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Introduction: Given the rapid advances in digital technologies and the
simultaneous increase in the use of new media among children, it can be said
that the methods of acquiring knowledge are much different from what previous
generations experienced. In this age, the importance and effectiveness of the
media in relation to the teacher and the educational system are undeniable.
Considering the understanding of this necessity based on the extent of the
dimensions and the impact of different media on children and adolescents, the
present study was conducted with the aim of designing and validating the model
of media literacy education course for elementary school.
Method: The research approach is a mixed type (qualitative and quantitative).
The synthesis method has been used to compile the model. It has been surveyed
by 20 experts to validate it. To conduct research synthesis, 422 cases of research
conducted in the period 2012 to 2020 in the field of media literacy curriculum
were identified with specific keywords in domestic scientific databases. Among
these studies, after several screening stages, based on the study title, abstract and
content of the research, 16 study units were eligible to enter the research,
respectively. The selected study units were analyzed by content analysis and
categorized. The CVR coefficient was used to validate them.
Results: The findings showed that the objectives of the media literacy
curriculum should be based on maintaining and strengthening the socio-political
system as well as the Iranian-Islamic lifestyle while paying attention to the
indicators of media literacy; In compiling content, one should pay attention to
media communication concepts and components of critical thinking, critical and
cognitive media literacy theories; Also, in teaching-learning methods, it is
necessary to use active methods according to the characteristics of the central
student and the facilitating role of the teacher based on dialogue and research
community; In evaluation methods, it is necessary to use a variety of tests, with
emphasis on parenting and metacognitive self-evaluation.
Discussion and Conclusion: The results led to the identification of the
characteristics of media literacy curriculum elements as a pattern in which,
instead of adapting to a linear and predetermined pattern, emphasis is placed on
exploring, sharing, and metacognitively evaluating students' media experiences.
The model can be used by primary school teachers and curriculum planners
according to the aggregation of the findings of previous research as well as the
validation of the extracted features by experts in the field of media literacy
education.
Keywords: Media literacy education, Curriculum model, Primary course, Media
literacy model.
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چکیده

دوره  ،17شماره  ،2پیاپی 32
پائیز و زمستان 99
صص61-72 :.

مقدمه :با توجه به پيشررت هاي سررت د ف وايفيهاي جيتال ي ا زا ش همزمان اسررتدا ا از فسررا ههاي جد د ف بين
کو کان ،میتوان گد شيواهاي کسب ا ش بسياف متدايتتت از چيزي اس که سلهاي گذشته تجتبه میکت د.
ف ا ن ع صت ،اهمي ي اثتگذافي قش ف سا هها ف مقابل معلم ي ظام آموز شی غيتقابل ا کاف ا س  .با توجه به فک
ا ن ضررتيفت ميوی بت گسررتت گی ابعا ي تگثيتگذافي فسررا ههاي مختلف بت کو کان ي وجوا ان ،پژيهش حاضررت با
هدف طتاحی ي اعتياف سوجی الگوي بت امه فسی آموزش سوا فسا هاي يفاي ابتدا ی ا جام شدا اس .

تاریخ دریافت1398/11/01:

روش :في کت پژيهش از وع تتکييی (کيدی ي کمی) اس که بتاي تدي ن الگو از فيش سوتزپژيهی استدا ا شدا ي
سر ب بتاي اعتياف سرروجی آن از  20صرراحب ظت ،ظتسرروجی شرردا اسر  .بتاي ا جام سرروتزپژيهی 422 ،موف پژيهش
ا جامشررردا ف بازاي زما ی  1393تا  1398ف حوزاي بت امه فسررری سررروا فسرررا هاي ،با کليدياژاهاي مشرررخر ف
پا گااهاي علمی اخلی شواسا ی شد .از ميان ا ن پژيهشها پب از چود ن متحله غتبالگتي به تتتيب بت اساس بتفسی
عووان ،چکيدا ي محتواي پژيهش 16 ،ياحد مطالعاتی شرررا سرررتهي يفي به پژيهش شرررد د .ياحدهاي مطالعاتی
ا تخابشدا ،با استدا ا فيش تحليل محتوا ،ياکايي محتوا ی ي ستهبودي شد د که بتاي اعتياف سوجی آنها از ضت ب
 CVRاستدا ا شد.

تاریخ پذیرش1399/04/27 :
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نتایج :ا تهها شان ا که اهداف بت امه فسی سوا فسا هاي با د ضمن توجه به شاخرهاي سوا فسا هاي ،بت ميواي
حدظ ي تقو ظام سيا سی-اجتماعی ي همچوين سيک ز دگی ا تا ی-ا سلمی با شد ف تدي ن محتوا با د بت مداهيم
افتياطی فسرررا ه ي مهلدههاي تدکت ا تقا ي ،ظت ههاي سررروا فسرررا هاي ا تقا ي ي شرررواختی توجه کت همينطوف ف
فيشهاي ا هی -ا گيتي الزم اسرر با توجه به ي ژگی ا شآموز محوفي ي قش تسررليلکوودگی معلم ميتوی بت
گد يگو ي اجتماع پژيهشی ،از فيشهاي عال استدا ا کت ف شيواهاي افزشيابی يز بلتاگيتي از ا واع آزمونها،
با تگکيد بت يالدسوجی ي خو افز ابی تاشواختی الزم اس .
بحث و نتیجه گیری :تا ج ا تهها موجت به شواسا ی ي ژگیهاي عواصت بت امه فسی سوا فسا هاي به صوفت ک
الگو گت د که ف آن به جاي تطابق با ک الگوي خطی ي از پيش تعيينشررردا ،بت کوديکاي ،اشرررتتاک گذافي ي
افزشررريابی تاشرررواختی تجتبيات فسرررا هاي ا شآموزان تاکيد میگت  .الگو ی که با توجه به تجميد ا ته هاي
پژيهشهاي پيشين ي همچوين تائيد اعتياف ي ژگیهاي استختاجشدا از ظت متخصصان حوزاي آموزش سوا فسا هاي،
میتوا د موف استدا اي معلمان ي بت امهف زان فسی يفاي ابتدا ی قتاف گيت .

