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Abstract 
Objective: The present study investigates the contexts and processes of media 
literacy model formation for high school students. Methods: This research 
employed the qualitative method of grounded theory. The sampling method was 
theoretical and purposeful through which 21 teachers and education activists 
were selected for in-depth interviews. The theoretical sampling process 
continued until the data reached saturation. The collected data were transcribed 
and analyzed using open, axial and selective coding. Line by line analysis was used 
at the open coding stage, followed by concepts development and abstract 
representation at the axial and selective coding stages. Results: Based on the 
findings, the construct of “education-oriented media literacy” was selected as the 
final core category, and based on the paradigm model, "taste of reality" was 
considered as a concept that students would understand after gaining the media 
knowledge. The taste of reality reveals itself to the students as the consequence 
of the whole process of learning media literacy. This result is achieved by applying 
the media knowledge to understand the facts underlying the media data. The 
taste of reality is mainly constructed as the result of factors such as employing 
qualified teachers, teaching media literacy in schools, forming participation-
oriented classes in the new geometric space, and updating the content of the 
media literacy courses as well as a set of contextual intervening factors. In 
addition to creating tastes of reality, the education system helps the students 
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understand the existing reality more easily by employing strategies, such as the 
use of up-to-date methods in teaching the media literacy, directing the lives of 
the student networks, and controlling and monitoring the discourse over the 
media. The outcome of applying the above strategies for the media literacy 
education system and understanding the reality will be the formation of a critical 
thinking and a critical view among the students towards the media and various 
information in them . Conclusion: Media literacy is the result of the interaction 
between the higher management and policy levels, middle executive levels and 
lower individual levels. These three levels interact with each other continuously 
in a system to shape the education-oriented media literacy. The end result of 
interaction within the system is the construction of education-oriented media 
literacy, and the overall outcome and feedback, which indicates the proper and 
positive functioning of the system, delicately reveals its taste of social reality to 
the students.  

 

Extended Abstract 
Introduction:  

The spread of the media in the twenty-
first century to meet many social and 
individual needs has resulted in the 
growing dependence of individuals, 
groups, organizations, institutions on 
them. The dependence on mass media and 
the formation of social relations in the 
present century have created a new 
challenge for the society, i.e., the 
increasing amount of false information. 
Due to their relatively free nature, the new 
mass media allow users to create and 
share a variety of contents, making it hard 
and uncertain to fight against the false 
information. Therefore, it is essential that 
people who are exposed to the 
information placed on various media and 
sites have a tool, called media literacy, to 
distinguish between the true and false 
information and be able to decode, 
analyze, and evaluate the content of the 
media. Media literacy takes account for 
the audience's power in understanding 
how the media work and the methods of 
meaning-making in them, and turning 
such analysis into a habit. Reducing the 
negative effects of the media is possible if 
people are basically familiar with the 

principles of media literacy and educated 
in this area. This education is not possible 
except when it is incorporated into the 
educational system and invested on 
students. Therefore, to train the students 
with critical ideas and help them benefit 
from the new media literacy, it is 
necessary to implement a model of media 
literacy in the educational system. This 
study is an attempt to examine the 
conditions and contexts for the creation of 
a media literacy education model for high 
school students through due attention to 
the active role of the educational system, 
schools, macro policies and educational 
strategies. More particularly, it aims to 
answer the following question: 

1) What models and methods of teaching 
and learning at the secondary 
education level can support the 
students' media literacy?” 

Methods:  
This research employed the qualitative 
method of grounded theory. The sampling 
method was theoretical and purposeful 
through which 21 teachers and education 
activists were selected for in-depth 
interviews. The theoretical sampling 
process continued until the data reached 
saturation. The collected data were 
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transcribed and analyzed using open, axial, 
and selective coding. Line by line analysis 
was used at the open coding stage, 
followed by concepts development and 
abstract representation at the axial and 
selective coding stages. In this research, 
ethical considerations received attention 
such as detailed explanation of research 
objectives, circulation manner of the 
findings, non-infringement, informed 
consent, privacy, anonymity and 
confidentiality. The dependability of the 
research findings was assessed through 
strategies such as long participation, 
member control, peer review, and rich 
description. The reliability of the research 
was done by carefully observing the 
principles and points of the optimal 
interview, complete recording of the 
events and their transcription. 

Results:  
The results of the present study were 
presented in the form of a story line 
(including 13 main categories and 1 core 
category), paradigm model and theoretical 
scheme. Based on the findings, the 
construct of “education-oriented media 
literacy” was selected as the final core 
category, and based on the paradigm 
model, "taste of reality" was considered as 
a concept that the students would 
understand after gaining the media 
knowledge. The taste of reality reveals 
itself to the students as the consequence 
of the whole process of learning the media 
literacy. This result is achieved by applying 
the media knowledge to understand the 
facts underlying the media data. The taste 
of reality is mainly constructed as the 
result of factors such as employing 
qualified teachers, teaching media literacy 
in schools, forming participation-oriented 
classes in the new geometric space, and 
updating the content of media literacy 
courses as well as a set of contextual 

intervening factors. In addition to creating 
the tastes of reality, the education system 
helps the students understand the existing 
reality more easily by employing 
strategies, such as the use of up-to-date 
methods in teaching the media literacy, 
directing the lives of the student networks, 
and controlling and monitoring the 
discourse over the media. The outcome of 
applying the above strategies for the 
media literacy education system and 
understanding the reality will be the 
formation of a critical thinking and a 
critical view among the students towards 
the media and various information in 
them. 

Conclusion:  
The findings show that media literacy is 
the result of the interaction between the 
higher management and policy levels, 
middle executive levels and lower 
individual levels. These three levels 
interact with each other continuously in a 
system (including input, processing, 
output, and feedback) to shape the 
education-oriented media literacy. The 
end result of the interaction within the 
system is the construction of the 
education-oriented media literacy, and 
the overall outcome and feedback, which 
indicates the proper and positive 
functioning of the system, delicately 
reveals its taste of social reality to 
students. 
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 تاریخ دریافت:
 1400بهمن 21

 : پذیرش تاریخ 
 1401 شهریور 5

 :تاریخ انتشار
 1401 شهریور 27

 چکیده
  برای   ایرسانه  سواد  الگوی  گیریشکل  فرایندهای  و  هازمینه  یمطالعه   حاضر،  پژوهش  هدف:  اهداف
  ی نظریه  روش  و  کیفی  رویکرد  از  استفاده  با:  مطالعه  روش.  است   متوسطه  مقطع  آموزاندانش
 انتخاب   آموزش  یحوزه   فعالین  و  معلمان  از  نفر  21  تعداد  هدفمند  و  نظری  گیرینمونه  با  و  ایزمینه
 اشباع   یمرحله  تا  نظری  گیرینمونه  فرایند.  پذیرفت  صورت  عمیقی  هایمصاحبه  هاآن  با  و  شده
 تحلیل  گزینشی  و  محوری  باز،  کدگذاری  از  استفاده  با  شده گردآوری  هایداده.  یافت  ادامه  هاداده
  آموزش   فرایند  کل  ینتیجه  عنوانبه  «واقعیت  مزمزه»  که  دهدمی  نشان  نتایج:  هایافته.  است  شده
 دانش  کارگیریبه  دنبال  به  نتیجه  این.  کندمی  نمایان  آموزاندانش  برای  را  خود  ای،رسانه  سواد

  عمده   طوربه.  شودمی  حاصل  دارد  وجود  ایرسانه  هایداده  متن در  که  واقعیاتی  درک  برای  ایرسانه
  مدارس،   در  ایرسانه  سواد  تدریس   خبره،  معلمان  کارگیریبه  چون  عواملی  دنبال  به  واقعیت  مزمزه

 سواد   دروس  محتوای  روزرسانیبه   جدید،  هندسی  فضای  در  محورمشارکت  هایکالس  تشکیل
 در. شودمی برساخته گرمداخله و ایزمینه عوامل از ایمجموعه  از تأثیرپذیری با همزمان و ایرسانه

 هایروش  از  استفاده  چون  راهبردهایی  از  استفاده  با  آموزشی  سیستم  واقعیت،  مزمزه  گیریشکل  کنار
 نظارت   و  کنترل  و  آموزاندانش  ایشبکه  زندگی  به  مسیردهی  ای،رسانه  سواد  آموزش  در   روزآمد

 کلیدواژه ها: 
 واقعیت، مزمزه ای،رسانه سواد

 ینظریه آموزان،دانش معلمان،
 . ایزمینه
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متوسطه: یک  آموزان مقطع  برای دانش  ایگیری الگوی سواد رسانهها و فرایندهای شکل زمینه. لیلی منتظری، حسین اسالمی، سیدعلیرضا افشانی
 ای  در میان معلمان ی زمینهمطالعه

 تر آسان  آموزاندانش  برای  را  موجود  هایواقعیت  درک  برای  دهیمسیر  ها،رسانه  فضای  بر   گفتمانی 
  درک   و  ایرسانه  سواد  آموزش  سیستم  برای   فوق  هایراهبرد  کارگیریبه  ینتیجه  و  آیندبر.  کندمی

 اطالعات   و  هارسانه  مقابل  در  آموزاندانش  بین  در  انتقادی  و   بازاندیشانه  نگاه  گیریشکل   واقعیت،
 دست   به  فوق  هایمسیر  از  بهتری  درک  پژوهش  نظری  مدل.  بود  خواهد  آن  گوناگون

  در   خرد  و  میانی  و  کالن  سطح  سه  محور،آموزش  ایرسانه  سواد  برساخت  برای:  گیرینتیجه.دهدمی
 سواد  سیستم،  این   درون  تعامالت  نهایی  برونداد.  کنندمی  همکاری  یکدیگر  با  سیستم  یک  قالب
  مزمزه   قالب  در  است  سیستم  صحیح   کارکرد  نشانگر  که  آن  کلی  بازخورد  و   برآیند   که  است  ایرسانه

 . دهدمی  نشان را خود اجتماعی واقعیت

 

 مقدمه و بیان مسأله   1
و ی ورآفن اوا  یدی جد   یهارسانه   ها  در  قرن    ل یکه 

ی  هاعاملستم یعنوان س، به ندظاهر شد  کم یوست یب
  د که در نشوی م فیتعر  یو فرهنگ  یاجتماع  دیجیتال 

م   هاآن محتوای کاربران  هر  اشتراک    ییتوانند  به  را 
ی  متعدد  ا و امکاناتهفرصت   هارسانه   این  بگذارند.

