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  چكيده
آمـوزش  براساس دهم  يةپا يا  تفكر و سواد رسانه يكتاب درس يمحتوا يلتحلمطالعه  اينهدف 

 ينا يجنتامحتوا استفاده شده است.  يلتحل روشهدف، از  ينبه ا يلن ياست. برا يا  سواد رسانه
وجود  يا مورد مرتبط با آموزش سواد رسانه 110 كتاب مجموعاً ينكه در ا دهد  ميمطالعه نشان 

نـاظر بـر اهـداف آمـوزش سـواد       يهـا لفهؤم ازتعداد  يناز ا) درصد 39/90مورد ( 43كه  ،دارد
ة مهـارت  مؤلفـ  اي،  رسـانه  سـواد  آمـوزش  اهـداف  بـر  نـاظر  هـاي   مؤلفه ميان در .است يا  رسانه
 خـود  بـه  را فراواني ينتر بيش) درصد 55/81مورد ( 24با  يا رسانه يها يامپ ةدربار يگر  پرسش

ة مؤلفـ  اي،  رسانه سواد آموزش محتواي بر ناظر هاي مؤلفه ميان در نين،چ هم .است داده اختصاص
) درصـد  20/89مـورد (  14مختلـف رسـانه بـا     يهـا اقناع مخاطب در گونه يها يوهبا ش ييآشنا
 اي  رسـانه  سـواد  و تفكـر  يكتاب درسـ  يبازنگر ها،  يافته اين براساسرا دارد.  يفراوان ينتر بيش
 آموزشـي  هـاي   نظـام  ياتتجرب تر بيش يمهارت استدالل، مطالعه و بررس يتبا نظر به تقو ويژه به
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 تحصـيلي  تر  پايين مقاطع در اي  رسانه سواد و تفكر درسي برنامة تدوين و ،اي  رسانه سواد و تفكر
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  مقدمه. 1
 و) world culture( جهـاني  فرهنگ مهم بسيار مقولة دو پديدآمدن بهباتوجه و حاضر عصر در

اسـت و   شـده  كشـيده چـالش بـه  گذشـته  يادگيرىهاى  روش )،globalization( شدنجهاني
 نوشتن و خواندن توانايى تنها معاصر، دنياي در. است كرده پيدا ديگرى مفهوم و معنا آموزش

 را اي  چندرسانه فرهنگ انتقادىِ تحليل توانايي بايد افراد بلكه ،نيست كافى سوادداشتن  براى

 عصـر،  اين در .كنند بيان را خود عقايد مختلف اي  رسانههاى  شيوه و اشكال با و باشند داشته

 ،مخاطبـان  كه كند  مى ايجاب مخاطبان سمتبه ها  آن هجوم و اي  رسانه يها پيام تعدد و تنوع
 و انفعال حالت از كه باشند مجهز دانشي به اي،  رسانه مناسب هايبرنامه و هاپيام انتخاب براي

 انتخاب به دست خودشان اطالعاتي نيازهاي براساس و شوند خارج صرف كنندگي مصرف

 نوعي وجود اطالعات عصر يها ضرورت از يكي اساس، اين بر). 24: 1382 يان يبيحب( بزنند

 نـوين  هـاي  رسانه از متأثر زندگي هاي چالش با رويارويي براي را فراگيران كه است آموزش

  .است )teaching media literacy( اي  رسانه سواد آموزش آن و كند آماده
 ابعـاد  گسترش ؛رسانه درك عنوان با ،خود كتاب در بار اولين براي )McLuhan( لوهان مك
 تحقق جهاني دهكدة هرگاه كه بود آنبر  و برد كاربه را اي رسانه عبارت سواد ،انسان وجودي

 ،1385 يبنا يق(صد يابند دست يا رسانه سواد نامبه جديدي سواد به ها انسان است الزم يابد،
 )media literacy( اي  رسـانه  ). سـواد 33: 1385 جهرمي بصيريان و جهرمي بصيريان ازنقلبه

 شـناخت  را هارسانه انواع توانيم آن كه براساس مهارت بر يمتك درك ينوع از است عبارت
 فهم بر يونسكو بيانة زمينه،  اين در). 91: 1380 يدان(كانس دكر يكتفك يگرديك را از ها  آن و

 كند مي كيدأت اجتماعي مشاركت و شهروندي اصول افزايش منظور به اي رسانه محيط انتقادي
)Brain 2010: 324 .(يـزي ربرنامـه  كنتـرل  يبـرا  افـراد  در ييتوانا يجادا يا رسانه سواد هدف 

پخش  زمان براساس را خود يزندگ كه كنند يم يتترب يا گونهبه را ما ها رسانه است. يا رسانه
 ندهنـد  توسعه را خود يارسانه سواد مهارت كه يكسان رو،ايناز. يمكن يمتنظ هاآن يها برنامه

  ).84: 1393 كيا و زادهي(تق دشون يم يا رسانه يها يامپ جزرومد گرفتار
 وهـا   ارزش وجـودآوردن بـه  بـا  و كنند يم ايجاد تغيير جوامع سنتي الگوهاي درها  رسانه
 جامعه مردم اگر وضعيت اين در. كشند يم چالشبه را قديم نسل الگوهاي جديد هنجارهاي

 استيالي دربرابر خود از محافظت امكان باشند، برخوردار پاييني نسبتاً اي رسانه سواد سطح از
 باشـند،  برخـوردار  بـااليي  اي رسانه سواد سطح از افراد كهدرصورتي اما است، دشوار رسانه

 كـه  را تعـاريفي  بود خواهند قادر ها  آن و كندنمي تغيير هاآن احساسات و ،هانگرش رفتارها،
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 برنامة ينرا جانش خود عقايد و ببرند بين از است كرده ايجاد اطراف دنياي از هاآن براي رسانه

 ةدرزمينـ  الزم يهـا  آگـاهي  و اطالعـات  داشـتن  اسـاس،  ايـن  بر. )Potter 2008( كنند رسانه
 راحتـي  بـه  كـه  كنـد  يمـ  اعطا مخاطب به موقعيتي اي رسانه يها پيام و اطالعات از مندي بهره

 بـراين، عـالوه . نگيـرد  قـرار  اي رسانه اطالعاتي خاص يها ايدئولوژي و هاارزش تأثير تحت

 دهندگاناشاعه به توانند  مي كنند يم كسب را اي رسانه سواد يها مهارت كه استاداني و معلمان

 را اجتمـاعي  هاي برنامه و آموزشي هاي برنامه ميان شكاف شوند، تبديل گذارترياثر اطالعاتي
 بازاري ونچ هم ارتباطي هاي ). امروزه، رسانهAngell 2005: 7( شوند تيزبين و منتقد و ،بردارند

 بـار مصـيبت  و گرويران نيروي چون تواندمي ،شود كارگرفتهبه جانابه و نادرست اگر كه است

 بـراى  جـوان  معلمان استآن  بر) Hagood( هاگود). 54: 1392 يگرانو د يمان(سل كند عمل

 عامـه  فرهنـگ  و آمـوزان دانش به ها  آن يراز ،ندا مناسب و كارآمد بسيار اىرسانهسواد  آموزش
 انتخاب و آموزش به رويكردشان در آن تأثيرهاي و تكنولوژى تسخير تحت تركم و ترندنزديك

  ).61: 1392 يگرانو د سليمان ازنقلبه ،Hagood 2009( گيرندقرارمي موضوع
آمـوزش سـواد    يدرسـ  ةبرنامـ  ينضرورت تدو ايران آموزشي نظام اخير، سال چند در
 اي  رسانه سواد و ركتف يكتاب درس 1395 سال در رو ازاين .است كرده احساس را اي  رسانه

 طور به اي  آموزش سواد رسانه طريق اين از و كرد تدوين دوم متوسطة دهم پاية براي را
 عبـارت  كتاب اين اصلي گيري  جهت. شد ايران آموزشي نظام وارد رسمي و اختصاصي