کلیدواژهها:

آموزش سوا فسا هاي ،الگوي بت امه فسی ،يفاي ابتدا ی ،الگوي سوا فسا هاي.
*Email fseraji@gmail.com

pp.: 61-72

ا ن مقاله مسرررتختج از پا ان امه کتتي با عووان «افائهي الگوي آموزش سررروا فسرررا هاي با تگکيد بت يک ف يفاي يم ابتدا ی»
میباشد که ف ا شگاا بوعلی سيوا همدان ا جام شدا اس .
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برطرف کند .آموزشی که نهتنها بر غنای تعامالت رسانهای
آنها میافزاید؛ بلکه ظرفیت کودکان را برای روبرو شدن با
پیامها ،خیالپردازی ،تصویر آیندههای ممکن و انسجام
اجتماعی نیز افزایش میدهد؛ بهطوریکه آنها پیامهای
رسانهای را فعاالنه پردازش خواهند کرد تا دربارهی اینکه چه
چیزی واقعی است ،چه چیزی درست یا غلط است ،و چه
چیزی رضایتبخش است ،تصمیمگیری کنند.
با توجه به اهمیت این موضوع ،ضرورت کاوش در
چارچوبهای محتوایی و نظری آن احساس میشود .یکی از
نظریههایی که در این زمینه مورد استقبال بسیاری از
پژوهشگران داخلی قرار گرفته است مربوط به سواد رسانهای
انتقادی است .در این چهارچوب ،سواد رسانهای را میتوان به
فیلتری داوری کننده تشبیه نمود؛ به این معنا که جهان
متراکم از پیام است ،باید این پیامها از الیههای فیلتر سواد
رسانهای عبور کنند تا شکل موجه و معنادار به خود گیرد].[8
در این مدل ،سواد رسانهای یک مهارت کلی است که سه الیه
پیوستاری استفاده یا برنامهریزی شخصی ،توجه به
ویژگیهای پیام دهنده و جنبههای نامحسوستر رسانه و
تماشای انتقادی رسانهها را شامل میشود که منجر به
توانمندسازی سواد رسانهای میگردد].[9
نظریهی شناختی سواد رسانهای ،دیگر نظریهای است که
ضمن تمرکز بر ویژگیهای اصلی رویارویی با رسانه ،چگونگی
پاالیش پیامها توسط افراد و ساخت معنی از آن پیامها را
تشریح میکند .این نظریه الگویی چندعاملی است و
ساختارهای دانش ،1منبع شخصی ،2وظایف پردازش

مقدمه
افزایش روزافزون تغییرات و دگرگونیها و نیاز به تربیت
و آمادهسازی کودکان برای زندگی در جامعهی در حال رشد
از یکسو و تعدد دیدگاهها در مورد نقشی که رسانهها در عصر
حاضر ایفا میکنند از سوی دیگر ،بیشازپیش متصدیان
نظامهای آموزشی را متوجه ضرورت آموزش سواد رسانهای
کرده است .در واقع در عصر حاضر ،جهان به مرحلهی جدیدی
گام نهاده که در آن رسانهها ،ضمن گام برداشتن در مسیر
تکامل و تنوع ،نقش معلم را که یکی از عناصر برنامه درسی
است ،به خود اختصاص دادهاند] .[1رسانهها با به کارگیری
حواس و به تعبیری تحریک کانالهای ورود اطالعات ،موجب
ذخیره طوالنیتر اطالعات در ذهن متعلمان میشوند] .[2در
این میان کودکان به جهت دانش و تجربه کم و همچنین
مخاطب خاص رسانهای بودن صرفاً جذابیتهای سمعی-
بصری را مالک اقبال یا عدم اقبال به تولیدات رسانهای قرار
میدهند؛ از اینروی ،از دیگر مخاطبان آسیبپذیرتر هستند
و طرز فکر و اعتقادات آنها میتواند تحت تأثیر رسانهها شکل
پیدا کند] .[3در واقع دانشآموزان دورهی ابتدایی در عصر
حاضر بهواسطه استفاده از تلفن همراه ،اینترنت و شبکههای
اجتماعی ،تحت تاثیر انواع پیامهای رسانهای قرار میگیرند
که در جامعهپذیر کردن آنها نقش قابل توجهی دارد؛
بهطوری که میتوان گفت رسانهها در بیشتر اوقات جایگاه
همساالن ،معلمان و حتی خانوادهها را در پرورش کودکان
کمرنگ کردهاند ] [4و اگر فرصت آموزش سالهای کودکی
را به این بهانه که هنوز برای آغاز آن زود است ،از دست
بدهیم ،عادات دانش آموزان در سنین باالتر تثبیت یافته و
اصالح آن امری دشوار خواهد بود].[5
عالوه بر این کودکان امروز برای بهرهگیری از اطالعات،
حضور با نشاط در جهان ارتباطات و تعامل پویا با رسانههای
جدید ،نیازمند برخورداری از مهارتهای ویژهای هستند][6؛
مهارتهایی که ضمن ارزش قائل شدن به رشد متقابل و
کشف ایدههای بدیع و بهرهگیری از تخیل و انواع تفکر
مراقبتی ،انتقادی و خالقانه ،در پی ارتقای خود رهبری
دانشآموزان است] .[7به همین جهت بر این موضوع تأکید
میگردد که آموزش سواد رسانهای که همه دغدغهاش
واداشتن کودکان به تأمل و تفکر در خود و امور و رسانههای
اطراف خود است؛ به زندگی ایشان عمق و غنا میبخشد و
میتواند بسیاری از مشکالت جامعه را از همان دوران کودکی

