرت میسیاد رسانه

ما »کند: میبیان 21شینده شمارهباره مصاحبهاست. در اي ا  دشچندان شدهسیاد رسانهدارا  

شیيم. حال به شهرشند فعال ش کنیم که تیسط اتاللات مختلف بمباران میدر دنیايی زندگی می
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يب کند ش درست ها را پاالگر  نیاز داريم که بتیاند در اي  حجم شسی  اتاللات، دادهتحلیل

 «. را از نادرست تاخیص بدهد

رشانی، اجتمالی  -ا  در سه بعد جسمیهمچنی  برا  مصینیت در برابر مخاترات رسانه

که متخصص للیم تربیتی  12شینده شمارها  هستیم. مصاحبهش فرهنگی نیازمند سیاد رسانه

 گیيد: ها  رشانی میاست درباره آسیب

هايی مثل پرخاشگر ، التیاد اينترنتی، انمشا، ها آسیبرشيه از رسانهاز مخاترات استفاده بی»
ها افراط شید ش برا  آن نظارتی ها  رشانی است. اگر در استفاده از رسانهافسردگی شاختالل
 « تر هم خیاهد شد.ها جد نباشد اي  آسیب

 معتقد است:  1شینده شمارهها  فرهنگی رسانه نیم مصاحبهدر خصیص آسیب
مان بایيم. به تاثیر تبلیغات تیجه کنید. ها در سبک زندگیتیانیم منکر تاثیر رسانهما نمی»

ها  تلیيميینی به تبلیغ کاال  مختلف اختصاص دارد؟ چرا اينهمه چندسالت از برنامه
کنند. آدم رغبت بینیم؟ هر رشز دارند احساس نیاز در ما ايجاد میگرايی ش مدگرايی میمصر 
-کااليی بخرد که اگر خیب فکر کند هیچ نیاز  به آن ندارد. حاال تکلیف چیست؟ راهکند می

 «ساز حل کجاست؟ آمیزش ش فرهنگ

شیندگان به آن اشاره کردند المام شغلی معلمان است. معلم به چهارمی  لاملی که مصاحبه

بر فراگیران اثر  تیاند به تیر مستقیم ش غیرمستقیمآمیزشی ش تربیتی می دلیل دارا بیدن نقب

 دهد: معلم تیضیح می آمیزشیدرباره نقب  10 شینده شمارهبگذارد. مصاحبه

تر است، آمیزان میفقا  است در آمیزش اي  مفاهیم به دانبمعلمی که دارا  سیاد رسانه»
کند، نسبت به مخاترات خیدش مفاهیم را دريافته ش با رشش مناسب به فراگیران منتقل می

دهد ش می ان هم میآمیزدانبس است ش در شرايط مختلف اي  حساسیت را به رسانه حسا
 «آمیزان نقاد ش فعال در برابر رسانه تربیت کندتیاند دانب

نیم که متخصص للیم تربیتی است از نقب تربیتی معلم تحبت  10شینده شمارهمصاحبه 

 کند:می
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ها  اجتمالی تحت تاثیر در شبکه آمیزان هر رشزاست. دانب دنیا  امرشز دنیا  رسانه» 
گیرند. کالس درس بايد جا  بررسی اي  مسائل باشد. ها ش اخبار مختلف قرار میسلبريتی

 «.تیاندبه فراگیران هم آمیزش بدهدا  باشد میسیاد رسانهمعلمی که دارا  

رل يا ها  متقابل برا  کنتحادثه يا اتفاق اتلی است که يک سلسله کنبمقوله محوری:  -2

  پديده محیر  2441شید )استراشس ش کیربی ، اداره کردن آن شجید دارد ش به آن مربیط می

ا  است که در سه بعد دانب، مهارت ش نگرش دنبال در پهشهب حاضر، آمیزش سیاد رسانه

ا  بايد اي  سه بعد را پیشب دهد. بعد دانب شید. آمیزش معلمان در حیزه سیاد رسانهمی

شناسی، تاريخچه، نظريات مربیط به حیزه رسانه، شناخت انیاع رسانه )نیشتار ، شامل مفهیم

 ا   ش کارکرد هرها  اجتمالی ش باز  رايانهها، اينترنت، شبکها ديدار ، شنیدار ، چندرسانه

ها، کارکرد، ضرشرت ش قابلیتها  رسانه، کدام از آنهاست. همچنی  معلمان بايد با شيهگی

-به لالشه به دلیل نقب حرفه آشنا شیند. در زندگی ش اثرات مثبت ش مخرب آن هانقب رسانه

دارد، به اي  منظیر آگاهی از لاليق ا  ا  معلمان شناخت نقب رسانه در آمیزش اهمیت شيهه

ها  رسانه بر رسانه برا  تدريس، ش آسیبها  ها ش محدشديتآمیزان ش فرتتا  دانبرسانه

 معتقداست:  11ست. مصاحبه شینده شمارهان ضرشر  اآمیزدانب

رشد مبانی ش اتیل دانب مربیط به حیزه رسانه بسیار گسترده است. از معلمان انتظار می»
ا  اتاللات داشته باشند. انیاع گیر  سیاد رسانهرسانه را بدانند. درباره تاريخچه ش نحیه شکل

ها مخاتبان خید را تحت چگینه رسانه ها را باناسند ش بدانندها ش چگینگی کارکرد آنرسانه
 «.دهندتاثیر قرار می

فنی، مهارت نقد ش تحلیل پیام ش مهارت تیلید  در بعد مهارت، الزم است سه مهارت 

ها ش ابمار نیي  ا  در معلمان پرشرش يابد. منظیر از مهارت فنی، کار با رسانهرسانه

انه، تلف  همراه، اسکنر، پرينتر، برد هیشمند، افمارها مانند رايکار با سخت الکترشنیکی است.

