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Abstract 
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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 سواد آموزش درسی برنامه الگوی سنجی اعتبار و طراحی

 ابتدایی یدوره ایرسانه
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  3زادهیوسف محمدرضا ،*2سراجی فرهاد ،1انصاری سعید

 .ایران همدان، سینا،بوعلی دانشگاه وتربیتتعلیم فلسفه دکتری دانشجوی .1
 (مسئول نویسنده. )ایران همدان، سینا،بوعلی دانشگاه تربیتی علوم گروه استاد .2
 .ایران همدان، سینا،بوعلی دانشگاه تربیتی علوم گروه استاد .3

 دهیچک
ين  هاي جد د  ف بزمان اسررتدا ا از فسررا ههاي   جيتال ي ا زا ش همهاي سررت د  ف  وايفيبا توجه به پيشررت   مقدمه:

کت  د.  هاي گذشته تجتبه می تت از چيزي اس  که  سل  هاي کسب  ا ش بسياف متدايت  توان گد  شيوا کو کان، می
سا ه    صت، اهمي  ي اثتگذافي  قش ف س . با توجه به  فک      ها  ف مقابل معلم ي ف ا ن ع شی غيتقابل ا کاف ا  ظام آموز

هاي مختلف بت کو کان ي  وجوا ان،  پژيهش حاضررت با  ا ن ضررتيفت ميوی بت گسررتت گی ابعا  ي تگثيتگذافي فسررا ه  
 ابتدا ی ا جام شدا اس .  ي اي  يفاهدف طتاحی ي اعتياف سوجی الگوي بت امه  فسی آموزش سوا  فسا ه

ي   تدي ن الگو از فيش سوتزپژيهی استدا ا شدا    کيدی ي کمی( اس  که بتاي ) ييیتتکاز  وع  في کت  پژيهش روش:
  موف  پژيهش 422 ظت،  ظتسرروجی شرردا اسرر . بتاي ا جام سرروتزپژيهی، صرراحب 20سرر ب بتاي اعتياف سرروجی آن از 

هاي مشرررخر  ف  کليدياژا اي، با فسررری سررروا  فسرررا ه ي بت امه ف حوزا 1398تا  1393ي زما ی شررردا  ف بازاا جام
از چود ن متحله غتبالگتي به تتتيب بت اساس بتفسی     ها پبپژيهشهاي علمی  اخلی شواسا ی شد. از ميان ا ن    پا گاا

ي يفي  به پژيهش شرررد د. ياحدهاي مطالعاتی           ياحد مطالعاتی شرررا سرررته       16عووان، چکيدا ي محتواي پژيهش،  
ها از ضت ب   بودي شد د که بتاي اعتياف سوجی آن  ا، ياکايي محتوا ی ي  سته ، با استدا ا فيش تحليل محتو شدا ا تخاب
CVR   .استدا ا شد 

ت ميواي  اي، بهاي سوا  فسا ه  اي با د ضمن توجه به شاخر  ها  شان  ا  که اهداف بت امه  فسی سوا  فسا ه     ا ته نتایج:
سی    سيا سيک ز دگی ا تا ی -حدظ ي تقو    ظام  سل -اجتماعی ي همچوين  شد   ف تدي ن محتوا با د بت مداهي ا م  می با

 ف   طوفاي ا تقا ي ي شرررواختی  توجه کت   همين   هاي سررروا  فسرررا ه  هاي تدکت ا تقا ي،  ظت ه   ی فسرررا ه ي مهلده  افتياط 
  کوودگی معلم ميتوی بتآموز محوفي ي  قش تسررليل  ا گيتي الزم اسرر  با توجه به ي ژگی  ا ش -هاي  ا  هیفيش
ها،   گيتي از ا واع آزمونهاي افزشيابی  يز بلتا هاي  عال استدا ا کت    ف شيوا  اع پژيهشی، از فيش يگو ي اجتمگد 

 با تگکيد بت يالدسوجی ي خو افز ابی  تاشواختی الزم اس .  
 ک   صوفت به ايهاي عواصت بت امه  فسی سوا  فسا ه     ها موجت به شواسا ی ي ژگی   تا ج  ا ته بحث و نتیجه گیری:

گذافي ي    شررردا، بت کوديکاي، اشرررتتاک   تعيين جاي تطابق با  ک الگوي خطی ي از پيش     گت  د که  ف آن به     الگو
هاي   گت  . الگو ی که با توجه به  تجميد  ا ته        آموزان تاکيد می  اي  ا شافزشررريابی  تاشرررواختی تجتبيات فسرررا ه      

اي،  ي آموزش سوا  فسا ه  ز  ظت متخصصان حوزا  ا شدا استختاج هاي يد اعتياف ي ژگیتائهاي پيشين ي همچوين  پژيهش
 ي ابتدا ی قتاف گيت .ف زان  فسی  يفاي معلمان ي بت امهتوا د موف  استدا امی

 

 .ايفسا ه سوا  الگوي ابتدا ی، ي يفا  فسی، بت امه الگوي اي،فسا ه سوا  آموزش: هاکلیدواژه
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 مقدمه 
 ها و نیاز به تربیتافزایش روزافزون تغییرات و دگرگونی

ی در حال رشد سازی کودکان برای زندگی در جامعهو آماده
 ها در عصرها در مورد نقشی که رسانهسو و تعدد دیدگاهاز یک

 یانمتصدازپیش یشبکنند از سوی دیگر، حاضر ایفا می
ای سانههای آموزشی را متوجه ضرورت آموزش سواد رنظام

ی جدیدی کرده است. در واقع در عصر حاضر، جهان به مرحله
ها، ضمن گام برداشتن در مسیر گام نهاده که در آن رسانه

تکامل و تنوع، نقش معلم را که یکی از عناصر برنامه درسی 
ها با به کارگیری . رسانه]1[انداست، به خود اختصاص داده

ورود اطالعات، موجب های حواس و به تعبیری تحریک کانال
. در ]2[شوندتر اطالعات در ذهن متعلمان میذخیره طوالنی