اطالعات 3و مهارتها و تواناییها 4عاملهای آن هستند که در
ارتباطی فضایی و حلزونی (نه سطحی) وظایف مربوط به
جریان پردازش اطالعات (پاالیش ،معنایابی و معناسازی) را
انجام میدهند].[10
همچنین با توجه به پیشرفت رسانههای جدید ارتباطی
در تکمیل مباحث سواد رسانهای ،میتوان به مدل سواد
رسانهای جدید اشاره کرد که با تمرکز بر ویژگیهای تکنیکی
و اجتماعی-فرهنگی رسانههای نوین ،چارچوب سواد رسانهای
توسعه پیدا کرد؛ بهنحویکه با تأکید بر توازن یافتن قدرت
تولیدکنندگان رسانهای و مصرفکنندگان محتوا و همچنین
ایجاد فرهنگ همگرای حاصل از نبود مرز میان فرستنده و
گیرنده اطالعات در رسانههای جدید ،شامل دو پیوستار
3. Messege-processing tasks
4. Competencies and skills

1. Knowledge structures
2. Personal locus
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مصرفی 2را در برمیگیرد و پیوستار دیگر از سواد

سعيد ا صافي ي همکافان

انتظار است].[17
از سوی دیگر ،پژوهشها نشان میدهد که آموزش سواد
رسانه ای در مدارس ایران به دالیلی از جمله عدم توجه کافی
به سواد رسانه ای در محتوای برنامه درسی ،سواد رسانه ای
پایین معلمان و والدین ،کمبود امکانات ،بی توجهی به شرایط
بومی و استفاده از روش های تدریس غیرفعال با مشکالت
مختلفی مواجه بوده است ] .[15در این راستا ،پژوهشهای
متعددی به دنبال یافتن روشهای آموزشی مؤثر در سواد
رسانهای در ایران بودهاند ].[21 ،20 ،19 ،18
با مروری بر پژوهشهای انجام شده در ذیل این مفهوم،
مشخص میگردد که این مطالعات یا عمدتاً به تبیین اهمیت
و ضرورت آن پرداختهاند] [25 ،24 ،23 ،22یا با رویکردی
کاربردی ،اثرگذاری آن را بر آگاهی و مهارتهای تفکر مورد
بررسی قرار دادهاند] [30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،19و یا اینکه به
تبیین چگونگی آن با بهرهگیری از روشهایی چون مطالعهی
کتابخانهای و اسنادی] ،[33 ،32 ،31 ،20 ،18پدیدارشناسی
] ،[34تحلیل مضمون اسناد پژوهشی ] [36 ،35یا مصاحبه
با کارشناسان و متخصصان حوزهی ارتباطات]،38 ،37 ،14
 [40 ،39و نظریه داده بنیاد ] [41اقدام نمودهاند .مطالعهی
عمیق و دقیق منابع مذکور نشان میدهد که برنامههای
آموزشی ارائهشده در این حوزه دچار مشکل اساسیاند؛
بهطوریکه نتوانستهاند چهار عنصر اصلی برنامه درسی را
برای رسانه به معنای عام و کلی در همهی سطوح و
شاخصهای مورد تأکید در سواد رسانهای ارتقاء دهند و
هریک از آنها بر توسعهی بعدی از ابعاد سواد رسانهای
دانشآموزان تأکید داشتهاند .لذا خالء طراحی الگویی مؤثر در
قالب برنامه درسی قابلاجرا مبتنی بر چارچوبهای نظری و
محتوایی آن در نظام آموزشی ایران ،کامالً محسوس است؛ از
این روی پژوهش حاضر با در نظر داشتن این نکته که آموزش
سواد رسانهای ،در فضای فرهنگی-اجتماعی خاص ایران
اقتضائات خاص خود را میطلبد ،در پی آن است تا بر اساس
نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران به این سؤال پاسخ دهد
که برنامه درسی سواد رسانهای دورهی ابتدایی در نظام
آموزشی ایران چگونه است.

کارکردی3

تا سواد انتقادی 4امتداد دارد .بر اساس این مدل ،سواد
رسانهای در چهار سطح (مصرف کارکردی ،مصرف انتقادی،
تولید-مصرف کارکردی و تولید-مصرف انتقادی) و ده شاخص
(فهم پیام ،مهارت استفاده ،مهارت تولید پیام ،طراحی و
تولید ،انتشار ،تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی ،خلق و مشارکت)
دقیق بناشده است][11؛ بهطوریکه هر یادگیرنده برای کسب
سواد رسانهای باید از مصرف کارکردی شروع و سپس به
سمت تولید-مصرف کارکردی یا مصرف انتقادی حرکت کند
و در گام بعدی به تولید-مصرف انتقادی دست یابد].[12
حال موضوع مهمی که در این بین وجود دارد این مهم
است که برنامه درسی آموزش سواد رسانهای با چه ویژگیها
و معیارهایی باید طراحی شود که قابلیت اثربخشی داشته
باشد .در این راستا با توجه به اینکه رسانه ها عمدتاً از جامعه
غربی به جامعه ایران معرفی شده اند ،بیشتر سیاستهای
شورای عالی فضای مجازی به جای ارزیابی ،نقد و ایجاد پیام
های رسانه ای بر آموزش استفاده صحیح از رسانه ها متمرکز
بوده است .در مقابل ،وزارت آموزش و پرورش در تالش است
با اتخاذ سیاستهای تشویقی به دانشآموزان نحوه استفاده،
ارزیابی ،نقد و ایجاد پیامهای رسانهای را آموزش دهد ].[13
در سند تحول آموزش و پرورش نیز ضمن توجه بر فراهم
سازی ظرفیتهای الزم بر مصون سازی و نه محدود سازی
محیط رسانهای در نظام آموزشی ،جایگاه و نقش رسانهها و
لزوم بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای ارتباطی و
مواجههی فعال با آنها مورد تاکید است].[14
با این وجود بررسی اهداف مصوب و کتب درسی دورهی
ابتدایی مشخص گردیده است که صرفا در پایه ششم بر
نحوهی استفادهی صحیح از رسانهها توجه شده است و نقد و
تولید پیامهای رسانهای مورد توجه برنامهریزان درسی این
دوره نبوده است] .[15این مهم در پایه دهم با ارائهی درسی
به نام تفکر و سواد رسانهای به ورود کرده است .در این پایه،
محتوای برنامه درسی آموزش سواد رسانهای مبتنی بر نحوه
استفاده صحیح از رسانهها و نقد و ارزیابی پیامهای تلویزیونی
و همچنین نحوه استفاده از اینترنت ،رسانههای اجتماعی و
بازیها است ] .[16هر چند لزوم بازنگری و تاکید بیشتر بر
عنصر تولید؛ اهمیت دادن به استقالل مخاطبان؛ آموزش
مشارکتی(قرائت و معناسازی دائما نوشونده ی مخاطبان-
واقعیت افزوده)؛ پذیرش اصل تکثر معنا و تفسیر با توجه به
معنای مخاطب(فعال بودن) در این کتاب درسی نیز مورد