 از منـدي   بهـره  يريتو مـد  ،پيـام  مـؤثر  توليد هوشمندانه، بررسي و نقد توانايي از است
 توليـدات  پنهـان  و آشـكار  هـاي  پيـام  تفسير از ندا آن عبارت يو اهداف عملكرد ،رسانه
 اي،  رسـانه  توليـد  در اقنـاع  هـاي   شـيوه  اي،  رسـانه  يددر تول ييبازنما يصتشخ ،اي رسانه
 توليـد  در زنـدگي  سـبك  و هـا  ارزش نقـش و  ،پيام كنندگانارسال هاي انگيزه و اهداف
 است آن يپ در ايو سواد رسانه كرتف ي). كتاب درس1395 اي  رسانه سواد و تفكر( اي رسانه

 نگـاهي  با و باال از ،بتوانند كه شود حاكم آموزان  دانش فكر بر عقالنيتي رسانه با مواجهه در كه
 از خـود  استفادة و مواجهه نحوة در كنند، نگاه رسانه با مرتبط موضوعات به و خود به ،مسلط
 مديريت درمورد بتوانند درضمن و كنند عمل جانبههمه مديريت با  و ،عاقالنه فكورانه، رسانه
 كوشـد   مـي  درسي كتاب اين. كنند عمل فعاالنه مصرف مديريت و اثرپذيري مديريت و زمان
 مـا  جامعـة  مهم نيازهاي از يكي منظر، اين از. كند توجه كنوني قرن در انسان اصلي نياز به كه

 كـه  اسـت  تـأثيري  و اي رسـانه  سواد به ،آموزاندانش ويژه به افراد، مجهزبودن و رسانه مسئلة
  .دارد آنان اجتماعي و ،خانوادگي فردي، زندگي در سوادي چنين داشتن
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  پژوهش پيشينة. 2
 ،اي  رسـانه  سـواد  و تفكـر  يكتاب درسـ  ينهم قبل و هم بعد از تدو ،يرانا يعلم فرع در

 بـه  يـا  هـا   پژوهش ينا تر بيشانجام شده است.  اي  آموزش سواد رسانه بارةدر هايي  پژوهش
 اشـاره  ايـران  آموزشي نظام در اي  رسانه سواد آموزش محتواي گنجاندن اهميت و ضرورت

  .آموزان  دانش تفكرو  آگاهي درنوع آموزش  ينمثبت ا يربه تأث يا اند  كرده
دختـران و   اي  رسانه سواد اي  مقايسه بررسيخود با عنوان  نامةپايان در) 1390( زاده تقي
 اي  رسـانه  سـواد  آمـوزش  كـه  كرد پيدا دست نتيجه اين بهمقطع متوسطه  آموز دانشپسران 
 از چنـداني  شـناخت  هـا   آن و اسـت  متوسط حد در كرمان شهر متوسطةمقطع  آموزان  دانش

  ندارند. ها  و زبان رسانه ،اصول مالكيت،
 قرن در اي  رسانه سواد آموزش اهميت«با عنوان  ي) در پژوهش1391( يگرانو د نصيري

 هـاي  نظام توجه ضرورت چرايينخست،  :اند كرده مطالعه يمحور اساس دو در »يكم و بيست
 يدوم، سـازوكارها  ؛كردنـد  يـان ب را يكم و يستقرن ب در اي  رسانه سواد آموزش به آموزشي

 را ايـران  آموزشـي  نظـام  در اي  رسـانه  سـواد  آمـوزش  درسـي  برنامـة متناسـب بـا    يياجرا
  .كردند  مطرح

 آموزش ضرورت بررسي«با عنوان  اي  مطالعه در) 1391( كوكنده محمودي و شاد دهقان
 ايـن  بـه  »تهران شهر پرورش و آموزش متخصصان ازنگاه نوجوانان و كودكاناي  رسانه سواد
 موضـوع  اين به اي  رسانه سواد آموزش با نوجوانان و كودكان ناآشنايي كه يافتند دست نتيجه
. نـدارد  وجـود  كشـور  رسمي آموزش نظام در اي  رسانه سواد آموزش گونههيچ كه گردد  برمي
و  باشند داشتهها  رسانه پنهان و پيدا اهداف از دركي توانند  نمي ما نوجوانان و كودكان ،رو ازاين
  .كنند  درست استفادةاز آن 

اي   آموزش سـواد رسـانه   ةبرنامنيازسنجي « عنوان با اي  مطالعه در) 1393( كيا و زاده تقي
اي بـه مـدارس بـه      سـازي و ورود آمـوزش سـواد رسـانه    بومي كه دادند نشان »در مدارس

حفـظ و تقويـت هويـت و    و  هـا   بخردانـه از رسـانه   ةاستفادان در آموز دانشمندسازي  توان
يـابي   ارزشهـاي آموزشـي،     . اجـراي آزمايشـي دوره  شود ميمنجر ـ اسالمي  فرهنگ ايراني

ـ ابتدايي و  ةدورتلفيق با متون درسي در  شيوة و ارائه به ،توصيفي، تدوين محتوا كتـاب   ةارائ
 ايـن  هاي  يافته براساس ،نينچ هم ست.ا پژوه اين يها  متوسطه از ديگر يافته ةدورمستقل در 
و تحليـل انتقـادي متـون     ،هـا، توليـد، ارزيـابي     محتوا بايد به شناخت انواع رسانه ،پژوهش
  توجه كند.اي  رسانه
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 درس طـرح  اجراي موردي مطالعة«با عنوان  ي) در پژوهش1394( يگرانو د حسينيشاه
 پايان يابيارزشدادند كه پس از  نشان »ابتدايي چهارم پاية انآموز دانش براي اي  رسانه سواد
 برانگيختن براي اي  زمينه و تفكر براي محركي اي  رسانه سواد آموزش شود  مي مشاهده  دوره
 ايـن  و اسـت  شده اي  رسانه هاي پيام دربارة هايي پرسش ايجاد و ها  رسانه دربارة انآموز دانش

  .است اي  رسانه سواد آموزش هدف همان وضعيت
 هـاي نيازمنـدي  و هـا  ضـرورت  مطالعـة «با عنوان  اي  مطالعه) 1395( طاهري و زاده تقي
 برنامـة از آن است كه متخصصـان   يحاك ها  يافتهانجام دادند.  »اي  رسانه سواد بومي آموزش
هـا   رسـانه  از اسـتفاده  در انتقـادي  تفكر بر عمده طور به ها، ضرورت و محتوا بخش در ،درسي
 هـاي  پيـام  بـا  برخـورد  در ارزيابي و تحليل باالي سطوح به توجه دهندة نشان كه كردند تأكيد
 كشـور،  در اي  رسانه سواد آموزش اجراي هاي  محدوديت بخش در نين،چ هم .است اي  رسانه

 ورود محـدوديت  تـرين  مهـم  مـدارس  در ايرسـانه  سـواد  آمـوزش  شدننشناختهرسميتبه
  .شد دانسته مدارس بهها  آموزش

 بـر مبتني اي رسانه سواد آموزش ةبرنام تأثير«با عنوان  ي) پژوهش1395( يگرانو د نيازي
 نشـان  هـا   يافتـه . دادنـد  انجـام  »انآمـوز  دانش يآگاه يزاناطالعات و ارتباطات بر م يفناور
 ميزان افزايش باعث ارتباطات و اطالعات فناوري برمبتني اي رسانه سواد آموزشكه  دهد مي

 از اسـتفاده  مثبـت  نقـش  گربيان نتيجه اين. است شده اي رسانه سواد از آموزان دانش آگاهي
 هـاي  مؤلفـه از  آگـاهي  افـزايش  و اي رسـانه  سواد آموزش در ارتباطات و اطالعات وريافن

  .است اي رسانه سواد اساسي
 انآموز دانشبر  اي  رسانه سواد آموزش اثربخشي«با عنوان  اي  مطالعه در) 1396( زاده تقي

آمـوزان   دانش يا سواد رسانه يكل ةنمر يانگينكه م يافتدست  يجهنت ينبه ا »كرمان شهر در
قـرار   يفبود كـه در سـطح ضـع    5از  2/2 آزمون يشو كنترل در پ يشيدر هر دو گروه آزما

 يشآمـوزان گـروه آزمـا    دانـش  يا سواد رسانه ةنمر يانگينآموزش، م ةدور يداشت. با اجرا
 ،سـطح خـوب   يعنـي ، 65/3و بـه   يافت يشافزا يناندرصد اطم 99نسبت به گروه كنترل با 

