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Abstract 

Abstract: The main purpose of this study is to analyze the second high school media literacy 

book. This research is a kind of qualitative research and phenomenological method. 

Participants in this study were those who had the experience of a secondary school literacy 

textbook; This means that this book has either been taught or has been taught in this book. In 

order to perform sampling, theoretical sampling was used. This type of sampling is a 

purposeful sampling that continued until saturation and finally 16 people were selected as a 

sample. The research data collection tool was a semi-structured interview. In order to validate 

the data and results obtained from the research, after conducting the interview and 

implementing it, the data and their interpretation were provided to the participants in the 

research, so that they could confirm the accuracy of the data and its analysis. Data were 

analyzed based on content analysis: open, axial and selective coding. Findings of the research 

include 5 main themes which include "Change and transformation of the world", "Daily 

change and advancement of technology", "Specialized strengthening of people", "Creation 

and increase of literacy in transmitting and receiving messages in people", "Familiarity of 

people with digital life" have been obtained. 
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 چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه است. این پژوهش از انواع پژوهش های کیفی و به روش 
رسانه ای دوم پدیدارشناسی می باشد. مشارکت کنندگانی در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند که، تجربه ی برنامه درسی کتاب سواد 

متوسطه را داشته اند؛ بدین معنی که این کتاب را یا آموزش داده اند و یا تحت آموزش این کتاب بوده اند. میدان پژوهش شامل سه گروه 
شده معلمان، کارشناسان امور رسانه و دانش آموزان دوره متوسطه می باشند. به منظور انجام نمونه گیری ، از نمونه گیری نظری استفاده 

نفر به عنوان  81است که این نوع نمونه گیری نوعی نمونه گیری هدفمند است که تا زمان رسیدن به حالت اشباع ادامه یافت و در نهایت 
ه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش مصاحبه نیمه ساختار مند بود. و برای اعتبار بخشی به داده ها و نتایج به دست آمد

پژوهش بعد از انجام مصاحبه و پیاده سازی آن، داده ها و تفسیر از آنها در اختیار مشارکت کنندگان در پژوهش ، قرار گرفت تا آنان از 
 صحت داده ها و تحلیل از آن را تایید کنند. داده ها بر اساس تحلیل محتوا به گونه کدگذاری :کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه

تغییر و پیشرفت روزانه "،”تغییر و تحول دنیا"مضمون اصلی که شامل  2را گرفتند. یافته های تحقیق در برگیرنده ی و تحلیل ق
 .بدست آمده است"آشنایی افراد با زندگی دیجیتال "،"ایجاد و افزایش سواد انتقال و دریافت پیام در افراد"تقویت تخصصی افراد،"،"فناوری

 
 

 دوم متوسطه، سواد رسانه ای،  کتاب، تحلیل و بررسی واژگان کلیدی:
 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

گذر جهان از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی سبب شده است 
در گذشته سواد را  .یابد که شکل اطالعات و سطح سواد تغییر

توانایی خواندن نوشتن و حساب کردن می دانستند در حالی که 
در عصر حاضر با توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات تولید و 
توزیع اطالعات متنوع ظهور شبکه ها و پایگاه های اطالعاتی و 

ای مفهوم سواد تغییر یافته است باید اذعان نمود که  چند رسانه
هایی  های چاپی رسانه ای را با خواندن رسانه رسانهبسیاری سواد 

همچون فیلم و تلویزیون که در حیطه سواد بصری قرار دارند و 
ای یک  سواد کامپیوتری معادل می دانند، درحالی که سواد رسانه

کل بوده که این عوامل جزء اجزای سازنده آن محسوب می 
اً به معنی ای صرف باید توجه داشت که سواد رسانه. [8]شوند

خواندن نوشتن تشخیص خبر از مصاحبه یا گزارش از میزگرد و 
ای به دنبال تشخیص رابطه دانش و قدرت  . سواد رسانه ... نیست

و سپس رابطه قدرت و عدالت اجتماعی است به عبارت دیگر 
ای قدرت درک نحوه کار رسانه ها و معنی سازی در  سواد رسانه

 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=382174&_kw=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=48428&_kw=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=83500&_kw=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=363344&_kw=%D8%AF%D9%88%D9%85+%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87
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ای یک حس قوی تفکر  افزون بر این، سواد رسانه .[2]آنها است 
ای ما را برآورده سازد  انتقادی بوده که سعی دارد نیازهای رسانه

چرا که یکی از دالیل باال رفتن سطح آگاهی در تمامی اقشار 
جامعه برخورد هدفمند مخاطبان با رسانه است. این امر می تواند 

شارکت جویانه با از یک سو به ایجاد ارتباطات دوسویه و م
ها و از سوی دیگر به تقویت ساختار های دموکراتیک  رسانه

جامعه در راستای مباحث نفت و مشارکت فعاالنه در حوزه رسانه 
منجر شود. به همین دلیل آموزش مهارتهای الزم برای برقراری 
ارتباطی متفکران و آگاهانه با رسانه ها و در عین حال به وجود 

ای  های رسانه ق نقاد و تحلیلی به پیامآوردن نگاهی دقی
ای قابل طرح  )نوشتاری دیداری و شنیداری( در سواد رسانه

  .[3]است
ای توانایی  بر اساس تعریف کمیسیون اروپا نیز سواد رسانه

دسترسی به رسانه ها درک و ارزیابی انتقادی جنبه های مختلف 
گوناگون  و محتوای رسانه ها جهت خلق ارتباطات در زمینه های

تلویزیون رادیو "ها  ای مرتبط با تمامی رسانه میباشد سوادرسانه
های ارتباطی  های چاپی اینترنت و تمامی دیگر فناوری رسانه

 [0]است. "دیجیتال جدید
 

  بیان مسأله
با توجه به هجمه جنگ روانی و تحریکات رسانه ای دشمنان 

نوجوانان و جمهوری اسالمی جهت انحراف عقیدتی سیاسی 
جوانان ایرانی در رسانه های بیگانه، می توان از دو روش جهت 
حفظ و واکسینه کردن حداقلی دانش آموزان در نظام آموزشی 
مدارس بهره برد. روش اول رسانه حراسی و منع استفاده از 
رسانه ها که خود روشی غلط و غیر قابل کنترل است و روش 

لب مجموعه ای از دانش، دوم آموزش صحیح و کاربردی در قا
فعالیت و مهارت های تخصصی می باشد که تحت عنوان سواد 
رسانه ای مطرح میشود و تنها روش مناسب و عقالنی به حساب 
می آید که البته این آموزش باید به نحوی باشد که موجب 
استقبال دانش آموزان و معلمان گردد که در غیر این صورت، 

ه خود عامل تحریک کننده ای در آموزش نادرست در این حوز
 . جهت پیشبرد اهداف شوم دشمنان می باشد

در گذشته سواد را بیشتر توانایی خواندن،نوشتن و حساب کردن 
می دانستند، ولی در عصر حاضر با توسعه فناوری ارتباطات و 
اطالعات،تولید و توزیع اطالعات متنوع، ظهور شبکه ها، 