کم و همچنین  تجربه و این میان کودکان به جهت دانش
-های سمعیجذابیت صرفاًای بودن  مخاطب خاص رسانه

رار ای قبصری را مالک اقبال یا عدم اقبال به تولیدات رسانه
پذیرتر هستند مخاطبان آسیبروی، از دیگر ینا ازدهند؛ می

کل ها شتواند تحت تأثیر رسانهها میو طرز فکر و اعتقادات آن
ی ابتدایی در عصر آموزان دوره.  در واقع دانش]3[پیدا کند
های واسطه استفاده از تلفن همراه، اینترنت و شبکهحاضر به

 گیرندای قرار میهای رسانهاجتماعی، تحت تاثیر انواع پیام
ها نقش قابل توجهی دارد؛ پذیر کردن آندر جامعه که
ها در بیشتر اوقات جایگاه توان گفت رسانهطوری که میبه
ها را در پرورش کودکان ساالن، معلمان و حتی خانوادههم
 کودکی هایآموزش سال فرصت و اگر ]4[اند رنگ کردهکم
 تدس از است، آن زود آغاز برای هنوز که بهانه این به را

 و هیافت تثبیت باالتر  در سنین آموزان دانش عادات بدهیم،
 .]5[بود دشوار خواهد امری آن اصالح

گیری از اطالعات، عالوه بر این کودکان امروز برای بهره
 هایحضور با نشاط در جهان ارتباطات و تعامل پویا با رسانه

؛  ]6[ای هستندهای ویژهجدید، نیازمند برخورداری از مهارت
هایی که ضمن ارزش قائل شدن به رشد متقابل و مهارت

گیری از تخیل و انواع تفکر های بدیع و بهرهکشف ایده
رهبری ارتقای خود  در پیمراقبتی، انتقادی و خالقانه، 

جهت بر این موضوع تأکید  همین . به]7[آموزان استدانش
 اشدغدغه همه ای کهگردد که آموزش سواد رسانهمی

 هایرسانه و و امور خود در تفکر و تأمل به  کودکان واداشتن

 بخشد ومی غنا و عمق ایشان زندگی به است؛ خود اطراف

تواند بسیاری از مشکالت جامعه را از همان دوران کودکی می
                                                           

1. Knowledge structures 

2. Personal locus 

ی ابر غنای تعامالت رسانه تنهانهبرطرف کند. آموزشی که 
ا شدن ب افزاید؛ بلکه ظرفیت کودکان را برای روبروها میآن
های ممکن و انسجام پردازی، تصویر آیندهها، خیالپیام

های ها پیامکه آنطوریدهد؛ بهاجتماعی نیز افزایش می
ی اینکه چه ای را فعاالنه پردازش خواهند کرد تا دربارهرسانه

چیزی واقعی است، چه چیزی درست یا غلط است، و چه 
 گیری کنند.یمتصمبخش است، یترضاچیزی 

ا توجه به اهمیت این موضوع، ضرورت کاوش در ب
شود. یکی از های محتوایی و نظری آن احساس میچارچوب
هایی که در این زمینه مورد استقبال بسیاری از نظریه

ای پژوهشگران داخلی قرار گرفته است مربوط به سواد رسانه
به  توانیرا م یارسانه سوادانتقادی است. در این چهارچوب، 

معنا که جهان  نی؛ به اتشبیه نمودکننده  یداور یلتریف
واد س لتریف یهاهیاز ال هاامیپ نیا دیاست، با امیمتراکم از پ
.  ]8[ردیعبور کنند تا شکل موجه و معنادار به خود گ یارسانه

ای یک مهارت کلی است که سه الیه در این مدل، سواد رسانه
ی، توجه به ریزی شخصپیوستاری استفاده یا برنامه

تر رسانه و های نامحسوسهای پیام دهنده و جنبهویژگی
شود که منجر به ها را شامل میتماشای انتقادی رسانه

 .]9[گرددای میی سواد رسانهتوانمندساز
ه ای است کای، دیگر نظریهی شناختی سواد رسانهنظریه

های اصلی رویارویی با رسانه، چگونگی ضمن تمرکز بر ویژگی
ها را ها توسط افراد و ساخت معنی از آن پیاماالیش پیامپ

ی است و چندعاملکند. این نظریه الگویی تشریح می
، وظایف پردازش 2، منبع شخصی1ساختارهای دانش

های آن هستند که در عامل 4هاها و تواناییو مهارت 3اطالعات

نه سطحی( وظایف مربوط به ) یحلزونارتباطی فضایی و 
پاالیش، معنایابی و معناسازی( را اطالعات )دازش جریان پر
 . ]10[دهندانجام می

های جدید ارتباطی همچنین با توجه به پیشرفت رسانه
توان به مدل سواد ای، میدر تکمیل مباحث سواد رسانه

کی های تکنیای جدید اشاره کرد که با تمرکز بر ویژگیرسانه
ای های نوین، چارچوب سواد رسانهفرهنگی رسانه-و اجتماعی

قدرت  تنکه با تأکید بر توازن یافنحویتوسعه پیدا کرد؛ به
کنندگان محتوا و همچنین ای و مصرفتولیدکنندگان رسانه

ایجاد فرهنگ همگرای حاصل از نبود مرز میان فرستنده و 
های جدید، شامل دو پیوستار گیرنده اطالعات در رسانه

3. Messege-processing tasks 

4. Competencies and skills 
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 ي همکافان سعيد ا صافي                                                     ابتدا ی ي يفا ايفسا ه سوا  آموزش  فسی بت امه الگوي سوجی اعتياف ي طتاحی

-تا سواد تولید 1باشد: یک پیوستار از سواد مصرفیمی

 3کارکردیگیرد و پیوستار دیگر از سواد را در برمی 2مصرفی

 امتداد دارد. بر اساس این مدل، سواد 4تا سواد انتقادی

مصرف کارکردی، مصرف انتقادی، سطح ) چهار در ایرسانه
شاخص  مصرف انتقادی( و ده-مصرف کارکردی و تولید-تولید
 و طراحی پیام، تولید مهارت استفاده، مهارت فهم پیام،)