ها  اساسی افمارها  لمیمی، کار با نرم افمارها  تخصصی رشته، تسلط بر مهارتکار با نرم

معتقد  11مصاحبه شینده شماره گیرد.ش کار با اينترنت در اي  دسته قرار می ICDLکامپییتر 

 :است



ادیداده بن کرديمعلمان، بر اساس رش  برا ا آمیزش سیاد رسانه  الگی یتراح  

011 

 

خیاهیم که بتیانند از ا  است. ما معلمانی مید رسانهها  اشلیه سیاها از مهارتکار با رسانه» 
کنند ش با فضا  مجاز  آشنا باشند. معلم به  ها  اجتمالی استفادهرسانکامپییتر، میبايل، اينترنت ش پیام

 «.ان نبايد در کار با تکنیلیژ  از فراگیرانب لقب باشدآمیزدانبکننده لنیان هدايت

شناسی، هاست که از تريق آمیزش هد نقد ش تحلیل پیامدشمی  مهارت اساسی، مهارت  

ها  پیام، درک فنین اقنالی، کلیاه ها، ناانه شناسی، شناخت گفتمان رسانه، زبان درک اليه

 11مصاحبه شینده شماره ها  چندرسانه امکان پذير است.سمعی بصر ، زبان نیشتار ، زبان

 گیيد: می

گر  است. اگر معلمی پرشرش مهارت نقد ش تحلیل ا  بخب اتلی،در آمیزش سیاد رسانه
شاقعی هر  ايم فرد  که به دنبال کاف معنا گر داشته باشیم به هدفمان رسیدهمنتقد ش تحلیل

از حالت انفعالی ش پذيرش مطلق در برابر  کندپیام است ش هر مطلبی را به راحتی قبیل نمی
تیاند نمادها را فنین اقنالی آگاهی دارد می شناسد ازها را میرسانه خارج شده، زبان رسانه

 باناسد ش معنا  اتلی پیام را تاخیص بدهد 

است. اي   ا رسانهسیمی  مهارتی که بايد به معلمان آمیزش داده شید مهارت تیلید 

آمیزان را برخیردار است ش امکان اثرگذار  بر دانبا  مهارت برا  معلمان از اهمیت شيهه

کسب شده تیلید کننده ها  معلمان بايد بتیانند با ترکیب دانب ش مهارتکند. بیاتر می

ا  باشند ش از اي  تیلیدات در جريان تدريس استفاده کنند. به گفته مصاحبه محتیا  رسانه

 :21شینده 

ان استفاده کند. در اي  آمیزدانبجهت انتقال مفاهیم آمیزشی به ها معلم بايد بتیاند از رسانه» 
تیاند اثرگذار  پیام را دارد با فنینی که میها معلم با تلفیق دانب که درباره رسانهمرحله 

فیلم آمیزشی، باز ،  تیاند پیستر،زند اي  محتیا میافمايب دهد دست به تیلید محتیا می
 «شید.آزمین، کتاب گیيا ش... باشد. از اي  تريق امکان برقرار  ارتباط با فراگیران بیاتر می

ها ش تهديدها  رسانه حساس د نگرشی، آمیزش بايد معلمان را نسبت به فرتتدر بع

نگرانه برا  معلمان ايجاد کند. به گرايی افراتی، ديد شاق هراسی يا مثبتکند ش به دشر از رسانه

نگرش مثبت نسبت به ماارکت، آزاد  بیان، دسترسی به اتاللات، احترام به لالشه بايد 

 گیيد:باره میدر اي  0شیندهمصاحبهدر معلمان پرشرش يابد.  مدار اخالق ها متفاشت شديدگاه
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مدارانه در معلمان ايجاد کند. اينکه فرد به هر سايتی مراجعه نکند، آمیزش بايد نگرش اخالق» 
هر مطلبی را تیلید نکند، در انتاار انصا  ش تقیا ش اخالق را رلايت کند ش نسبت به تحت ش 

 « ع نمايد.سقم آن کسب اتال

ا  سر  خصیتیات شيهه است که به پديدهدهنده يکاي  شرايط ناانای: شرایط زمینه-3

ا  در تیل يک بعد است که در آن کند؛ يعنی محل حیادث يا شقاي  مرتبط با پديدهداللت می

  .2441گیرد )استراشس ش کیربی ، کنب متقابل برا  کنترل، اداره ش پاسخ به پديده تیرت می

گذار ، ساز ، سیاستا  از ديدگاه مصاحبه شیندگان شامل چهار لامل فرهنگشرايط زمینه

ساز ، تبلیغ ش ترشيج استفاده تحیح از تدشي  برنامه ش تامی  اقتصاد  است. در بعد فرهنگ

ريمان درباره شید. در همی  راستا بايد نگرش معلمان، مدرسان ش برنامهها مطرح میرسانه

، دستیابی به سیاد رسانها  تغییر کند. چراکه درک لمشم آمیزش زش سیاد رسانهضرشرت آمی

 کند. .آن را تسهیل می

گذار  در اي  حیطه ا  بايد فراهم شید سیاستبستر ديگر  که برا  آمیزش سیاد رسانه

ها  برا  افمايب دسترسی به رسانههايی تدشي  سیاستاست. که شامل میارد زير است: 

که دسترسی بیاتر امکان تیسعه سیاد  را  همه افراد جامعه به شيهه معلمان چرامختلف ب

 گیيد: می 16کند. مصاحبه شینده ا  را فراهم میرسانه
بینی کنند ش سیاستگذاران بايد جهت رف  شکا  ديجیتالی بی  افراد مختلف اقداماتی پیب»

  «.اهم شیدمختلف برا  اقاار جامعه فر  هاامکان دسترسی به رسانه

-برا  جلب ماارکت ساير نهادها برا  آمیزش سیاد رسانههايی همچنی  تدشي  سیاست

ها برا  آمیزش، تدشي  ش استفاده از ظرفیت آن غیره ا  مانند مطبیلات، تدا ش سیما ش

ها  مختلف مانند آمیزش لالی ش آمیزش ش هايی جهت ايجاد هماهنگی بی  ارگانسیاست

تیلید محتیا  ها  کند، تدشي  سیاسته اجرا میفقیت برنامه را تسهیل میپرشرش که در مرحل