انه ای، مفهوم سواد تغییر پیدا پایگاههای اطالعاتی و چند رس
کرد.زندگی در جامعه ی اطالعاتی به سواد اطالعاتی یعنی 
مجموعه ای از توانایی ها و مهارت ها برای جستجو،ارزیابی و 

سواد رسانه »استفاده موثر از اطالعات نیاز دارد.بسیاری واژه ی 
را با خواندن رسانه های چاپی، رسانه هایی همچون فیلم و « ای

لویزیون که در حیطه ی سواد بصری هستند و سواد کامپیوتری ت
معادل می دانند، در حالی که سواد رسانه ای یک کل است که 

  .[2]این عوامل جزء اجزای سازنده ی آن محسوب می شوند
گفتنی است که در میان انواع مخاطبان رسانه، دانش آموزان 

به گونه ای که  بیشتر از همه تحت تاثیر رسانه ها قرار دارند،
جهان واقعی و روزمره با جهان رسانه ای برای آنها فرقی ندارد و 

 .[1]از این جهت با دیگر مخاطبان رسانه ها متفاوت هستند
مقطع متوسطه در میان دوره های تحصیلی به عنوان حلقه 
ارتباط بین مدرسه و جامعه از اهمیت باال و سرنوشت سازی 

ن این مقطع الزم است به سواد برخوردار است.دانش آموختگا
رسانه ای به عنوان مهارتی حیاتی  برای زندگی در عصر کنونی 
مجهز شوند، مهارتی که تسلط بر آن برای دانش آموزان این 

 [.7]مقطع بیش از سایر اقشار جامعه ضرورت دارد 
 8عبارت سواد رسانه ای اولین بار به وسیله مارشال مک لوهان

موضوع سواد رسانه ای  8۶74ه شد. از دهه استفاد 8۶12در سال 
در برخی از کشورهای امریکای التین و اروپایی مورد توجه قرار 

در کشور  8۶72گرفت. در اروپا آموزش سواد رسانه ای در سال 
ای در کانادا  وزش سواد رسانهمفنالند و دانمارک به اجرا درآمد آ

ز شد و پس با تشکیل انجمن سواد رسانه ای آغا 8۶71از سال 
از آن نیز مباحث سواد رسانه ای در قالب یک موضوع درسی به 

سازمان  8۶12های درسی انگلیسی اضافه شد و در سال  کتاب
یونسکو بیانیه ای در رابطه با آموزش سواد رسانه ای صادر کرد. 

کشور رسید که در حال حاضر با عنوان  8۶این بیانیه به امضای 
در نظام آموزشی ایران   است. یدا کردهبیانیه گرانوالد رسمیت پ

با برنامه درسی اختصاصی تفکر و سواد رسانه  83۶2از سال نیز 
ای پایه دهم به استناد مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش 

 ای به طور رسمی وارد نظام آموزشی شد.  آموزش سواد رسانه

 

 
 : انواع سواد از نظر یونسکو8شکل 

 
در دنیای امروز شاهد پیدایش اشکال فرا چاپی تولید توزیع و 

 ،[1]های الکترونیکی دیجیتال می باشیم  ای یا رسانه درک رسانه
بگونه ای که اطالعات در حجم و تنوع باورنکردنی به واسطه 

  .[۶]رسانه ها در دسترس همگان قرار گرفته است
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از فرستنده یا الزم به ذکر است رسانه به وسایل انتقال پیام 
تواند  شود و می فرستندگان به مخاطب یا مخاطبان گفته می

شامل روزنامه، کتاب، رادیو، تلویزیون، ماهواره، فناوری های 
  .[3]نوین ارتباطات و اطالعات و اینترنت و ... باشد

و به  [84]رسانه ها غالباً جایگاه بروز تحول در فرهنگ ها بوده
دادن و هوشیار سازی مخاطبان خود طور کلی به دنبال آگاهی 

 .باشندمی 

حال پژوهشگر در این پژوهش قصد دارد با پاسخگویی به 
ی دالیلی برای تدوین محتوای کتاب سواد رسانه ا سواالتی نظیر

، چگونگی تدوین  اهداف با توجه به تحوالت نوین فناوری
بررسی و تحلیل درسی، محتوای کتاب سواد رسانه ای به 

که چرا  کتاب محتوای کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه و 
سواد رسانه ای حاضر بین دانش آموزان و معلمان مورد استقبال 

  قرار نگرفته است؟
 روش پژوهش

 شده استفاده پدیدارشناسی روش از پژوهش حاضر  انجام برای

 تجربه محتوای به معطوف هاییدر پژوهش نیز روش است. این

 شود ومی است، استفاده عمل و تفکر ادراک، مستلزم که بشری

زیست  از به فهمی دستیابی برای را افراد مشترک ادراکات به
 چگونگی از روشنگری به و داده قرار بررسی مورد جهانشان

در  .[88]پردازدمی آنان عمل بر مشترک این ادراکات اثرگذاری
گیری هدفمند از نوع مالکی است. این پژوهش، روش نمونه

کنندگان در پژوهش حاضر، گروه معلمان، دانش آموزان  مشارکت
بودند. دلیل دوم متوسطه، متخصصان و کارشناسان رسانه 

ها در متن می باشد. برای  انتخاب این افراد، قرار داشتن آن
های عمیق و نیمه ساختاریافته  گردآوری اطالعات از مصاحبه

انتخاب مشارکت کنندگان مبتنی بر مالک ید.استفاده گرد
انتخاب بر اساس دارا بودن  الف(برخورداری از تخصص الزم، ب(

سابقه کار و فعالیت، د( عالقه مندی به شرکت در فرآیند 
مصاحبه بود. ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در 

 .ارائه شده است 8پژوهش در جدول 

 
 مشخصات مشارکت کنندگان در مصاحبه 8جدول 

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی جنسیت ردیف

 دانش آموز ریاضی فیزیک مرد 8

 مربی کارشناسی ارشد زن 2

 مربی کارشناسی ارشد مرد 3

 فعال رسانه ای کارشناسی ارشد مرد 0

 مربی کارشناسی ارشد مرد 2

 فعال رسانه ای لیسانس مرد 1

 مربی کارشناسی ارشد زن 7

 مربی کارشناسی ارشد مرد 1

 مربی کارشناسی ارشد مرد ۶

 فعال رسانه ای لیسانس مرد 84

 مربی کارشناسی ارشد زن 88

 مربی لیسانس زن 82

 مربی کارشناسی ارشد مرد 83

 مربی لیسانس زن 80

 دانش آموز علوم تجربی زن 82

 دانش آموز علوم انسانی مرد 81

 

 ها  روش تجزیه و تحلیل داده
های پژوهش پدیدارشناختی با استفاده از  برای تحلیل داده

ها  سازی افق های کدگذاری زنده و ارزشی به منظور یکسان روش
شده و توصیف ادغام استفاده خواهد شد، سپس کدها با یکدیگر 