مشارکت(  و خلق ارزشیابی، ترکیب، تحلیل، انتشار، تولید،
کسب  برای هر یادگیرنده کهطوریبه؛ ]11[است بناشده دقیق

  به سپس و شروع کارکردی مصرف از ای بایدسواد رسانه
 کند حرکت انتقادی مصرف یا کارکردی مصرف-تولید سمت

 .]12[یابد دست مصرف انتقادی-تولید به بعدی گام در و
حال موضوع مهمی که در این بین وجود دارد این مهم  

ا های با چه ویژگیی آموزش سواد رسانهبرنامه درساست که 
و معیارهایی باید طراحی شود که قابلیت اثربخشی داشته 

رسانه ها عمدتاً از جامعه  ینکهبا توجه به اباشد. در این راستا 
ی هایاستس یشترشده اند، ب یمعرف یرانبه جامعه ا یغرب
 امیپ یجادنقد و ا یابی،ارز یبه جا یمجاز یفضا یعال یشورا
از رسانه ها متمرکز  یحبر آموزش استفاده صح یرسانه ا یها

بوده است. در مقابل، وزارت آموزش و پرورش در تالش است 
آموزان نحوه استفاده، به دانش یقیتشو هاییاستبا اتخاذ س

. ]13[را آموزش دهد  یاسانهر هاییامپ یجادنقد و ا یابی،ارز
در سند تحول آموزش و پرورش نیز ضمن توجه بر فراهم 

های الزم بر مصون سازی و نه محدود سازی سازی ظرفیت
ها و ای در نظام آموزشی، جایگاه و نقش رسانهمحیط رسانه
های ارتباطی و گیری هوشمندانه از فناوریلزوم بهره
 .]14[تاکید استها مورد ی فعال با آنمواجهه

ی با این وجود بررسی اهداف مصوب و کتب درسی دوره
ابتدایی مشخص گردیده است که صرفا در پایه ششم بر 

ها توجه شده است و نقد و ی صحیح از رسانهی استفادهنحوه
ریزان درسی این ای مورد توجه برنامههای رسانهتولید پیام

 یدرسی با ارائهدهم  یهدر پا . این مهم]15[دوره نبوده است
 ،یهپا ین. در ابه ورود کرده است ایرسانهتفکر و سواد به نام 
 بر نحوه یمبتن یاآموزش سواد رسانه یبرنامه درس یمحتوا

 زیونییتلو هاییامپ یابیو نقد و ارز هاسانهاز ر یحاستفاده صح
و  یاجتماع یهارسانه ینترنت،نحوه استفاده از ا ینو همچن
هر چند لزوم بازنگری و تاکید  بیشتر بر  .]16[ست ا هایباز

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 

                                                           
1. Consum Media Literacy 

2. Prosuming Media Literacy 

 .]17[استانتظار 
دهد که آموزش سواد ینشان م هاپژوهش یگر،د یز سوا
 یاز جمله عدم توجه کاف یلیبه دال یراندر مدارس ا یرسانه ا

 یسواد رسانه ا ی،برنامه درس یدر محتوا یبه سواد رسانه ا
 یطرابه ش یتوجه یکمبود امکانات، ب ین،معلمان و والد یینپا
یرفعال با مشکالت غ یستدر یو استفاده از روش ها یبوم

 یهاراستا، پژوهش یندر ا  .]15[ مختلفی مواجه بوده است
مؤثر در سواد  یآموزش یهاروش یافتنبه دنبال  یمتعدد
 .]21، 20، 19، 18[اند بوده یراندر ا یارسانه

های انجام شده در ذیل این مفهوم، با مروری بر پژوهش
 تبیین اهمیتبه  عمدتاًگردد که این مطالعات یا مشخص می

یا با رویکردی  ]25، 24، 23، 22[اندو ضرورت آن پرداخته
های تفکر مورد کاربردی، اثرگذاری آن را بر آگاهی و مهارت

و یا اینکه به  ]30، 29، 28، 27، 26، 19[اندبررسی قرار داده
ی هایی چون مطالعهگیری از روشتبیین چگونگی آن با بهره

 ، پدیدارشناسی]33، 32، 31، 20 ،18[ای و اسنادیکتابخانه
یا مصاحبه  ]36، 35[، تحلیل مضمون اسناد پژوهشی ]34[

، 38، 37، 14[ی ارتباطاتبا  کارشناسان و متخصصان حوزه
ی اند. مطالعهاقدام نموده ]41[ یادبنو نظریه داده  ]40، 39

های دهد که برنامهعمیق و دقیق منابع مذکور نشان می
اند؛ در این حوزه دچار مشکل اساسی شدهارائهآموزشی 

اند  چهار عنصر اصلی برنامه درسی را که نتوانستهیطوربه
ی سطوح و برای رسانه به معنای عام و کلی در همه

ای ارتقاء دهند و های مورد تأکید در سواد رسانهشاخص
ای ی بعدی از ابعاد سواد رسانهها بر توسعههریک از آن

اند. لذا خالء طراحی الگویی مؤثر در داشته آموزان تأکیددانش
های نظری و اجرا مبتنی بر چارچوبقالب برنامه درسی قابل

محتوایی آن در  نظام آموزشی ایران، کامالً محسوس است؛ از 
داشتن این نکته که آموزش  در نظراین روی پژوهش حاضر با 

اجتماعی خاص ایران -ای، در فضای فرهنگیسواد رسانه
طلبد، در پی آن است تا بر اساس ائات خاص خود را میاقتض

 پاسخ دهد سؤالهای انجام شده در ایران به این نتایج پژوهش
ی ابتدایی در نظام ای دورهسواد رسانه یدرسکه  برنامه 

 آموزشی ایران چگونه است. 
 