 ييتوانـا  يعني يا سواد رسانه هاي ييتوانا در يشآموزان گروه آزما دانش ةنمر يانگين. ميدرس
پس  يزن يو تفكر انتقاد ،يا رسانه هاي يامو ارسال پ يدتول يل،تحل و   يهاستفاده از رسانه، تجز

گفت كه آمـوزش   توان يم ،رو ينازا. يافت يشافزا يطور معنادار به يشيآزما ةدور ياز اجرا
آمـوزان مـؤثر    در دانش يا مرتبط با سواد رسانه هاي ييو سطح توانا يزانمر د يا سواد رسانه

  آن در مدارس ضرورت دارد. ةتوسعاست و 
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 اي  رسـانه  سواد و تفكر درسيكتاب  باال هاي  پژوهش از كدام هيچ است، روشن كهچنان
 نخسـتين  كتـاب  يـن ا كـه ايـن  بـه  باتوجه ،حاضر بر آن است كه ة. مطالعاند  دهنكر بررسيرا 

 اين بر. دارد اهميت و ضرورت آن بررسياست،  اي  سواد رسانه بارةدر آموزشي نظام تجربة
ـ   پژوهشمهم است.  ينا تحقق راهدر يگام مطالعه اين اساس، آن اسـت كـه    يحاضـر درپ
 چـه  تـا كتـاب   اين محتواي كند روشن اي  رسانه سواد و تفكر يكتاب درس يبررس ازطريق
 منطبـق  اي رسـانه  سـواد  آموزش جهاني استاندارد و مقبول هاي  مؤلفه و ها  شاخص بر اندازه
 اي  ينههم زم طريق اين از تا دهد  مي نشان را اثر اين ضعف و تنقاط قو كار اين انجام. است
آن  يمحتـوا  بـارة در هم و آيد فراهم درسي ريزان  برنامهتالش  باآن  يمحتوا يبازنگر يبرا

  .شود داده درس اين معلمان به يتر بيش گرين روشن
  

  پژوهش هاي سؤال. 3
  اصلي سؤال 1.3
 سـواد  آمـوزش  هـاي   مؤلفهبه تا چه اندازه  دهم پاية اي رسانه سواد و تفكر يكتاب درس در

  شده است؟ توجه اي  رسانه
  

  فرعي هاي سؤال 2.3
 هـدف  بـه  نـاظر  هاي  مؤلفهچه اندازه به  تا دهم پاية اي رسانه سواد و تفكر يكتاب درس در

  شده است؟ توجه اي  رسانه سواد آموزش
 بـه  نـاظر  هـاي   مؤلفـه تا چه انـدازه بـه    دهم پاية اي رسانه سواد و تفكر يكتاب درس در

   است؟ شده توجه اي  رسانه سواد آموزش محتواي
 محتـوايي  و اهدافي هاي  مؤلفه كل به نسبت اي  رسانه سواد آموزش هاي  مؤلفهاز  هريك
  اند؟  شده توزيع صورتي چه به اي  رسانه سواد آموزش

  
  پژوهش روش و نوع. 4

 آن در كـه  اسـت  اي مطالعـه  يفياسـت. پـژوهش توصـ    يفيپژوهش حاضر از نوع توص
 درپـي  نـه  و ،است موقعيت ياموضوع  يكو منظم از  يقدق يفيتوص دنبالبه گر پژوهش
سـپس   سـت، هاداده آوريجمع دنبالبه محقق. هافرض آزمون و روابط توضيح و كشف
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 كنــد يمــ يــابيارزش و مقايســه را هــاپديــده و ،كنــد مــي يو بررســ ييرا شناســا هــاآن
  ).17: 1393 يو نادر ينراق يف(س

به  آن بر تكيه با حاضر مطالعةمحتواست كه  يلتحل توصيفي پژوهش هاي روش از يكي
 ارتباطـات  تحليـل  و تجزيـه  و مطالعه روش محتوا تحليل. دهد يم پاسخ پژوهشي هاي الؤس
). 150: 1386 يارمحمـديان  از نقـل  به ،1382 ينجر(كرل است كمي و ،عيني دار،نظام اي  شيوه به

 تحليـل . اسـت  انساني و اجتماعي علوم در پژوهش يها روش ترينمهم از يكي محتوا تحليل
. است علمي هاي داده پردازش در تخصصي هاي يوهشامل ش يپژوهش يكتكن ةمثاببه محتوا
 اسـت  عمـل  نمايو راه ،واقعيت درك نو، بينشي شناخت، آوردنفراهم محتوا تحليل هدف
 از قبـل  مرحلـة . 1شـود:   يطـ  يـد با مراحل ينمحتوا ا يل). در تحل25: 1388 فويپندر(كر

 و(سـرمد   نتـايج  پـردازش  .3 ؛)يـام (پ مـواد  بررسـي  .2 ؛)دهيسازمان و سازي(آماده تحليل
 يـد كـه كجـا با   كند يم مشخص ها داده گردآوري از پس گرپژوهش). 136: 1380 حجازي
 اسـت  شـدني  كنتـرل  يـز دقـت آن ن  يـزان و م كرد تأييدرا  هاواقعيت و شود يتر بيش تأكيد

  ).150: 1391   (هومن
 عناصـر  و اي  رسانه سواد آموزش هاي  نظريه كلي ارچوبهچ بر تكيه با پژوهش، اين در
 دسـت بـه  اي  رسـانه  سـواد  آموزش هاي  مؤلفه محتوا، و اهداف نظير اي  رسانه سواد آموزش

 يبـرا  ينـه زم يجاداز ا اند عبارت اي  رسانه سواد آموزش اهداف به مربوط هاي  مؤلفه. اند  آمده
 اي،  رسـانه  هـاي   پيـام  تفسـير  اي،  رسانه هاي  پيام دربارة گري  پرسش چون هايي رشد مهارت

 .اي  رسـانه  هاي  پيام يابيارزشو  ،اي  رسانه هاي  پيام دربارة استدالل اي،  رسانه هاي  پيام تحليل
 هـاي   پايگـاه  شـناخت : سـت ها  مقولـه  ايـن  شامل اي  رسانه سواد آموزش محتواي نين،چ هم

 يزيون،تلو يو،راد هاي  ويژگي شناخت ،ها آن يها  يژگيو و ،امكانات ها،  بخششامل  اينترنتي
 يـب و معا ،مزايـا  هـا، ويژگـي شامل  اي  رايانه هاي  بازي شناخت تاريخچه، با راههم ها  فيلم و
 هـاي   ويژگـي  شناخت رسانه، مختلف هاي گونه در مخاطب اقناع هاي  شيوه با آشنايي ،ها آن

 مختلف، ابعاد در رسانه ناسالم و سالم محتواي شناسايي تاريخچه، با راههم مجلهو  روزنامه
 ياسـي، س يغـات بـا اخبـار و تبل   ييآشـنا  ي،مجاز يدر فضا حضور هاي مخاطره و ها  چالش
زمان)،  يريتو مد ،اي  خانه كتابمنابع  ينترنت،(ا ارتباطي نوين هاي  فناورياز  مناسب استفادة
 در زيباشناسـي  و هنـري  و بصري سواد مختلف، هاي  با اصول، قواعد و زبان رسانه ييآشنا

 فيلم نقد مخاطبان، و محتوا با آن ارتباط و ها  رسانه مالكيت بررسي ها،  نشانه و نمادها بررسي
 نقـش  بـا  آشـنايي  ها،  ويژگي و فنون تجاري، تبليغات كتاب، و اي  رايانه بازيو  پويانماييو 

 و بروشـور و  كوتـاه  فيلمو  پوستر مانند اي  رسانه محتواي توليد مختلف، هاي  رسانه حاميان
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و  ييبا مفهوم بازنمـا  ييآشنا ،ساالنهم گروه و اجتماعيو  زندگي محيط در كاوش وبالگ،
  آشكار و پنهان. هاي  پيام و قالبي تفكر

 تحليـل  سـياهة  تدوينو  اي  رسانه سواد آموزش به مربوط مقوالت فهرست تهية از پس
 اي  رسانه سواد و تفكر يمقوالت، كتاب درس اين براساسآن،  روايي آوردندستبه و محتوا