سؤالهای پژوهش
 .1الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانهای در دوره
ابتدایی دارای چه ویژگیهایی است؟
 .2آیا الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانهای در دوره
ابتدایی از اعتبار مناسبی برخوردار است؟

3. Functional Media Literacy
4. Critical Media Literacy

1. Consum Media Literacy
2. Prosuming Media Literacy
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یادگیرندگان ،جامعهی آماری بخش ارائهی الگو پژوهش
شامل پژوهشهای انجام شده در ایران ،در بازهی زمانی
 1393تا  1398در حوزهی برنامه درسی سواد رسانهای ،بر
اساس کلیدواژههای«آموزش سواد رسانهای و دورهی ابتدایی
یا دبستان یا کودکان یا الگو یا برنامهی درسی» در موتور
جستجوی گوگل اسکالر 1و پایگاههای علمی معتبر از جمله

روش پژوهش
روش انجام پژوهش به شیوهی ترکیبی (کیفی و کمی)
است .بهطوریکه در ارائهی الگو از روش کیفی سنتزپژوهی
و در اعتبارسنجی الگوی طراحی شده از روش توصیفی-
پیمایشی استفاده شده است.
در اجرای سنتزپژوهی که تحقیقات تجربی را بهمنظور
خلق تعمیمها ،ترکیب میکند] ،[42از روش هفت مرحلهای
تنظیم پرسش پژوهش ،مطالعهی نظاممند ادبیات ،انتخاب
پژوهشهای مناسب ،استخراج اطالعات از پژوهشها ،تحلیل
و ترکیب یافتهها ،کنترل کیفیت و ارائه یافتهها] [43استفاده
شد؛ به این صورت که پس از مشخص شدن پرسش اصلی
پژوهش ،با توجه به ضرورت تناسب برنامه درسی با معیارهای
اجتماعی-ایدئولوژیکی چون فرهنگ ،ایدهآلها ،آرزوها و
ارزشهای اجتماعی ،نیازها ،رغبتها ،تجربیات و یژگیهای

مگایران ،2نورمگز ،3مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 4و
پایگاه اطالعات علمی ایران 5جمعآوری گردید که با توجه به
شکل شماره  1و بر اساس مراحل شناسایی ،غربالگری،
شایستگی و شامل شدن از میان  422مورد شناساییشده،
متن کامل  16مورد از این پژوهشها که با استفاده از ابزار
 CASPاز مرحلهی ارزیابی عبور و شایستهی ورود به پژوهش
شدند مورد مطالعه کامل قرار گرفت.

شکل  .1مراحل شناسایی ،غربالگری ،شایستگی و شامل شدن پژوهشها

جهت استخراج اطالعات از پژوهشها و تحلیل و ترکیب
یافتهها ،از روش تحلیل محتوا به شیوهی کدگذاری استفاده
گردید؛ به این صورت که پس از شناسایی دادههای حاصل از
مطالعهی منظم کتابخانهای ،کدهای بهدستآمده ،حول
محورهای مشابه و منسجم دستهبندی شد و نهایتاً پس از
چندین بار تحلیل و بازبینی ،فرآیند یکپارچهسازی و شبکه
مضامین صورت گرفت.
در مورد حفظ کنترل کیفیت نیز سعی گردید تا در
مرحلهی نخست ،بر اساس شاخصهایی چون اهداف پژوهش،

منطق روش ،طرح پژوهش ،روش نمونهگیری ،روش
جمعآوری دادهها ،انعکاسپذیری ،مالحظات اخالقی ،دقت و
تجزیهوتحلیل دادهها ،بیان واضح و روشن یافتهها و ارزش
پژوهش ،مناسبترین واحدهای مطالعاتی انتخاب شوند.
همچنین برای اطمینان از نحوه کدگذاریها ،عالوه بر استفاده
از تکنیک خود بازبینی محقق ،از دو نفر از متخصصین حوزهی
ارتباطات و برنامه درسی جهت کدگذاری مجدد یافتهها
استفاده شد که میزان توافق بین ارزشیابان بر اساس فرمول
ضریب کاپای کوهن 6عدد  0/74به دست آمد که

1. Google Scholar
2. magiran
3. noormags
4. sid

5. Irandoc

.Cohen's kappa coefficient
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نشاندهندهی  74درصد توافق بین ارزشیابان در کدگذاری
دادهها بود.
جهت اعتبار سنجی ،پس از مشخص شدن ویژگیهای
عناصر برنامه درسی آموزش سواد رسانهای در دورهی ابتدایی،
مؤلفههای شناساییشده بر مبنای نمونهگیری هدفمند و با
استفاده از روش نمونهگیری مالک محور (با معیار تخصص و
تجربه :داشتن حداقل یک مقاله علمی-پژوهشی در زمینهی
آموزش سواد رسانهای) ،در اختیار  20نفر از متخصصان برنامه
درسی ،علوم ارتباطات و سواد رسانهای در دانشگاهها و مراکز
پژوهشی کشور قرار داده شد .به این صورت که پرسشنامهی
حاوی ویژگیهای برنامه درسی به متخصصان ذیربط ارائه و
نظرات بر اساس طیف سهبخشی لیکرت «مناسب»« ،نیازمند