دهند تا با استفاده از آن  در اختیار کاربران قرار می را  
)لین بپردازند  محتوا  تولید  همکاران،    1به  :  2013و 

به  168 افراد  زندگی  روزافزون  وابستگی  کنار  در   .)
شکلرسانه اهمیت  و  جمعی  ارتباطات گیری  های 

بدیع   بسیار  مثال  یک  با  حاضر،  قرن  در  اجتماعی 
رسانه می گفت  ایجاد  توان  باعث  اجتماعی  های 

اند و آن »افزایش  جدیدی برای جامعه شده  چالش 
)روزنبرگ  است  نادرست«  اطالعات  و    2میزان 

(. به بیان معکوس، چالش اصلی  418:  2020همکاران،  
ل اعتماد بودن،  گیری درمورد قابدر این زمینه تصمیم

است. اطالعات  دقت  و  بودن  دالیل   عینی  از  یکی 
های جدید  مواجهه با این چالش، آن است که رسانه

امکان  به کاربران  به  خود  آزاد  نسبتاً  ماهیت  دلیل 
اشتراک  و  می   ایجاد  را  گوناگونی  دهند؛  محتوای 

نادرست  راه کهطوری به اطالعات  با  مبارزه  های 
 (.  623:  2017،  3و بود  ارگاهمچنان مشخص نیست )و

 
 

1 Lin et al 
2 Rosenberg et al 
3 new media literacy (NML) 
4 Vraga & Bode 
5 Al-Zou’bi 

ا با  روبه حال،    نیبا  شدن    د یجد  یهارسانهرو 
مهارت  ی برخ کسب    منداز ین از از  کاربران  سوی  ها 

رسانه »عنوان    ذیل ها  مهارت   ن یا   است. ی اسواد 
می4جدید  قرار  رسانه   گیرند.«  یعنی  سواد  ای 

اجازه شایستگی  شهروندان  به  که  اساسی   یهای 
تفکر انتقادی و    و دهد  ها را می ثر با رسانهؤتعامل م

مادام مهارت یادگیری  اجتماعی  های  برای  را  العمر 
ها شهروندانی فعال  ها توسعه داده و از آنآن  شدن

:  2022،  6، چو و همکاران   1:  2021،  5بی سازد )الزومی
سواد  14 این  مهارت نه(.  شامل    رای )ب  ی فنهای  تنها 

ا کاربر  کی   جادیمثال،  مهارتیحساب  بلکه    ی ها(، 
انتقاد  دقبرای  )  یتفکر  قضاوت    ی محتوا  قیمثال، 

می   (یارسانه بر  در  نیز  )سلیکرا  و    7گیرد 
ی  سنت  ایرسانه   سوادطورکلی،  (. به1:  2021همکاران،
می   )قدیمی(  قادر  را  رسانه خت  سامردم  را  تا  ها 

آن   دنبال   یخوب به صرفاً  و  کنند  کرده  مصرف  را  ها 
همکارن،    8)کارا رسانه 1006:  2018و  سواد  اما  ای  (؛ 

جدید متفاوت از انواع سنتی آن است و بر تولید و  
کند ای به جای مصرف تأکید می درک محتویات رسانه 

 (.  3:  2020و همکاران،   9)لوان

به  پژوهشگران  گذشته،  سال  چند  طور  در 
جنبه  ایفزاینده رسانه بر  اجتماعی  جدید  های  های 

دیگر تنها بر فرهنگ ما تأثیر  ها  رسانه.  اندتأکید کرده 

6 Cho et al 
7 Celik et al 
8 Kara et al 
9 Luan et al 
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اند شده فرهنگ ما  بخشی از    هاآن  ند؛ بلکهگذار نمی 
علت جهانی  (. این امر به 85:  2015)لی و همکاران،  

شبکه به  اتصال  و  صورت  شدن  اینترنت  جهانی  ی 
از رسانه اما قبل  باید  هپذیرفته است.  اجتماعی  ای 

پدیده  آن گفت  پیشگام  قلب  ی  اینترنت،  یعنی  ها 
)گیدنز،  تپنده است  ارتباطی  عظیم  انقالب  این  ی 
های مختلف مولود آن هستند.  ( و رسانه 652:  1390

های گوناگون در محیط  ی داده لذا با توجه به اشاعه 
رسانهسایت  و  فیسها  )مثل  اجتماعی  بوک،  های 

وا یوتیوب،  و  توئیتر،  تلگرام(  و  اینستاگرام  تساپ، 
وجود   لزوم  موجود،  اطالعات  به  آسان  دسترسی 

ای الزم است تا افراد )در  عنوان سواد رسانه ابزاری به 
دانش  و  نوجوانان  تجزیه اینجا  با  وتحلیل  آموزان( 

ای، واقعیات اجتماعی را بدون تحریف  های رسانه داده 
عنوان  به  یاواد رسانه لمس کنند. به همین دلیل، س

  ژه یومحافظت از افراد و به   یبرا   یآموزشی  برنامه   کی
  دایها را پرسانه   ی منف  هایپیامد، و نوجوانان کودکان 

رساند )شیشمان  ها را به حداقل میو اثرات آن کرده  
 (.  801: 2015، 1و یورتاش 

رسانه منفی  اثرات  صورتی  کاهش  در  ها 
و  امکان کودکان  که  است  به پذیر  صورت  نوجوانان 

ای آشنا بوده و  ای با مبانی و اصول سواد رسانه پایه 
تربیت   برای  شوند.  داده  آموزش  حوزه  این  در 

های انتقادی و همچنین  آموزانی با افکار و ایده دانش 
بهره  آنبرای  رسانه مندی  سواد  از  الزم  ها  جدید  ای 

ای در سیستم آموزشی  است یک الگوی سواد رسانه 
مدارس   نه و  که  الگویی  شود.  متضمن  اجرایی  تنها 

سیاست  واجد  گذاریاجرای  بلکه  کالن،  های 
ابعاد میانی در حوزه برنامه در  و  ریزی  آموزشی  های 

می  افراد  هدایت  و  خرد  اجرای  ابعاد  برای  لذا  شود. 
رسانهراهبرد  سواد  آموزش  به  های  رسیدن  و  ای 

انی  اهداف آن باید بر روی منابع آموزشی و نیروی انس
گذاری کرد. با توجه به این که در هر کشوری  سرمایه

و   تعلیم  امر  اصلی  متولی  پرورش  و  آموزش  نظام 

 
 

1 Şişman & Yurttaş  
2 Systems theory 

تربیت کودکان و نوجوانان است، این قاعده در کشور  
ای را  ایران نیز مستثنا نیست. بنابراین، سواد رسانه

به   درس  کالس  در  و  مدرسه  دوران  از  باید 
)دهقاندانش  آموخت  تا  70:  1390،  شادآموزان   )
تجزیه مؤلفه درک،  چون  ارزیابی،  هایی  وتحلیل، 

قابلیت    یوجو، انتقاد و قضاوت درباره توانایی پرس 
، تولید و توزیع محتواهای  ایاعتماد محتویات رسانه 

ای های سواد رسانه ترین شاخصجدید که جزو اصلی 
 (. 2: 2021هستند عملی شوند )سلیک و همکاران، 

در این پژوهش تالش شده است  به همین دلیل،  
آموزشی،   سیستم  فعال  نقش  به  توجه  ضمن  تا 

سیاست راهبرد گذاریمدارس،  و  کالن  های  های 
گیری یک الگوی  های شکلآموزشی، شرایط و زمینه

رسانه سواد  دانش آموزش  برای  مقطع  ای  آموزان 
متوسطه مورد بررسی و کاوش قرار گیرد. در کنار آن،  

با   حاضر  نظرات  پژوهش  و  آرا  بر  بیشتر  تأکید 
ی آموزش( تالش  متخصصان )معلمان و فعاالن حوزه 

ها و شرایطی را که ازطریق آن  کرده است تا مسیر 
شکل رسانه امکان  سواد  آموزش  الگوی  ای  گیری 

می  همچنین،  مسیر  کند.  برساخت  و  تفسیر  شود، 
ی خود  این پژوهش با توجه به روش مورد استفاده 

آمده، بر آن است تا پس  دست های به در تحلیل داده 
گیری سواد  های منتهی به شکل از نشان دادن مسیر

های مورد نیاز برای رسیدن به الگوی  ای، راهبرد رسانه
پیامد  همچنین  و  نظر  با  مد  را  آن  از  حاصل  های 

روش  و  تفسیری  رویکرد  یک  از  شناسی  استفاده 
اصلی   سؤال  علت،  همین  به  کند.  برساخت  کیفی 

شود که  بندی میش حاضر بدین شکل صورت پژوه
شیوه  و  الگو  در سطح  چه  یادگیری  و  تدریس  های 

می متوسطه  رسانهآموزش  سواد  ای  تواند 
این  دانش  در  کند؟  حمایت  و  پشتیبانی  را  آموزان 

حساسیت   به  رسیدن  منظور  به  همچنین  تحقیق، 
نظریه  از  سیستمنظری  عمومی  نظریه2های  ی  ، 

 استفاده شده است.    4ژان بودریار و  3الیزابت تامن 

3 Elizabeth Tamen   
4 Jean Baudrillard 
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 ی پژوهشپیشینه 2
رسانه  سواد  مؤلفهدرمورد  و  آن  ای  به  مربوط  های 

تحقیقات بسیاری در داخل و خارج از ایران صورت  
فرایند درمورد  اما  است.  و  گرفته  های مختلف کالن 

رسانه  سواد  که  بهمیانی  آن  ازطریق  عنوان  ای 
تحقبرنامه تدوین شود،  آموزشی  به ای  نسبت  یقات 

از   قسمت  این  در  است.  پذیرفته  صورت  کمتری 
تحقیقات   سپس  داخلی،  تحقیقات  ابتدا  پژوهش 

ها پژوهش حاضر به سرانجام  خارجی که به کمک آن 
داده   قرار  بازبینی  و  بررسی  مورد  است  رسیده 

 شود. می

داخلی صورت به تحقیقات  از  نتایج حاصله    کلی، 
شاه  و  مهربان  ) نظیر  و  1400قاسمی  انصاری   ،)

( ) 1400همکاران  همکاران  و  ساعی  و  1400(،  الفته   ،)
(، 1399(، میرانی سرگزی و همکاران ) 1400همکاران ) 

)صالح  همکاران  و  همکاران  1398راد  و  محمودی   ،)
(، شریفی و  1398(، علیقارداشی و همکاران )1398)

(،  1395مکاران )(، عظمتی و ه1397کرمی نامیوندی )
 ( همکاران  و  همکاران  (،  1395خانیکی  و  شهبازی 

)تقی (،  1394) اصغرکیا  و  نشان 1393زاده  ی  دهنده( 
ریزی  ای باید محور برنامهرسانه   این است که سواد 

گیری الگوی  آموزشی قرار گیرد. همچنین، برای شکل 
های آموزشی  گذاریای توجه به سیاستسواد رسانه

زم است. عدم وجود متولی برای آموزش  ای الو رسانه 
رسانه سیاست سواد  وجود  های  گذاریای، 

تصمیم و  در  گیریغیرروشمند  غیرروشمند  های 
به  پرورش  و  شکل آموزش  موانع  سواد  عنوان  گیری 

ای برای نوجوانان در نظر گرفته شده است. در  رسانه
رسانه  به  سلبی  نگاه  یک  داشتن  آن،  های  کنار 

های  نیست و توصیه شده به راهبرد   اجتماعی راهگشا 
ای کمبود سواد رسانه   ایجابی توجه شود. همچنین،
دانش  والدین  و  امکانات  معلمان  کمبود  آموز، 

ای،  آموزشی در مدارس برای آموزش سواد رسانهکمک 

 
 

1 Datu et al 
2 Goodsett   

بومی سواد رسانه الگوی  از  عدم وجود  استفاده  ای، 
رسانه شیوه سواد  آموزش  در  غیرفعال  در  های  ای 

آسیبمدا از  چالش رس،  و  سواد  ها  آموزش  های 
است.رسانه اصالح    ای  آموزشی،  محتوای  بر  تأکید 
یادگیریفرایند و  یاددهی  فضای  های  یک  طراحی   ،

- تعامل دوسویه معلم  آموزشی مناسب و استاندارد،  
به دانش  معلمین  به  توجه  عنوان  آموز، 

رسانه آموزش و سرمایه دهندگان سواد  بر  ای  گذاری 
وآن روی   معرفت  ها  سطح  شناسی  ارتقای 
این  وسیلهبه  آموزاندانش  نتایج  دیگر  از  معلمان  ی 

تحقیقات است. این نتایج همچنین ارزشیابی مداوم  
آموزان، ارتقای خالقیت و قدرت  ای دانش سواد رسانه

پذیری و تفکر انتقادی  ها، انعطافوتحلیل آنتجزیه 
لزوم    برنیز    است. در آخر  را مورد بررسی قرار داده 
ای به مدارس، توانمندسازی  ورود آموزش سواد رسانه

ها، تأکید  ی بخردانه از رسانه آموزان در استفاده دانش 
ایرانی فرهنگ  و  هویت  حفظ  تدوین    - بر  اسالمی، 

های  ی کتاب مستقل و بستهمحتوای آموزشی، ارائه 
رسانه  سواد  دوره آموزشی  در  برای  ای  متوسطه  ی 

آموزشتوسعه رسانه  ی  است.  سواد  توجه شده  ای 
پژوهش  مقاله،  این  و  در  چو  همچون  خارجی  های 