 كتـاب  ايـن  ،رو ازايـن اسـت.   شده تحليل 96 - 95 يلياول در سال تحص ةدهم متوسط يةپا
 يزاست و واحد ثبت ن كتابمتن  تحليل زمينة. آيد  مي شمارپژوهش حاضر به يآمار ةجامع
 ها  آن هاي  پيام و جمالت كه معنا اين به است، ،و مضمون يو استفهام ياعم از اخبار ،جمله
 و تجزيـه  براي سرانجام،. اند  شده گذاريدك و بنديطبقه خود خاص مقوالت و ها  مؤلفهدر 

ـ  ،توصيفي آمار هاي  روش از اطالعات، تحليل  ارائـة  يو بـرا  ،يريو درصـدگ  يمانند فراوان
  .است  شده گرفته بهره نمودار و جدول از ها  داده

  
  پژوهش روايي. 5

 يافته اختصاص آن گيرياندازه براي را چه نآ موردنظر ابزار آيا كهاين از است عبارت روايي
 چيـز هر يا ،صفت يژگي،ابزار و ياسروكار دارد كه آ سؤال ينبا ا يي. رواگيرد  ياندازه م است

 هـاي روش). 346: 1380 نـژاد  ي(خـو  سـنجد   يمـ  است شده ساخته آن براي كه را ديگري
 ،ييمحتـوا  روايـي  بـه  تـوان مـي  كه دارد وجود گيرياندازه ابزار روايي تعيين براي متعددي
 روايـي  از پـژوهش  ايـن  در). 153: 1379 (دالور كـرد و روايي سازه اشـاره   ،مالكي روايي
از  صـوري  روايـي  از اطمينـان  حصـول  بـراي  ،رو ازاين. شود يم استفاده محتوايي يا صوري

  .است شده استفاده) 1393( زاده تقي پژوهش ايرسانه سواد محتوايي هاي همؤلف
  
  پژوهش پايايي. 6

اسـكات   يليـام از فرمـول و  اعتمـاد  قابليت ضريب يا پايايي سنجش براي حاضر مطالعةدر 
)William Scott يدرصــد از محتــوا 20ابتــدا  آن، محاســبة ياســت. بــرا شــده) اســتفاده 

 توافـق  درصـد  بعـد،  گـام  در. شـد  گـذاري كد دوبـاره  ونمونه انتخاب  براي شده گذاريكد
اسـكات، درصـد    فرمـول  براسـاس  درپايان، و آمد دستبه شدهمشاهده توافق و موردانتظار

  .شدپژوهش محاسبه  ينا ياييپا
)اسكات(فرمول   π =  
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)موردانتظار توافق(درصد   Pe= 0/35 
)شده مشاهده(درصد توافق   Po= 0/83 

)اعتماد تيقابل بي(ضر  π= 0/73 
π =  0/83 − 0/351 − 0/35 =  0/73 

 اصـول  براسـاس  ،است كـه  73/0 پژوهش اين اعتماد قابليت ضريب يا پايايي بنابراين،
  .است قبولقابل آن پايايي است، آمده دستبه 70/0 از بيش چون علمي،
  

  پژوهش هاييافته. 7
 پايـة  اي  رسـانه  سواد و تفكر ياست كه در كتاب درس ينا حاضر طالعةم يسؤال فرع اولين

شـده اسـت؟    توجـه  اي  رسـانه  سـواد  آموزش هدف به ناظر هاي  مؤلفهدهم تا چه اندازه به 
 ناظر هاي  مؤلفه به دهم پاية اي رسانه سواد و تفكر ياهداف كتاب درس توجه ميزان 1 جدول

  .دهد  مي نشان را اي  رسانه سواد آموزش هدف به

  ناظر به هدف آموزش  هاي  مؤلفه يعو درصد توز يفراوان .1 جدول
  دهم پاية اي  رسانه سواد آموزش و تفكر يدر كتاب درس اي  رسانه سواد

 درصد فراواني  اي رسانه سواد آموزش اهداف به ناظر هاي مؤلفه  
 81/55 24 ايرسانه هاي پيام دربارة گري  پرسش مهارت رشد براي زمينه ايجاد  1

  62/11  5  ايرسانه هاي پيام يررشد مهارت تفس يبرا ينهزم يجادا  2
  97/6  3  ايرسانه هاي پيام تحليل مهارت رشد براي زمينه ايجاد  3
  0  0  اي  رسانه هايپيام دربارةرشد مهارت استدالل  يبرا ينهزم يجادا  4
  58/25  11  ايرسانه هاي پيام يابيارزش مهارت رشد براي زمينه ايجاد  5

  100  43  مجموع

 پايـة  اي رسانه سواد و تفكركتاب متن  كل در دهد  مي نشان 1جدول  يجنتا طوركه  همان
 ،است آمده اي  رسانه سواد آموزش هدف به ناظر هاي  مؤلفهمورد مرتبط با  43 مجموعاً دهم

 دربـارة  گري  پرسش مهارت رشد براي زمينه ايجاد ةمؤلفتوجه به  ينتر بيشتعداد  ينكه از ا
بـه   اي  اشـاره هـيچ   درمقابـل، . است شده ،)درصد 81/55( 24 فراواني با ،اي رسانه هاي پيام
 يجاسـت. نتـا   نشـده  اي رسـانه  هاي پيام دربارةرشد مهارت استدالل  يبرا ينهزم يجادا ةمؤلف

  .است شده ارائه 1 نموداردر  1جدول 
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  دهم پاية اي رسانه سواد و تفكرتوجه كتاب  ميزان. 1نمودار
  اي  رسانه سواد آموزش هدف به ناظر هاي  مؤلفه به

 اي رسـانه  سواد و تفكر ياست كه در كتاب درس ينا حاضر مطالعة يسؤال فرع دومين
. شده است توجه اي  رسانه سواد آموزش محتواي به ناظر هاي  مؤلفهدهم تا چه اندازه به  پاية

 هـاي   مؤلفـه دهم بـه   پاية اي رسانه سواد و تفكر يدرس كتاب يمحتوا توجه يزانم 2 جدول
  .دهد يم نشان را اي  رسانه سواد آموزش محتواي به ناظر

  اي  رسانه سواد آموزش محتواي به ناظر هاي  مؤلفه يعو درصد توز يفراوان .2 جدول
  دهم پاية اي رسانه سواد و تفكر يكتاب درس در

   اي  رسانه سواد آموزش محتواي به ناظر هاي مؤلفه فراواني درصد

  1 ها ها، امكانات، و ويژگي هاي اينترنتي شامل بخش شناخت پايگاه 2 98/2
 2 راه با تاريخچه هاي راديو، تلويزيون، و فيلم هم شناخت ويژگي 7 44/10

 3 ها، مزايا، و معايب اي شامل ويژگي هاي رايانه شناخت بازي 2 98/2

 4 رسانه مختلف هاي گونه در مخاطب اقناع هاي شيوه با آشنايي 14 89/20

 5 راه با تاريخچه هاي روزنامه و مجله هم شناخت ويژگي 1 49/1

 6 شناسايي محتواي سالم و ناسالم رسانه در ابعاد مختلف 4 97/5

 7 مجازي فضاي در حضور هاي مخاطره و ها چالش 10 92/14

 8 ياسيس يغاتبا اخبار و تبل ييآشنا 2 98/2

49/1 1 
 و اي، خانه كتابمنابع  ينترنت،(ا ارتباطي نوين هاي فناورياز  مناسب استفادة

 )زمان مديريت
9 

 10 مختلف هاي و زبان رسانه ،با اصول، قواعد ييآشنا 6 95/8

مهارت  
پرسش گري 

مهارت تحليلمهارت تفسير مهارت 
استدالل

مهارت 
ارزش يابي  

Column1

Column2

Column3
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 11 ها نمادها و نشانه يدر بررس يباشناسيو ز هنري، ي،سواد بصر 0 0

 12 مخاطبان و محتوا با آن ارتباط و ها رسانه يتمالك يبررس 1 49/1

 13 كتاب و اي، رايانه بازي يانمايي،پو يلم،نقد ف 3 47/4

 14 ها يژگيو و ،فنون ي،تجار يغاتتبل 9 43/13

 15 مختلف هاي رسانه يانبا نقش حام ييآشنا 1 49/1

 16 و وبالگ بروشور، كوتاه، پوستر،فيلم مانند اي رسانه يمحتوا يدتول 0 0

 17 ساالن و گروه هم اجتماعي، ي،زندگ يطكاوش در مح 0 0

 18 پنهان و آشكار هاي يامو پ ي،تفكر قالب يي،با مفهوم بازنما ييآشنا 4 97/5

 مجموع 67 100

 پايـة  اي رسانه سواد و تفكركتاب متن  كل در دهد  مي نشان 2جدول  يجنتا كهطور  همان
 كه است اي  رسانه سواد آموزش محتواي به ناظر هاي  مؤلفهمورد مرتبط با  67 مجموعاً دهم
 هـاي  گونـه  در مخاطـب  اقنـاع  هـاي  شـيوه  با آشنايي ةمؤلفتوجه به  ينتر بيش تعداد اين از