بندی  کدها براساس قرابت مفهومی، خوشه شوند، درنهایت می

ها توصیف گردید.در این پژوهش پس  گردید و هرکدام از خوشه
از گردآوری اطالعات از طریق مصاحبه بر اساس روش تحلیل 
مضمون کد گذاری های اولیه و در نهایت کدهای انتخابی 

و سپس به صورت دستی پژوهشگر به تحلیل و  مشخص شدند
 ز مضامین پرداخته است.تفسیر هر کدام ا
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 ی و تجزیه و تحلیل داده ها:ریگ اندازهابزار 
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه نیمه 

که اهداف  طوری به دقیقه انجام گرفت 32تا 34بین  ساختاریافته
ها  در راستای انجام مصاحبهشد. و سؤاالت پژوهش را شامل می

معرفی خود و محرمانه بودن در همان ابتدا پژوهشگر پس از 
شوندگان اطالع داده شد که هدف از این  اطالعات، به مصاحبه

پژوهش شناسایی الگوهای تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با 
درس علوم تجربی دوره دوم ابتدایی است. سپس بر اساس 

های فردی انجام گرفت و در پایان  شده، مصاحبه سؤاالت تدوین
ان درخواست گردید، در مورد آنچه در مصاحبه شوندگ از مصاحبه

 گذشته است اگر نظر خاصی دارند مطرح نمایند.

ی استفاده شد.کدگذاری در سه کدگذاراز روش  ها دادهدر تحلیل 
این  در کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام پذیرفت. مرحله

ی ها بخشبه مناسب  کدهای ز،با اریکدگذ طی ابتدا هشوپژ
اختصاص یافت و مفاهیم شناسایی گردید.  ها هدادمختلف 

و ابعاد گوناگون  ها مقولهی کدگذاری محوری پیوند میان  مرحله
ی ها مؤلفهی انتخابی کدگذاری  مرحلهشناسایی شدند.در  ها آن

 مشابه در یک طبقه قرار گرفتند .
 

سوال اول پژوهش : به نظر شما با توجه به تحوالت 

ضرورتهایی برای به بروز رسانی نوین فناوری چه 

 محتوای رسانه ای وجود دارد؟

 
 : ضرورتهای بروز رسانی محتوای کتاب سواد رسانه ای با توجه به تحوالت نوین فناوری2جدول 

 کد گذاری انتخابی کد گذاری محوری کد گذاری باز                              

تغییر روش هر روز روش و سناریوی دشمن در -شدن سواد رسانه ای پیگیری و بروز
ضعیف کار کردن در بحث سواد -نو کردن مطالب -به کارگیری ابزار تغییر میکند 

درقرن اخیر از سواد رسانه ای ، به عنوان سواد جدید -هزینه میلیاردی غرب -رسانه 
ای اطمینان از حقایق در دنیای بر-الزام بر به روزرسانی محتوا وجود دارد-یاد می شود 

با پیشرفت روزافزون فناوری نیاز بشر به نحوه ی -رسانه ناچار به بروز رسانی هستیم 
برای استفاده ی  -استفاده از این فناوری هم دستخوش تغییر و پیشرفت می شود 

درست از هر ابزاری باید به دفترچه راهنمای محصول که در کنار آن ارائه می شود 
عه کرد، پس با پیشرفت فناوری ما نیز باید با چگونگی استفاده از این فناوری در مراج

به تناسب تحوالت محتوای رسانه ای  -راستای رسیدن به اهداف درست آشنا شویم 
ضرورت جدی الزمه -بروزرسانی و رفع نواقص و ارتقاء علمی و کیفی ضروری است 

صورت عدم بروز رسانی رسانه قابلیت  در -رسانه مطابقت با فن آوری های جدید است
موثرترین عنصر دهکده جهانی رسانه میتواند  در کوتاهترین  -خود را از دست می دهد

رسانه امروز ارباب -زمان ممکن باعث بروز یک بحران یا جمع کردن یک اتفاق شود.
 حلقه های جهان بهم پیوسته ماست

*تغییر عملکرد دشمن در به 
 کارگیری ابزار

 ایه گذاری غرب بر رسانه*سرم
*تبدیل شدن سواد رسانه ای به 

 سواد جدید 
*اطالع یافتن از حقایق دنیای 

 رسانه
 *پیشرفت روز افزون فناوری 
*رسیدن به نتیجه مطلوب و 

 عقب نیفتادن از دنیا
 *ازدست ندادن قابلیت

*ارتباط دنیا با یکدیگر به وسیله 
 رسانه

 تغییر و تحول در دنیا
 
 
 
 
 برقراری ارتباط 
 
 
 
تغییر و پیشرفت روزانه  

 فناوری
 

 

ضرورتهای بروز رسانی محتوای کتاب سواد رسانه 

 ای با توجه به تحوالت نوین فناوری

کارشناسان حوزه رسانه ، معلمان و دانش آموزان  از مصاحبه با
 بحث دوره دوم متوسطه این نتایج حاصل می شود که اوال باید

 و پیگیری جدیت با با توجه به تغییرات روزانه اش   رسانه سواد
 جدید سواد عنوان به ، ای رسانه سواد از اخیر ، درقرن شود بروز
را به همراه  محتوا روزرسانی به بر الزام پس این امر شود می یاد

 بروز به ناچار رسانه دنیای در حقایق از اطمینان داردکه برای
 ی نحوه به بشر نیاز فناوری روزافزون پیشرفت باهستیم.  رسانی

 شود می پیشرفت و تغییر دستخوش هم فناوری این از استفاده
 راستای در فناوری این از استفاده چگونگی با باید نیز بنابراین ما

 رسانه محتوای شویم. تحوالت آشنا درست اهداف به رسیدن
 ضروری کیفی و علمی ارتقاء و نواقص رفع و بروزرسانی ای،

 رسانه داشت. امروزه نخواهد مطلوب نتیجه نه گر و است
 کوتاهترین در میتواند که است جهانی دهکده عنصر موثرترین

 اتفاق یک کردن جمع یا بحران یک بروز باعث ممکن زمان
 اظهارات مصاحبه شوندگان در این زمینه:.شود

برای استفاده ی درست از هر ابزاری باید به دفترچه راهنمای  »
محصول که در کنار آن ارائه می شود مراجعه کرد، پس با 
پیشرفت فناوری ما نیز باید با چگونگی استفاده از این فناوری در 

 (82کد شماره «.)راستای رسیدن به اهداف درست آشنا شویم
وزرسانی و رفع نواقص به تناسب تحوالت محتوای رسانه ای بر»

و ارتقاء علمی و کیفی ضروری است و گر نه نتیجه مطلوب 
 (83کد شماره«.)نخواهد داشت

ضرورت جدی الزمه رسانه مطابقت با فن آوری های جدید است 
 (7کد شماره«)و گرنه قابلیت خود را از دست می دهد
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از اون جایی که همیشه تو کار رسانه ای تقریبا ضعیف کار 
و غرب میلیارد ها دالر هزینه کرده این ضرورت تقریبا به کردیم 