( )2022همکاران  الزوبی  همکاران 2021(،  و  دیتو   ،)1  
گودست 2021) همکاران 2020)  2(،  و  چن   ،)3  (2018   )

بررسی  نتایج  شد.  واقع  بررسی  مورد  این    نیز 
برد اهداف  ها حاکی از آن است که برای پیش پژوهش 

های درسی  ی برنامهای مواردی چون ارائهرسانه  سواد 
پایه  بر  دانش آنالین  همکاری  و  تعامل  با  ی  آموزان 

کالس  در  مشارکت  و  بحث  رفع    معلمان،  درس، 
دانش  در حین مشارکت اشکال  کالسی،  آموزان  های 

با   معلمان  و  مربیان  والدین،  مهربانانه  رفتار 
آن دانش  مثبت  نقش  جهت  آموزان،  افزایش  ها 

آموزان در مواجهه  خودکار آمدی و عزت نفس دانش 
رسانه رسانهبا  سواد  آموزش  تعهد  ها،  و  تالش  ای، 
مهارت سیاست تدریس  دولتی،  بخش  های  گذاران 

3 Chen et al 
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مدل  رفتارانتقادی،  دانش سازی  برای  های  آموزان 
مهارت به  تقویت  آسان  دسترسی  انتقادی،  های 

ارسانه موقعیت  از  نظر  جدید صرف  - جتماعیهای 
دانش ا این  قتصادی  گیرد.  قرار  نظر  باید مد  آموزان 

می  بیان  همچنین  رسانه تحقیقات  سواد  را  دارد  ای 
به می گرفت.   توان  نظر  در  دوم  زبان  یک  عنوان 

شود و  آموختن این زبان از دوران ابتدایی شروع می 
دنیای  دانش  توانایی درک  از کسب آن،  آموزان پس 

به  و  مهار واقعی  به  تکارگیری  را  انتقادی  تفکر  های 
های زیربنایی  دست خواهند آورد و ازطریق آن ارزش 

 دهند.  را تشخیص می  تبادالت بین خود و رسانه

 روش تحقیق 3
روش  از  پژوهش  رویکرد  این  با  کیفی  شناسی 

زمینهنظریه داده ی  یا  می ای  استفاده  در  بنیاد  کند. 
زمینهنظریه داده ی  یا  دادای  گردآوری  ها،  ه بنیاد، 

و نظریه  تنگاتنگ  تحلیل  ارتباط  با یکدیگر  نهایی  ی 
در این   محقق(.  6:  1398دارند )افشانی و همکاران،  

به  و بررسی در نظریه یتوسعه دنبال  روش 
 تعامل یا كنش فرایند در كه كسانی است یمطالعه

 این تولیدشده در  ینظریه درواقع، درگیرند. مشتركی
بلكهنمی  تحمیل تحقیق بر خارج از روش،  شود،؛ 
داده  متكی و شده تولید  از اخذشدههای  بر 

اند  كرده  تجربه را فرایندی كه است کنندگانمشاركت 
همکاران،  شرف)مزیدی و  (.  98:  1397آبادی 

بهنمونه  پژوهش  این  در  و  گیری  نظری  صورت 
مشارکت  شمول  معیارهای  است.  کنندگان هدفمند 

بود:  بدین  متخصص  مشارکت گونه  یا  معلم  کننده 
سابقه  حداقل  دارای  باشد؛  تدریس  آموزشی    5ی 
رسانه سواد  مفاهیم  با  باشد؛  باشد؛  ساله  آشنا  ای 

کنندگان محدود به یک مدرسه، منطقه یا  مشارکت 
شود.   مصاحبه  زنان  و  مردان  از  و  نباشند  شهر 

  12شوندگان بدین شرح بود:  های کلی مصاحبهویژگی 
معلما از  و  نفر  مرد  آن   9ن  بودند.  نفر  زن  جوان  ها 
سال سن    46ها  ترین آن سال و مسن   28ترین معلم  

کننده در این  میانگین سنی معلمان شرکت   داشت.
  3نفر از معلمان متأهل و  18سال است.    35پژوهش 
اند. به لحاظ تحصیالت نیز  ها نیز مجرد بوده نفر آن

درک  نفر دارای م 7نفر دارای مدرک کارشناسی و    14
  5ی تدریس  کمترین سابقه کارشناسی ارشد بودند و  

 سال بود.  18ی تدریس نیز و بیشترین سابقه 

نمونه  اصول  رعایت  برای  مسیر  این  گیری در 
به شد  سعی  رفتنظری  از  صورت  پس  وبرگشتی 

انجام هر مصاحبه و تحلیل متن آن مجدداً به میدان  
تا   شود  رجوع  جدید  مصاحبه  اخذ  برای  تحقیق 

نظریهسویه  گوناگون  ابعاد  و  برای  ها  نهایی  ی 
تر شود. این فرایند تا زمانی  نویسندگان مقاله روشن 

مصاحبه  که  یافت  اطالعات  ادامه  فاقد  جدید  های 
جدید برای پیشبرد اهداف نظری تحقیق بودند. لذا  

های تکراری  ها زمانی حاصل شد که داده اشباع داده 
به دست می با  آمد.  در طول مصاحبه    21بنابراین، 

نفر از معلمان حاضر به تدریس در مدارس گوناگون  
تحلیل،  فرایند  شروع  برای  شد.  مصاحبه 

ضبط مصاحبه در  های  و  شد  تبدیل  متن  به  شده 
ی کدگذاری باز، محوری و گزینشی در  وسیلهادامه به

نظام  زنجیره فرآیندی  زمان مند،  و  بهوار  صورت  مند 
قرفت تحلیل  مورد  این  وبرگشتی  در  گرفت.  رار 

دقیق   توضیح  همچون  اخالقی  مالحظات  تحقیق، 
ها، عدم تخلف،  ی انتشار یافتهاهداف پژوهش، نحوه 

حفظ   شخصی،  حریم  رعایت  آگاهانه،  رضایت 
گمنامی و رازداری مورد مالحظه قرار گرفت. بنابراین،  
کامل   رضایت  که  شد  مصاحبه  کسانی  با  تنها 

از اسامی مستعار    داشتند. برای حفظ معیار گمنامی
استفاده شده و برای حفظ معیار رازداری از انتشار  

کنندگان جلوگیری شد.  اطالعات خصوصی مشارکت 
مشارکت به آسایش  و  راحتی  جهت  کنندگان عالوه 

االمکان در خارج از وقت  ها حتی زمان انجام مصاحبه
ها تنظیم شده و پایان مصاحبه نیز به خود  اداری آن 

واگ یافته پاسخگویان  اعتماد  قابلیت  شد.  های  ذار 
هایی چون مشارکت  کارگیری استراتژیپژوهش با به 

مدت، کنترل اعضا، بررسی همکاران و توصیف  طوالنی 
غنی صورت گرفت. تأیید پایایی تحقیق نیز با رعایت  

مصاحبه  نکات  و  کامل  اصول  ثبت  مطلوب،  ی 
پیاده  و  به رخدادها  گرفت.  انجام  آنان  عالوه  سازی 
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ها با  سازی مصاحبهی شد ثبت مصاحبه و پیاده سع
 ی زمانی زیاد از یکدیگر صورت نگیرد.  فاصله

 هایافته 4
خط  و  دقیق  بررسی  و  تحلیل  متن  بهبا  خط 

مقولهمصاحبه مفاهیم،  تحقیق،  فرعی،  های  های 
ی هسته در طی  های اصلی و در نهایت مقولهمقوله

ی و ارائه  پردازفرایندی جزئی، دقیق و طوالنی مفهوم 
نتیجه در  مقولهشدند.  فرایند،  این  هسته  ی  ی 

رسانه سواد  آموزش»برساخت    13از    محور« ای 
اصلی،  مقوله و  مقوله   23ی  فرعی  مفهوم    57ی 

)به  شد  مقاله  برساخته  حجم  محدودیت  علت 
آمده برای  دست های به مفاهیم حذف شدند(. یافته

شیوه  و  الگو  »چه  اصلی  سؤال  به    های پاسخگویی 
متوسطه  آموزش  سطح  در  یادگیری  و  تدریس 

آموزان را پشتیبانی و  ای دانش تواند سواد رسانه می
خط   بخش  دو  در  کند؟«  مدل  حمایت  و  داستان 

 پارادایمی ارائه خواهد شد. 

 

 ی پژوهش ی هسته فرایند استخراج مقوله  1  جدول 

 مقوله هسته مقوالت اصلی  مقوالت فرعی 
 آموزانهای جدید دانشرفع نیازمندی

های ها و نوآوری پذیرش افکار، خالقیت
 آموزان دانش

ای  برساخت سواد رسانه
 محور آموزش

 آموزانبسط نوآوری و خالقیت دانش

 آموزان های جنسیتی دانشتوجه به عالیق و تفاوت
 قالب واحد درسی آموزش سواد رسانه در 

 ای تدریس سواد رسانه
 ای در مدارس آموزش و تدریس سواد رسانه

 آموزانی دانشهای چهارگانهتقویت مهارت آموزانی دانشهای چهارگانهتقویت مهارت
محور در فضای  های مشارکتتشکیل کالس های مشارکتی تشکیل کالس

 هاکالستغییر فضای هندسی  هندسی جدید 

به کار گیری معلمین متخصص در سواد   پذیر گیری از معلمین متخصص و مسؤولیتبهره
 ایاستفاده از معلمین با سواد رسانه ای رسانه

گیری نگاه انتقادی و بازاندیشانه در شکل آموزش نگاه تحلیلی و انتقادی 
 آموزش مهارت زندگی در فضای رسانه آموزان دانش

 ای های آموزش سواد رسانهاستحکام زیرساخت
های گذاریبرابری و عدالت در سیاست
 های آموزشی/ فرهنگیگذاریسیاست آموزشی/ فرهنگی

 برابری و عدالت آموزشی

 روز آموزشهای بهاستفاده از روش روز آموزشهای بهاستفاده از روش

 دسترسی آزاد به اینترنت و رسانه  دسترسی آزاد به اینترنت و رسانه 

 ایهای آموزش رسانهروزرسانی محتوابه
سازی محتوای درسی با دانش نظری / همگام ای روزرسانی محتوای دروس سواد رسانهبه

 آموزان عملی دانش
گذاری بلندمدت بر  شناخت علمی و سرمایه ها گذاری بر روی رسانهشناخت و سرمایه

 های رسانهجانبهشناخت علمی و همه هارسانهروی 
 آموزانای دانشمسیردهی به زندگی شبکه آموزانای دانشمسیردهی به زندگی شبکه

 کنترل و نظارت گفتمانی بر فضای رسانه کنترل و نظارت گفتمانی بر فضای رسانه
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 خط داستان  4.1
براي ط   ي هانديفرا   بهتر  فهم   ي برا دست    ي شده  به 

  ي مقوالت اصل   قيتحق  ن يهسته، در ا   یآمدن مقوله
  ن،يهمچن.  اندشده   داده  ح يتوض  ستاندر قالب خط دا

آن    يبرا  است  شده  يسع از  کدام  هر  بهتر  درک 
پاسخگو  ک يمقوالت،   نظرات  از  قول    ذکر  انينقل 

 شود. 