سعيد ا صافي ي همکافان

اصالح» و «نامناسب» جمعآوری گردید .برای تجزیهوتحلیل
دادهها از ضریب الوشه 1با فرمول زیر استفاده گردید.
در این رابطه  neتعداد متخصصانی است که به گزینهی
«مناسب» پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل متخصصان است .اگر
مقدار محاسبهشده از مقدار جدول بزرگتر باشد اعتبار آن
ویژگی پذیرفته میشود .در جدول  1حداقل مقادیر قابلقبول
 CVRبا توجه به تعداد نفرات شرکتکننده در اعتبار سنجی
پرسشنامه توصیهشده توسط الوشه نشان داده شده است .با
توجه به اینکه در این پژوهش ،تعداد اعضای گروه تعیین
اعتبار  20نفر بودند ،بنابراین عدد مورد قبول  CVRمساوی
و بیشتر از  0/42فرض شد.

جدول  .1حداقل مقدار  CVRقابلقبول بر اساس تعداد متخصصین نمره گذار
تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

5

0/99

11

0/59

25

0/37

6

0/99

12

0/56

30

0/33

7

0/99

13

0/54

35

0/31

8

0/75

14

0/51

40

0/29

9

0/78

15

0/49

10

0/62

20

0/42

پس از بررسی نظریههای موجود در حوزهی سواد رسانهای و
مطالعهی دقیق پژوهشهای انجام شده در حوزهی برنامهی
درسی آموزش سواد رسانهای ،دادههای حاصل از مطالعهی
منظم کتابخانهای جمعآوری گردید و نتایج تحلیل کدگذاری
باز هرکدام از پژوهشها در جدول  2ذکر گردید.

یافتهها
سؤال اول :الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانهای در
دوره ابتدایی دارای چه ویژگیهایی است؟
بهمنظور بررسی عناصر الزم برای طراحی برنامه درسی
آموزش سواد رسانهای دورهی ابتدایی در نظام آموزشی ایران،

جدول  .2ویژگیهای برنامه درسی آموزش سواد رسانهای (کدگذاری باز)
ردیف

منابع

1

][33

2

][32

3

][18

4

][34

کدهای باز
ارتقاء فعالیتهای اجتماعی و شهروندی ،تقویت هویت ایرانی-اسالمی در فضای رسانهای امروز؛ استفاده هوشمندانه و خردمندانه از رسانهها،
ارتقای مهارتهای مختلف کار با رسانهها ،ارزیابی و تحلیل نقادانهی پیامها ،توجه به شناخت ،ارزیابی ،تحلیل ،تولید متون رسانهای ،ارتباط با
انواع رسانهها و تفکر انتقادی نسبت به رسانه و محتوای آنها با اولویت پایگاههای اینترنتی ،بر مبنای تقویت قدرت استدالل فردی و
خوداتکایی دانشآموزان و نقش تسهیلگری و هدایتگری معلمان ،ارزشیابی توصیفی در طول سال تحصیلی؛ ارزشیابی پایانی بر اساس تولید
محتوای رسانهای و انجام واحد کار (پروژه) به شکل توصیفی
تقویت بازگشایی پیام رسانهای ،آموزش تفکر انتقادی (فبک) و تکنیکها ،نمادها و مؤلفههای رسانهای از جمله برجستهسازی و نشانهشناسی
بر مبنای نظریه شناختی ،گفتوگو و کندوکاو ،خودارزیابی فراشناختی
افزایش فهم انتقادی در برابر تأثیرات رسانهها در جهت آماده ساختن دانشآموزان برای تصمیمگیری به نفع خود ،مبتنی بر نظریه سواد
رسانهای شناختی و رویکرد سواد رسانهای انتقادی ،سبک آموزشی بازاندیشانه ،گفتوگومحور و مبتنی بر حلقهی کندوکاو (مبتنی بر رویکرد
فلسفه برای کودکان) ،خودارزیابی فراشناختی
عبور از رسانه هراسی؛ ارتقای مهارتهای دانشی؛ مهارتآموزی؛ پرورش تفکر انتقادی ،باز اندیشانه ،خودتصحیحی و خالقانه ،بر اساس
اولویت نیازهای مخاطبان و میزان مواجههی مخاطبان با رسانههای مختلف؛ مفاهیم و تکنیکهای مختلف رسانهای ،گفتوگویی؛ کندوکاوی؛

Lawshe

1.
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کارگاهی؛ سرگرمآموزی؛ یادگیری معکوس با تأکید بر نقش تسهیلکنندگی و هدایتگری مربی ،بازاندیشی نسبت به آموزش اکتسابی خود از
رسانهها
5