 (3کد شماره«)حداکثر  نیاز خودش رسیده

درقرن اخیر از سواد رسانه ای ، به عنوان سواد جدید یاد می شود 
 (8کد شماره«)پس الزام بر به روزرسانی محتوا وجود دارد

رسانی برای اطمینان از حقایق در دنیای رسانه ناچار به بروز 
 (۶کد شماره«)هستیم

 

 
 های بروز رسانی محتوای کتاب سواد رسانه ای با توجه به تحوالت نوین فناوری : ضرورت2شکل

 

سوال دوم پژوهش: به نظر شما اموزش کتاب رسانه 

ای با توجه به تحوالت نوین فناوری به چه بسترها و 

 امکاناتی نیازمند است؟
 

 : بسترها و امکانات مورد نیازآموزش کتاب سواد رسانه ای با توجه به تحوالت نوین فناوری3جدول 

 کد گذاری انتخابی کد گذاری محوری کد گذاری باز

 متخصص و اگاه به فضای مجازی مربی باشه
استفاده -بودن مطالب برای دانش آموزان  قابل فهم-به روز بودن محتوایات کتاب 

 بیان جذاب-از به روزترین مقاالت در این رابطه 
دسترسی درست و آگاهانه آحاد دانش آموزان و -استفاده از اطالعات و اخبار به روز
آشنایی  همه افراد جامعه با این ابزارها نحوه -مردم به ابزار و امکانات فناورانه 

قطعا بستر فضای مجازی و -وری از آن ها را آموزش ببینندصحیح استفاده و بهره 
فضاهای مختلف در اینترنت میتواند بسترهای مناسبی برای آموزش سواد رسانه ای 

باید عالوه بر متخصصان این حوزه ، با -فیلم و پاورپوینت های جذاب -باشد
 مشارکت همه افراد-نوجوانان و والدین آن ها بیشتر مشورت شود

طالب و محتوا در قالب یک برنامه اینترنتی جذاب با اجرا و کارشناسی افراد اجرای م
 تعامل با آموزش و پرورش-توانا و خاکستری پسند

 آگاهی افراد از نیاز به آموزش -شبکه ی محله ای 
معرفی اللزامات  سواد رسانه ای ارتباط بیشتر با مخاطب با آوردن مثال های واضح 

نیازمند -محتوای تصویری و ویدیویی بیشتر-جذاب تر فضای -تر و کاربردی تر
 فضای عملی تر و فرد متخصص

 نیاز به معلم آگاه و متخصص
 بیان مفاهیم به زبان ساده

 استفاده از اطالعت جدید و نو
 دوره های دانش افزایی برای همه افراد

 
بستر سخت افزاری)دوربین وفضای 

 اینترنت...(
 بهره گیری از فضای شهودی

 رت و ارتباط با والدینمشو
 بهره گیری از افراد توانا و اگاه

 تعامل و همکاری با آموزش و پرورش
 ایجاد انگیزه 

 بهره جستن از فضاهای جذاب و عملی تر
 

تقویت تخصصی 
 افراد

 
 
 
 
 

بهره جستن  از 
فضاهای شهودی 

 وسخت افزاری

 

کتاب سواد رسانه بسترها و امکانات مورد نیازآموزش 

 ای با توجه به تحوالت نوین فناوری

از نتایج اظهارات مصاحبه شوندگان چنین استنباط می گردد که 
در وهله ی اول معلم و مربی این درس باید یک فرد متخصص 
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دسترسی درست و  و آگاه به فضای سواد رسانه باشد.همچنین
آگاهانه آحاد دانش آموزان و مردم به ابزار و امکانات فناورانه 
است تا ضمن آشنایی با این ابزارها نحوه صحیح استفاده و بهره 

در مرتبه بعدی استفاده از ابزارها  وری از آن ها را آموزش ببینند.
 فیلم و پاورپوینت های جذاب و امکانات سخت افزاری از جمله

ی مطالب و محتوا در قالب یک برنامه اینترنتی جذاب با اجرا،
اجرا و کارشناسی افراد توانا و همچنین برگزاری کارگاههای 
عملی برای دانش آموزان می باشد. قطعا بستر فضای مجازی و 
فضاهای مختلف در اینترنت میتواند بسترهای مناسبی برای 

دگان در این آموزش سواد رسانه ای باشد. اظهارات مصاحبه شون
 زمینه: 

اول باید دبیر این درس یک فرد متخصص و اگاه به فضای »
سال  2مجازی باشه دوم باید کتاب به روز باشه نه بحث های 

قبل رو مطرح کنه سوم باید به زبان فهم دانش اموزی باشه و 
 (84کد شماره«)وقت درسی هم بهش اختصاص پیدا کنه

دسترسی درست و آگاهانه اولین موضوعی که به ذهن می رسد »
آحاد دانش آموزان و مردم به ابزار و امکانات فناورانه است تا 
ضمن آشنایی با این ابزارها نحوه صحیح استفاده و بهره وری از 

 (2کد شماره«)آن ها را آموزش ببینند.
قطعا بستر فضای مجازی و فضاهای مختلف در اینترنت »

« سواد رسانه ای باشدمیتواند بسترهای مناسبی برای آموزش 
 (2)کد شماره

 (0)کد شماره« فیلم و پاورپوینت های جذاب

اجرای مطالب و محتوا در قالب یک برنامه اینترنتی جذاب با »
 (88کد شماره« ) اجرا و کارشناسی افراد توانا و خاکستری پسند

اموزشی که از این کتاب دیدم در کالس خود بنده ان طور که »
د فضای عملی تر و فرد متخصص اینکار بود نه باید نبود نیازمن

  (.81)کد شماره« دبیری که تخصص ادبیات دارد

 

 
 بسترها و امکانات مورد نیازآموزش کتاب سواد رسانه ای با توجه به تحوالت نوین فناوری: 3 شکل

 

سواد رسانه سوال سوم پژوهش: اهداف درسی کتاب 

ای با توجه به تحوالت نوین فناوری چگونه باید 

 باشد؟
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 اهداف درسی کتاب سواد رسانه ای با توجه به تحوالت نوین فناوری :0جدول 

 کد گذاری انتخابی کد گذاری محوری کد گذاری باز

افزایش سواد رسانه ای برای عموم مردم بیا ن اهداف به زبان ساده و قابل  
-ایمان پیدا کردن واقعی دانش اموز به جنگ نرم و اهمیت ان -فهم باشد

سعی در تاثیر گذاری روی -اقنای دانش اموز درباره سیاست های کثیف غربی
م شناخت دو-واشکافی اخبار دروغ از غلط یا شایعات  -تفکر دانش اموزان

ایجاد تفکرانتقادی در -ارام سازی فضا رسانه -فعالیت دشمن تو این فضا 
-ارتباط مستقیم فناوری با فرهنگ جامعه -توانایی تشخیص دانش اموز