 ای  تدریس سواد رسانه  4.2
افراد جامعه  ای در بین  ی سواد رسانه لمس و مزمزه 

دانش به برنامهخصوص  مستلزم  دقیق  آموزان  ریزی 
ای که با گنجاندن  درسی در این حوزه است. به گونه

رسانه برای  سواد  درسی  واحد  قالب  در  ای 
توان  آموزان و تدریس آن در مدارس، بهتر می دانش 

کنندگان ی عمل پوشاند. در نظر مشارکت بدان جامه 
یک   به  رسیدن  حاضر،  ایده پژوهش  برای  الگوی  آل 

رسانه دوره سواد  در  مستلزم  ای  ابتدا  متوسطه،  ی 
آموزان با ابعاد آن در قالب واحدهای  آشنایی دانش 

های ورود به مدرسه خواهد بود.  درسی در اولین سال 
عنوان معلم مطقع ابتدایی در این  ساله به   34امید  

می    یک   عنوان به  باید  ایرسانه  سواد»گوید:  رابطه 
  محتوای .  بشه  آغاز  مدارس  پایه  یدوره  از  درس

باشن    موجود های  واقعیت  براساس  بایستی  تولیدی
  به   سنتیهای  آموزش  از  انتقال   همچنین  و

مدرن رو در درون خودش داشته باشه؛    هایآموزش
آموز باید یاد بگیره که محتواهای جدید  چون دانش 

منِ  وتحلیل کنه و این در صورتی ممکنه که  رو تجزیه 
 معلم یادش بدم«. 

 کارگیری معلمان خبرهبه 4.3
به   مدارس  در  تربیت  و  تعلیم  و  آموزش  کیفیت 
را بر عهده   معلمانی بستگی دارد که مسؤولیت آن 
دارند. همچنین این مسؤولیت تابع سیستم آموزشی  

فعالیت  که  سازماندهی،  است  را  افراد  این  های 
و    کند. بنابراین، سیستم آموزش نظارت و هدایت می 

 
 

1 Rands & Gansemer-Topf 

تنها  پروش موظف است از معلمینی بهره بگیرد که نه 
ای خبره هستند؛ بلکه توانایی تولید  در سواد رسانه 

  42دهند. شیما  آموزان آموزش می محتوا را به دانش 
به مقطع  ساله  در  اجتماعی  علوم  دبیر  عنوان 

می  معلمان  مسؤولیت  به  اشاره  با  گوید:  متوسطه 
مسؤولیت  است  »بهتر   صورت به   ی پذیرموضوع 
  عنوان به   فقط   و   شود  دنبال   ایحرفه  و  ترجدی   خیلی

  اساتید   و   نشود   عبور   آن  از   مدارس  در   تکلیف  رفع
  به   را  مسؤولیت  این  زمینه  این  در  باسواد  و  دیدهدوره

  رسید  راه  از   که  کسی   هر  اینطور نباشد   بگیرند.   عهده
به    ایغیرحرفه   صورتبه   را   آموزش   خودش   برای 

 بگیرد«.  دست

محور در فضای  های مشارکت کالس 4.4
 هندسی جدید 

 خط شکستن آموزشی، فضاهای در تحول  ترینمهم
 تعامل برای فضا ایجاد و آموزاندانش  و معلم نگاه

است. با آموزاندانش  ً  منظور بدین یکدیگر   اساسا
 آموزاندانش  روحیات با مغایر خطی، هایردیف 

و  می شناخته )شهبازی  ؛  (8:  1394همکاران،  شود 
طور مطلوب به مباحث  آموزان به ی دانش چراکه همه 

نمی طرح  توجه  کالس  در  آن  شده  بر  عالوه  کنند. 
آموزان دانش   به  نیز  بصری  و  سمعی  ابزارهای  ترکیب

  و   مربی  به  را  خود  هایایده   و  تفکر  تا  دهدمی  اجازه
تاپ   خود  همساالن گانسمر  و  )راندز  دهند  ، 1نشان 

کالس   .(30:  2017 مبلمان  و  فضا  تغییر  ها،  لذا 
همچنین   و  تصویری  و  صوتی  ابزارهای  از  استفاده 

تک  از  معلمان  تدریس  روند  در  به  تغییر  گویی 
پیرامون موضوعات گوناگون و  مشارکت و گفت  وگو 

ای حاکم  توانند جزئی از الگوی سواد رسانه روز، می به
قع ابتدایی  عنوان معلم مطساله به   38باشد. حامد  

می  رابطه  این  نحوه گوید:  در  حتی  نظرم  ی  »به 
دانش  کالس نشستن  توی  یه  آموزان  خودش  ها 

اونم   نشستن  از  شکل  این  چون  اساسیه.  مشکل 
پشت سر هم یه جور فردگرایی پنهان توی خودش  
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مشارکتی  برای  بهتره  و  کالس داره  درس  شدن  های 
صندلی  همه  چیدمان  معلم  تا  کنن  عوض  رو  ها 

آموزان رو بهتر ببینه و اونا رو وادار به مشارکت  ش دان 
 ها کنه«.در بحث 

رسانی محتوای دروس سواد  روز به 4.5
 ای رسانه

ها و  طور مداوم از رسانه آموزان و نوجوانان به دانش 
استفاده  شبکه ارتباطی  و  اجتماعی  گوناگون  های 

ها،  ها، فیلمها همواره با افکار، اخبار، ایدهکنند. آنمی
سبک مستند غیرعلمی،  و  علمی  مطالب  های  ها، 

جهان  زندگی،  و  بینیجدید  اجتماعی  موضوعات  ها، 
خرده  برخورد  فرهنگسیاسی،  و...  تکنولوژی  ها، 

آموزان با این  ی مطلوب دانش کنند. برای مواجهه می
آن  توانایی  و  و  موضوعات  بررسی  منظور  به  ها 

این  تجزیه  در  واقعیت  لمس  و  مطالب  وتحلیل 
ها همواره الزم است سیستم آموزشی حاکم به  سانهر 

فضای   در  گوناگون  موضوعات  شدن  مطرح  موازات 
رسانه و  محتوا جامعه  اجتماعی،  دروس  های  های 

عنوان  ساله به   40مینا  روز کند.  ای را به سواد رسانه 
می  دخترانه  دبیرستان  نظرم  گوید:  مدیر  »به 

  که   است   اینای  رسانه   سواد   الزام درآموزش   ترین مهم
 تغییر  شوند،  تقویت  سال   هر  باید  آموزشی  محتواهای

و  توی  به   کنند  جدید  موضوعات  و  شوند  روزرسانی 
 کالس درس به بحث گذاشته بشوند«. 

ها و  پذیرش افکار، خالقیت  4.6
 آموزانهای دانش نوآوری 

آموزان در مواجهه با  در کنار هدایت مطلوب دانش 
ای در قالب  اد رسانهای و آموزش سوهای رسانهداده 

که   در نظر داشت  باید  الگوی مدون،  و  برنامه  یک 
توانند واجد خالقیت،  آموزان خود می هریک از دانش 

های  باشند. انعطات در روش   پردازی، و نوآوری ایده 
دانش  نوآوری  و  خالقیت  پذیرش  و  آموزان آموزشی 

تواند درک و شناخت  یکی از شرایطی است که می 
اواقعیت برای  های  رسانه  محیط  در  را  جتماعی 

به  دانش  باید  حیث  این  از  کند.  فراهم  آموزان 
سواد  دانش  کالس  از  بخشی  داد  اجازه  آموزان 

های مشارکتی خود مدیریت  ای را براساس ایده رسانه
گوید:  عنوان دبیر جغرافیا می ساله به   32کنند. میالد  

رو دانش   یروحیه  معلمین   که  مهمه  »خیلی   آموزان 
دانش  اون  نظرات  برای  حتی  و  احترام  بفهمند  آموز 

آموزم رفته بینم دانش قائل باشن. منِ معلم وقتی می 
برام   خیلی  آشنا شده  موضوعی  یه  با  اینترنت  توی 

می  بهش  و  در  جذابه  بقیه  با  بشینه  بیاد  که  گم 
ها درمورد این  موردش حرف بزنیم. یادمه یکی از بچه 

ها اون چیزی نیست که ما  واقعی کشور ی  که اندازه 
بینیم یه فیلمی دیده بود  ی جغرافیایی می روی نقشه

بشن   نزدیک  استوا  خط  به  هرچی  کشورها  که 
می اندازه کوچیک  به  شون  بیشتر  هرچه  و  شه 
اندازهقطب بشن  نزدیک  بزرگ ها  می شون  شه تر 

بدون این که مساحتشون تغییر کنه. من خیلی کیف  
د  وقتی  دانش کردم  با  یدم  جدید  چیز  یه  آموزم 

 خودش توی کالس آورده«. 

دسترسی آزاد به اینترنت و   4.7
 ها رسانه

آموزان بیش از آن  ای در میان دانش رشد سواد رسانه 
که به دنبال ترس و اجبار ایجاد شود، مولود فراهم  

رسانه  از  آسان  و  آزاد  استفاده  شرایط  و  آوردن  ها 
آموزان  ی به دانش اینترنت است. دادن استقالل نسب

همچنین   و  گوناگون  منابع  به  آسان  برای دسترسی 
شبکه نیاز وجود  جزو  قوی  و  پرسرعت  های  های 

آموزان برای برآورد صحیح  اساسی آنان است. دانش 
گونه سوی  بدون هر  رسانه  گیری و شناخت فضای 

بستر هر  از  خارج  بتوانند  کننده   باید  ای، محدود 
و سخت  فیلترینگ  به  یگیرهمچون  خانوادگی  های 

درک صحیح از محتواهای فضای رسانه برسند. عدم  
گیری ارتباطات، گسترش بدبینی و  امکان برای شکل 

پایین  به رسانهترس نسبت  های فیلترشده، سرعت 
به   آن محدود شدن  به دنبال  اطالعات و  تبادل  در 

رسانه  از  سری  نامطلوب یک  خاص،  هایی  های 
شکل فرایند  در  که  رسانه هستند  سواد  ای گیری 

می  ایجاد  زهرا  اخالل  می   29کنند.  گوید:  ساله 
آموزان دانش   که  قوی  خیلی  اینترنتی  ی»شبکه
شوند خیلی الزمه و اگه دائماً محدویت    وصل   بتوانند
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دانش  مسلماً  باشه  داشته  نمی وجود  تونن  آموزان 
 طور که باید پیشرفت کنن«.اون

ی  های چهارگانه مهارت  تقویت  4.8
 آموزان دانش 

باشند.  دانش  مکمل  مهارت  چهار  واجد  باید  آموزان 
خوب گوش دادن، خوب  اند از:  ها عبارتاین مهارت 

کردن.   بیان  خوب  و  کردن  پردازش  خوب  نوشتن، 
این   تقویت  صورت  در  حاکمه  آموزشی  سیستم 

تواند امیدوار باشد  آموزان می ها در بین دانش مهارت
ای را در  سواد رسانه تفکر سیستمی و به دنبال آن  

های  آموزان نهادینه کرده است. فعالیت درون دانش 
اطالعات،   دریافت  و  ورودی  شامل  سیستم  یک 
بازخورد   و  جدید  اطالعات  خروج  اطالعات،  پردازش 

شده است. همزمان با دسترسی و  اطالعات پردازش 
های موجود  ها و داده آموزان به رسانهی دانش مواجهه
شود.  ها فعال می سیستم پردازش اطالعات آن در آن،  

ی  وتحلیل اطالعات و ارائه دریافت، پردازش و تجزیه 
واقعیت  با  متناسب  تبیین  و  موجود  تفسیر  های 

ای  آموزان نشان از رشد سواد رسانه ی دانش وسیلهبه
که فاقد  ها دارد. سیستم آموزشی درصورتی در بین آن 

آموزان ند دانش تواآموزش تفکر سیستمی باشد نمی 
رسانه  سواد  با  حسین  را  کند.  آشنا  با    30ای  ساله 
به تجزیه  گوید:  ها می وتحلیل اطالعات رسانه اشاره 

  و   اجتماعی  نیات  و  اهداف  ممکنه با  ها»خب رسانه
  و   کنند   محتوا   تولید   درواقع  خود   و فرهنگی   اقتصادی

.  هستند  داستان  دیگر  آموزان طرفنوجوونا و دانش 
  تحلیل،  بتوانند  که  کنن  کسب  هایی مهارت   باید 

 ها«. پیام  بهنسبت   کنن  رمزگشایی  و  پردازش  تفسیر،

برابری و عدالت در اجرای   4.9
های آموزشی/  گذاری سیاست 
 فرهنگی 

می  نظر  به  حاضر  حال  که  در  عناصری  عمده  رسد 
توانند در کنار عوامل فردی و نهادی بر روی رشد  می