][31

6

][40

7

][26

8

][19

9

][39

10

][36

11

][41

12

][38

13

][20

14

][35

15

][14

16

][37

تغییر نگرش دانشآموزان پیرامون تبلیغات ،مفاهیم ارتباطی ،تکنیکهای اقناع ،اهداف تبلیغات ،مبتنی بر گفتوگو و کندوکاو و تسهیلگری
معلم ،خودارزیابی فراشناختی
اصالح الگوی مصرف رسانهای ؛ حفظ و تقویت هویت فرهنگی ،مبتنی بر نظریههای امپریالیسم فرهنگی و سواد فرهنگی؛ مبتنی بر نظریههای
سواد رسانهای شناختی و انتقادی ،اجتماع پژوهشی (طرح مسئله،گفتوگومحور مبتنی بر آگاهی انتقادی و کنش فرهنگی) ،فراشناخت (تفکر
دربارهی تفکر)
افزایش میزان آگاهی دانشآموزان از سواد رسانهای ،مبتنی بر مدل آموزش سواد رسانهای مرکز سواد رسانهای و ابزار چندرسانهای ،مبتنی بر
فناوری اطالعات و ارتباطات (عمدتاً چندرسانهای آموزشی) ،آزمون کتبی
تقویت مهارت تفکر انتقادی در سواد رسانهای (انیمیشن) ،فیلمهای کوتاه (انیمیشن) ،مشارکت در حلقههای کندوکاو فلسفی و گفتو شنود
پیرامون پیامهای دریافتی ،خودارزیابی
مصرف انتقادی بازیهای رایانهای ،تکنیکها ،نمادهای موجود در بازیهای رایانهای (تکرار ،مبالغه ،دروغ بزرگ ،تصدیق ،تلطیف ،تنویر،
برچسب زدن و )...در جهت تبیین تفاوتهای دنیای واقعی و دنیای بازیهای رایانهای ،یادگیری مشارکتی مبتنی بر سرگرم آموزی ،استفاده
عملیاتی از گیم در آموزش مفاهیم ،مشارکت والدین (والدسنجی)
محفوظ ماندن از مخاطرات رسانهها ،بهرهمندی از مزایای رسانهها ،مبتنی بر نظریه شناختی (ابعاد شناختی ،احساسی ،زیباییشناختی و اخالقی
در دو حوزهی دانش و مهارت) ،آموزش از راه دور (فضای مجازی)
حفظ نظام سیاسی ،صیانت از سبک زندگی ایرانی -اسالمی ،کسب و ارتقاء معیارهای سواد رسانهای (دسترسی ،نقد ،توانایی تولیدکنندگی و
تقوای رسانهای) ،مجموعه آموزشی «دوران ما» با رویکرد انتقادی و ارزشمندی مخاطب (معرفی عصر جدید با نگاهی به آینده) ،کالسهای
کارگاهی با مشارکت فعال دانشآموزان و نقش تسهیلکنندگی معلم
ارتقاء سطح سواد رسانهای در سطوح دسترسی ،کاربرد ،تجزیهوتحلیل و تولید ،بستهی آموزشی جامع شامل کتاب و ابزار چندرسانهای به
تفکیک رسانهها ،یادگیری مشارکتی مبتنی بر حل مسئله ،آزمونهای عملکردی در دنیای واقعی
مواجههی انتقادی دانشآموزان در استفاده از رسانهها ،مفاهیم و پرسشهای کلیدی مدل آموزش سواد رسانهای انتقادی ،مبتنی بر گفتوگو و
حلقهی کندوکاو ،خودارزیابی
افزایش مشارکت مدنی کودک ،بر اساس شاخصهای یادگیری مفهوم بازنمایی ،خودکارآمدی و بازاندیشی مؤثر تجربه زیسته در دو سطح
نظری (مبانی مفهومی رسانه) و عملی (مهارت تولید رسانهای ،نقد و بازخورد دادن) ،چند سویه ،گفتوگویی ،تعاملی و همدالنه ،بازاندیشی
تجربه زیسته
ارتقاء انتظام و امنیت اجتماعی کاربران رسانه ،حوزههای شناختی ،حسی ،زیباییشناختی و اخالقی نظریه شناختی پاتر ،کارگاه آموزشی
(سخنرانی ،کنفرانس ،پرسش و پاسخ ،ایفای نقش ،نقد فیلم و)..؛ بازدید از مراکز رسانهای ،تکوینی؛ آزمونهای کتبی و شفاهی؛ کنفرانس؛
ارزشیابی پایانی؛ خودارزیابی؛ مهارتآموزی؛ خودارزیابی
ارتقاء دانش درست و دقیق دربارهی مفاهیم و مسائل مربوط به سواد رسانهای ،هویت شبکه رسانهای ،بر اساس نظریههای یادگیری یادگیرنده
محور (مشارکت فعال دانشآموز و تسهیلگری مربی در ساخت دانش) ،بر اساس ارزشیابی فرآیندهای مشاهدهی رفتار (مستمر و توصیفی)

استخراج شد در کنار هم قرار گرفتند و آنهایی که شبیه به
هم بودند ،دستهبندی شدند ،آنگاه با کد محوری که بیانگر
مفهوم آنها بود ،نامگذاری شدند .سپس کدهای محوری هم-
جنس در کدهای انتخابی (عناصر مختلف برنامه درسی) قرار
گرفتند.

در گامهای بعدی کدهای بهدستآمده در گروههای مشابه
و منسجمی دستهبندی شد و شبکه مضامین چندین بار مورد
تحلیل و بازبینی قرار گرفت و در نهایت جهت تدوین الگو،
استخراج و در جدول  3بیان گردید .در این مرحله ،برای
مشخص شدن هر کد محوری ،کدهای بازی که در مرحله اول
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جدول  .3ویژگیهای برنامه درسی آموزش سواد رسانهای (کدگذاری محوری و انتخابی)

2

][41 ،40 ،33

صیانت و تقویت سبک زندگی ایرانی-اسالمی

3

][41 ،40 ،38 ،37 ،36 ،34 ،33

کسب و ارتقاء شاخصهای مصرف رسانهای

4

][41 ،39 ،38 ،34 ،33 ،32 ،31 ،20 ،19 ،18

کسب و ارتقاء شاخصهای سواد رسانهای انتقادی

5

][41 ،38 ،34

کسب و ارتقاء شاخصهای تولید پیامهای رسانهای

6

][41 ،39 ،37 ،35 ،34 ،33 ،31

تکنیکها ،نمادها و مفاهیم ارتباطی رسانه

7

][40 ،38 ،18 ،14

نظریه سواد رسانهای شناختی

8

][40 ،26 ،20 ،18

نظریه سواد رسانهای انتقادی

9

][35 ،34

نیازها مخاطبان و میزان مواجهه با رسانههای مختلف

10

][38 ،33 ،32

مؤلفههای تفکر انتقادی

11

][38 ،26 ،19

بهرهگیری از ابزارهای چند رسانهای و آموزش

12

][41 ،38 ،37 ،35 ،34 ،33 ،31

دانشآموز محور و نقش تسهیلکنندگی معلم

13

][40 ،34 ،32 ،31 ،20 ،19 ،18

گفتوگومحور و مبتنی بر حلقهی کندوکاو یا

14

][34

یادگیری معکوس

15

][39 ،34

سرگرم آموزی

16

][39 ،36 ،26

آموزش الکترونیکی

17

][41 ،34 ،14

کالسهای کارگاهی

18

][14

بازدید از مراکز رسانهای

19

][37 ،33 ،14

توصیفی و مستمر

20

][40 ،35 ،34 ،32 ،31 ،20 ،19 ،18 ،14

خودارزیابی فراشناختی

21

][26 ،14

آزمونهای کتبی و یا شفاهی

22

][39

مشارکت والدین (والدسنجی)