 ةمؤلفـ بـه   اي  اشاره هيچ درمقابل،. است شده ،)درصد 89/20( 14 يبا فراوان ،رسانه مختلف
 مانند اي  رسانه محتواي توليد ها، نمادها و نشانه يدر بررس يباشناسيو ز ،يهنر ي،سواد بصر

و گـروه   ،اجتمـاعي  زنـدگي،  محـيط  در كـاوش  و ،وبـالگ  و ،بروشور كوتاه، فيلم پوستر،
  .است شده ارائه 2 نموداردر  2جدول  يجاست. نتا نشده ساالن هم

  
  دهم  پاية اي رسانه سواد و تفكرتوجه كتاب  يزانم .2 نمودار

  آن هاي همؤلف و اي رسانه پيام دربارةمحتوا  به
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 ايرسانه سواد آموزش هاي  مؤلفه از هريكاست كه  ينحاضر ا ةسوم مطالع يفرع سؤال
 توزيـع  صـورتي  چـه  به اي  رسانه سواد آموزش محتوايي و اهدافي هاي  مؤلفه كل به نسبت
 كـل نسبت به  اي  رسانه سواد آموزش هاي  مؤلفه از هريك يعتوز ةنحو 3جدول  در. اند  شده
  .شود يم داده نشان اي  رسانه سواد آموزش محتوايي و اهدافي هاي  مؤلفه

  اي  رسانه سواد آموزش هاي  مؤلفه از هريك يعو درصد توز فراواني. 3 جدول
  اي  رسانه سواد آموزش محتوايي و اهدافي هاي  مؤلفه كلبه  نسبت

   اي  رسانه سواد آموزش محتوايي و اهدافي هاي  مؤلفه فراواني درصد

  1 اي رسانه هاي پيام دربارة گري  رشد مهارت پرسش يبرا ينهزم يجادا 24 81/21
 2 اي رسانه هاي پيام يررشد مهارت تفس يبرا ينهزم ايجاد 5 54/4

 3 اي رسانه هاي پيام تحليل مهارت رشد براي زمينه ايجاد  3 72/2

 4 اي رسانه هاي پيام دربارةرشد مهارت استدالل  يبرا ينهزم ايجاد  0 0

 5 اي رسانه هاي پيام يابي ارزش مهارت رشد براي زمينه ايجاد  11 10

 6 ها يژگيو و امكانات، ها، بخششامل  اينترنتي هاي يگاهشناخت پا 2 81/1

 7 تاريخچه با راه هم فيلم و يزيون،تلو راديو، هاي يژگيشناخت و 7 36/6

 8 يبو معا مزايا، ها، ويژگي اي، رايانه هاي يشناخت باز 2 81/1

 9 رسانه مختلف هاي گونه در مخاطب اقناع هاي شيوه با آشنايي 14 72/12

 10 تاريخچه با راه هم مجلهو  روزنامه هاي يژگيشناخت و 1 90

 11 سالم و ناسالم رسانه در ابعاد مختلف يمحتوا ييشناسا 4 63/3

 12 مجازي فضاي در حضور هاي مخاطره و ها چالش 10 09/9

 13 ياسيس يغاتبا اخبار و تبل ييآشنا 2 81/1

 14 )زمان مديريت و اي، خانه كتابمنابع  ينترنت،(ا ارتباطي نوين هاي فناورياز  مناسب استفادة 1 90/0

 15 مختلف هاي و زبان رسانه ،با اصول، قواعد ييآشنا 6 45/5

 16 ها نمادها و نشانه يدر بررس يباشناسيو ز هنري، ي،سواد بصر 0 0

 17  مخاطبان و محتوا با آن ارتباط و ها رسانه يتمالك يبررس 1 90/0

 18 كتاب و اي، رايانه بازي يانمايي،پو يلم،نقد ف 3 72/2

  19 ها يژگيفنون و و ي،تجار يغاتتبل 9 18/8
  20  مختلف هاي رسانه يانبا نقش حام ييآشنا 1 90/0
  21  و وبالگ بروشور، كوتاه، فيلم پوستر، مانند اي رسانه يمحتوا يدتول 0 0
  22  ساالن و گروه هم اجتماعي، ي،زندگ يطكاوش در مح 0 0
  23  پنهان و آشكار هاي يامو پ ي،تفكر قالب يي،با مفهوم بازنما ييآشنا 4 63/3

 مجموع 110 100
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 پاية اي رسانه سواد و تفكركتاب كل متن  در ،دهد  مي نشان 3جدول  يجنتا طوركه  همان
 تعداد ناي  از كه است آمده اي رسانه سواد آموزش هاي مؤلفه دربارةمورد  110 مجموعاً دهم
 هـاي  پيـام  دربـارة  گـري  پرسـش  مهـارت  رشـد  براي زمينه جاداي  ةمؤلفتوجه به  ينتر بيش
 هـاي   مؤلفـه بـه   اي  اشارههيچ  درمقابل،. است شده ،)درصد 81/21( 24 فراواني با ،اي رسانه

و  ،هنـري  ي،سـواد بصـر   ،اي رسـانه  هاي پيام دربارةاستدالل  مهارت رشد براي زمينه جاداي
 كوتـاه،  فـيلم  پوسـتر،  مانند اي رسانه محتواي توليد ها، نمادها و نشانه يدر بررس يباشناسيز

اسـت.   نشـده  سـاالن  و گروه هـم  ،اجتماعي زندگي، محيط در كاوش و ،و وبالگ ،بروشور
  .است شده ارائه 3 نموداردر  3جدول  يجنتا

  
  اي  رسانه سواد آموزش هاي  مؤلفه از هريك يعتوز .3 نمودار

  اي  رسانه سواد و تفكركتاب  ييو محتوا ياهداف هاي  مؤلفه كلبه  نسبت

دهم  پاية اي رسانه سواد و تفكر درسياست كه در كتاب  ناي  حاضر مطالعة ياصل سؤال
 توجـه  يـزان م 4 جـدول . شده است توجه اي  رسانه سواد آموزش هاي  مؤلفهتا چه اندازه به 

 را ايرسـانه  سـواد  آمـوزش  هـاي   مؤلفـه دهـم بـه    پاية اي رسانه سواد و تفكر يدرس كتاب
  .دهد يم  نشان
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   اي  رسانه سواد آموزش هاي  مؤلفه يعو درصد توز يفراوان .4 جدول
  دهم پاية اي رسانه سواد و تفكر درسي كتاب در

 درصد فراواني  اي رسانه سواد آموزش هاي مؤلفه

 09/39 43 اي رسانه سواد آموزش اهداف بر ناظر هاي  مؤلفه

  90/60  67  اي رسانه سواد آموزش محتواي بر ناظر هاي  مؤلفه
  100  110  مجموع

 پاية اي رسانه سواد و تفكرمتن كتاب  كل در ،دهد  مي نشان 4جدول  يجنتا طوركه  همان
 از كـه  اسـت  شده بحث اي رسانه سواد آموزش هاي  مؤلفه موردمرتبه در 110دهم مجموعاً 

 اي رسـانه  سـواد  آمـوزش  اهـدافي  هاي  مؤلفه) مربوط به درصد 09/39( مورد 43 تعداد ناي
 يج. نتـا ايرسانه سواد آموزش محتوايي هاي  مؤلفهمربوط به  يزن) درصد 90/60( 67 و است

  .است شده ارائه 4در نمودار  4جدول 

  
  اي رسانه سواد و تفكر يدرس كتاب توجه ميزان. 4 نمودار

  اي  رسانه سواد آموزش هاي  مؤلفهدهم به  پاية

مؤلفه هاي ناظر بر 
اهداف

مؤلفه هاي ناظر بر 
محتوا

Series 1

Column2

Column1
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  گيري نتيجهو  بحث. 8
 پايـة  اي  تفكر و سواد رسـانه  درسي كتاب در كه است ناي حاضر ةمطالع فرعي سؤال اولين