 ی پژوهشهاسؤال
ای در دوره الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه .1

 هایی است؟ای چه ویژگیابتدایی دار

ای در دوره آیا الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه .2
 ابتدایی از اعتبار مناسبی برخوردار است؟

 

3. Functional Media Literacy 

4. Critical Media Literacy 
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  پژوهش روش 
کیفی و کمی( ) یبیترکی روش انجام پژوهش به شیوه

ی الگو از روش کیفی سنتزپژوهی  که در ارائهیطوربهاست. 
 -از روش توصیفیو در اعتبارسنجی الگوی طراحی شده 

 پیمایشی  استفاده شده است. 

 منظوربهدر اجرای سنتزپژوهی که تحقیقات تجربی را 
ای ، از روش هفت مرحله]42[کندها، ترکیب میخلق تعمیم

مند ادبیات، انتخاب ی نظامتنظیم پرسش پژوهش، مطالعه
ها، تحلیل های مناسب، استخراج اطالعات از پژوهشپژوهش

استفاده  ]43[هاها، کنترل کیفیت و ارائه یافتهتهو ترکیب یاف
شد؛ به این صورت که پس از مشخص شدن پرسش اصلی 
پژوهش، با توجه به ضرورت تناسب برنامه درسی با معیارهای 

ها، آرزوها و آلایدئولوژیکی چون فرهنگ، ایده-اجتماعی
های ها، تجربیات و یژگیهای اجتماعی، نیازها، رغبتارزش

ی الگو پژوهش ی آماری بخش ارائهیرندگان، جامعهیادگ
ی زمانی های انجام شده  در ایران، در بازهشامل پژوهش

ای، بر ی برنامه درسی سواد رسانهدر حوزه 1398تا  1393
ی ابتدایی ای و دورهآموزش سواد رسانه»هایاساس کلیدواژه

ور موتدر « ی درسییا دبستان یا کودکان یا  الگو یا برنامه
های علمی معتبر از جمله و پایگاه 1ی گوگل اسکالرجستجو

 و 4، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی3، نورمگز2ایرانمگ

آوری گردید که با توجه به جمع 5پایگاه اطالعات علمی ایران

و بر اساس مراحل شناسایی، غربالگری،  1شکل شماره 
شده، ییاشناسمورد  422شایستگی و شامل شدن از میان 

ها که با استفاده از ابزار مورد از این پژوهش 16متن کامل  
CASP ی ورود به پژوهش ی ارزیابی عبور و شایستهاز مرحله

 شدند مورد مطالعه کامل قرار گرفت.

 

 هاشامل شدن پژوهش. مراحل شناسایی، غربالگری، شایستگی و 1شکل 

 
ها و تحلیل و ترکیب جهت استخراج اطالعات از پژوهش

ی کدگذاری استفاده ها، از روش تحلیل محتوا به شیوهیافته
های حاصل از گردید؛ به این صورت که پس از شناسایی داده

، حول آمدهدستبهای، کدهای ی منظم کتابخانهمطالعه
یتاً پس از نهابندی شد و های مشابه و منسجم دستهمحور

بکه سازی و شچندین بار تحلیل و بازبینی، فرآیند یکپارچه
 مضامین صورت گرفت.

در مورد حفظ کنترل کیفیت نیز سعی گردید تا در 
هایی چون اهداف پژوهش، ی نخست، بر اساس شاخصمرحله

                                                           
1. Google Scholar 
2. magiran 

3. noormags 

4. sid 

گیری، روش منطق روش، طرح پژوهش، روش نمونه
پذیری، مالحظات اخالقی، دقت و ها، انعکاسآوری دادهجمع
ها و ارزش ها، بیان واضح و روشن یافتهوتحلیل دادهیهتجز

ترین واحدهای مطالعاتی انتخاب شوند. پژوهش، مناسب
ها، عالوه بر استفاده همچنین برای اطمینان از نحوه کدگذاری
ی متخصصین حوزهاز تکنیک خود بازبینی محقق، از دو نفر از 

ها ارتباطات و برنامه درسی جهت کدگذاری مجدد یافته
استفاده شد که میزان توافق بین ارزشیابان بر اساس فرمول 

به دست آمد که  74/0عدد  6ضریب کاپای کوهن

5. Irandoc 
6 .Cohen's kappa coefficient 
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 ي همکافان سعيد ا صافي                                                     ابتدا ی ي يفا ايفسا ه سوا  آموزش  فسی بت امه الگوي سوجی اعتياف ي طتاحی

درصد توافق بین ارزشیابان در کدگذاری  74ی دهندهنشان
 ها بود.داده

های یژگیجهت اعتبار سنجی، پس از مشخص شدن و
ی ابتدایی، ای در دورهعناصر برنامه درسی آموزش سواد رسانه

گیری هدفمند و با شده بر مبنای نمونهییشناساهای مؤلفه
با معیار تخصص و محور )گیری مالک استفاده از روش نمونه

 یپژوهشی در زمینه-تجربه: داشتن حداقل یک مقاله علمی
نفر از متخصصان برنامه  20ای(، در اختیار آموزش سواد رسانه

ها و مراکز ای در دانشگاهدرسی، علوم ارتباطات و سواد رسانه
ی پژوهشی کشور قرار داده شد. به این صورت که پرسشنامه

ربط ارائه و یذهای برنامه درسی به متخصصان حاوی ویژگی
 مندنیاز» ،«مناسب» لیکرت یبخشسه نظرات بر اساس طیف

وتحلیل یهتجزآوری گردید. برای جمع «نامناسب» و «اصالح
 با فرمول زیر استفاده گردید. 1ها از ضریب الوشهداده

 یتعداد متخصصانی است که به گزینه neدر این رابطه 
تعداد کل متخصصان است. اگر  Nاند و پاسخ داده« مناسب»

تر باشد اعتبار آن از مقدار جدول بزرگ شدهمحاسبهمقدار 
 قبولقابلحداقل مقادیر  1شود. در جدول یویژگی پذیرفته م