تایيقی ش حمايتی برا  پهشهب ها  آمیزشی ش کمک آمیزشی برا  معلمان ش تدشي  سیاست

ا  بايد در دستیر کار قرار بگیرد. لالشه بر میارد مذکیر، تدشي  محتیا  در حیزه سیاد رسانه

ا  در پهشهب حاضر است. به اي  ا  از ديگر شرايط زمینهنهمناسب برا  آمیزش سیاد رسا

ا  تاکیل شید ش نیازسنجی منظیر الزم است کارگرشه تخصصی تدشي  برنامه سیاد رسانه
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برنامه بر اساس نیازها  معلمان ش جامعه در حیزه رسانه انجام شید، با تحلیل شضعیت ش 

ها  اجرايی یيب قیانی  برا  هماهنگی بخبا  ش تصامکانات برا  اجرا  برنامه سیاد رسانه

ها  زمانی ماخص از تريق ارزشیابی برنامه اتالحات الزم در برنامه تدشي  شید ش در بازه

ا  تامی  اقتصاد  است که در دش سطح زمینه مهم ديگر در آمیزش سیاد رسانه آن المال شید.

در اي  زمینه تیضیح  1 شینده شمارههمصاحبتدشي  ش اجرا  برنامه بايد میرد تیجه قرار گیرد. 

 دهد: می

تري  شرايط میفقیت يک برنامه است. اگر برا  اجرا  يک فراهم کردن زمینه اقتصاد  از مهم»
برنامه بیدجه کافی اختصاص نیابد اجرا  آن دچار اختالل خیاهد شد. آمیزش در سطح کالن 

 «شلتی ش يا بخب خصیتی تامی  شید.نیازمند التبارات زياد  است که بايد از جانب بخب د

گذارند ش پديده در آن لیاملی هستند که بر چگینگی کنب متقابل اثر میگر: عوامل مداخله-4

ا  گسترش دارد )استراشس ش کیربی ، ا  دشرتر از شرايط زمینهدهد ش در فاتلهرخ می

ا  را تحت تاثیر نهآمیزش سیاد رساکه گر  . مصاحبه شیندگان به چهار لامل مداخله2441

ها لیامل انگیمشی است که از تريق تایيق مالی معلمان دهند، اشاره کردند. يکی از آنقرار می

ا ، ارتقا  شغلی ش اختصاص امتیاز در ها  آمیزشی سیاد رسانهبرا  شرکت در دشره

معلم نمینه  اند، تخصیص امتیاز در انتخابا  ديدهسیاد رسانهارزشیابی به معلمانی که آمیزش 

شینده پذيراست. مصاحبها  برا  معلمان امکانها  تیلید محتیا  رسانهش برگمار  جانیاره

 دهد:درباره سازکارها  تایيقی تیضیح می 22شماره

 ها  مالی استفاده کرد، قبالًتیان از تایيقا  میسیاد رسانهبرا  تایيق معلمان به آمیزش  

خدمت، به اندازه حقیق يک ماه، پاداش معی  آمیزش ضم  معلمان در ازا  گذراندن سالت
کرد. تایيق کردند. اي  انگیمه زياد  برا  حضیر در آمیزش برا  آنان فراهم میدريافت می
کنند به ازا  آمیزشی که معلمان دريافت می تیاند ارتقا  شغلی هم باشد مثالًمعلمان می

 ان در نظر گرفت. بند  برا  آنامتیاز  در ارزشیابی يا رتبه

للمی که  ا  است. شامل شايستگیسیاد رسانهگر، شايستگی مدرسان دشمی  لامل مداخله

ناظر به داشت  رشته مرتبط با حیزه للیم ارتباتات ش تکنیلیژ  آمیزشی برا  تدريس است ش 

ها  مناسب اشاره ا  که به تیانمند  مدرس در تدريس ش به کارگیر  رشششايستگی حرفه
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ها  ذکر شده به جهت جايگاه شيهه مدرسان در دستیابی به باشد. اهمیت شايستگیرد. میدا

ريم  اهدا  شااليی برا  يک برنامه تدشي  اهدا  است. هرچند ممک  است در مقام برنامه

شید، لک  میفقیت اي  برنامه در لرته لمل به نحیه اجرا  آن ش تیانايی مدرس در اجرا  

ها  تدريس رشد مدرسان ضم  تسلط بر رششه است. لذا انتظار میتحیح برنامه شابست

ها  يادگیر  شاقعی در کالس درس استفاده کنند ش ا ، از میقعیتمناسب آمیزش سیاد رسانه

ها  نقد ش تحلیل در کالس ها  تدريس ماارکتی، گفتگیمحیر، کارگاهی ش میقعیتاز رشش

ريم  درسی است درباره شايستگی صص برنامهکه متخ 1شینده شمارهبهره ببرند. مصاحبه

 دهد:ا  مدرسان تیضیح میحرفه
لالشه بر تخصص للمی، مدرس بايد رشش تدريس مناسب درس رسانه را به کار بگیرد. » 

 «تیاند اثربخای برنامه را بیاتر کند.ها  لملی، کارگاهی، انتقاد  میرشش

ا  بايد ت محتیا  آمیزش سیاد رسانهگر، تدشي  محتیا  مناسب اسسیمی  لامل مداخله

ا  مطابقت داشته باشد، با نیازها  معلمان ش جامعه هماهنگ باشد، با ساختار دانب سیاد رسانه

-بیمی فرتتها  در قالب محتیا  الکترشنیکی باشد ش ضم  رشزآمد  ش هماهنگی با شيهگی

خصیتیات محتیا  مطلیب  دربیان 11 شینده شمارهها  متنیع يادگیر  ايجاد کند. مصاحبه

 دارد:اظهار می

ا  بايد جام  باشد. کلیه مطالب ضرشر  را دربرگیرد. قابلیت محتیا  آمیزش سیاد رسانه»
ها  ياددهی يادگیر  تیر  تدشي  شید که آمیزش به تیرت يادگیر  داشته باشد. فعالیت

تر يا لکس استفاده شید، به رشز هايی مثل فیلم يا پیسلملی اتفاق بیفتد. لالشه بر مت  از رسانه

ها  جديد  باشد خصیتا در اي  در )سیاد رسانه  چراکه هر رشز شاهد ظهیر ابمار ش رسانه
 «هستیم که نیاز به آمیزش دارند بنابراي  الزم است محتیا متناسب با نیاز رشز تدشي  شید.