فراهم کردن  -طراحی اهداف  به گونه متناسب با آموزه ها و باورهای دینی 
انسان ها در -زمینه برای استفاده هرچه بیشتر از فناوری برای رشد و تعالی 

بیان معایب و مزایا و نحوه استفاده صحیح و کاربردی از -زمینه های مختلف 
آگاهی سازی -مخاطب شناسی، تولید محتوای اثرگذار، انتشار محتوا-این ابزار

 های غلط در مخاطب در بستر مناسب و بدور از ایجاد ذهنیت 
 و بد جلوه دادن تمامی ابزار ،  فیلم ها ،  گیم ها 

آموزش مسائل مهم رسانه و فضای مجازی را -منطبق بودن با نیازهای بومی 
اهداف -در قالب ساده به نوجوانان افزایش قدرت تحلیل محتوا های رسانه

ادانه سطح باالی تدریس سواد رسانه، رساندن مخاطب به تفکر خالق و نق
 توان تولید محتوا -شناخت فنون اقناع 

 آموزش به صورت عملی و کارگاهی 

 افزایش سواد رسانه ای
 توانایی درک و تشخیص موضوعات
 ایجاد تفکر انتقادی در دانش آموزان
استفاده ازفناوری برای رشد و تعالی 

 انسان ها
نحوه استفاده درست از ابزارهای 

 جدید
 مخاطبانتوجه به ویژگی های 

 آگاهی بخشی
 توجه به نیازها

 افزایش قدرت تحلیل
 رساندن مخاطب به تفکر خالق

 
 
 
 
 

ایجاد و افزایش سواد انتقال 
 ودریافت پیام در افراد

 
 
 
 
 
 
 

 آشنایی افراد با زندگی دیجیتال

 

چگونگی اهداف درسی کتاب سواد رسانه ای با توجه 

 فناوریبه تحوالت نوین 
براساس نتایجی که از مصاحبه با مشارکت کنندگان بدست آمده 

فناوری همچون شمشیر دولبه ای است  است در بخش اهداف 
که در صورت استفاده نادرست از آن می تواند خسارات جبران 
ناپذیری را به فرد و جامعه وارد سازد. خصوصا که این ابزار از 

فرهنگ جامعه دارد. پس  مقوالتی است که ارتباط مستقیم با
اهداف باید به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شوند که متناسب 
با آموزه ها و باورهای دینی، زمینه را برای استفاده هرچه بیشتر 
از فناوری برای رشد و تعالی انسان ها در زمینه های مختلف را 
فراهم آورد. هدف ها باید برای عموم مردم و با زبان ساده و 

بل فهم باشد. تفکرانتقادی در دانش اموزان را به همراه داشته قا
باشد . منطبق با نیازهای بومی باشد و سعی کند مسائل مهم 
رسانه و فضای مجازی را در قالب ساده به نوجوانان آموزش 

ا قدرت تحلیل محتوا های رسانه ها را در افراد افزایش  دهد.
تدریس سواد رسانه، دهد و از همه مهم تراهداف سطح باالی 

رساندن مخاطب به تفکر خالق و نقادانه و شناخت فنون اقناع و 
در نهایت توان تولید محتوا است . شرکت کنندگان در مصاحبه 

 اظهار داشتند:
هدف باید افزایش سواد رسانه ای برای عموم مردم و با زبان »

 (.83کدشماره«)ساده و قابل فهم باشد

رین هدف باید واشکافی اخبار دروغ از به نظرم اولین و مهم ت»
غلط یا شایعات باشه برای این که بیشترین ضربه از همین زود 
باوری زده میشه....و دوم شناخت فعالیت دشمن تو این فضا )که 
چطوری خبر میده ، چطوری تیتر میزنه و.....(در کل دشمن 

 (.2کدشماره«)شناسی سوم ارام سازی فضا رسانه

 «قادی در دانش اموز و توانایی تشخیصایجاد تفکرانت»
 (7)کدشماره

منطبق با نیازهای بومی باشد و سعی کند مسائل مهم رسانه و »
کد «)فضای مجازی را در قالب ساده به نوجوانان آموزش دهد

 (2شماره

 (۶)کد شماره «افزایش قدرت تحلیل محتوا های رسانه
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 اهداف درسی کتاب سواد رسانه ای با توجه به تحوالت نوین فناوریچگونگی  :0 شکل

 

سوال چهارم پژوهش: به اعتقاد شما محتوای کتاب 

سواد رسانه ای با توجه به تحوالت نوین فناوری 

 چگونه باید باشد؟
 

 محتوای کتاب سواد رسانه با توجه به تحوالت نوین فناوری  :2جدول 

 کد گذاری انتخابی کد گذاری محوری کد گذاری باز

قوی بودن تحلیلها به دلیل عدم -به روز و قابل لمس بودن -جذاب و ساده 
به روز/کاربردی/جذاب/جامع و -شک و شبهه ای در ذهن مخاطب -وجود
-یجاد فضای جذاب برای مخاطبا-جلوگیری از شیوع شبهات  -کامل

محتوای این کتاب باید بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و کاربرد محور 
بودن کتاب  به منزله ی یک میدان -نپرداختن به مسائل تئوریک -باشد

تمرین حضور در عرصه فناوری و رسانه باشد تا شخص با مطالعه و 
ابزار فناوری و رسانه بکارگیری راهکار های آن بتواند بصورت صحیح از 

قابل لمس تر بودن برای -درصد 72تاثیر ویدیو بیش از -استفاده بکند
بررسی ابزار های جنگ نرم -آگاه کننده بودن -مخاطب  و با زبانی نرم تر

 همه جانبه نگری محتوا-که شامل ماهواره شبکه اجتماعی 

شود علم روز دنیا وقتی با دانش داخلی بومی -آموزش بهصورت عملی
 تلفیق دروس-میتوان نتایج خوبی از آن برداشت نمود

 جذاب و ساده
 به روز بودن محتوا

 جامع و کامل بودن محتوا
 کاربردی بودن محتوا

 استفاده از فیلم و تصویر
 ملموس بودن محتوا با زندگی واقعی

 آگاه بخش بودن
 تک بودی نبودن و همه جانبه نگر بودن محتوا

 آموزش عملی 
 از علم دنیا و تلفیق با دانش داخلیبهره گیری 

تلفیق دروس و بهره گیری  بیشتراز سواد رسانه 
 ای

تولید محتوای هنری و 
 زیبایی شناختی

 

محتوای کتاب سواد رسانه با توجه به تحوالت نوین 

 فناوری
محتوا باید به از نتایج بدست آمده از اظهارات مصاحبه شوندگان 

قابل لمس  و جذاب باشد ، تحلیل ها باید به  مقداری روز و 
. محتوا قوی باشه که شک و شبهه ای در ذهن مخاطب نماند

باید کاربردی باشد و نباید صرفا به مسائل تئوری پرداخته 
شود.همچنین از مثال هایی که  استفاده می شود باید کامال به 

قرار نماید.می روز بوده تا مخاطب بتواند با محتویات ارتباط بر
توان در کنار مطالب کتاب از فیلم ها و انیمیشن ها بهره جست. 