23

][38 ،33 ،14

آزمونهای عملکردی

24

][33 ،14

ارزشیابی پایانی

اهداف

1

][41 ،37 ،33 ،14

حفظ و ارتقاء نظام سیاسی-اجتماعی

محتوا

ردیف

منابع

کدهای محوری

کدهای انتخابی

الکترونیکی

شیوههای ارزشیابی

پس از تحلیل اسناد مربوط به برنامه درسی آموزش سواد
رسانهای دورهی ابتدایی در نظام آموزشی ایران ،الگوی
استخراجشده بهصورت زیر (شکل  )2میباشد .در واقع
همچنان که شکل زیر نیز نشان میدهد ،بر مبنای اطالعات
حاصل از تحلیل محتوای منابع در جدول  ،3که مربوط به
عناصر برنامه درسی سواد رسانهای است  5کد استخراجشده
در عنصر هدف ،این مهم را در پی دارد که برنامه درسی سواد
رسانهای دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران ،در پی آموزش
سطوح سواد رسانهای یعنی مصرف ،نقد و خلق پیامهای
رسانهای ،حفظ و ارتقاء نظام سیاسی-اجتماعی و همچنین

روش یاددهی-یادگیری

اجتماع پژوهشی

صیانت و تقویت سبک زندگی ایرانی-اسالمی است.
همینطور  6کد استخراجشده ،ویژگیهای محتوای
برنامهی درسی آموزش سواد رسانهای را تشکیل میدهند.
نکته ای که باید در این عنصر مورد توجه قرار داد این مهم
است که محتوای برنامهی آموزش سواد رسانهای با توجه به
نیازها و استعدادهای دانشآموزان دورهی ابتدایی ،بر اساس
نظریههای سواد رسانهای ،در دو سطح نظری (دانشی) و
عملی (مهارتی) و با توجه به ابعاد شناختی ،احساسی،
زیباییشناختی و اخالقی بهکاربرده میشود.
همچنین بر مبنای اطالعات حاصل از تحلیل محتوای
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در جدول  ،3که مربوط به ارزشیابی برنامه درسی سواد
رسانهای در سواد رسانهای است ،میتوان گفت استفاده از
روشها و ابزارهای مختلف ارزشیابی توصیفی بر مبنای انواع
آزمونهای کتبی ،شفاهی و عملکردی و همچنین خودارزیابی
فراشناختی ویژگی اصلی عنصر ارزشیابی در برنامه درسی
سواد رسانهای در دورهی ابتدایی است.

مربوط به روشهای یاددهی-یادگیری برنامه درسی سواد
رسانهای 7 ،کد استخراجشده ،ویژگی روش یاددهی یادگیری
را شامل میشوند .دربارهی روشهای یاددهی-یادگیری
میتوان گفت که مشارکت فعال دانشآموزان و نقش
تسهیلگری معلمان در قالب روشهای متنوع و مبتنی بر
گفتوگو در حلقههای کندوکاو از ویژگیهای اصلی برنامه
درسی سواد رسانهای دورهی ابتدایی است.
در خصوص  6کد استخراجشده از تحلیل محتوای منابع

شکل  .2الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانهای در دورهی ابتدایی
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سؤال دوم :آیا الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانهای
در دوره ابتدایی از اعتبار مناسبی برخوردار است؟
جهت اعتبار سنجی ،پرسشنامهی حاوی ویژگیهای
الگوی برنامه درسی طراحی شده در اختیار  20نفر از
متخصصان این حوزه قرار گرفت و نظرات بر اساس طیف
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سهبخشی لیکرت «مناسب»« ،نیازمند اصالح» و «نامناسب»
جمعآوری گردید که نتیجهی ارزیابی ایشان به برنامهی
درسی سواد رسانهای دورهی ابتدایی در نظام آموزشی ایران
با استفاده از ضریب  CVRدر جدول  4آورده شده است.

جدول  .4ارزیابی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانهای در دورهی ابتدایی
گزینهها