  .شده است توجه اي  رسانه سواد آموزش هدف به ناظر هاي  مؤلفهدهم تا چه اندازه به 
 هاي  مؤلفهمورد مرتبط با  43 مجموعاً دهم پاية اي رسانه سواد و تفكر كتابكل متن  در
 ةمؤلفـ توجه بـه   ينتر بيش تعداد ناي  از كه است آمده اي  رسانه سواد آموزش هدف به ناظر

 81/55( 24 فراوانـي  با ،اي رسانه هاي پيام دربارة گري  پرسش مهارت رشد براي زمينه جاداي 
رشد مهارت استدالل  يبرا ينهزم جاداي ة مؤلفبه  اي  اشاره هيچ درمقابل،. است شده ،)درصد
  است. نشده اي رسانه هاي   پيام دربارة
  
  همكارانو  حسيني شاه پژوهش هاي  يافته با يسهمقا 1.8
. سوست هم) 1394( يگرانو د حسيني شاه مطالعة هاي  يافته با سؤال ناي مربوط به  هاي  يافته
 محركي اي  رسانه سواد آموزش كه دريافتند اي  رسانه سواد آموزش دورة اجراي از پس ها  آن

 هـاي  پيـام  دربـارة  هـايي   پرسـش  طرح به انآموز دانش برانگيختن براي اي  زمينه و تفكر براي
 جاكـه  آناز. اسـت  شـده  محقـق  اي  رسانه سواد آموزش هدف رو ازاين و است شده اي  رسانه

كتـاب   يباشـد، محتـوا   انآمـوز  دانـش  يادگيري يبرا يفرصت مناسب تواند  مي غني محتواي
 گـري، پرسش مهارت رشد براي هايي  زمينه كردنبا فراهم ،يزن اي  و سواد رسانه تفكر يدرس
  .باشد داشته ديگرانو  حسينيشاه مطالعة مانند آمدي پي تواند  يم رو ازاين ؛است يغن

  تبيين و بحث 1.1.8
 مـا  بـه  هـا  يـام پ يرتعـاب  بر يتر بيش كنترلاست كه  ناي  اي رسانه سواد آموزش اصلي هدف
. نـد ا مختلـف  يرو تفاسـ  يرتعـاب  اي رسـانه  هـاي  پيـام  همـة  كـه  اسـت  نايـ   واقعيت. ببخشد
 ارائـه  اسـت،  مهـم  كسـي  چه و چيزي چه كهناي  از ،را خودشان تعابير ما به نگاران روزنامه

 كـه  نايـ   و داريـم  مشـكالتي  كه كنندما را متقاعد  كنند يم سعي نيز آگهي صاحبان. دهند مي
 .رسـاند  يـاري  مشـكالت  يـا  مشـكل  نايـ   بـر  غلبه در را ما تواند يم كه هاستآن كاالهاي

 آگـاهي  مـا  چـه . يمباش داشته ها پيام ناي  از را خودمان تعابير توانيم يم انمخاطبما  نين،چ هم
كنتـرل   يمبتـوان  كـه زمـاني . دارد ادامـه  ها رسانه تأثير فرايند ،نكنيم چه و يمالزم را كسب كن

 ببخشيمقوت  شانمثبت هاييرتأثبه  توانيم يم باشيم، داشته هاآن تعابير و ها رسانه بر يتر بيش
 ،كـه  بخشـد مـي  را توانـايي  نايـ  افـراد  بـه  اي رسـانه  سواد. بكاهيم شان منفي هايتأثير ازو 
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 مسـلماً . شـوند  تبـديل  هـا  پيـام  خـالق  مولـدان منتقد باشند، خود به  يمتفكران كه ناي  ضمن
 سواد رو ازاين. شوديقرن حاضر محسوب م يبرا ياتيح يمهارت اي رسانه سواد از مندي بهره
 تحليـل،  تفسـير،  گـري، پرسـش  رسـي، دسـت  توانايي شامل خود وسيع مفهوم در اي رسانه

و  ،ديداري مكتوب، هاي پيام مختلف اشكال در اطالعات فعال پردازش و ،ارزيابي استدالل،
 مخاطـب  كـه  هاسـت اندازچشم از ايمجموعه ايرسانه سواد). 1383 (ببران است يداريشن

 كـه  را هايىپيام معناى تا كندمي استفاده آن ازها  رسانه پيام درمعرض قرارگرفتن براى فعاالنه

  ).1385 (پاتر كند تحليل و تفسير خوبىبه است كرده دريافت
 يگـر  پرسـش  يبا ارتقـا  يدبا ،گريپرسش دربارة اي رسانه سواد آموزش اهداف بخش در
 اسـتفاده  رسـانه  از مندانهو هوش ،مداربخردانه، اخالق ،فعاالنه دروني، هاي منديتوان و نقادانه
 جـوي  و ،رساند ياري خود پرسش بيان در جرئت باالبردن و پرسش جاداي  در را فراگير شود،

 دربـارة . كـرد  يـا مه يگـر  پرسـش خلـق   ييتوانـا  يبـرا  يروش بارش مغـز  راههم هب دوستانه
. شـوند  تبـديل  تعصب بدون و صحيح قضاوت قوةبا  هاييانسان به بايد فراگيران ،يابي ارزش
 نقصي و بودكم نتيجةدر كهناي  يا باشد نيازي و خواست براساس هاآن ارزيابي كه نباشد چنان

 و فرهنـگ  تقويـت  و حفـظ  سـوي  بـه  ارزشـي  دهـي جهـت  يبلكه نوع ،باشد گرفته صورت
دهم در بعد  پاية اي رسانه سواد و تفكر كتاب عمدةفراهم شود. ضعف  اسالمي ـ رانياي هويت

 فهم براي ييو استقرا ياسياز استدالل ق بايست يم .است استدالل مهارت از شدناهداف غافل
 بايـد  است، تفكر اساسي هاي مهارت از يكي استدالل جاكهازآن. شد يم استفاده بنيادي مفاهيم
 توانـد  مـي دارد،  تفكرمحوري ادعاي كهناي درعين ،اي رسانه سواد و تفكرچگونه كتاب  پرسيد

 بايد ،اي رسانه سواد آموزش اهدافدرزمينة  نين،چ هم .باشد توجهكم آن پرورش و استدالل به
 مـتن  توليد ،اي رسانه متون تحليل و ارزيابي ،ها شناخت انواع رسانه زمينةدر مختلف مسائلبه 

  .شود توجه هاآن يرسانه و محتوا درمورد يتفكر انتقاد و ،ها رسانه با ارتباط ،اي رسانه
 اي رسـانه  سواد و تفكر ياست كه در كتاب درس ناي  حاضر مطالعة يسؤال فرع دومين

  .است شده توجه اي  رسانه سواد آموزش محتواي به ناظر هاي  مؤلفهدهم تا چه اندازه به  پاية
مـورد مـرتبط بـا     67 مجموعـاً  دهـم  پايـة  اي رسـانه  سواد و تفكر كتابمتن  كل در
توجه  ينتر بيشتعداد  ناي  از كه است اي  رسانه سواد آموزش محتواي به ناظر هاي  مؤلفه

ـ   ،رسانه مختلف هاي گونه در مخاطب اقناع هاي شيوه با آشنايي ةمؤلفبه   14 يبـا فراوان
و  ،يهنـر  ي،سـواد بصـر   ةمؤلفـ بـه   اي  اشـاره  هـيچ  درمقابل،. است شده ،)درصد 89/20(
 كوتـاه،  فـيلم  پوسـتر،  مانند اي رسانه محتواي توليد ها،نمادها و نشانه يدر بررس يباشناسيز