در تدوین محتوا می توان با بهره گیری از علم روز دنیا و دانش 
 داخلی می توان محتوای متناسب با ویژگی های دانش آموزان

تدوین نمود.همچنین در تدوین محتوا سایر دروس مثال ادبیات و 
ن با تلفیق آنها با تکنولوژی به نتایج مطلوبی دینی و... میتوا

 دست یافت. مصاحبه شوندگان در این زمینه اظهار نظر داشتند:

محتوای این کتاب باید بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و »
کاربرد محور باشد و صرفا به مسائل تئوریک نپردازد. در واقع 

عرصه کتاب باید به منزله ی یک میدان تمرین حضور در 
فناوری و رسانه باشد تا شخص با مطالعه و بکارگیری راهکار 
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های آن بتواند بصورت صحیح از ابزار فناوری و رسانه استفاده 
 (8کد شماره«)بکند

درصد اثرگذاری داره و 72تحقیقات نشون داده ویدیو بیش از »
کد «)با اختالف زیاد از صوت و کتاب و پی دی اف و مقاله باالتر

 (0شماره

 شماره )کد «قابل لمس تر برای مخاطب باشه و با زبانی نرم تر»
82) 

آگاه کننده باشه و ابزار های جنگ نرم که شامل ماهواره شبکه »
 (1کدشماره«)اجتماعی هست رو کامال برسی کنه

محتوا باید ابعاد مختلف را در برگیرد و نباید تک بعدی به »
ه و دنیای پیرامون در مسائل نگاه کند در واقع باید واقعیت جامع

 (82کدشماره«)قالب امروزی اما همه فهم بیان کند

تا کتابی که در سال بچه ها توی مدرسه  81،8۶از حدود »
میخونن یه دونه کتاب عربی و یه کتاب دین و زندگی هست که 
به دین و عقایدمربوطه، کتاب عربی که نکته ای زیاد نداره و در 
باره کتاب دینی هم شنیدید که چقدر چرته احکام روزه و ... مثال 

. به نظرم توی نهم اورده به جای اینکه توی هفتم باشه و....
به 14سواد رسانه ای باید ترکیب بشه با دین به طوری که مثال 

باشه به نفع سواد رسانه ای و کلی مطلب میشه در مورد  24
احادیث و... در مورد علم و... دید که به کار میاد و..... )با توجه به 

 (84کدشماره«)جامعه فعلی(
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 بحث و نتیجه گیری
، بررسی و تحلیل محتوای ر اساس نتایج بدست آمده از پژوهشب

 کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه از جنبه ها و زوایای مختلف
در قالب مقوله ها و خرده مقوله های متعدد مورد توجه مشارکت 
کنند گان در پژوهش قرار گرفته است که در ذیل شرح آن آورده 

 شده است.

با توجه به  سوالی که در این پژوهش مطرح شد این بود که

تحوالت نوین فناوری چه ضرورتهایی برای به بروز 

 رسانی محتوا سواد رسانه ای وجود دارد؟
برقراری »،«تغییر و تحول دنیا»در پاسخ به این سوال به

به عنوان کد های « تغییر و پیشرفت روزانه فناوری»،«ارتباط
 کد محوری است دست یافتیم. 1انتخابی سوال اول که از 

گذر جهان از جامعه صنعتی به جامعه  تغییر و تحول دنیا:

اطالعاتی سبب شده است که شکل اطالعات و سطح سواد 
در گذشته سواد را توانایی خواندن نوشتن و حساب . یابدتغییر 

کردن می دانستند در حالی که در عصر حاضر با توسعه فناوری 
ارتباطات و اطالعات تولید و توزیع اطالعات متنوع ظهور شبکه 

ای مفهوم سواد تغییر  ها و پایگاه های اطالعاتی و چند رسانه
ای را با  بسیاری سواد رسانهیافته است باید اذعان نمود که 

هایی همچون فیلم و تلویزیون  های چاپی رسانه خواندن رسانه
که در حیطه سواد بصری قرار دارند و سواد کامپیوتری معادل 

ای یک کل بوده که این عوامل  می دانند، درحالی که سواد رسانه
باید توجه داشت . [8]جزء اجزای سازنده آن محسوب می شوند

ای صرفاً به معنی خواندن نوشتن تشخیص خبر از  رسانهکه سواد 
ای به دنبال  . سواد رسانه مصاحبه یا گزارش از میزگرد و ... نیست

تشخیص رابطه دانش و قدرت و سپس رابطه قدرت و عدالت 
ای قدرت درک نحوه  اجتماعی است به عبارت دیگر سواد رسانه
 ادسو لحا هر رد. [2]کار رسانه ها و معنی سازی در آنها است

 دارد را مخاطب به بخشی رختیاا و زیسا رقصد هوشیا ای سانهر
 را هگاآ جامعه هیندآ سساا و پایه تهارمها ینا ی،عصر چنین در و

 یهارساختا دنکر تمندرقد و تقویت باعث و هدد می تشکیل
 .[82]دشو می جامعه تیکاموکرد
پژوهشگران عرصه ارتباطات نیز سواد  برقراری ارتباط: 

ای را پژوهش، تحلیل، آموزش و آگاهی از تاثیرات رسانه  رسانه
هایی نظیر رادیو، تلویزیون، فیلم ،روزنامه، مجله، کتاب و 

به بیان دیگر توانایی  اینترنت بر افراد و جوامع بشری می دانند 
های  امها و پی و قدرت دسترسی تحلیل ارزیابی و انتقال داده

توان در چارچوب های گوناگون چاپی و غیر  ای که می رسانه
 شدن فراگیر با. گویند میای  چاپی عرضه نمود را سواد رسانه

 و پیچیده ارتباطات ایجاد شاهد جهان سطح در نوین های رسانه
 که کند می احساس معلم فضا این در هستیم ها فاصله حذف

 است ارتباطات دوران ویژگی این نیست او اختیار در آموز دانش
 معرض در خواهناخواه، ما و است گسترش حال در شدت به که
 بخشی مصونیت نوعی ای رسانه سواد آموزش. داریم قرار آن

 را امتناع و انتخاب افراد ذهن که هنگامی کند می ایجاد درونی
 و ماند می تر سالم باشد آورده دست به را معیارها و آموخته

 .[83]نیست الزم هم قرنطینه

 ربسیا یتهارمها گرا تغییر و پیشرفت روزانه فناوری:

 را نما گاهیآ و تطالعاا نیمانتو ماا باشیم شتهدا هم دییاز
 ،کنیم دهستفاا نهاآ از دخو مناسب جهت ودر کنیم یبند طبقه

 مپیا از ای دهگستر و سیعو سطح به را دخو دبو هیمانخو درقا
 و ندا داده ارقر تطالعاا رانبمبا تحت را ما که ای سانهر یها

 عرضه ،هستیم طتباار در آن با ئمًادا که نفمااطرا محیط حتی
 ما نشدا نساختما دنبو دلنامتعا و ودمحد بیانگر ینا پس. کنیم