توسعه  رسانهو  سواد  تأثیی  بهای  داشته  ر  سزایی 
برنامه باشند عبارت  از  های کالن آموزشی و  ریزیاند 

این  گذاریسیاست آن.  با  مرتبط  فرهنگی  های 

هایی چون  ها از مسیرگذاریها و سیاست ریزی برنامه
ای، استفاده از  وجود برابری در آموزش سواد رسانه

های علمی برای آموزش، اجرای عادالنه  تمامی ظرفیت 
سواد  گذاریسیاست رشد  بر  و...  آموزشی  های 

می رسانه تأثیر  پاسخگویان  ای  نظر  بنابر  گذارند. 
رسیدن به یک سامان منظم آموزشی که ازطریق آن  

آموزان نهادینه کند جز  ای را برای دانش سواد رسانه 
ن  های کال گذاریازطریق برابری و عدالت در سیاست

امید   نیست.  ممکن  فرهنگی  و  ساله    36آموزشی 
معلمین  به نابرابر  توزیع  درمورد  تاریخ  دبیر  عنوان 

رسانه می باسواد    دیگر   چالش   یک»گوید:  ای 
  هم   نابرابری  این.  هست   نابرابر  هایآموزش

از   به  گرددبرمی  یا  دانش  اینکه  با  تخصص    و   افراد 
ایران  در    ایرسانه   سواد  تدریس  و  آموزش  برای

شه یا اگه هم بشه یه جایی یا استان  استفاده نمی 
ای اون افراد باسوادو داره و یه جایی  شهر و منطقه

خیلی این  و  نیست  اونا  از  خبری  که    اصالً  مهمه 
 محتوای آموزشی چطور و توسط کیا تدریس بشن«. 

گذاری بر  شناخت علمی و سرمایه 4.10
 ها روی رسانه 

شکل  رسانهبرای  سواد  وگیری  گذاری سرمایه   ای 
صورت علمی آن  بلندمدت بر روی آن در ابتدا باید به

ها مستلزم آگاهی  را شناخت. شناخت علمی رسانه
روش قدرت،  منابع  اهداف،  نفود از  پذیری،  های 

های مثبت رسانه در جامعه است.  مقبولیت و کارکرد 
شکل  برای  دلیل،  همین  سواد  به  الگوی  به  دهی 

دنبرسانه به  و  کالن  پرورش  ای  و  رشد  آن  ال 
رسانهدانش  سواد  با  ساکن  آموزانی  به  ابتدا  ای، 

سرمایه  و  علمی  روی  شناخت  بر  بلندمدت  گذاری 
ها الزم و ضروری است. در این صورت، در کنار  رسانه

کارکرد استفاده از  مطلوب  رسانه،  ی  گوناگون  های 
شمار آن برای  های بی توان با استفاده از ظرفیت می

فرهنگ  برنامهاهداف  اجتماعی  و  این  ی  کرد.  ریزی 
شناخت هم در سطح خرد و هم در سطح کالن باید  

تک صرفاً  و  شود  آن  سازماندهی  به  نباید  بُعدی 
ساله با اشاره به لزوم شناخت    45نگریست. مهدی  

  این   هراسیرسانه  دالیل   از   »یکی گوید:  ها می رسانه
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 ناشناخته  ما  برای  رسانه  جدیدهای  آوری فن   که  است
  نیستیم،  اشتولیدکننده  خودمون   ما  چون   و  هستند
  که   چیزی  هر   از   و  ترسیمها می ناشناخته  از   همیشه

  برای  ترسیممی   باشیم  نداشته  کافی   دانش  و  علم
  حوزه  این  در  تخصصی  و   علمی کافی  سواد  باید  همین
کنترلش    داشته و  هدایت  بتونیم  بهتر  تا  باشیم 
 کنیم«. 

روز در  های بهروش استفاده از   4.11
 آموزش

آموزان با فضای رسانه و اطالعات  برای آشنایی دانش 
ها با فضای حاکم  های فردی آن ای و تطابق نیاز رسانه

بر مدارس استفاده از محتویات تازه با روشی جدید  
از   امری واجد اهمیت است. دور شدن  در تدریس 

  هایی که صرفاً بر متن تکیه دارند، فضای سنتی کالس 
فضای   در  جدید  دیجیتالی  تجهیزات  از  استفاده 

بهره  آموزش  کالس،  مستند،  عکس،  فیلم،  از  گیری 
محتویات  مهارت با  مواجهه  در  علمی  و  فنی  های 
می رسانه باعث  و...  کالس  خارج  در  شود  ای 
گیری  آموزان مهارت و دانش کافی برای تصمیم دانش 

ع اعتماد،  داشته    تینیدرمورد  را  اطالعات  و صحت 
گوید:  عنوان دبیر ادبیات می ساله به   28باشند. مریم  

  حاضر   حال   در   باشد  محورمتن  فقط   نباید  »محتوا
ابعاد    یهمه   در  دیداری مثل فیلم و عکس  محتوای

  آموزش   در   را  اثر  بیشترین ...(    و  اقتصادی   اجتماعی،)
 .دارد«ای رسانه سواد آموزش خصوص به

ای  مسیردهی به زندگی شبکه 4.12
 آموزان دانش 

وتحليل  ی راهبردهايي که منجر به تجزيهبرای توسعه
آن رسانههاي  پيام  باب  در  بحث  و  مي اي  شود،  ها 

شبکه  زندگی  به  به مسیردهی  افراد  امری  ای  عنوان 
است.   مطرح   مناسبات ایشبکه  زندگیزیربنایی 

خانواده  افراد زندگی یعرصه  در را جدیدی  به هاو 
 یخردکننده یگردونه که جاییتا   است؛ آورده وجود

بازاندیشی  مجبور را شهروندان مدرنیته،  در به 
که  طوری به کنند؛می  هانگرش  و هاارزش از  بسیاری

نگرش   فراگیر و مکرر  رادیکال، بازاندیشی در 

)سلمان می  رخ شهروندان همکاران،  دهد  و  روغنی 
رسانه 1228:  1400 سواد  بازاندیشی،  این  در  ای (. 

شبکه به زندگی  فضای  در  عقالیی  نیروی  ای عنوان 
می  همراهی  را  به  افراد  مسیردهی  از  قبل  لذا  کند. 

شبکه  دانش زندگی  سیستمای  آموزشی    آموزان، 
ای  آموزان را مجهز به سواد رسانهحاکمه باید دانش 

ای و  تبع زندگی شبکه های منفی که بهکند تا پیامد 
خردکنندهگردونه  وی  به  مدرنیته  می ی  به  جود  آید 

  از   سری»یک گوید:  ساله می   46حداقل برسد. حمزه  
 (بازی)  گیم  فیلم،  دنبال   به  سنین  این  آموزان دردانش 

  و   هستند...    و   دوستیابی  مجازی،   فضای   سرگرمی،
  آینده،  تمام   و   زنندمی  شیرجه   اقیانوس   این   توی 

  شکل   دنیا  همین   براساس  هاآن   رفتارهای  باورها،
...    و   دوست   مادر،  پدر،  جای  رسانه  درواقع،   گیردمی

گیره و خب الزمه قبل از این که تمام دنیای اونا  می  را
ها بسازن و تعیین کنن قبلش بهشون یه  رو رسانه

 چیزایی یاد داده بشه«.

کنترل و نظارت گفتمانی بر فضای   4.13
 رسانه  

مدیرت به معمول  معنای    طور  به  رسانه  فضای  بر 
می  خوانده  باال  از  نظارت  و  به کنترل  اما  طور  شود. 

می  آن  معنای  فضای  ضمنی  به  و  یابد  تعدیل  تواند 
ایده  برخالف  که  گفتمانی  شود.  وارد  ای گفتمان 

می  کنترل  سازماندهی  است  معتقد  که  شود 
وسخت آرمان نظارت است، اما خود با تأکید  سفت 

به  ت های سیاسبر گفتمان را  گذارانه، فضای رسانه 
کند. تا کنترل و  تری کنترل و هدایت می نحو مطلوب 

آوا نظارتی را که با مفهوم فیلترینگ و محدودیت هم 
پردازی کرده و یادآور شود  شده است را دوباره مفهوم 

ترس براساس  هدایت  و  نظارت  کنترل،  آرمان    - که 
دعوت  محور  بر  بیشتر  بلکه  نیست؛    اختیار -اجبار 

یابد. به همین دلیل، پاسخگویان پژوهش  سازمان می 
های  ی و ضعف در کنترل کارکرد حاضر با اشاره به بی 

مدار  ای گفتمانمعمول، تأکید بر ایجاد فضای رسانه
به را  گفتمان  گفتمانی،  نظارت  و  کنترل  عنوان  و 

واقعیت  درک  برای  کارآمدتر  اجتماعی  راهبردی  های 
عنوان دبیر تاریخ  له به سا  35محمد کنند.  مطرح می 
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رسانه    کردن  مدیریت   ی حوزه  در   »ضعف گوید:  می
مهارت و  هست  افراد خیلی  هدایت   میدان  و   های 

 شناسیم«. نمی  را خوب عمل

گیری نگاه بازاندیشانه و  شکل  4.14
 آموزان انتقادی در میان دانش 

ای، ایجاد تفکر  یکی از ابعاد مهم آموزش سواد رسانه
حتی   و  نسبت انتقادی  و  بازاندیشانه  اطالعات  به 

های گوناگونی است که افراد در دنیای مجازی و  داده 
می  مواجه  آن  با  دانش رسانه  در  شوند.  آموزان 

ای در صورتی به رشد خواهند  ی سواد رسانهحیطه
که   کرد  خواهند  تجربه  را  واقعیت  مزمزه  و  رسید 
،  توانایی نقد و بازاندیشی در اخبار، اطالعات، تفکرات

را که در  ها و سبکها، شیوه بینیجهان  زندگی  های 
پلتفورم رسانه وبها،  شبکه سایت ها،  و  های  ها 

آن  با  می اجتماعی  مواجه  باشند. ها  داشته  شوند، 
الگوی سواد رسانه  با  برای ساخت یک  ای متناسب 

های اساسی  فرهنگ داخلی کشور ایران، یکی از قدم 
قرار دادن   اختیار  از در  به  های رسانهآزادایقبل  ای 

ها  آموزان، اطمینان از داشتن تفکر انتقادی آن دانش 
گیری یک الگوی  است. به همین علت، پس از شگل

ای رشد نگاه انتقادی  مناسب در آموزش سواد رسانه
پیامد  از  یکی  بازاندیشانه  قلمداد  و  آن  مثبت  های 

ابراهیم  می به   29شود.  عربی  ساله  دبیر  عنوان 
ای  رسانه   سواد  آموزش   برای   که   »محتواهایی :  گویدمی

به    که   باشد ای  گونه   به  باید  شود می   تهیه
کردن رو یاد    انتقاد   و   کردن  نقد   آموزان توانایی دانش 

تا هر چیزی که توی فضای مجازی می  را  بدن  بینن 
 باور نکنن و به همه چیز اون فضا با شک نگاه کنن«. 