ا  سیاد رسانهرد آمیزش بمی  امکانات ش ابمار الزم برا  پیبأگر تمل مداخلهچهارمی  لا

ها  ا  است که برا  آمیزش آن بايد زيرساختگینها  بهاست. ماهیت درس سیاد رسانه

 کند:میبیان  11فناشرانه مهیا باشد. مصاحبه شینده 

اجرا  يک برنامه، زمانی با میفقیت همراه است که امکانات ش ابمار میرد نیاز آن فراهم باشد. » 
در اي  راستا تجهیم کالس درس « ا  ابمار الکترشنیک نقب مهمی دارندانهدر آمیزش سیاد رس
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ا ، دسترسی به کامپییتر، ا  به اينترنت، هیشمندساز  کالس درس سیاد رسانهسیاد رسانه
 «ها  کالس ضرشر  است.پرشژکتیر، برد هیشمند ش شبکه ساز  سیستم

ا پديده میرد مطالعه اشاره دارد که هد  آن هايی برا  میاجهه بحلبه ارائه راهراهبردها:  -5 

از اداره کردن پديده میرد مطالعه، برخیرد با آن ش حساسیت ناان دادن در برابر آن است. 

تیاند به تیرت آمیزش اشلیه يا آمیزش ا  میديدگاه مصاحبه شیندگان آمیزش سیاد رسانه

اند ش در شارد حرفه معلمی ناده اشلیه برا  افراد  است که هنیز آمیزش ثانیيه اجرا شید.

ا  به دشران داناجیيی ش در مرحله آمادگی برا  تدريس هستند. برا  آمیزش سیاد رسانه

تیان درس مجمايی تدشي  کرد که تنها داناجیمعلمان دش رشيکرد قابل استفاده است. می

یه ا  را دنبال کند ش ماابه ساير درشس لمیمی به کلاهدا  آمیزش سیاد رسانه

تیانیم سیاد رسانه می»گیيد: می 1شینده شمارهمصاحبه در اي  راستا داناجیمعلمان ارائه گردد.

را به لنیان يک درس لمیمی در داناگاه تدشي  کنیم تا همه داناجی معلمان تر  نظر از 

-رشيکرد دشم تلفیق در برنامه درسی است. يعنی می«. رشته تحصیلی اي  دانب را کسب کنند

ها  مربیط به سیاد ا  را با درشسی که قابلیت گنجاندن مفاهیم ش مهارتآمیزش رسانهتیان 

 دارد: اذلان می 10مصاحبه شینده شمارها  دارند ترکیب کرد. رسانه

تیاند به تیرت تلفیق با بقیه درشس مرتبط با حیزه للیم اجتمالی تدريس ا  میسیاد رسانه»
ا  را دارد. گذرانند کاب پرداخت  به سیاد رسانهان میشید. بسیار  از درشسی که داناجیي

قابل استفاده ا  مثال درس تکنیلیژ  آمیزشی برا  آمیزش مهارت استفاده ش تیلید رسانه
ا  با درشس للیم اجتمالی ش نیم به امکان تلفیق سیاد رسانه 11مصاحبه شینده« است.

ا  ش التیاد رايانهها  هايی مثل باز نهها  رشانی کار با رساآسیب»رشاناناسی اشاره کرد: 
 «. تیاند در مباحث رشاناناسی بگنجداينترنتی میضیلاتی است که می

لالشه بر آمیزش اشلیه تعداد  از مصاحبه شیندگان به آمیزش ثانیيه برا  معلمان اشاره  

شید که میکردند. اي  آمیزش به لنیان بازآمیز  يا آمیزش جايگمي  برا  معلمانی پیانهاد 

دشران داناجیيی خید را پات سرگذاشتند يا از راهی جم داناگاه فرهنگیان شارد مدارس 

ها  ضم  خدمت انجام شید يا شرايطی برا  تیاند در قالب دشرهها میشدند. اي  آمیزش

ها ش کنفرانس ا ،رسمی سیاد رسانه غی رسمی ش گیناگین ها شرکت معلمان در گرشه
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ها  سیاد ا ، لضیيت در نهادها ش انجم سیاد رسانها  ناحیه ش ملی المللی، ها  بی کارگاه

ها  تدا ش سیما برا  آمیزش سیاد ظرفیت برنامه تیان ازا  فراهم شید همچنی  میرسانه

 ا  به معلمان استفاده کرد.رسانه

کده در   هدا  شدرايطی اسدت   العمدل )لکدس  پیامدها نتیجه کنب )المال  ش شاکنب پیامدها: -6

 . مصاحبه شیندگان پیامدها  آمیزش 1310خصیص پديده شجید دارد )استراشس ش کیربی ، 

ا  اسدت کده   کردند. دسته اشل پیامدها  حرفه ا  برا  معلمان را در سه بعد لنیانسیاد رسانه

-کند در کالس درس در تدريس ش رف  ماکالت تحصدیلی ش تربیتدی داندب   به معلم کمک می

ريدم   کده متخصدص حدیزه برنامده     11 شینده شمارههتر  داشته باشد. مصاحبهآمیز لملکرد ب

 گیيد:درسی است می

ا  تجهیم معلم به دانب ش مهارتی است که به اش در تدريس سیاد رسانهثیر آمیزش أتري  تمهم» 
کند. تدريس هر درسی نیازمند ا  يا تفکر ش سبک زندگی کمک میدرشسی همچین سیاد رسانه

 « تیانیم انتظار تدريس اثربخب از معلم داشته باشیم.معلم آن است. بدشن آمیزش نمیآمیزش 