 طریق از ها سانهر با ردخو بر در ستا وریضر ینابنابر. ستا
 تسلیم حتیرا به و کنیم عمل کامل ریهوشیا با  زیموآ ادسو

 .[80]نشویم ها سانهر نیکیولکترا اجموا
کارشناسان حوزه رسانه ، معلمان و دانش آموزان  از مصاحبه با

 دوره دوم متوسطه این نتایج حاصل می شود که اوال باید بحث
 و پیگیری جدیت با با توجه به تغییرات روزانه اش   رسانه سواد
 جدید سواد عنوان به ای، رسانه سواد از اخیر ، درقرن شود بروز
را به همراه  محتوا روزرسانی به بر الزام پس این امر شود می یاد

 بروز به ناچار رسانه دنیای در حقایق از اطمینان داردکه برای
 ی نحوه به بشر نیاز فناوری روزافزون پیشرفت هستیم. با رسانی

 شود می پیشرفت و تغییر دستخوش هم فناوری این از استفاده
 راستای در فناوری این از استفاده چگونگی با باید نیز بنابراین ما

 رسانه محتوای شویم. تحوالت آشنا درست اهداف به رسیدن
 ضروری کیفی و علمی ارتقاء و نواقص رفع و بروزرسانی ای،

 رسانه داشت. امروزه نخواهد مطلوب نتیجه نه گر و است
 کوتاهترین در میتواند که است جهانی دهکده عنصر موثرترین

 اتفاق یک کردن جمع یا بحران یک بروز باعث ممکن زمان
  .شود

 

 سوالی که در این پژوهش مطرح شد این بود که

 رسانه سواد کتاب نیازآموزش مورد امکانات و بسترها

 فناوری؟ نوین تحوالت به توجه با ای
بهره جستن »،«تقویت تخصصی افراد»در پاسخ به این سوال به 

به عنوان کدهای انتخابی « شهودی و سخت افزاری از فضاهای 
 کد محوری است دست یافتیم. 88سوال اول که از  

ای مفهومی  به طور کلی سوادرسانه: تقویت تخصصی افراد

است که مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز برای پیشرفت همراه 
با استقالل و آگاهی را در فضای ارتباطی جدید دیجیتال و رسانه 
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ی چند منظوره جامعه اطالعاتی تشریح کرده و نتیجه روند ها
ای را لحاظ نموده است. با این وجود سواد  آموزش رسانه

ای مفهومی چند معنایی و در رقابت با مفاهیم دیگر  رسانه
همچون سواد سمعی و بصری سواد دیجیتالی و دیگر سواد ها 

مقابله با ای به دنبال  باید توجه داشت سواد رسانه. میباشد
های بزرگ قالب بوده که هدف آنها  کژکارکردی های رسانه

تامین غلبه فرهنگی تعمیم فلسفه سیاسی و حفظ قدرت هایی 
. ایرانپور [82]است که خود این رسانه ها محصول آنها هستند

 و وضعیت شناخت و بررسی هدف با در مطالعه ای[81](831۶)
ازرسانه  استفاده یزانم و چگونگی نحوه بر رسانه ای سواد نقش
 دو در تکمیلی تحصیالت دانشجویان میان در تعاملی های

 .است داده انجام اصفهان صنعتی دانشگاه و اصفهان دانشگاه
 تکمیلی تحصیالت دانشجویان که است آن از حاکی یافته ها
 درحد رسانه ای سواد سطح لحاظ از صنعتی و اصفهان دانشگاه
 که است این تحقیق این دیگر یافته. می باشند متوسط

متفاوت  رسانه ای سواد سطوح با تکمیلی تحصیالت دانشجویان
 همچنین و دارند تعاملی های رسانه از متفاوتی استفاده میزان
تکمیلی  تحصیالت دانشجویان اقتصادی - اجتماعی پایگاه میان

 بدین دارد، وجود معناداری رابطه آنها رسانه ای سواد وضعیت و
 باالوضعیت اقتصادی - اجتماعی پایگاه با دانشجویان که ترتیب
 اجتماعی پایگاه با یان دانشجو به نسبت بهتری رسانه ای سواد
 .[81]داشتند پایین اقتصادی –

براساس نتایج به دست آمده مربی کتاب سواد رسانه ای باید 
متخصص و اگاه به فضای مجازی بوده، نسبت به فردی 

آگاهی کامل برخوردار بوده و همچنین نسبت محتویات کتاب از 
به دانش خود به روز باشد مثال از به تازه ترین مقاالت در رابطه 
با سواد رسانه ای استفاده نماید. عالوه بر تخصص الزم است 
معلم کتاب سواد رسانه ای فردی با مهارت باال باشد و در کالس 

نحو برای  درس خود از انواع امکانات در دسترس به بهترین
 رسیدن به اهداف مورد نظر بهره گیرد.

 

 : بهره جستن از فضاهای شهودی و سخت افزاری

 بر توان می است که مهارت بر متکی درک نوعی ای رسانه سواد
 انواع و داد تشخیص یکدیگر از را ها رسانه انواع آن اساس

 وقتی بنابراین کرد؛ شناسایی و تفکیک را ای رسانه تولیدات
 و ارتباطی جدید های فناوری رشد به توجه با آموزان دانش

 توان نمی ببینند آموزش سنتی های شیوه طریق از هنوز اطالعاتی
 ها رسانه از استفاده در که دانست جامعه فعال مخاطبان را آنها

 این گیرند پیش در نقادی و کنجکاوی حس با منطقی روش
 ها رسانه صرف کننده استفاده و منفعل مخاطبانی آموزان دانش

 ندارند را رسانه پیام تحلیل و تجزیه و درک قدرت که هستند
[87]. 

از ابزارها و براساس نتایج به دست آمده الزم است مربی 
 ،فیلم و پاورپوینت های جذاب امکانات سخت افزاری از جمله

اجرای مطالب و محتوا در قالب یک برنامه اینترنتی جذاب با اجرا 
افراد توانا و همچنین برگزاری کارگاههای عملی و کارشناسی 

برای دانش آموزان استفاده نماید. قطعا بستر فضای مجازی و 
فضاهای مختلف در اینترنت میتواند بسترهای مناسبی برای 
آموزش سواد رسانه ای باشد.در برررسی پیشینه پژوهش و 

نه مطالعه آثار به نظر می رسد بیشتر به اهمیت موضوع سواد رسا
ای پرداخته شده است و اینکه این موضوع را با چه شیوه ها و 
ابزارهایی برای دانش آموزان آموزش دهیم مطالب قابل تجهی 

 یافت نشد.
 

 سوالی که در این قسمت مطرح شد این بود که

اهداف درسی کتاب سواد رسانه ای با توجه به 

 تحوالت نوین فناوری چگونه باید باشد؟
ایجاد و افزایش سواد انتقال و دریاف »سوال به در پاسخ به این 

به عنوان « آشنایی افراد با زندگی دیجیتال »،«پیام در افراد 
کد محوری  برخوردار  84کدهای انتخابی سوال سوم که از  

 است ، دست یافتیم.