CVR  ی در اعتبار سنج کنندهشرکتبا توجه به تعداد نفرات
شده توسط الوشه نشان داده شده است. با یهتوصپرسشنامه 

توجه به اینکه در این پژوهش، تعداد اعضای گروه تعیین 
مساوی  CVRنفر بودند، بنابراین عدد مورد قبول  20اعتبار 
  فرض شد. 42/0ر از و بیشت

 بر اساس تعداد متخصصین نمره گذار قبولقابل CVR. حداقل مقدار 1جدول 

 CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار  تعداد متخصصین

5 99/0 11 59/0 25 37/0 

6 99/0 12 56/0 30 33/0 

7 99/0 13 54/0 35 31/0 

8 75/0 14 51/0 40 29/0 

9 78/0 15 49/0   

10 62/0 20 42/0   

  ها  یافته

ای در اول: الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه سؤال
 هایی است؟دوره ابتدایی دارای چه ویژگی

بررسی عناصر الزم برای طراحی برنامه درسی  منظوربه
ی ابتدایی در نظام آموزشی ایران، ای دورهآموزش سواد رسانه

ای و ی سواد رسانههای موجود در حوزهپس از بررسی نظریه
ی ی برنامههای انجام شده در حوزهی دقیق پژوهشمطالعه

 یهای حاصل از مطالعهای، دادهدرسی آموزش سواد رسانه
آوری گردید و نتایج تحلیل کدگذاری ای جمعمنظم کتابخانه

 ذکر گردید. 2ها در جدول از پژوهش هرکدامباز 

 ای )کدگذاری باز(آموزش سواد رسانه های برنامه درسی. ویژگی2جدول 

 کدهای باز منابع ردیف

1 ]33[ 

، هاهاز رسانو خردمندانه  استفاده هوشمندانهای امروز؛ اسالمی در فضای رسانه-های اجتماعی و شهروندی، تقویت هویت ایرانیارتقاء فعالیت

ارتباط با ای، ها، توجه به شناخت، ارزیابی، تحلیل، تولید متون رسانهی پیامها، ارزیابی و تحلیل نقادانههای مختلف کار با رسانهارتقای مهارت

های اینترنتی، بر مبنای تقویت قدرت استدالل فردی و ها با اولویت پایگاهانتقادی نسبت به رسانه و محتوای آن و تفکرها انواع رسانه

تولید  ر اساسبیلی؛ ارزشیابی پایانی سال تحصآموزان و نقش تسهیلگری و هدایتگری معلمان، ارزشیابی توصیفی در طول خوداتکایی دانش

 پروژه( به شکل توصیفیواحد کار )ای و انجام محتوای رسانه

2 ]32[ 
ی شناسشانهنسازی و ای از جمله برجستههای رسانهها، نمادها و مؤلفهفبک( و تکنیک) یانتقادای، آموزش تفکر تقویت  بازگشایی پیام رسانه

 ، خودارزیابی فراشناختیکندوکاووگو و بر مبنای نظریه شناختی، گفت

3 ]18[ 

گیری به نفع خود، مبتنی بر نظریه سواد آموزان برای تصمیمها در جهت آماده ساختن دانشیرات رسانهتأثافزایش فهم انتقادی در برابر 

رویکرد مبتنی بر کندوکاو )ی بر حلقه وگومحور و مبتنیای انتقادی، سبک آموزشی بازاندیشانه، گفتای شناختی و رویکرد سواد رسانهرسانه

 فلسفه برای کودکان(، خودارزیابی فراشناختی

4 ]34[ 
آموزی؛ پرورش تفکر انتقادی، باز اندیشانه، خودتصحیحی و خالقانه، بر اساس های دانشی؛ مهارتعبور از رسانه هراسی؛ ارتقای مهارت

 وگویی؛ کندوکاوی؛ای، گفتهای مختلف رسانههای مختلف؛ مفاهیم و تکنیکی مخاطبان با رسانهاولویت نیازهای مخاطبان و میزان مواجهه

                                                           
1. Lawshe 
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از  گری مربی، بازاندیشی نسبت به آموزش اکتسابی خودکنندگی و هدایتآموزی؛ یادگیری معکوس با تأکید بر نقش تسهیلگرمکارگاهی؛ سر 

 هارسانه

5 ]31[ 
تسهیلگری  وگو و کندوکاو وهای اقناع، اهداف تبلیغات، مبتنی بر گفتآموزان پیرامون تبلیغات، مفاهیم ارتباطی، تکنیکتغییر نگرش دانش

 لم، خودارزیابی فراشناختیمع

6 ]40[ 

های های امپریالیسم فرهنگی و سواد فرهنگی؛ مبتنی بر نظریهای ؛ حفظ و تقویت هویت فرهنگی، مبتنی بر نظریهاصالح الگوی مصرف رسانه

تفکر اخت )فراشنرهنگی(، مبتنی بر آگاهی انتقادی و کنش ف وگومحورگفت،مسئلهطرح ) یپژوهشای شناختی و انتقادی، اجتماع سواد رسانه

 ی تفکر(درباره

7 ]26[ 
ر ی، مبتنی باچندرسانهای و ابزار ای مرکز سواد رسانهای، مبتنی بر مدل آموزش سواد رسانهآموزان از سواد رسانهافزایش میزان آگاهی دانش

 ی آموزشی(، آزمون کتبیاچندرسانه ارتباطات )عمدتاًفناوری اطالعات و 

8 ]19[ 
د و شنوهای کندوکاو فلسفی و گفتهای کوتاه )انیمیشن(، مشارکت در حلقهانیمیشن(، فیلم) یامهارت تفکر انتقادی در سواد رسانه تقویت

 های دریافتی، خودارزیابیپیرامون پیام

9 ]39[ 

تکرار، مبالغه، دروغ بزرگ، تصدیق، تلطیف، تنویر، ) یاهای رایانهها، نمادهای موجود در بازیای، تکنیکهای رایانهمصرف انتقادی بازی