فراوانی
مناسب

نیازمند اصالح

نامناسب

CVRضریب

اهداف

18

2

0

0/80

محتوا

17

3

0

0/70

روشهای یاددهی-یادگیری

19

1

0

0/90

شیوههای ارزشیابی توصیفی

18

2

0

0/80

عناصر

0/80

میانگین

ایران ،به مطالعهی پژوهشهای انجامشده در این حوزه
پرداخت که یافتهها نشان داد الگوی پیشنهادی که بر اساس
چهار عنصر مهم و رایج در برنامه درسی (اهداف ،محتوا،
روشهای یاددهی-یادگیری و شیوههای ارزشیابی) طراحی
شده است ،از دیدگاه پژوهشگران و متخصصان برنامهریزی
درسی حوزهی سواد رسانهای مطلوب ارزیابی گردید.
همچنین با توجه به این موضوع که ویژگیهای چهار عنصر
یادشده در این پژوهش از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش
استخراجشدهاند ،میتوان اذعان داشت که این یافتهها با نتایج
پژوهشهای پژوهشگران حوزهی برنامه درسی آموزش سواد
رسانهای که در پژوهشهای خود به ابعادی از عناصر برنامه
درسی در دورههای تحصیلی مختلف و از جمله در دورهی
ابتدایی اشارهکردهاند ،همخوانی دارد .با این وجود نوآوری این
پژوهش را میتوان در مشخص کردن ویژگیهای چهار عنصر
اصلی اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهی-یادگیری و شیوههای
ارزشیابی در سطوح و شاخصهای مورد تأکید در سواد
رسانهای قلمداد کرد .این موضوع از آن جهت قابل توجه است
که در صورت اجرای برنامه درسی پیشنهادی این پژوهش،
همزمان بر هر چهار بعد شناختی ،احساسی ،زیباییشناختی
و اخالقی در شاخصهای مصرف رسانهای ،سواد رسانهای
انتقادی و تولید پیامهای رسانهای توجه شده است و از این
طریق خالء پژوهش های پیشین که بر بعدی از ابعاد و یا
سطحی از سطوح سواد رسانهای توجه داشتهاند برطرف
میگردد.

با توجه به این مهم که ضریب  CVRدر تمامی گویههای
مشاهدهشده در جدول  4از حداقل ضریب قابلقبول ()0/42
باالتر میباشد؛ تمام ویژگیهای استخراجشده عناصر برنامه
درسی الگوی طراحی شده از نظر متخصصان برنامه درسی،
علوم ارتباطات و سواد رسانهای در دانشگاهها و مراکز
پژوهشی ،مناسب ارزیابی گردید .بنابراین با توجه به نظر
متخصصان ،میتوان گفت الگوی طراحی شده از اعتبار
مناسبی برخوردار است .الزم به ذکر است برخی از
پیشنهادهای متخصصان در گزینهی نیازمند اصالح ،پس از
بررسی و انطباق با مطالعات انجام شده ،اصول اساسی برنامه
و توافق نظر پژوهشگران پژوهش حاضر مورد پذیرش قرار
گرفته است که توضیح آن در این مجال نمیگنجد.
بحث و نتیجهگیری
دانش و تجربه کم دانشآموزان دورهی ابتدایی ،مخاطب
خاص رسانهای بودن این گروه سنی و در نتیجه نیاز بیشتر
آنها به آموزش و یادگیری از یکطرف و مقرونبهصرفه بودن
آموزش برای آنها از نظر تأثیرگذاری بهواسطهی وجود
شرایط تجزیهوتحلیل مسائل ،تفکر نقادانه و اندیشهی مستقل
در کودکان و طول مدت بازده سرمایهگذاری آموزشی از طرف
دیگر ،دالیلی است که آموزش سواد رسانهای در دورهی
ابتدایی را نسبت به سایر گروههای سنی مهمتر و ضروریتر
مینماید .از همین روی پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه
درسی آموزش سواد رسانهای دورهی ابتدایی در نظام آموزشی
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عالوه بر این در تحلیل یافتهها بر پایه مبانی نظری
پژوهش ،تفسیر یافتهها نشان میدهد برنامه درسی سواد
رسانهای دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران ،متناظر با مدل
سواد رسانهای جدید در پی آموزش سطوح سواد رسانهای
یعنی مصرف ،نقد و خلق پیامهای رسانهای در جهت حفظ و
ارتقاء نظام سیاسی-اجتماعی و همچنین صیانت و تقویت
سبک زندگی ایرانی-اسالمی است که این مهم ،ضمن
همخوانی با پردازش پیامهای رسانهای در نظریهی انتقادی،
بر ویژگیهای رویارویی با رسانه ،چگونگی پاالیش پیامها و
ساخت معنی در نظریه شناختی تأکید دارد .همچنان که
توجه به ابعاد شناختی ،احساسی ،زیباییشناختی و اخالقی
در سطوح دانشی و مهارتی از شاخصهای مطرحشده در مدل
سواد رسانهای جدید است که بر مبنای نظریههای شناختی و
انتقادی در پژوهشهای مورد مطالعه بر آنها تأکید شده
است.
در مجموع باید گفت علیرغم محدودیت پژوهشهای
انجامشده در حوزهی برنامه درسی آموزش سواد رسانهای
دوره ی ابتدایی در نظام آموزشی ایران و استفاده از
پژوهشهایی که الگوهای برنامه درسی سایر دورههای
تحصیلی را مورد مطالعه قرار داده بودند ،پژوهش حاضر با
تجمیع مطالعات کتابخانهای و مصاحبههای انجامشده با
متخصصان و صاحبنظران در پژوهشهای پیشین و همچنین
تائید اعتبار ویژگیهای استخراجشده از نظر متخصصان
حوزهی آموزش سواد رسانهای ،ضمن تأکید بر ارتقای خود
رهبری دانشآموزان از طریق پرورش فرآیندهای تفکر در
مواجهه با رسانههای مختلف ،فضای اجتماع پژوهشی مبتنی
بر گفتوگو را پیشنهاد میدهد که فراتر از آن چیزی است
که در یک برنامهی درسی بهاصطالح استاندارد تدارک
دیدهشده است؛ بنابراین در این برنامه بهجای تطابق با یک
الگوی خطی و از پیش تعیینشده ،بر کندوکاو و
اشتراکگذاری تجربیات در فرآیند مهارتآموزی و ساخت
دانش ،مشارکت فعال دانشآموزان و نقش تسهیلگری
معلمان ،استفاده از روشها و ابزارهای مختلف ارزشیابی
مستمر و توصیفی بر مبنای انواع آزمونها و خودارزیابی
فراشناختی تأکید میگردد .برنامهای که با توجه به
ویژگیهای عناصر مورد تأکید در الگوی پیشنهادی ،یک
مبنای کیفی و نظری دقیق و روشن برای پژوهشهای اجرایی
و کمی فراهم آورد که میتواند مورداستفادهی پژوهشگران و
کارشناسان آموزشوپرورش ،برنامهریزی درسی ،تألیف کتب
درسی و نظایر آن قرار گیرد.
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