 ا  پیامدها  فرد  است که ضم  اثرگذار  براز ديگر پیامدها  آمیزش سیاد رسانه

آمیزان را نیم تحت تاثیر قرار دهد. مخاتب فعال تیاند به تیر غیرمستقیم دانبمعلمان می

-د ، مديريت ش خیدرهبر  از پیامدها  فرد  آمیزش است. مصاحبهبیدن، رشد مهارت انتقا

 دهد: درباره پیامدها  فرد  آمیزش سیاد رسانه اينگینه تیضیح می 12شینده شماره

-پذيرند زيرا پیاما ، در برابر هجیم اتاللات، آسیب کمتر  میمعلمان برخیردار از سیاد رسانه»

ها دهند، خیدمختار  بیاتر  در میاجهه با پیامار میها را در سطیح مختلف میرد شناسايی قر
کنند ش در کنند، ممايا ش معايب يک پیام را داشر  میتر انتخاب میها را گميدهدارند ش رسانه
 «. ها نگاه انتقاد  دارندمیاجهه با رسانه

-ا ، پیامدها  اجتمالی همچین کاهب آسیبسیاد رسانهجنبه ديگر پیامدها  آمیزش 

  اجتمالی، حفظ هیيت فرهنگی، انسجام اجتمالی، امنیت اخالقی، امنیت اجتمالی ش ها

درباره آثار سیاد رسانه در ايجاد  0 شینده شمارهگیر  جامعه دانايی است. مصاحبهشکل

 دهد:انسجام ش امنیت اجتمالی تیضیح می
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-ها رشبهاکنین با آنهم ها  اجتمالی کهشقتی شهرشندان با سیاد داشته باشیم بسیار  از آسیب» 

-شید. معلم فعال تحت تاثیر تبلیغات سیئی که برا  ايجادگسست ش تایيبرشيیم برتر  می

گیرد ش متیجه است هر پیامی ممک  است با انگیمه دشمنی اجتمالی است قرار نمی-ها  سیاسی
 «. دهدبرشز می ها  هیجانیتر شاکنببرا  از بی  بردن شفاق اجتمالی تهیه شده باشد. لذا کم

 دارد:نیم اذلان می 11شینده شمارهمصاحبه

ا  تري  پیامدها  آمیزش سیاد رسانهگیر  جامعه دانايی محیر را از متعالیشايد بتیان شکل»

ها ش شید ش مبادله پیارفته دادها  که در آن دانايی به لنیان سرمايه محسیب میدانست. جامعه
کند ش محیر اتلی، خالقیت مبتنی براتاللات تیلید ثرشت میاتاللات الکترشنیکی است که 
 «.جديد است نه کارگر ش کارفرما

در سیمی  مرحله، کدگذار  انتخابی انجام شد که به معنا  يکپارچه کردن  کدگذاری انتخابی:

در کدگذار  ها نظريه پرداز رشابط متقابل مقیله ،ش پااليب نظريه است. در کدگذار  انتخابی

کند ش تیضیحی انتمالی برا  فرآيند میرد مطالعه در تحقیق ارائه   را ماخص میمحیر

هاست مرحله کدگذار  انتخابی سطحی از تحلیل داده . 2441دهد )استراشس ش کیربی ، می

گذارد ش به تیر ماخص بنیاد را بر مطالعه پهشهای میکه پهشهاگر نقطه پايان نظريه داده

ز به دنبال خط داستانی )يعنی ايده اتلی  از تريق فکر کردن درباره جايی است که نظريه پردا

شید )جانسین ش ها  باز ش محیر  تیلیده میها ش نتايجی است که در جريان رممگذار داده

ها ربط داده مند به ديگر مقیلهدر اي  مرحله مقیله محیر  به شکل نظام . 1310، 1کريستنس 

گردد. بنابراي  در پهشهب حاضر چارچیب يک رشايت ارائه می ها را درشید ش رشابط آنمی

شمحیر  انجام شد ش الگی   ها  شناسايی شده در دش مرحله کدگذار  بازارتباط بی  مقیله

   تدشي  شد. 1ا  به معلمان در قالب مدل پارادايمی )شکل شمارهآمیزش سیاد رسانه

نگرش  به لنیان پديده محیر  بر  ا  )دانب،مهارت،بر اي  اساس آمیزش سیاد رسانه

ها  رسانه ش المام شغلی ، اسناد باالدستی، تغییرات اجتمالی، آسیب تأکیدمبنا  شرايط للی )

ها، تدشي  برنامه از تريق راهبردها  )آمیزش اشلیه ش آمیزش ثانیيه  تحت تاثیر )سیاتگذار 

                                                 
1 Johnson & Christensen  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Robert+Burke+Johnson&text=Robert+Burke+Johnson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Larry+B.+Christensen&text=Larry+B.+Christensen&sort=relevancerank&search-alias=books
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تگی مدرسان، محتیا ش تجهیمات  به ها ش )لیامل انگیمشی، شايسش تامی  مالی  به لنیان زمینه

 ا  ش اجتمالی  خیاهد شد.گر، منجر به تحقق پیامدها  )فرد ، حرفهلنیان شرايط مداخله

 
ا  برا  معلمان. مدل پارادايمی آمیزش سیاد رسانه1شکل   

 گیرینتیجه

ان فعال ها  نیي  در جامعه اتاللاتی کنینی نیاز به شجید مخاتبرشد تکنیلیژ  ش تکثر رسانه

ها خید را در گیر  آگاهانه ش فعاالنه از رسانهتر کرده است. مخاتبانی که در کنار بهرهرا پررنگ
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کنند. با تیجه به نقب معلمان در ها در زندگی محافظت ها ش پیامدها  مخرب آنبرابر چالب

رخیردار ا  با  به معلمان از اهمیت شيههآمیزان فکیر، آمیزش سیاد رسانهپرشرش دانب

ا  به معلمان انجام است. لذا پهشهب حاضر با هد  ارائه الگیيی برا  آمیزش سیاد رسانه

گر، ا ، مداخلهشد. نتايج به دست آمده حاکی شجید پنج میلفه کلی شامل شرايط للی، زمینه