ای، یادگیری مشارکتی مبتنی بر سرگرم آموزی، استفاده های رایانههای دنیای واقعی و دنیای بازیبرچسب زدن و...( در جهت تبیین تفاوت

 والدسنجی() ینوالدعملیاتی از گیم در آموزش مفاهیم، مشارکت 

10 ]36[ 
اخالقی  شناختی وابعاد شناختی، احساسی، زیبایی) یشناختها، مبتنی بر نظریه مندی از مزایای رسانهها، بهرهطرات رسانهمحفوظ ماندن از مخا

 فضای مجازی(دور )ی دانش و مهارت(، آموزش از راه در دو حوزه

11 ]41[ 

یدکنندگی و تولدسترسی، نقد، توانایی ) یاد رسانهاسالمی، کسب و ارتقاء معیارهای سوا -حفظ نظام سیاسی، صیانت از سبک زندگی ایرانی

های معرفی عصر جدید با نگاهی به آینده(، کالسمخاطب )با رویکرد انتقادی و ارزشمندی «  دوران ما»ای(، مجموعه آموزشی تقوای رسانه

 کنندگی معلمآموزان و نقش تسهیلکارگاهی با مشارکت فعال دانش

12 ]38[ 
ی به اانهچندرسی آموزشی جامع شامل کتاب و ابزار وتحلیل و تولید، بستهای در سطوح دسترسی، کاربرد، تجزیهارتقاء سطح سواد رسانه

 های عملکردی در دنیای واقعیها، یادگیری مشارکتی مبتنی بر حل مسئله، آزمونتفکیک رسانه

13 ]20[ 
گو و وای انتقادی، مبتنی بر گفتهای کلیدی مدل آموزش سواد رسانهها، مفاهیم و پرسشاز رسانهآموزان در استفاده ی انتقادی دانشمواجهه

 ی کندوکاو، خودارزیابیحلقه

14 ]35[ 

های یادگیری مفهوم بازنمایی، خودکارآمدی و بازاندیشی مؤثر تجربه زیسته در دو سطح افزایش مشارکت مدنی کودک، بر اساس شاخص

وگویی، تعاملی و همدالنه، بازاندیشی یه، گفتچند سوای، نقد و بازخورد دادن(، مهارت تولید رسانه) یعملمبانی مفهومی رسانه( و ) ینظر

 تجربه زیسته

15 ]14[ 

موزشی آ شناختی و اخالقی نظریه شناختی پاتر، کارگاههای شناختی، حسی، زیباییارتقاء انتظام و امنیت اجتماعی کاربران رسانه، حوزه

نس؛ های کتبی و شفاهی؛ کنفراای، تکوینی؛ آزمون)سخنرانی، کنفرانس، پرسش و پاسخ، ایفای نقش، نقد فیلم و..(؛ بازدید از مراکز رسانه

 آموزی؛ خودارزیابیارزشیابی پایانی؛ خودارزیابی؛ مهارت

16 ]37[ 
رنده های یادگیری یادگیای، بر اساس نظریهای، هویت شبکه رسانهی مفاهیم و مسائل مربوط به سواد رسانهارتقاء دانش درست و دقیق درباره

 (مستمر و توصیفیرفتار )ی آموز و تسهیلگری مربی در ساخت دانش(، بر اساس ارزشیابی فرآیندهای مشاهدهمشارکت فعال دانشمحور )

های مشابه در گروه آمدهدستبههای بعدی کدهای در گام
بندی شد و شبکه مضامین چندین بار مورد و منسجمی دسته

تحلیل و بازبینی قرار گرفت و در نهایت جهت تدوین الگو، 
برای  در این مرحله،بیان گردید.  3استخراج و  در جدول 

که در مرحله اول  ، کدهای بازیمشخص شدن هر کد محوری

که شبیه به  هاییاستخراج شد در کنار هم قرار گرفتند و آن
بیانگر  بندی شدند، آنگاه با کد محوری کهدسته ،هم بودند
-ند. سپس کدهای محوری همگذاری شدنام ،ها بودمفهوم آن

جنس در کدهای انتخابی )عناصر مختلف برنامه درسی( قرار 
 گرفتند.
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 ای )کدگذاری محوری و انتخابی(آموزش سواد رسانه های برنامه درسیویژگی .3جدول 

 کدهای انتخابی کدهای محوری منابع ردیف

 اجتماعی-حفظ و ارتقاء نظام سیاسی ]41، 37، 33، 14[ 1

ف
دا

اه
 

 اسالمی-صیانت و تقویت سبک زندگی ایرانی ]41، 40، 33[ 2

 ایهای مصرف رسانهکسب و ارتقاء شاخص ]41، 40، 38، 37، 36، 34، 33[ 3

 ای انتقادیهای سواد رسانهکسب و ارتقاء شاخص ]41، 39، 38، 34، 33، 32، 31، 20، 19، 18[ 4

 ایهای رسانههای تولید پیامکسب و ارتقاء شاخص ]41، 38، 34[ 5

 ها، نمادها و مفاهیم ارتباطی رسانهتکنیک ]41، 39، 37، 35، 34، 33، 31[ 6

توا
مح

 