  .است نشده ساالنو گروه هم ،اجتماعي زندگي، محيط در كاوش و ،و وبالگ ،بروشور
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  اليچپژوهش  هاي  يافتهبا  يسهمقا 2.8
. سوسـت هـم )  Laitsch 2006( اليـچ پـژوهش   هـاي   يافتـه  بادوم  سؤالمربوط به   هاي  يافته
 تلويزيـون  تبليغات اثر و قدرت دربرابر انآموز دانشكه  دهد  مي نشان اليچ مطالعة هاي يافته
آن  بـر دارد و  يـد تأك اي  بر آموزش سواد رسـانه  وا ،مسئله ناي حل براي. پذيرندآسيب بسيار
 هـا،   آن بـا  انآمـوز  دانـش  شدنآشنا و كارهاييراه ارائة با ،تواند  مي آموزش نوع ناي  كه است
و  ،آگـاه، منتقـد   يبـه مخـاطب   رسانه دربرابر و كنند تعديل را تلويزيون تبليغات اثر و قدرت

 يگفـت كتـاب درسـ    تـوان   مي دوم سؤالمربوط به  هاي  يافته براساسشوند.  يلمستقل تبد
 انآمـوز  دانـش آن است كه بـه   پي در مخاطب اقناع هاي  يوهش ةبا ارائ اي  رسانه سواد و تفكر
  .باشند مستقل و مقاوم رسانه گيرانةجهت و مخرب اثر دربرابر تا ببخشد منتقدانه آگاهي

  تبيين و بحث 1.2.8
 :كـرد  بررسـي را  يـدي پـنج پرسـش كل   تـوان   مي ،اي  رسانه سواد آموزش محتواي بحث در

 اي خالقانه هاي تكنيك چه دوم، آفريند؟ يم را اي رسانه هاي يامپ )ي(كسان ينخست، چه كس
 را اي رسـانه  هـاي  پيـام  چگونـه  مختلـف  افـراد  سوم، رود؟ كاربه مخاطب جذب براي بايد

 در زنـدگي  از هـايي شيوه و ها،ارزش ها،ديدگاه چه چهارم، فهمند؟ يم ديگر يك بامتفاوت 
 فرسـتاده  پيـام  يك چرا سرانجام، و است؟ افتاده قلم از ياداده شده  نشان اي رسانه پيام يك
 درزمينـة  كـه  متفـاوتي  بسيار اقشار به توجهبا ).138: 1395 اي  رسانه سواد و تفكر( شود؟ يم

 برنـد،  يم سربه سواديكم در كه اقشاري يعني يم،مواجه انآن با كشورمان در اي رسانه سواد
 را نوين هاي استفاده از رسانه ييكه توانا يو تعداد معدود ،نددار نوشتاري سواد كه اقشاري
 دررا  شـهروندان  اي رسـانه  سـواد  ارتقـاي  سازي،مندنتوا برنامة طريقاز ،بايد دولت دارند،

 سوادي بي با مبارزهدر  كهگونههمان يعني. بينديشد باره ناي در را تدابيري و دهد قرار اولويت
 يـرا ز ،آغـاز كنـد   ،مدارس در ويژهبه و ،جامعه در نيز را اي سواد رسانه يدبا ،كند يم خدمت
 منفـي  هـاي تأثير كـردن  در كـم  يو سع آگاهي باالبردن اي سواد رسانه ياز اهداف اصل يكي
  و جوانان است. ،انآموز دانشكودكان،  در ها   رسانه

درك  يـد با هاآن ،هستند ها رسانه اصلي كنندگانمصرف از نوجوانان و جوانان كه جا ازآن
 قـرار  گوناگون هاي ماپي و كاال خريد براي ها رسانه دائميتهاجم  معرضدركنند كه هر روز 

 ،بخواهنـد  خـود  كـه آن بدون ،چگونه و چيست ها رسانه اهداف كه دريابند بايد هاآن. دارند
 نايـ   در ها رسانه قدرت. دهند يم و رفتارشان شكل ،كردار افكار، به زيركانه طور بهها  رسانه
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. شـوند  يمـ  خـاص هماهنـگ   يو گفتـار  ،رفتـار  ديـدگاه،  با ناخودآگاه، ،نمخاطبااست كه 
 بـه  مشـترك  هاي و ارزش ،مشترك بينيجهان مشترك، هاي نقش ارائةبه  ها رسانه عبارتي، به

 كـه  نيسـت  ناي تنها اي رسانه سواد كه است روشن كامالً بنابراين. ندا مشغول خود مخاطبان
اهـداف و  بـه   سـواد  نـوع  نايـ  بلكه صاحب ،كند برخورد چگونه ها  رسانه با بداند مخاطب

 مخاطبـان  رافكـا  هـا  ه رسانهچگونتوانند درك كنند كه  مي وآگاهي دارند  ها رسانه هاييرتأث
 يـر نظ ،ارتبـاطي  هـاي  زيرسـاخت  جـاد اي  بـا  توانـد  يمـ  دولـت . كنند مي كاريدست راخود 
 نـوين  هـاي  رياوفن از استفاده امكان ،محتوايي و شكلي ازنظر متنوع هاي رسانه كردن فراهم

 اي رسـانه  سواد درزمينة متخصص نيروهاي گيريكاربه ،ها آسان به آن يرس و دست آموزش
 نظيـر  يررسميو غ يرسم يآموزش ينهادها يانارتباط م برقراري و ها،دانشگاه و مدارس در

 توسـعة  يارتقـا  درنتيجه و باال اي رسانه سواد به رسيدن در را جامعه ها،خانواده و ها رسانه
  .رسانند ياري انساني

 ايرسـانه  سـواد  آمـوزش  هاي  مؤلفه از هريكاست كه  ناي  حاضر مطالعة سوم فرعي سؤال
  .اند  شده  توزيع صورتي چه به اي  رسانه سواد آموزش محتوايي و اهدافي هاي  مؤلفه كلنسبت به 
 اي رسـانه  سواد و تفكر كتابكه دركل متن  دهد  مي نشان سؤال ناي  به مربوط هاي  يافته

 نايـ  از كه است آمده اي رسانه سواد آموزش هاي مؤلفه دربارةمورد  110 مجموعاً دهم پاية
 هـاي  پيـام  دربارة يگر پرسشرشد مهارت  يبرا ينهزم جاداي  ةمؤلفتوجه به  ينتر بيش تعداد
 هـاي   مؤلفـه بـه   اي  اشاره هيچ درمقابل،. است شده ،)درصد 81/21( 24 فراواني با ،اي رسانه

 و هنـري  و يسـواد بصـر   ،اي رسانه هاي پيام دربارةاستدالل  مهارت رشد براي زمينه جاداي
 كوتـاه،  فـيلم  پوسـتر،  مانند اي  رسانه محتواي توليد ها،  نشانه و نمادها بررسي در زيباشناسي
  است. نشده ساالنهم گروه و اجتماعي و زندگي محيط در كاوش و ،و وبالگ ،بروشور

  
  همكارانو  حسينيشاه پژوهش هاي  با يافته مقايسه 3.8
 يگـران و د حسينيشاه مطالعة هاي  يافته با اول سؤال مانند نيزسوم  سؤالمربوط به  هاي  يافته

 اي  زمينـه  اي  رسـانه  سـواد  آمـوزش  پژوهش، دو هر در ،كه معنا ناي  به ،سوستهم) 1394(
اسـاس،   نايـ   بـر . است شده تلقي انآموز دانش يگر پرسشتحقق هدف رشد مهارت  يبرا
 آمـوزش  ةمؤلف 23 ميان در يگر پرسشمهارت  جاداي  ةمؤلفبه  يفراوان ينتر بيش گرفتن قلتع

رشـد مهـارت    اي  و سـواد رسـانه   تفكـر  ياز آن است كه كتاب درسـ  يحاك اي  رسانه سواد
  .داند  مي ها  رسانه با برخورد در انآموز دانش تفكرو  يانتقاد يرا محور آگاه يگر پرسش
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  يينبحث و تب 1.3.8
 جاداي  نيز و ،اطالعات پردازش اي، رسانه هاي پيام با مواجهه براي افراد كه اند ابزاري هامهارت

 دارنـد  ضـعيفي  هـاي مهـارت  كـه  افـرادي  .كننـد  يمـ  استفاده هاآن از خود دانش ساختارهاي
 مـوارد،  بسـياري  در .باشند داشته مؤثري فعاليت اطالعات و ها رسانه با برخورد در توانند نمي

 ضـعيفي  شـيوة  به كنند، يم تثبيت را بد و نادرست اطالعات و حذف را خوب اطالعات ها آن