مدل پارادایمی پژوهش: مزمزه   4.15
 واقعیت 

نشان  پارادایمی،  فرایند دهنده مدل  جریان  و  ی  ها 
داده  یک  سازماندهی  به  منتهی  که  است  هایی 

تمام کنش  شود. پدیدهی مرکزی می پدیده  و  ای که 
ی پژوهشی را به نمایش  نهیزمهای حاضر در واکنش 

علی،  می شرایط  قسمت  پنج  از  مدل،  این  گذارد. 
زمینه مداخلهشرایط  شرایط  و  ای،  راهبردها  گر، 

نیز   مدل  مرکز  در  است.  شده  تشکیل  پیامدها 
که فعالیتپدیده  دارد  قرار  ها حول محور  ی مرکزی 

هایی  ها و فعالیت گیرند. جریان فرایندآن شکل می 
نشان   است  افتاده  اتفاق  تحقیق  این  بستر  در  که 

« است.  مزمزه واقعیتی مرکزی » دهد که پدیده می
ا چیزی  آن  واقعیت  دانش مزمزه  که  و  ست  آموزان 

ی رسانه با آن  نوجوانان پس از باسواد شدن در حوزه 
و   شده  واقعیت  مواجه  حس  و  درک  های  توانایی 

هیچ  بدون  را  داشت.  موجود  خواهند  تحریفی  گونه 
داده  تحلیل  علی،  براساس  شرایط  تحقیق  های 

گر منجر به ایجاد مزمزه واقعیت  ای و مداخله زمینه
چیزی    طورکلی، آن شود. به ن می آموزادر بین دانش 
مشارکت  به که  آن  با  حاضر  پژوهش  طور  کنندگان 

عینی و ذهنی در طی زمان درک خواهند کرد لمس  
بود.واقعیت اجتماعی خواهد  بیان جزئی  های  تر به 

واقعیتدر  ارزشک  شناخت  اجتماعی،  و  های  ها 
در  هنجار  انسانی  اصیل  روابط  درک  فرهنگی،  های 

واقعی، رفتار   دنیای  بر  تأثیرگذار  عوامل  شناخت 
و مجاز، راست و دروغ،   بین حقیقت  تمایز  انسان، 

عنوان ابزاری برای نیل  ها به خوب و بد، تلقی رسانه 
ها، ها، درک مناسبات قدرت رسانه به اهداف انسان 

ی آن، عدم  کنندههای هدایت ها و نهاد شناخت گروه 
نهایت نداشتن  ای و در  مصرف صرف محتوای رسانه 

رسانه برابر  در  منفعل  و  موضع  درک  جز  چیزی  ها 
های اجتماعی را  های موجود در بسترمزمزه واقعیت

نمی  و  به ذهن متبادر  آگاهی  از  کند. درکی که پس 
نسبت  نحوه شناخت  گوناگون  به  ابعاد  و  کارکرد  ی 

بازاندیشانه رسانه تفکرات  توانایی  را  ها،  انتقادی  ی 
فراه افراد  ساده برای  بیان  به  کرد.  خواهد  تر، م 

های این تحقیق، رسالت نهایی آموزش  براساس یافته
رسانه  دانش سواد  برای  شناخت  ای  و  درک  آموزان 

های هدایت های اجتماعی و نیروی واقعیات در بستر
رسانه کننده به ی  گوناگون  ی  گونههای 

ها  ی آن است. این مدل براساس تبیین نشده تحریف 
یافته  پیش هو  که  جدول  ایی  در  و  شد  ارائه  تر 

در شکل شماره نیز ذکر شده،  ترسیم    1ی  مفهومی 
شده است. درواقع، جریان فرایندهایی که در بخش  
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می  را  است  شده  ارائه  داستان  به خط  صورت  توان 
 دید.   1ی تصویری در شکل شماره 

 

 
 مدل پارادایمی پژوهش  1  شکل 

 

برابری و عدالت در اجرای  .1
 های آموزشی/ فرهنگیگذاریسیاست

گذاری بر روی شناخت علمی و سرمایه -2
 هارسانه

 ای. تدریس سواد رسانه1

 کارگیری معلمان خبره. به2

 محور در فضای هندسی جدیدهای مشارکت. کالس3

 ایرسانی محتوای دروس سواد رسانهروز. به4

 شرایط علی

 مزمزه واقعیت

. مسیردهی به زندگی 2روز در آموزش های به. استفاده از روش1
 . کنترل و نظارت گفتمانی بر فضای رسانه3آموزان ای دانششبکه

های ها و نوآوری. پذیرش افکار، خالقیت1
 آموزاندانش

 ها. دسترسی آزاد به اینترنت و رسانه2

 آموزانی دانشچهارگانههای مهارت . تقویت3

گیری نگاه بازاندیشانه و انتقادی در بین شکل .1
 آموزاندانش

 ایشرایط زمینه

 ی مرکزیپدیده

 گرشرایط مداخله

 هاراهبرد

 پیامدها
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 گیریبحث و نتیجه 5
گیری های شکل ها و فرایندحاضر، زمینهدر پژوهش  
رسانه  دانش سواد  برای  متوسطه  ای  مقطع  آموزان 

ی هدف این پژوهش  مورد واکاوی قرار گرفت. جامعه
حوزه فعالین  و  می معلمان  بودند.  آموزش  توان  ی 

طی فرایند مقولههای  استخراج  برای  هسته  شده  ی 
رسانهیعنی   آموزش »برساخت سواد  با    را   محور«ای 

از یک طرح  بهترین شکل  وارهاستفاده  به  ی نظری 
نشان  طرح ممکن  این  در  پیکان داد.  از  های  واره 

پیکان یک  است.  شده  استفاده  دوسر  و  های  سر 
نشان یک  پیکان سر  و  علی  تأثیرات  دوسر  گر  های 

رفت نشان  و  متقابل  تأثیرات  است.  گر  وبرگشتی 
شود  مشاهده می   2ی  گونه که در شکل شمارههمان 

رسانه  برساخت سواد  عوامل  ای مجموعه برای  از  ای 
ی گذاری(، میانی )در زمینهی سیاست کالن )در حوزه

ی فردی( با  اجرایی؛ مدارس و کالس( و خرد )در حوزه 
دارند. اما قبل از این که این عوامل با    هم مشاکت

رسانه  سواد  برساخت  به  منجر  برای  یکدیگر  ای 
آموزان شوند، ابتدا باید تقدم هر کدام را یادآور  دانش 

آمده در پژوهش حاضر، دست شد. براساس نتایج به 
ای و مزمزه واقعیت نتیجه و بازخورد یک  سواد رسانه 

تما اجزای  فرایند سیستمی است؛ سیستمی که  می 
درون  جمله  از  برون آن  پردازش،  بازخورد  داد،  و  داد 

در  به و  بوده  ارتباط  در  یکدیگر  با  مستمر  صورت 
صورتی کارایی الزم را خواهد داشت که تمامی اجزای  

به  بهمثابهآن  ارگانیسم  یک  کار  ی  صحیح  صورت 
همان  لذا  برتاالنفی کنند.  ون  لودویگ  که   1گونه 

سیستم می مجگوید:  حال  موعهها  در  اجزای  از  ای 
ی خوب  (. الزمه33:  1369تعامل هستند )جاسبی،  

عمل کردن این سیستم، ابتدا ورود اطالعات، منابع و  
های خوب در بخش ابتدایی آن و سپس تعامل  ایده 

مطلوب اجزای سیستم است. پس اگر منابع خوب  
حاصل   هم  خوبی  نتایج  نشود،  تزریق  سیستم  به 

ای توان گفت سواد رسانه اس می آید. بر این اسنمی 

 
 

1 Ludwig von Bertalanffy 

ظهور  آموزش سیستمی  فرایند  این  طی  در  محور 
 خواهد کرد. 

قسمت همان   در  که  نظری (A) گونه   مدل 
می  مجموعه مشاهده  ساختاریی  شود  عوامل  از  ای 

درون به رسانه عنوان  تولید سواد  در سیستم  ای داد 
درون  این  دارند.  کالن  داد نقش  سطوح  ازطریق  ها 

شوند. براساس نتایج،  به سیستم وارد می مدیریتی  
رسانه به  افراد  آزاد  بدون  دسترسی  اینترنت  و  ها 

بیان  که  محدودیت،  است  اساسی  موضوع  این  گر 
شکل مطلوب    آموزشی حاکمه در صورتی به  سیستم

راهبرد  شود  پذیرفته  که  خواهد  سلبی  عمل  های 
با  نه تنها در سیستم آموزشی جایگاهی ندارد؛ بلکه 

ای ای جدید باید به حقوق رسانه ظهور شرایط رسانه 
گروه  طیفافراد،  و  و  ها  شود  توجه  فکری  های 

راهگشا   افراد  کنترل  برای  فیلترینگ  و  سانسور 
های مهم در سطح  داد نیست. بنابراین، یکی از درون

برای   رسانه  و  اینترنت  به  آزاد  لزوم دسترسی  کالن 
ارت گفتمانی در  افراد است. همراه با آن کنترل و نظ

به  رسانه  برخورد  فضای  در  اساسی  راهبرد  عنوان 
شود. راهبردی که با  ها مطرح میمداراگرانه با رسانه

اجبار راهبرد    - تکیه بر فضای گفتمانی به جای ترس 
می   -دعوت  اجرایی  را  با  اختیار  موضوعات  این  کند. 
( و تأکید  1400قاسمی )ی پژوهش مهربان و شاهنتیجه

ی سیاستگذاری  ای در حوزه د سواد رسانه آن بر رش
ها برابری و عدالت در اجرای  همسو است. در کنار آن 

شود  های آموزشی/ فرهنگی یادآور می گذاریسیاست
آموزان در سطح کشور بدون توجه  که تمامی دانش 

به پایگاه اجتماعی/ اقتصادی و موقعیت جغرافیایی  
نگی ازجمله  ها باید از منابع مختلف آموزشی فرهآن

درسی،   محتوای  منابع،  برابر  و  آسان  دسترسی 
حوزه  در  متخصص  رسانه معلمان  سواد  و...  ی  ای 

نتیجهبهره  با  همسو  یافته  این  شوند.  گیری مند 
)پژوهش  همکارن  و  چن  و  2018های  ساعی  و   )

 ( نظر  1400همکاران  به  است.  تحقیقاتشان  در   )
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برای برساخت سواد رسانهمی محور  ای آموزشرسد 
مهم ریزی برنامه از  یکی  به  باید  مدیریتی  ترین  های 
به درون  یعنی  سیستم  معلمین  دادهای  کارگیری 

حوزه در  باسواد  و  ویژه  متخصص  توجه  رسانه  ی 
انسانی   نیروی  از  بخشی  معلمان  باشد.  داشته 

گذاری بر  هستند که توانمندسازی، هدایت و سرمایه 
آن  چالش روی  از  یکی  در  ها  موجود  ی حوزه های 

ای را رفع خواهد کرد. این یافته  آموزش سواد رسانه
با نتیجه  ی تحقیقات شریفی و کرمی نامیوندی  نیز 

(1397( همکاران  و  محمودی  و  بر  1398(  مبنی   )
دانش  سرمایه به  توجه  و  معلمان  روی  بر  گذاری 
آنرسانه سرمایه ای  برای  است.  همسو  گذاری  ها 

ین برای کنترل و  ها و همچنبلندمدت بر روی رسانه 
ها و همسو ساختن اهداف کالن آموزشی  هدایت آن 

با پیشرفت  های مدام آن، ضروری است  و پرورشی 
رسانه  که  شود  زندگی  پذیرفته  از  بخشی  امروزه  ها 

روزانه افراد را ساماندهی کرده و ارتباطات افراد را در  
کنند. به همین دلیل، ابتدا باید  بطن خود تسهیل می 

روشپتانسیل  قدرت،  منابع  نفود ها،  پذیری،  های 
کارکرد  و  را  مقبولیت  جامعه  در  رسانه  مثبت  های 

شکل به برای  لذا  شناخت.  علمی  به  صورت  دهی 
رسانه  سواد  و  الگوی  رشد  آن  دنبال  به  و  کالن  ای 

دانش  رسانه پرورش  سواد  با  ابتدا  آموزانی  ای، 
سرمایه  و  علمی  روی  شناخت  بر  بلندمدت  گذاری 

ا الزم و ضروری است. در این صورت در کنار  هرسانه
کارکرد استفاده از  مطلوب  رسانه،  ی  گوناگون  های 

شمار آن برای  های بی توان با استفاده از ظرفیت می
برنامه اجتماعی  و  فرهنگی  این  اهداف  کرد.  ریزی 

شده همسو یا  کدام از تحقیقات مطرح یافته با هیچ 
ژوهش حاضر  ها نبوده و در بستر بستر پخالف آن 

 به دست آمده است.