 ای شناختینظریه سواد رسانه ]40، 38، 18، 14[ 7

 ای انتقادینظریه سواد رسانه ]40، 26، 20، 18[ 8

 های مختلفنیازها مخاطبان و میزان مواجهه با رسانه ]35، 34[ 9

 های تفکر انتقادیمؤلفه ]38، 33، 32[ 10

11 ]19 ،26 ،38[ 
ای و آموزش گیری از ابزارهای چند رسانهبهره

 الکترونیکی

 کنندگی معلمآموز محور و نقش تسهیلدانش ]41، 38، 37، 35، 34، 33، 31[ 12

هی
دد

 یا
ش

رو
-

ری
دگی

یا
 

13 ]18 ،19 ،20 ،31 ،32 ،34 ،40[ 
ی کندوکاو یا بر حلقه وگومحور و مبتنیگفت

 اجتماع پژوهشی

 یادگیری معکوس ]34[ 14

 سرگرم آموزی ]39، 34[ 15

 آموزش الکترونیکی ]39، 36، 26[ 16

 های کارگاهیکالس ]41، 34، 14[ 17

 ایبازدید از مراکز رسانه ]14[ 18

 توصیفی و مستمر ]37، 33، 14[ 19

وه
شی

بی
شیا

رز
ی ا

ها
 

 فراشناختیخودارزیابی  ]40، 35، 34، 32، 31، 20، 19، 18، 14[ 20

 های کتبی و یا شفاهیآزمون ]26، 14[ 21

 والدسنجی() ینوالدمشارکت  ]39[ 22

 های عملکردیآزمون ]38، 33، 14[ 23

 ارزشیابی پایانی ]33، 14[ 24

برنامه درسی آموزش سواد پس از تحلیل اسناد مربوط به 
الگوی  نظام آموزشی ایران،  ی ابتدایی درای دورهرسانه
باشد. در واقع یم( 2)شکل صورت زیر شده بهاستخراج

دهد، بر مبنای اطالعات همچنان که شکل زیر نیز نشان می
، که مربوط به 3حاصل از  تحلیل محتوای منابع در جدول 

 شدهاستخراجکد  5ای است عناصر برنامه درسی سواد رسانه
در پی دارد که برنامه درسی سواد در عنصر هدف، این مهم را 

ای دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران، در پی  آموزش رسانه
های ای یعنی مصرف، نقد و خلق پیامسطوح سواد رسانه

اجتماعی و همچنین -ای، حفظ و ارتقاء نظام سیاسیرسانه

 اسالمی است.-صیانت و تقویت سبک زندگی ایرانی
های محتوای ، ویژگیشدهاستخراجکد  6طور همین
دهند. ای را تشکیل میی درسی آموزش سواد رسانهبرنامه
ای که باید در این عنصر مورد توجه قرار داد این مهم نکته

ای با توجه به ی آموزش سواد رسانهاست که  محتوای برنامه
ی ابتدایی، بر اساس آموزان دورهنیازها و استعدادهای دانش

دانشی( و ) ینظرای، در  دو سطح ههای سواد رساننظریه
مهارتی( و با توجه به ابعاد شناختی، احساسی، ) یعمل
 شود.می کاربردهبهشناختی و اخالقی  زیبایی

همچنین بر مبنای اطالعات حاصل از  تحلیل محتوای 
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یادگیری برنامه درسی سواد -های یاددهیمربوط به روش 
یاددهی یادگیری  شده، ویژگی روشکد استخراج 7ای، رسانه

یادگیری -های یاددهیی روششوند. دربارهرا شامل می
آموزان و نقش توان گفت که مشارکت فعال دانشمی

های متنوع و مبتنی بر تسهیلگری معلمان در قالب روش
های اصلی برنامه های کندوکاو از ویژگیوگو در حلقهگفت

 ی ابتدایی است.ای دورهدرسی سواد رسانه
شده از  تحلیل محتوای منابع کد استخراج 6وص در خص

، که مربوط به ارزشیابی برنامه درسی سواد 3در جدول 
توان گفت استفاده از ای است، میای در سواد رسانهرسانه
ها و ابزارهای مختلف ارزشیابی توصیفی بر مبنای انواع روش
های کتبی، شفاهی و عملکردی و همچنین خودارزیابی آزمون
شناختی ویژگی اصلی عنصر ارزشیابی در برنامه درسی فرا

 ی ابتدایی است.ای در دورهسواد رسانه

 

 

 ی ابتدایی ای در دوره. الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه2شکل 
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 ایرسانهسؤال دوم: آیا الگوی برنامه درسی آموزش سواد 
 در دوره ابتدایی از اعتبار مناسبی برخوردار است؟

های ی حاوی ویژگیجهت اعتبار سنجی، پرسشنامه
نفر از   20الگوی برنامه درسی طراحی شده در اختیار 

 متخصصان این حوزه قرار گرفت و نظرات بر اساس طیف

 «نامناسب» و «اصالح نیازمند» ،«مناسب» لیکرت بخشیسه
ی ی ارزیابی ایشان به برنامهردید که نتیجهآوری گجمع

ی ابتدایی در نظام آموزشی ایران ای دورهدرسی سواد رسانه
 آورده شده است. 4در جدول  CVRبا استفاده از ضریب 

ی ابتدایی ای در دورهارزیابی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه .4جدول   

هاگزینه  

 

 عناصر

 فراوانی
 

 نامناسب نیازمند اصالح مناسب CVRضریب 

80/0 0 2 18 اهداف  

70/0 0 3 17 محتوا  

یادگیری-های یاددهیروش  19 1 0 90/0  

های ارزشیابی توصیفیشیوه  18 2 0 80/0  

80/0 میانگین  

 
های در  تمامی گویه CVRبا توجه به این مهم که ضریب 

( 42/0قبول )از حداقل ضریب قابل 4شده در جدول مشاهده
شده عناصر برنامه های استخراجباشد؛ تمام ویژگیباالتر می

درسی الگوی  طراحی شده از نظر متخصصان برنامه درسی، 
ها و مراکز ای در دانشگاهعلوم ارتباطات و سواد رسانه
د. بنابراین با توجه به نظر  پژوهشی، مناسب ارزیابی گردی

توان گفت الگوی طراحی شده از اعتبار متخصصان، می
مناسبی برخوردار است. الزم به ذکر است برخی از 

ی نیازمند اصالح، پس از های متخصصان در گزینهیشنهادپ
بررسی و انطباق با مطالعات انجام شده، اصول اساسی برنامه 

اضر مورد پذیرش قرار و توافق نظر پژوهشگران پژوهش ح
 گنجد.است که توضیح آن در این مجال نمی گرفته

 