 .ندكن يم جاديا  ناقصي و ضعيف دانش ساختارهاي رو ازاين و ،كنن مي بندي طبقه را اطالعات
 اطالعـات  دربـارة  كردن فكر از كنند  مي تالش ضعيف هاي  مهارت با افراد شرايط، بدترين در

 ايجـاد  هـا مهـارت  ازطريق اي رسانه سواد در پذيري  انعطاف قابليت ترينبزرگ .كنند اجتناب

 اسـتقرا،  بنـدي،   طبقـه  ارزيـابي،  تحليل، و تجزيه پرسش، از اند عبارت ها  مهارت نيا . شود مي
 مـا . شوندمي منجر انتقادي تفكر افزايش به همگي كه كردن، چكيده و تركيب تفسير، استنتاج،

 كار به روزمره زندگي هاي فعاليت تمام در بلكه ،ها رسانه با مواجهه در صرفاً نه را هامهارت نيا 
 از اسـتفاده  در كه است آن بلكه ،نيست ها  مهارت نيا  كسب اي رسانه سواد چالش .گيريم يم

 يهـا  اليه كشف. كنيم عمل بهتر اي رسانه هايم پيا با مواجهه درهنگام ها  مهارت نيا از هريك
 ،است يا رسانه سواد محتواي اصلي حرف متون نيا  به انتقادي نگاه و يا رسانه يها پيام پنهان

 براي و دهد يم هشدار مخاطبان به يا رسانه مصرف در و است مخاطب خاص كه موضوعي

  ).157: 1385 (پاتر است بخش آگاهي رسانه، يها نشانه وها  پيام با مواجهه در ،آنان
دهم  پاية اي رسانه سواد و تفكر ياست كه در كتاب درس ناي  حاضر مطالعة اصلي سؤال

  شده است؟  توجه اي  رسانه سواد آموزش هاي  مؤلفهتا چه اندازه به 
 سـواد  و تفكـر كـل مـتن كتـاب     از آن اسـت كـه در   يسؤال حاك ناي  به مربوط نتايج

 بحـث  اي رسـانه  سـواد  آمـوزش  هاي  مؤلفهمرتبه درمورد  110دهم مجموعاً  پاية اي رسانه
 آموزش اهدافي هاي  مؤلفه) مربوط به درصد 09/39مورد ( 43تعداد  ناي  از كه ،است شده
 آموزش محتوايي هاي  مؤلفهمربوط به  يز) ندرصد 90/60(مورد  67و  است اي رسانه سواد
  .است اي  رسانه سواد
  
  ياك و زاده تقي پژوهش هاي  با يافته يسهمقا 4.8
محتوا  يگر،ديست. ازسوي آن امحتوا يدرس ةق اهداف هر برنامقتحعوامل مؤثر در از  يكي
 امكان باشد، برخوردار يتر بيش يتداشته باشد و از جامع يتر بيشبا اهداف تناسب  چههر

 هـاي   مؤلفهند كه ا ) بر آن1393( ياك و زاده تقي. آيد  مي وجودبه اهداف تحقق براي تري بيش
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 ايرسـانه  سـواد  آمـوزش  اهـداف  بـا  اسـت،  مورد 18 كه ،اي  رسانه سواد آموزش محتوايي
 ناي مربوط به  هاي  يافته براساس يگر،ديبرخوردارند. ازسو ياديز يتو از جامعند ا متناسب

 سـواد  آمـوزش  گانة هجده محتوايي هاي  مؤلفهبه  اي  و سواد رسانه تفكر يسؤال، كتاب درس
 هـاي   مؤلفـه بـر   يدگفت تأك توان  مي اساس، ناي  بر. است داشته را توجه ينتر بيش اي  رسانه

 يـت كتاب جامع ناي  محتواي به و است اي  رسانه سواد آموزش اهداف با متناسب محتوايي،
 زاده تقي هاي يافته با غيرمستقيم طور بهسؤال  ناي مربوط به  هاي  يافته ،رو ازايناست.  يدهبخش
  .تسوسهم) 1393( كيا و

  يينبحث و تب 1.4.8
 يا رسـانه  سواد و تفكركتاب  ييو محتوا يكه در بعد اهداف اين نظريمحاضر بر  مطالعةدر 
 سـواد . شـود  مشـاهده مـي  عـدم تـوازن    ينـوع  يا دهم نسبت به آموزش سواد رسانه پاية

 توليـد بعـد   در هـم  و اهـداف  بعـد  در هم ،ها مهارت انواع پرورش متضمن بايد اي  رسانه
 ريـزي برنامه و پژوهش سازمان ويژهبه پرورش و آموزش بنابراين،. باشد ،مناسب محتواي
 و اي رسـانه  سـواد  همگـاني  توسـعة  منظـور بـه  ،خود آموزشي الگوي تدوين در آموزشي
 داشـته  توجـه  نيـز  اي رسانه توليد هاي مهارت ارتقاي و افزايش به بايد ،درسي ريزي برنامه
 محتـوا  و اهـداف  بعـد  در اي رسـانه  سـواد  آمـوزش  بـه  توجـه . نكند غفلت آن از و باشد

 دوسويه ارتباطي بتوانند تا دهد يم افزايش را مخاطبان مهارت و توانايي زيرا ،است ضروري

 اشـكال  ةگستر در را خود افكار و عقايد و كنند برقرار اي رسانه هاي پيام محتواي با تعاملي و

 هـاي   مهـارت  بـر  تأكيد با نين،چ هم .كنند مطرح المللي بين و الكترونيكي و چاپي هاي رسانه

 كه آورند يم دست به را توانايي نيا مخاطبان ،محتوايي دانش دركنار اي  رسانه سواد آموزش

 اي رسـانه  فرهنـگ  در زنـدگي  براي ترتيب نيا  به و كنند تحليل اي رسانه هر در را پيامي هر
  .كنند يم پيدا آمادگي
  

  پيشنهادها. 9
  پژوهشي پيشنهاد 1.9
 يژهوبه ،يگريد يكم يهاكه با روش شود  مي پيشنهاد حوزه ناي به مند هعالق گرانپژوهش به

 اي مطالعـه  اي رسـانه  سـواد  و تفكـر  كتـاب  دربـارة  ،انآموز دانشاز معلمان و  يبا نظرخواه
  دهند.  انجام
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 يكاربرد يشنهادهايپ 2.9
 و تجربيـات  مـرور  و ،هـا  گيري تصميم ،ها گذاري سياست ،ها ريزي برنامه بررسي و مطالعه .1

  ؛اي رسانه سواد آموزش سازي پياده زمينةدر موفق ةيافت توسعه كشورهاي پيشينة
 شـهرونداني  فعال حضور به كشورمان سياسي و ،اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، توسعة .2

 و فـردي  زنـدگي  در توفيـق  بـراي  الزم هـاي  مهارت و علمي هايمندي توان صاحب و آگاه
 كليـة  درسـي  هـاي  برنامه در است الزم شهرونداني چنين تربيت براي .دارد بستگي اجتماعي

 سـواد  آمـوزش  نقـش  دانشـگاهي،  تحصيالت پايان تا ابتدايي دورة از ،ها  و دانشگاه مدارس

 وهـا   آمـوزش  گونـه نيـ ا  متوليـان . شـود  تـر پررنـگ  جهاني عصر در زندگي براي اي رسانه
  ؛ندكن راهمف قوانين تصويب با را آن اجرايي و مالي ضمانت نيز گذاران قانون
 در اطالعـات  از نقادانـه  و مناسـب  استفادة ويژة يها كتاب و جزوات انتشار و تدوين .3

 امكانات ارتقاي و ،انتقادي تفكر رشد در تر بيش تماماه ،ها دانشگاه و ،مدارس ،عمومي سطح

  ؛يا رسانه سواد يها آموزش زمينةدر
 ؛استدالل  به مهارت تر بيشتوجه  با اي رسانه سواد و تفكر يكتاب درس ي. بازنگر4

 شكاف مهارت و دانش اين .است ناپذير اجتناب ضروري و نيز والدين اي رسانه سواد .5

 ،هـا  رسـانه  از اسـتفاده  در انتقـادى تفكـر  هـاى   مهـارت  با ،والدين و كند مي پر راها  نسل ميان
  .كنند درك خوبى به را جوان نسلهاى  نگرانى و ،ذهنىهاى  مشغله ،رهنگف ،زبان توانند مي

  
  نامه كتاب
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