 

ایجاد و افزایش سواد انتقال ودریافت پیام در افراد: 
ها عرضه می  آنچه که رسانهتک تک افراد نمی توانند بر روی 

کنند کنترل زیادی داشته باشند اما می توانند روشهای کنترل به 
. بنابراین هدف سواد [81]ریزی ذهنی را بیاموزند شیوه برنامه

ای به نوعی دادن قدرت کنترل برنامه های رسانه و افراد  رسانه
ها به سمت خود معطوف  بوده تا یاد بگیرند کنترل را از رسانه

 نیمانتو ماا باشیم شتهدا هم دییاز ربسیا یتهارمها گرا. [8۶]کنند
 مناسب جهت ودر کنیم یبند طبقه را نما گاهیآ و تطالعاا

 سطح به را دخو دبو هیمانخو درقا ،کنیم دهستفاا نهاآ از دخو
 رانبمبا تحت را ما که ای سانهر یها مپیا از ای دهگستر و سیعو
 در آن با ئمًادا که نفمااطرا محیط حتی و ندا داده ارقر تطالعاا

 دلنامتعا و ودمحد بیانگر ینا پس. کنیم عرضه ،هستیم طتباار
 ردخو بر در ستا وریضر ینابنابر. ستا ما نشدا نساختما دنبو
 کنیم عمل کامل ریهوشیا با  زیموآ ادسو طریق از ها سانهر با
 .[80]نشویم ها سانهر نیکیولکترا اجموا تسلیم حتیرا به و

فناوری همچون شمشیر دولبه ای  بر اساس نتایج به دست آمده 
است که در صورت استفاده نادرست از آن می تواند خسارات 
جبران ناپذیری را به فرد و جامعه وارد سازد. خصوصا که این 
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ابزار از مقوالتی است که ارتباط مستقیم با فرهنگ جامعه دارد. 
رنامه ریزی شوند که پس اهداف باید به گونه ای طراحی و ب

متناسب با آموزه ها و باورهای دینی، زمینه را برای استفاده 
هرچه بیشتر از فناوری برای رشد و تعالی انسان ها در زمینه 
های مختلف را فراهم آورد. هدف ها باید برای عموم مردم و با 
زبان ساده و قابل فهم باشد. تفکرانتقادی در دانش اموزان را به 

اشته باشد . منطبق با نیازهای بومی باشد و سعی کند همراه د
مسائل مهم رسانه و فضای مجازی را در قالب ساده به نوجوانان 

ا قدرت تحلیل محتوا های رسانه ها را در افراد  آموزش دهد.
افزایش دهد و از همه مهم تراهداف سطح باالی تدریس سواد 

و شناخت فنون  رسانه، رساندن مخاطب به تفکر خالق و نقادانه
 اقناع و در نهایت توان تولید محتوا را در بر داشته باشد.

ای کمک  سواد رسانه: آشنایی افراد با زندگی دیجیتال

کند در یابیم که رسانه ها چگونه فرهنگ سازی می کنند  می
چگونه انحصار رسانه های گروهی از شرکت های عظیم که 

مشخص می کنند و کنند  های ما را کنترل می بیشتر رسانه
چگونه سیاست و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد سواد رسانه 

ای موجود را تغییر  کند که سیستم رسانه کاربران را ترغیب می
ای منصفانه تر و قابل دسترس تری به  های رسانه دهند تا شبکه

 و زیسا رقصد هوشیا ای سانهر ادسو لحا هر در. [3]وجود آید
 تهارمها ینا ی،عصر چنین در و دارد را مخاطب به بخشی رختیاا

 تقویت باعث و هدد می تشکیل را هگاآ جامعه هیندآ سساا و پایه
 .[82]دشو می جامعه تیکاموکرد یهارساختا دنکر تمندرقد و

بر اساس نتایج به دست آمده الزم است افراد با توجه به 
دیجیتالیته پیشرفت روز افزون جامعه و حرکت زندگی به سمت 

شدن ، در وهله ی اول اطالعات درست و کافی نسبت به آن به 
دست آوردند و بتوانند به نحو درست از این ابزارها در زندگی 

 خود به کار گیرند.
 

سوالی که در این قسمت مطرح شد این بود که به 

اعتقاد شما محتوای کتاب سواد رسانه ای با توجه به 

 باید باشد؟ تحوالت نوین فناوری چگونه
تولید محتوای هنری و زیبایی »در پاسخ به این سوال به 

کد 82که از  به عنوان کد انتخابی سوال چهارم «شناختی
 ، دست یافتیم.محوری  برخوردار است

 

 لید محتوای هنری و زیبایی شناختیتو

ارتقاء استانداردهای تحصیلی در کشور در زمینه سطح آموزش 
زبان مطالعات اجتماعی سالمت و موضوعات دیگر شامل مهارت 
های دسترسی تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات موجود در 
رسانه ها می باشد. معلمان باید توجه داشته باشند که دانش 

نه ها مشتاق آموزان نسبت به کسب تجربه و صحبت درباره رسا
هستند و سواد رسانه ای راهی جذاب برای کاوش در سطح 

دانند. به نظر محققان و  وسیعی از موضوعات و معضالت می
ای ابزاری مهم برای مطرح کردن  اندیشمندان آموزش رسانه

از جمله مواردی همچون شناسایی مشکالت و معضالت جامعه 
الت تغذیه ای الکل سیگار و مواد مخدر چاقی و اختال مصرف

خشونت و آزار و اذیت درک و شناخت جنس مقابل تبعیض 
های  های تبعیض و ظلم و آموزش مهارت نژادی و سایر گونه

زندگی است مهارت سواد رسانه ای می تواند به مردم و گروه 
شوند قدرت بخشد  ها حذف می هایی که معموالً از سیستم رسانه

خود را به اشتراک بگذارند و تا داستان خود را بیان کنند عقاید 
 .[3]برای عدالت قدم بردارند

محتوا باید از نتایج بدست آمده از اظهارات مصاحبه شوندگان  
به روز و قابل لمس  و جذاب باشد ، تحلیل ها باید به  مقداری 

. محتوا قوی باشه که شک و شبهه ای در ذهن مخاطب نماند
ائل تئوری پرداخته باید کاربردی باشد و نباید صرفا به مس

شود.همچنین از مثال هایی که  استفاده می شود باید کامال به 
روز بوده تا مخاطب بتواند با محتویات ارتباط برقرار نماید.می 
توان در کنار مطالب کتاب از فیلم ها و انیمیشن ها بهره جست. 
در تدوین محتوا می توان با بهره گیری از علم روز دنیا و دانش 

می توان محتوای متناسب با ویژگی های دانش  داخلی
آموزانتدوین نمود.همچنین در تدوین محتوا سایر دروس مثال 
ادبیات و دینی و... میتوان با تلفیق آنها با تکنولوژی به نتایج 

 مطلوبی دست یافت.
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