 گیری  بحث و نتیجه

ی ابتدایی، مخاطب آموزان دورهدانش کم تجربه و دانش
 تربیش نیاز نتیجه در و ای بودن این گروه سنیخاص رسانه

 بودنصرفه بهمقرون و طرفاز یک یادگیری آموزش و به هاآن
ی وجود واسطهبهیرگذاری تأث نظر از هاآن برای آموزش
مستقل  یوتحلیل مسائل، تفکر نقادانه و اندیشهیهتجزشرایط 

 طرف از آموزشی گذارییهسرما بازده مدت در کودکان و طول
ی ای در دورهدیگر، دالیلی است که آموزش سواد رسانه

تر تر و ضروریهای سنی مهمابتدایی را نسبت به سایر گروه
نماید. از همین روی پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه می

ی ابتدایی در نظام آموزشی ای دورهدرسی آموزش سواد رسانه

در این حوزه  شدهانجامهای ی پژوهشایران، به مطالعه
ها نشان داد الگوی پیشنهادی که بر اساس پرداخت که یافته

حتوا، اهداف، م) یدرسچهار عنصر مهم و رایج در برنامه 
های ارزشیابی( طراحی یادگیری و شیوه-های یاددهیروش

ریزی شده است، از دیدگاه پژوهشگران و متخصصان برنامه
ای مطلوب ارزیابی گردید. ی سواد رسانهدرسی حوزه

های چهار عنصر همچنین با توجه به این موضوع که ویژگی
 یادشده در این پژوهش از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش

ایج ها با نتتوان اذعان داشت که این یافته، میاندشدهاستخراج
ی برنامه درسی آموزش سواد های پژوهشگران حوزهپژوهش
های خود به ابعادی از عناصر برنامه ای که در پژوهشرسانه

ی های تحصیلی مختلف و از جمله در دورهدرسی در دوره
ا این وجود نوآوری این ، همخوانی دارد. باندکردهاشارهابتدایی 

های چهار عنصر توان در مشخص کردن ویژگیپژوهش را می
های یادگیری و شیوه-های یاددهیاصلی اهداف، محتوا، روش

های مورد تأکید در سواد ارزشیابی در سطوح و شاخص
ای قلمداد کرد. این موضوع از آن جهت قابل توجه است رسانه

پیشنهادی این پژوهش، که در صورت اجرای برنامه درسی 
 شناختیزمان بر هر چهار بعد شناختی،  احساسی، زیباییهم

ای ای، سواد رسانههای مصرف رسانهو اخالقی در شاخص
ای توجه شده است و از این های رسانهانتقادی و تولید پیام
های پیشین که بر بعدی از ابعاد و یا طریق خالء پژوهش

اند برطرف ی توجه داشتهاسطحی از سطوح سواد رسانه
 گردد.  می
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ها بر پایه مبانی نظری عالوه بر این در تحلیل یافته 
دهد برنامه درسی سواد ها نشان میپژوهش، تفسیر یافته

ای دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران، متناظر با مدل رسانه
ای ای جدید در پی  آموزش سطوح سواد رسانهسواد رسانه

ای در جهت حفظ و های رسانهقد و خلق پیامیعنی مصرف، ن
اجتماعی و همچنین صیانت و تقویت -ارتقاء نظام سیاسی
اسالمی است که این مهم، ضمن -سبک زندگی ایرانی

ی انتقادی، ای در نظریههای رسانههمخوانی با پردازش پیام
ها و های رویارویی با رسانه، چگونگی پاالیش پیامبر ویژگی

ر نظریه شناختی تأکید دارد. همچنان که ساخت معنی د
  شناختی و اخالقیتوجه به ابعاد شناختی،  احساسی، زیبایی
شده در مدل های مطرحدر سطوح دانشی و مهارتی از شاخص

 های شناختی وای جدید است که بر مبنای نظریهسواد رسانه
ها تأکید شده های مورد مطالعه بر آنانتقادی در پژوهش

 است.
های رغم محدودیت پژوهشمجموع باید گفت علی در
ای ی برنامه درسی آموزش سواد رسانهدر حوزه شدهانجام
ی ابتدایی در نظام آموزشی ایران و  استفاده از دوره
های هایی که الگوهای برنامه درسی سایر دورهپژوهش

تحصیلی را مورد مطالعه قرار داده بودند، پژوهش حاضر با 
با  شدهانجامهای ای و مصاحبهعات کتابخانهتجمیع مطال

های پیشین و همچنین نظران در پژوهشمتخصصان و صاحب
از نظر متخصصان  شدهاستخراجهای ید اعتبار ویژگیتائ
خود ای،  ضمن تأکید بر ارتقای ی آموزش سواد رسانهحوزه
های تفکر در آموزان از طریق پرورش فرآیندی دانشرهبر

های مختلف، فضای اجتماع پژوهشی مبتنی سانهمواجهه با ر
دهد که فراتر از آن چیزی است را پیشنهاد می وگوگفتبر 

اصطالح استاندارد تدارک ی درسی بهکه در یک برنامه
 جای تطابق با یکشده است؛ بنابراین در این برنامه بهدیده

شده، بر کندوکاو و تعیین الگوی خطی و از پیش
ی و ساخت آموزمهارتتجربیات در فرآیند گذاری اشتراک

آموزان و نقش تسهیلگری دانش، مشارکت فعال دانش
ها و ابزارهای مختلف ارزشیابی معلمان،  استفاده از روش

یابی خودارزها و مستمر و توصیفی بر مبنای انواع آزمون
ای که با توجه به گردد.  برنامهفراشناختی تأکید می

رد  تأکید در الگوی پیشنهادی، یک های عناصر موویژگی
 های اجراییمبنای کیفی و نظری دقیق و روشن برای پژوهش

ی پژوهشگران و مورداستفادهتواند و کمی فراهم آورد که می
ریزی درسی، تألیف کتب ، برنامهوپرورشآموزشکارشناسان 

 درسی و نظایر آن قرار گیرد.
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