 باشد.ا  میراهبردها ش پیامدها در خصیص پديده محیر  يعنی آمیزش سیاد رسانه

انفجار يج به دست آمده به دلیل شقیع تغییراتی همچین جهانی شدن، اساس نتا بر

ها  جسمی، رشانی، اجتمالی ش اتاللات ش تیسعه فناشر  برا  مصینیت در برابر آسیب

از ترفی با تیجه به نقب آمیزشی ش تربیتی نیازمنديم.  ا فرهنگی رسانه به آمیزش سیاد رسانه

ا  دشچندان است لمشم تجهیم معلمان به سیاد رسانهمعلمان در پرشرش ش هدايت نسل جديد 

نتايج قرار گرفته است.  تأکیدباالدستی همچین سند تحیل بنیادي  نیم اي  مهم میرد  ش در اسناد

  ش 1313سفلی ) ، زهرا شیخ2441 ، ششد )2411ها  فرا  ش سیلی )اي  بخب با پهشهب

ا  معلمان بر تیانمند  فراگیران هماهنگ نه  مبنی بر تاثیر ارتقا  سیاد رسا1311خدامراد  )

 است.

ها در سه بعد دانب، مهارت ش ا  الزم است آمیزشبرا  تجهیم معلمان به سیاد رسانه

در بعد دانب که با حیزه شناخت سر ش کار دارد بايد آمیزش  نگرش به معلمان ارائه شید.

ها ها، فرتتنه در آمیزش، شيهگیمفاهیم، مبانی نظر ، سیر تاريخی، نیع شناسی، کارکرد رسا

نقب رسانه در تدريس ش يادگیر  در دستیرکار قرارگیرد. بعد مهارتی  ،ها  رسانهش محدشديت

-مهارت نقد ش تحلیل پیامها، شامل آمیزش برا  تقیيت مهارت فنی معلمان هنگام کار بارسانه

-ا  برا  اثرگذار  بر دانبهها ش مهارت تیلید رسانا  به منظیر درک تحیح از آنها  رسانه

-ا  بايد در بعد نگرشی منجر به ايجاد نگرش شاق آمیزان است. به لالشه آمیزش سیاد رسانه

ها  رسانه ش نگرش مثبت نسبت به میازي  اخالقی ها ش محدشديتا  نسبت به فرتتبینانه

ش همکاران  ها  سیمینسها شید. نتايج اي  بخب با نتايج پهشهبدر میاجهه با رسانه

 ، 1313سفلی ) ، شیخ1316 ، شريفی رهنمی ش همکاران )2410 ، گارسیا ش همکاران )2416)

سیاد   مبنی بر نیازها  معلمان در حیزه 1314  ش حاجی حیدر  ش يمديان )1311خدامراد  )

تیاند در قالب آمیزش اشلیه از ا  معلمان میا  همخیانی دارد. آمیزش سیاد رسانهرسانه

يق گنجاندن يک درس مجما يا تلفیق با درشس مرتبط همچین فناشر  ش جامعه شناسی در تر
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ها  برنامه درسی داناگاه فرهنگیان انجام شید يا در قالب آمیزش ثانیيه به تیرت دشره

ها ش سمینارها به معلمان در حال خدمت ها ش جلسات آمیزشی، کارگاهخدمت، کنفرانسضم 

  نیم به 1311زاده )  ش ساالر 1314 ، اشرنگی ش همکاران )2446انگ )که پارائه شید. چنان

ا  معلمان اشاره خدمت در فرآيند تیسعه حرفهها  آمیزشی ش آمیزش ضم نقب کارگاه

 اند. کرده

ا  الزم است بستر ش شرايط مناسب آن فراهم شید. سیاد رسانهبرا  میفقیت در آمیزش 

ا  است. سیاد رسانهسطح کالن، سیاستگذار  در زمینه تري  لیامل بسترساز دراز مهم

ها ش محتیا  آن برا  همه افراد للی هايی که امکان دسترسی فیميکی به رسانهسیاست

الخصیص معلمان را فراهم کند، ماارکت ساير نهادها ش ايجاد هماهنگی بی  آنها را منجر شید 

ا  جام  ش تامی  اسب، با تدشي  برنامهش ضم  تایيق به پهشهب ش تیلید محتیا  آمیزشی من

ا  را تسهیل نمايد. در سطح خرد نیم الزم است مالی آن، اجرا  برنامه آمیزش سیاد رسانه

ساز شکار تایيقی برا  معلمان، تامی  مدرس شايسته برا  تدريس برنامه  تمهیداتی همچین

ميکی تامی  شید تا اثربخای ا ، محتیا  مناسب آمیزشی ش امکانات ش تجهیمات فیسیاد رسانه

  ش فرا  ش سیلی 2411 ، ششد )1311ها  نصیر  )برنامه در مرحله اجرا افمايب يابد. پهشهب

  مبنی بر لمشم فراهم کردن ابمار، تجهیمات، مناب  مالی ش شرايط فیميکی با نتايج به 2441)

  ش فراهم ساز  زمینه ش ا  با تامیکه آمیزش سیاد رسانهآمده هماهنگی دارد. در تیرتیدست

تیان شاهد پیامدها  مثبت آن در سه بستر الزم در قالب راهبردها  معرفی شده اجرا شید می

ا  ش اجتمالی باشیم. از نظر فرد  معلمانی منقد، خیدراهبر ش هیشمند بعد فرد ، حرفه

 ،ن فکیرآمیزاتیانند با تربیت دانبخیاهیم داشت که به شاسطه تیانمند  در تدريس می

ا  خید را به نحی احس  ايفا ش رف  ماکالت آنان در برخیرد با رسانه نقب حرفه هدايت

ها  در بعد اجتمالی شاهد کاهب آسیبکنند. به اي  ترتیب با تربیت شهرشندان فعال 

اجتمالی، حفظ هیيت فرهنگی، انسجام اجتمالی، امنیت اخالقی ش اجتمالی، تیسعه سیاسی ش 

  2446پانک )ها  ها  اي  بخب با نتايج پهشهبيافتهه دانايی خیاهیم بید. گیر  جامعشکل

 ، 1314حیدر  ش يمديان ) ، حاجی2412  کالیر ش جاکیبسین )2412  شيلسین )2412مادير )