 

 1مدل نظری پژوهش   2شکل  

 
 

 

شده در عوامل مطرح باید توجه داشت که ترتیب 1
د  ار های مختلف مدل نظری به معنای اولویت موقسمت

 ها نیست.ابتدایی آن
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به  کالن  در سطح  که  منبعی  درونداد  آخرین  عنوان 
رسانه آموزش  وارد می سیستم  به ای  روزرسانی  شود 

رسانه سواد  دروس  این  محتوای  است.  ای 
آموزان  های دانش ها با توجه به پیشرفت رسانی روزبه

در مقاطع مختلف تحصیلی قابل توجه است. برای  
آموزان با موضوعات مختلف  ی مطلوب دانش مواجهه

ها ها و به منظور توانمند ساختن آن موجود در رسانه 
وتحلیل مطالب و لمس واقعیت  برای بررسی و تجزیه

ها همواره الزم است سیستم آموزشی  در این رسانه 
مطرح شدن موضوعات گوناگون در  حاکم به موازات  

رسانه و  جامعه  محتوا فضای  اجتماعی،  های  های 
رسانه  سواد  بهدروس  را  به ای  کند.  روزرسانی  روز 

ی وسیلهای به محتواهای درسی، تدریس سواد رسانه 
خبره، سبک  معلمان  سنتی،  تغییر  تدریس  های 

کتاب تدوین  در  متخصصان  نظر  از  های  استفاده 
درس کمک  و  می درسی  بهی  و  تواند  منابع  عنوان 

می داد درون  قلمداد  مطلوبی  امکان  های  که  شوند 
رسانهشکل سواد  دانش گیری  میان  در  را  آموزان  ای 

با یافتهتسهیل می  نتیجه  این  های محمودی و  کند. 
( صالح 398همکاران   ،) ( همکاران  و  و  1398راد   )

  علت تأکید بر محتوا و ( به1393زاده و اصغرکیا ) تقی 
 ای همسو است. امکانات آموزش سواد رسانه

( نظری، Bدر قسمت  داده   ( مدل  در  پردازش  ها 
قسمت   این  است.  مشاهده  قابل  میانی  سطح 

انسانی،  به نیروی  محتوا،  منابع،  طورکلی 
سیاست ریزی برنامه محتوا ها،  و  به  ها  ورودی  های 

گیرند. این سطح میانی  سیستم مورد پردازش قرار می 
شود که  عام شامل مدرسه و کالس درس می طور به

های واردشده از سطح کالن را دریافت و پیاده  داده 
ی آن را به سطح بعد  کند تا بعد از پردازش، نتیجهمی

منتقل کند. مسیر ورودی اطالعات و منابع در وسط  
یک  پیکان  با  که  مدل  است  شده  داده  نشان  سر 

ستم بر  های مختلف سینمایانگر تأثیرات علی قسمت 
برای هدایت  های تحقیق،  یگدیگر است. طبق یافته

آموزان به مسیری که بتوان با استفاده از آن  دانش 
رسانه  وجود  دانش  الزام  چندین  کرد،  تقویت  را  ای 

الزامات در محیط مدرسه، کالس درس و   این  دارد. 
نمایان   را  و مربیان( خود  )معلمان  آموزشی  مجریان 

شکل می کالسکند.  مشارکت ه گیری  در  ای  محور 
دانش  به  جدید  هندسی  فرصت  فضای  آموزان 

آموزان نیز  دهد که عالوه بر تعامل با معلم، دانش می
ها  های گوناگون و محتوای آن به بحث پیرامون رسانه

کالس   هدایت  مسیر  تغییر  درواقع،  بپردازند. 
به وسیلهبه معلم،  افراد  ی  تمامی  مشارکت  سمت 

انجامد. این امر  بهتری می   حاضر در کالس به نتایج
به مهارت دانش های حل مسألههم  آموزان کمک  ی 

ویژگی  هم  کرد،  خودکار خواهد  چون  آمدی، هایی 
بیان  انعطاف توانایی  و  بیان  فن  بحث،  در  پذیری 

آن  برای  را  مختلف  مسائل  پیرامون  خود  ها  عقاید 
دانش فراهم می  با  معلم  تعامل  آموز کند. همچنین، 

ها را به فضایی دوستانه  تی کالس فضای خشک سن
آموزان به تغییر خواهد داد و مهربانی معلم با دانش 

می دانش  کمک  راحتآموزان  خود  کند  معلم  با  تر 
کالس  بنابراین،  کنند.  برقرار  های  ارتباط 

ابتدایی شکل مشارکت  از ملزومات  گیری محور یکی 
نتیجه  آموزان است. این  ای در بین دانش سواد رسانه 

(، دیتو و  2022های تحقیقات چو و همکاران ) با یافته
(، شریفی  1400(، انصاری و همکاران )2021همکاران ) 

 ( نامیوندی  کرمی  همکاران  1397و  و  خانیکی  و   )
دانش 1395) تعامل  بر  تأکید  خاطر  به  و (  آموزان 

ها همسو  معلمان و همچنین روابط مطلوب بین آن 
ت در کالس تا حدی  است. اما مطلوب بودن مشارک

سواد   که  است  کالسی  هندسی  فضای  به  وابسته 
شود. لذا  ای و دیگر دروس در آن تحصیل می رسانه

های سعمی و  تغییر مبلمان کالس و استفاده از ابزار 
بهتر   تعامل  به  منجر  دیجیتال  وسایل  و  بصری 

دانش دانش  به  و  شد  خواهد  معلم  با  آموز  آموزان 
رات خود را بروز دهند. این  دهد ایده و تفکاجازه می

نتیجه  با  نیز  و همکاران  یافته  تحقیقات شهبازی  ی 
 ( همسو است.  1395( و عظمتی و همکاران )1394)

ی مهم در آموزش  آمده، نکتهدست بنابر نتایج به 
رسانه  دورهسواد  شروع  مقاطع  ای،  از  آموزش  ی 
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رسانه  سواد  تدریس  درواقع،  است.  ای ابتدایی 
قرار  عنوان یکی  به باید مد نظر  آموزشی  الزامات  از 

واحد  و  شده  رسانه داده  سواد  درسی  فقط  های  ای 
متوسطه دوران  به  دانش مختص  نباشد،  ی  آموزان 

رسانه الزمه دانش  آموزشی  سواد  ای،  اولیه  های 
های ابتدایی تحصیل است. هرچند  ای در سال رسانه

باید در دبیرستان به تدریس سواد رسانه  صورت  ای 
کردن  پیشرفته عمل  بهتر  برای  اما  شود،  دنبال  تر 

رسانه ریزی برنامه دانش  آموزش  باید  های  ابتدا  ای 
گذاری آموزان سرمایهای بر روی دانش صورت پایه به

های پژوهش چو و همکاران  کرد. این نتیجه با یافته 
( به خاطر تأکید بر  1400( انصاری و همکاران ) 2022)

ای همسو است. در  رسانه  های تدریس سوادبرنامه
توان به استفاده از  ی فوق می شدهکنار موارد مطرح 

به روش سواد  های  آموزش  در  هم  آموزش  روز 
ای و هم دیگر مباحث درسی اشاره کرد. دور  رسانه

از فضای سنتی کالس  بر متن  شدن  هایی که صرفاً 
کتاب مبتنی هستند و استفاده از تجهیزات جدید در  

های درسی را پویا  های درس، فرایندمدارس و کالس 
را آسان  و  تر و یادگیری  تر خواهد کرد. تحلیل فیلم 

رسانه متون  از  استفاده  اخبار،  عکس،  تحلیل  ای، 
مستند  مقایسهتحلیل  رسانه ها،  محتوای  در  ی  ها 

آموزان  هایی هستند که برای دانش کالس درس روش 
هایی محسوب  شرطعنوان پیش مقطع متوسطه، به

تجزیه یم قدرت  ایجاد  باعث  که  وتحلیل شوند 
ها خواهد شد. این یافته  ای در بین آن اطالعات رسانه 

(  1398های علیقارداشی و همکاران ) با نتایج پژوهش 
( به خاطر تأکید  1397و شریفی و کرمی نامیوندی )

 های جدید یادگیری و یاددهی همسو است. بر راهبرد 

فاکتور  از  مدار یکی  در  که  دانش  هایی  به  س 
رساند مسیردهی به  آموزان یاری میای دانش رسانه

ها است. درواقع، ارتباط مدام با  ای آن زندگی شبکه 
دانش رسانه و  نوجوانان  مختلف،  با های  را  آموزان 

می  مواجه  ضدونقیض  اطالعات  از  که  انبوهی  کند 
ها شده  های آن شها و نگر باعث بازاندیشی در ارزش 

ر  جدیدی  افکار  آن و  به  می ا  القا  بنابراین،  ها  کند. 
برنامه باید  متولیان  و مربیان  آموزشی، معلمان  های 

با ارائه قبل از در اختیارگرفتن رویکرد  ی های سلبی، 
آموزان در اتخاذ روش  های ایجابی به دانش رویکردی 

رسانه  با  کنند.مواجهه  کمک  مختلف  برای    های 
 سیستم   آموزانای دانش مسیردهی به زندگی شبکه 

های منفی که  آموزشی حاکم باید در مواجهه با پیامد
گردونه زندگی شبکه گیدنز  آنتونی  تعبیر  به  و  ی  ای 

آموزان آورد، دانش ی مدرنیته به وجود می خردکننده 
ای کنند. مسیردهی به زندگی  را مجهز به سواد رسانه 

رویکرد شبکه محور  حول  جوانان  ایجابی  ای  های 
های  کدام از نتایج پژوهش یافته با هیچ چرخد. این  می

بستر   در  و  نبوده  متناقض  یا  همسو  شده  مطرح 
تحقیق حاضر به دست آمده است. در مسیر آموزش  

رسانه  از  سواد  کدام  هر  که  داشت  توجه  باید  ای 
و  دانش  نوآوری  خالقیت،  دارای  آموزان 

از  پردازی ایده  هایی هستند که در کالس درس باید 
های فوق به  که ویژگی طوریشود؛ به   ها استقبال آن

یابند و به دانش  آموزان  پویاترین شکل خود دست 
های  عنوان پل ها به اجازه دهند خود در فضای رسانه

حقیقت و مجاز عمل کرده و به تولید محتوا بپردازند.  
دانش  خالق  تفکر  و  پویایی  در  همچنین،  آموزان 

با داده  باعث شکل های رسانه مواجهه  ری دید  گیای 
ی  شود. این یافته با نتیجهها می منتقدانه در بین آن 

علت تأکید بر  ( به1398راد و همکاران ) تحقیق صالح 
آموزان همسو  پذیری و ابتکار دانش خالقیت، انعطاف

 است.  