ا  بر تقیيت مبتنی بر نقب سیاد رسانه  1313السادات ش فرهاد  ) ، نقیب1313که  )زارع

 ل پرساگر  ش قضاشت ش تیسعه سیاسی ش مدنی همخیانی دارد.مهارت تفکر انتقاد ، تحلی
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سیاد ريم  برا  آمیزش تیاند در قالب چارچیبی للمی، برنامهالگی  تدشي  شده می

تسهیل کند. همچنی  برا  کیفیت بخای به تدريس  ا  معلمان را در داناگاه فرهنگیانرسانه

 شید:پیانهادات زير ارائه می اسبر همی  اسپرشرش به کار رشد. شدر آمیزش معلمان

ها ش محتیا  آن به تیرت افمايب امکان دسترسی همه افراد از جمله معلمان به رسانه -

 فیميکی، جهت کاهب شکا  ديجیتالی

ها  مختلف از جمله آمیزش ش پرشرش، آمیزش ايجاد ارتباط ش هماهنگی بی  سازمان -

 ا  به معلمانآمیزش مفاهیم رسانهلالی ش تداشسیما جهت هم راستايی ش هماهنگی در 

ا  با تیجه به نیازها  شغلی معلمان ش تدشي  برنامه راهبرد  آمیزش سیاد رسانه -

 مقتضیات اجتمالی

ا  به لنیان درس لمیمی در دشره کارشناسی ش ارائه آن در سیاد رسانهتدشي  درس  -

 شیندیزش ش پرشرش میداناگاه فرهنگیان برا  کلیه داناجیيانی که از اي  تريق شارد آم

شناسی، کاربست رشيکرد تلفیقی در ارائه محتیا ش استفاده از ظرفیت درشس جامعه -

ا  در داناگاه ها  رسانهرشاناناسی ش فناشر  آمیزشی برا  گنجاندن مفاهیم ش آمیزه

 فرهنگیان

 ها  آمیزشا  از تريق برگمار  دشرهارتقا  تیان للمی معلمان در حیزه سیاد رسانه -

 ها  للمی ها  آمیزشی ش کنفرانسخدمت، کارگاهضم 

ا  ش تایيق معلمان برا  ها  للمی تخصصی سیاد رسانهها ش گرشهتاکیل انجم  -

 هالضیيت فعال در آن

ا  به سمت تیلید تدشي  سازشکارها  حمايتی ش تایيقی برا  حرکت از مصر  رسانه -

 ا  در معلمانرسانه

 منابع

-ها و شیوهاصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی رویه . 1310لیت کیربی . )استراشس، آنسلم، جی

 . ترجمه بییک محمد . تهران: پهشهاگاه للیم انسانی ش مطالعات فرهنگی.ها

- . بررسی تاثیر آمیزش1314اشرنگی، لبدالمجید؛ قلتاش، لباس؛ شهامت، نادر ش يیسلیانی، غالمعلی. )

، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیا  معلمان شهر شیراز. خدمت بر لملکرد حرفه ها  ضم 

2(1 : 10-110. 
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 . تراحی ش التباربخای الگی  بیمی 1311لسگر ، مجید. )باغبانیان، زهرا؛ قادر ، مصطفی ش للی

 .70-14 : 3)10، مطالعات برنامه درسی ایرانبرنامه درسی سیاد انتقاد  در دشره دشم متیسطه. 

ا  در تیسعه انسانی: مطالعه میرد  )کتاب  . نقب سیاد رسانه1313امی . )بایر، حس ؛ چابکی، ر

 : 0) 20، رسانهها  اجرايی سازمان تداشسیما ش سند تحیل شزارت آمیزش شپرشرش ، سیاست

14-73 

-33: 71، رسانها  ش تفکر انتقاد .  . درآمد  به سیاد رسانه1310بصیريان، حسی  ش بصیريان، رضا. )

04. 

ها  آمیزش بیمی سیاد ها ش نیازمند  . مطالعه ضرشرت1310شییا. ) تاهر ، ش لباس ده،زا تقی

 پنجمین همایش الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.ا . رسانه

آموز مقطع متوسطه ای دختران و پسران دانشای سواد رسانهبررسی مقایسه  .1314زاده، لباس )تقی

نامه چاپ ناده کارشناسی ارشد. داناگاه پايان. های شهرکرمانمطالعه موردی دبیرستان

 تداشسیما: تهران

مطالعات ا  در مدارس.   نیازسنجی برنامه آمیزش سیاد رسانه1313اتغر. )زاده، لباس ش کیا، للیتقی

 .60-143: 27، شماره 10، دشره ارتباطات -فرهنگ

ای های رسانهایی پردازش پیامای بر تواننقش دورۀ آموزش سواد رسانه . 1313زاده، لباس. )تقی

آموزان سال اول متوسطۀ شهر کرمان در سال آموزان مقطع متوسطه؛ مطالعه موردی دانشدانش

نامه چاپ ناده کارشناسی ارشد. داناگاه لالمه تباتبائی، تهران، . پايان1332- 1333تحصیل

 ايران.

رویکردهای کمی، کیفی و های آموزشی: پژوهش . 1310جانسین، بیرک؛ کريستنس ، لر . )

تیسی، مريم؛ پیر، مريم؛ حسنیند ، تبا؛ دانا . ترجمه کیامنب، للیرضا؛ محس ترکیبی

 اسمالیلی، نیلیفر. چاپ پنجم. تهران: نار للم.