سیستم   به  واردشده  اطالعات  پردازش  از  پس 
ارتقای سواد رسانه دانش آموزشی جهت  آموزان، ای 

( مدل نظری قابل  Cدر قسمت )  دازش ی این پر نتیجه
دو   شامل  سیستم  این  برآیند  است.  مشاهده 

مهارت برون  تقویت  ابتدا  بود.  خواهد  کلی  های  داد 
دانش چهارگانه  شکل ی  بعد  و  نگاه  آموزان  گیری 

دانش  در  بازاندیشانه  و  تقویت  انتقادی  آموزان. 
شامل خوب گوش دادن، خوب    های چهارگانه مهارت

کردن   بیان  خوب  و  کردن  پردازش  خوب  نوشتن، 
است. سیستم آموزشی حاکم در صورت تقویت این  

تواند امیدوار باشد  آموزان می ها در بین دانش مهارت
ای را در  تفکر سیستمی و به دنبال آن سواد رسانه 
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دانش  براساس  درون  است.  کرده  نهادینه  آموزان 
ه حاصله،  مواجهه نتایج  و  دسترسی  با  ی مزمان 

رسانهدانش  به  داده آموزان  و  آن  ها  در  موجود  های 
آن  اطالعات  پردازش  می سیستم  فعال  شود.  ها 

ی  تحلیل اطالعات و ارائه ودریافت، پردازش و تجزیه 
واقعیت  با  متناسب  تببین  و  موجود  تفسیر  های 

ای  آموزان نشان از رشد سواد رسانه ی دانش وسیلهبه
تامن ها دارد. لذا همان بین آن در   الیزابت    1گونه که 

عنوان یک  ای به توان از سواد رسانهدارد می بیان می 
گوناگون،   اطالعات  غربال  از  پس  که  کرد  یاد  فیلتر 

استفاده  داده  مورد  و  کرده  گزینش  را  مناسب  های 
دهد. این نتیجه در بستر پژوهش پیش رو  قرار می 

ب دومین  است.  آمده  دست  سیستم  رون به  داد 
رسانه  سواد  شکلآموزش  و  ای  انتقادی  نگاه  گیری 

دانش  بین  در  براساس  بازاندیشانه  است.  آموزان 
به  بروندست نتایج  این  کاردکرد  آمده  حاصل  داد 

صحیح و تعامل تمامی اجزای سیستم آموزشی است.  
های کالن و  گذاریطورکلی، پس از اجرای سیاستبه

گوناگون بر منابع و نیروی انسانی  های  گذاریسرمایه
ی عملکرد صحیح مراکز آموزشی  واسطهو همچنین به 

آموزش دانش  و  نگاه  آموزان، شکلدر هدایت  گیری 
رسانه با  مواجهه  در  بازاندیشانه  و  و    منتقدانه 

برون  می تلویزیون  بود.  خواهد  آن  نهایی  توان  داد 
نبال  ای را به د های انتقادی، سواد رسانه گفت مهارت 

ای  خواهد داشت؛ زیرا افراد در صورتی به سواد رسانه 
می  مهارت دست  آن  از  قبل  بتوانند  که  های  یابند 

روش  و  تجزیه انتقادی  کنند.  های  کسب  را  وتحلیل 
( مبنی  2022ی تحقیق گودست ) این نتیجه با یافته 

ای همسو  های انتقادی بر سواد رسانه بر تقدم مهارت 
( به خاطر تقدم  2021الزویی )   بوده و با نتایج پژوهش 

های انتقادی متناقض است.  ای بر مهارتسواد رسانه
گونه که در مدل نظری تحقیق قابل مشاهده  همان 

داد سیستم آموزش  داد، پردازش و بروناست درون 
ای عالوه بر این که بر یکدیگر تأثیر علی دارند،  رسانه

یگر خواهد  ای نیز بر یکد افزایانه تأثیرات متقابل و هم
 

 

 

منابع،   عوامل،  از  کدام  هر  که  معنا  این  به  داشت. 
سیاست برنامه و  موقعیت  گذاریها  مختلف،  های 

مختلف   جاهای  در  گرفتن  قرار  با  و  داشته  سیالی 
های  توانند یگدیگر را تفسیر مجدد کنند. این تأثیرمی

هم  و  پیکانمتقابل  با  باالی  افزایانه  در  دوسر  های 
داد  است. در نهایت، پس از برون مدل قابل مشاهده  

آموزان به نگاه منتقدانه و  نهایی و مجهز شدن دانش 
شد.   آن  کلی  بازخورد  منتظر  باید  بازاندیشانه 

نتیجه  سیستم  بازخورد،  غلط  یا  صحیح  عملکرد  ی 
بهاست رسانه طور .  سواد  آموزش  سیستم  ای کلی، 

مدل  (  Dبازخورد نهایی است که در قسمت )   2شامل  
صورت علی از تمامی  بل مشاهده است و بهنظری قا
می قسمت  تأثیر  مدل  بازخورد های  این  ها  پذیرد. 

محور و مزمزه واقعیت  ای آموزش شامل سواد رسانه
دهند.  طور همزمان خود را نشان می خواهد بود که به 

رسانه  آموزشسواد  صحیح    محور ای  عملکرد  بیانگر 
رسانه سواد  آموزش  براساس  سیستم  است.  ای 

رسانه نظریه سواد  تامن،  داوری ی  فیلتری  کننده ای 
ها و اطالعات باید از فیلتر به این معنا که پیام   .است

ای عبور کنند تا شکل موجه و معنادار به  سواد رسانه 
(. سیستم  129:  1400خود بگیرند )انصاری و همکاران،  

وزشی حاکم با تجهیز کردن منابع و اطالعات و با  آم
گذاری بلندمدت بر روی نیروی انسانی خود  سرمایه

داوری  فیلتر  رسانه یک  سواد  اسم  به  را کننده  ای 
می  داوری برساخت  فیلتر  این  به دهد.  کننده 

می دانش  کمک  از  آموزان  استفاده  با  که  کند 
با  مهارت مواجهه  و  مدرسه  درون  در  که  هایی 

اند، همزمان توانایی  های گوناگون کسب کرده سانهر 
تر تشخیص واقعیات را داشته باشند. به بیان ساده 

به که  اجتماعی  واقعیت  دانش  مزمزه  کاربرد  علت 
دهد، آرمان نهایی سیستم  ای خود را نشان می رسانه

ای خواهد بود. مزمزه واقعیت و  آموزش دانش رسانه 
صورت  حور نیز به مای آموزشبرساخت سواد رسانه 

افزایانه بر یکدیگر تأثیر دارند و  وبرگشتی و هم رفت
می هستند.  یکدیگر  ملزوم  و  گفت  الزم  توان 
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های جدید در ظاهر امر آنچه برای جامعه به  رسانه
تنها شبیه واقعیات نیستند؛ بلکه گذارد نه نمایش می 

هایی  ( فراواقعیت 1980فراتر از آن به تعبیر بودریار ) 
هستند   واقعیات  رونوشت  یا  کپی  که  هستند 

بیان231:  1396)سیدمن،   فراواقعیات  این  (.  گیر 
:  1390هستند که دیگر واقعیتی وجود ندارد )گیدنز،

صفحه 669 روی  بر  که  است  چیزی  آن  مهم  و  ی  ( 

شود. اما  ها به نمایش گذاشته می تلویزیون یا سایت 
ها  واقعیتبراساس نتایج تحقیق برای گذشتن از فرا

به حرکت  واقعیت و  درک  رسانهسوی  سواد  به  ،  ای 
واقعیت دانش  که  کرد  خواهد  کمک  های  آموزان 

لمس   و  درک  بهتر  گونه که هستند  آن  را  اجتماعی 
 کنند.

 

 فهرست منابع
  ، یانیکدِه   ی انیو ک  ی عل   ،ی روحان  رضا؛ یدعلیس  ، یافشان

(   ی شغل  یقدرتی ب  کاوش»(.  1398حامد 
  مسائل  یراهبرد  یهاپژوهش .  «پرستاران

 . 18-1(، 8) 3 ران،یا ی اجتماع

  ، زاده  وسف یو    فرهاد   ، یسراج   د؛یسع  ،یانصار
  و   ییچرا  ،یست یچ»(.  1400)  محمدرضا

 یدوره   در  یارسانه  سواد  آموزش   ی چگونگ 
و    یآورفن   ینامهفصل  .یی«ابتدا اطالعات 

 . 174- 127(، 4) 11 ،یتیارتباطات در علوم ترب

  یسنج از ین»(.  1393)  یعل   ا،یو اصغرک  عباس  زاده،ی تق
  .«در مدارس  یاآموزش سواد رسانه   یبرنامه

،  26  یشماره   ارتباطات،   -فرهنگ  مطالعات
80-103. 

  ی عموم  یهینظر   بر   ینقد»(.  1369عبدهللا، )  ،یجاسب
(،  1) 2  ت،یریمد  یپژوهش ندهیآ  .«هاستمیس

31-37 . 

 فاطمه   راد،ی و نور   دیوح  ،ینیحسشاه   ؛یهاد  ،یکیخان
  سواد   آموزش  یالگو  نییتب»(.  1395)

 ،رسانه  .«در نظام آموزش و پرورش  یارسانه
102 (27 ،)5-22 . 

محمد  دیس  ،کوکنده  ی و محمود  ه یدهقان شاد، حور
سواد    یبررس»(.  1390) آموزش  ضرورت 

نگاه    یارسانه از  نوجوانان  و  کودکان 
شهر   پرورش  و  آموزش  متخصصان 

 . 77-90(، 1) 7   ،یارسانه مطالعات .«تهران

،  یاسالم ،رضایدعلی، سیافشان   فاطمه؛  ، یروغنسلمان
نا   ی عل  ،یروحان   نیحس   شهناز  ،زادهب ی و 

  ی زندگ  یامدهایپ  و  هاکنندهل یتسه»(.  1400)
  یهینظر   کی  یارائه:  جوانان  یاشبکه

تحق .ی«انهیزم و    ی اجتماع   قاتیمطالعات 
 .  1235- 1205(، 4)10  ران،یا  در

دهزاد  نیحس  ،یجهرم  انیریبص  ؛منصور  ،یساع   ،و 
  یفرارو  موانع  ل یتحل»(.  1400)  نیرحسیام

  مدارس  در  یارسانه   سواد   آموزش  یتوسعه
  انیمجر  گذاران،استیس  منظر  از  رانیا

 .«رسانه  متخصصان  و  یارسانه   سواد
م رساا  یارشتهانیمطالعات  و   نهرتباطات 

4(14 ) 
. doi: 10.22034/jiscm.2021.140604 . 
 

  در  آرا  کشاکش(.  1396)  ونیاست   دمن،یس
  ، یلیجل  ی هاد  یترجمه  .یشناسجامعه
 . ین  نشر:  تهران

کرم  یدمهدیس  ، یفیشر سجاد    ، یوندینام  یو 
سواد    یبررس»(.  1397) آموزش  ابعاد 

  ت یترب  و  میدر نظام تعل  یو اطالعات   یارسانه
  ارتباطات،  و   نی د .  «کشور  ی عموم   و   یرسم
25(2  ،)111-140. 

عنا  ،یطهماسب   د؛یمج  ،یشهباز باغ  و    ت، یمهسا 
  ی داخل  یطراح  ریتأث»(.  1394)  هیسم
افزا  یآموزش  یهاطیمح   زان یم  شیبر 

کنفرانس    . «آموزاندانش   یریادگی
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تکنولوژ  یالمللنیب و  علم  در    ،یپژوهش 
 . 1  یدوره

  دهیوح  پور،یو عل  میمر  ،ی خانافضل   حانه؛ی ر  ،رادصالح 
  یمبتن  یآموزش  یبرنامه  یاثربخش »(.  1398)

رسانه سواد  م  یابر    تیخالق  زانی بر 
  یآورفن   ینامهفصل  .«آموزاندانش 

ترب علوم  در  ارتباطات  و    ،یتیاطالعات 
 . 171- 143،  35 یشماره

  هیسم  ،و پورباقر  نت یز  فر،ی نیام  درضا؛یحم  ،یعظمت
  مدارس  یی فضا  دمانیچ  یالگو»(.  1395)

  در   ی اسالم  مدارس  اصول   بر   ی مبتن  نی نو
- نقش جهان  .« افراد  یریادگی  یارتقا  یراستا

نظر فن  یمطالعات    ن ینو   یهایورآو 
 . 23-16(، 2)6 ،یشهرساز و یمعمار

و    لیخل  ،یغفار  ؛محمد  ،یفیس  ؛عزت  ،یقارداشیعل
سواد    یشناسمعرفت »(.  1398)   رضایعل  ا،یپو 

کانادا و ژاپن   یآموزش  یهادر نظام  یارسانه
الگوبه   یارسانه   سواد  یسازی بوم   یمنظور 
و    یآورفن   ینامهفصل   . «رانیا  در  اطالعات 

 .135- 115(، 2) 10  ،یتیارتباطات در علوم ترب

  ، ینینائ  یمحمد   محمدرضا؛  ،یسرمد  شهربانو؛   ،الفته
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