ا   . سنجب ش کاربست الگی  پنج سطحی سیاد رسانه1314حاجی حیدر ، حامد ش يمديان، امیر)

مجله جهانی ش سیما  جمهیر  اسالمی ايران.  ن داناکده تداانتقاد : مطالعه میرد  داناجیيا

 .06-34 : 2)7، رسانه

ای فرهنگیان مطالعه موردی استان چهارمحال بررسی سطح سواد رسانه . 1311خدامراد ، ياسی . )

 نامه کارشناسی ارشد، داناگاه لالمه تباتبايی، تهران.. پايانو بختیاری
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ا  ش تاثیر آن بر تقیيت تیسعه سیاسی در جامعه ايرانی. یاد رسانه  ارتقا  س1310دارابی، للی. )

 .10-73: 17، شماره های ارتباطیپژوهش

 .اساسنامه دانشگاه فرهنگیان . 1311داناگاه فرهنگیان. )

 .1444برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق  . 1310داناگاه فرهنگیان. )

ا  کیدکان  .بررسی ضرشرت آمیزش سیاد رسانه1311حمد. )شاد، حیريه؛ محمید  کرکنده، مدهقان

 .12-71 : 2)6، ایمطالعات رسانهش نیجیانان از نگاه متخصصان آمیزش ش پرشرش شهر تهران. 

 -141: 20، شماره فصلنامه رسانها  الزمه تحقق جامعه مدنی.  . سیاد رسانه1313که ، نفیسه. )زارع

121. 

ای معلمان خدمت بر ارتقای صالحیت حرفهبررسی تاثیر آموزش ضمن . 1311ساالر  زاده، بهناز. )

 . پايان نامه کارشناسی ارشد. داناگاه تهران. تهران.متوسطه شهر رودبار

 . تحلیل میان  هیشمندساز  مدارس در مرحله اجرا بر اساس 1310سراجی، فرهاد؛ سلیمانی، فاتمه. )

 .103-167 : 2)11 ایران، ه درسیبرنام. مطالعات ها  نیآشر  آمیزشینظريه

  . تهران: شزارت آمیزش ش پرشرش1314. )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 . مصیب هاتصد 1311. )سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران

 ش بیست ش شامی  جلسه شیرا  لالی آمیزش ش پرشرش.

 . تاثیر آمیزش 1310ران، بهناز؛ اله نیر ، کرامت؛ شجالی، محمد. )شجالی، ثارهلل؛ دهدار ، تاهره؛ دش

ا  خا . ها  رايانها  بر پرخاشگر  ش نگرش به خاینت در کاربران نیجیان باز سیاد رسانه

 .242-163: 1، شماره های نوینمطالعات رسانه

ا  داناجیيان یاد رسانه . نیازها  س1316رهنمی، سعید )رهنمی، مجید؛ سراجی، فرهاد؛ شريفیشريفی

 .13-61 : 2)1، مطالعات برنامه درسی آموزش عالیدشره کارشناسی. 

 .12 : 2)1، سنجش و پژوهشا .  رسانه سیاد به مخاتبان  . نیاز1311شکرخیاه، يینس. )

. پايان نامه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهرانسواد رسانهمطالعه  . 1313سفلی، زهرا. )شیخ

 ارشد. داناگاه لالمه تباتبائی. تهران.کارشناسی 

ا   . تراحی الگی  آمیزش سیاد رسانه1317تلیاتیان، سیاشش؛ حسینی، سیدبایر؛ معتضد ، سینا. )

 . 60-01دهم:  شماره شام، دشره ،آموزشی ریزیبرنامه مطالعات فصلنامه دوبه نیجیانان. 

وی برنامه درسی موسیقی دوره پیش دبستانی طراحی و اعتبارسنجی الگ . 1310تبار، نبی اهلل. )قاسم

 ريم  درسی. داناگاه خیارزمی. تهران. نامه دکترا  برنامه. پايانایران
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 . تراحی برنامه درسی آمیزش محیط زيست 1317کريمی، بهنام؛ کیان، مريم ش للی لسگر ، مجید )

 .23-1 : 0)0، آموزش محیط زیست و توسعه پایداربرا  دشره تحصیلی ابتدايی ايران. 

ها   . شناسايی میلفه1311اهلل، خسرش ، محبیبه؛ قادر ، مصطفی ش تادقی، للیرضا. )کیشکی، فتح

ها  مرتبط با فناشر  برا  برنامه درسی قصدشده رشته آمیزش ابتدايی داناگاه شايستگی

 .61-114 : 2)10. مطالعات برنامه درسی ایران. TPACKفرهنگیان بر اساس 

ای معلمان بر گسترش مدل بررسی تأثیر میزان سواد رسانه . 1311يی، سیده مهديه. )میسی  انمها

نامه چاپ ناده کارشناسی ارشد. داناگاه آزاد اسالمی شاحد . پايان آموزانتفکر انعکاسی دانش

 تهران شرق، تهران، ايران.

، آموزشی هاینوآوری .ژاپ  ش کانادا کایرهاى در اى رسانه سیاد  . آمیزش1311بهاره. ) نصیر ،

11(1 : 136-174. 

ا  در قرن  . اهمیت آمیزش سیاد رسانه1311نصیر ، بهاره؛ بخای، بهاره ش هاشمی، سیدمحمید. )

 .101 -101: 11، ایمطالعات رسانهبیست شيکم. 

 ا  بههادر ارتقا  سیاد رسانه . بررسی جايگاه رسانه1313السادات، سیدرضا؛ فرهاد ، پريسا. )نقیب

 .72 -00: 16، شماره رسانهمنظیر تحقق جامعه دانايی محیر. 

 . بررسی نقب رسانه در نظام تربیتی سند تحیل بنیادي  آمیزش ش پرشرش: 1313هاشمی، شهناز. )

 .11-0 : 0)20، رسانها . بر ضرشرت آمیزش سیاد رسانه تأکید

 . تهران: سمت.راهنمای عملی پژوهش کیفی . 1310هیم ، حیدرللی. )

ا . هايی برا  سیاد رسانهها ش پرسب . بررسی شساتت شالدي : رشابط، چالب1311يمديان، امیر. )

 .123 -144 : 1)2، رسانه و خانواده
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